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Wijkeroogplantsoen

Win prachtige theaterprijzen op het Havenfestival

Op de foto met Ben Cramer, 
Ellen Pieters en Charly Luske
Velsen - Ben Cramer, Ellen Pieters 
en Charly Luske zetten komend the-
aterseizoen koers naar IJmuiden om 
te schitteren in de nieuwe musical 
‘Op Hoop van Zegen’.
Het publiek kan tijdens het Haven-
festival op zaterdag 30 en zondag 
31 augustus op de foto met deze 
musicalsterren. 
Bij de stand van de Stadsschouw-
burg Velsen zullen twee manshoge 
‘koppenborden’ staan. Festivalbe-
zoekers steken het hoofd door het 
gat in een van de borden en laten 
zich in visserskostuum op de foto 
vastleggen naast Ben Cramer, El-
len Pieters en Charly Luske. Ieder-
een die zich op deze manier laten 
vereeuwigen, krijgt van de Stads-

schouwburg een flyer met lotnum-
mer. Met dit lotnummer zijn mooie 
prijzen te winnen, zoals twee vrij-
kaarten voor de musical ‘Op Hoop 
van Zegen’.
Herman Heijermans’ onverwoestba-
re toneelstuk ‘Op Hoop van Zegen’ 
wordt een musical! Sterren als Ben 
Cramer (onder andere ‘Phantom of 
the Opera’), Ellen Pieters (‘Wat zien 
ik?’) en Charly Luske (onder andere 
‘Turks Fruit’) schitteren woensdag 4 
maart (20.15 uur) in de gloednieu-
we musicalversie van het wereldbe-
roemde vissersdrama. 
Zij kruipen in de huid van de achter-
bakse reder Bos en de door het le-
ven geslagen vissersweduwe Knier-
tje. Het publiek gaat terug in de tijd. 

Kniertje verloor al haar man en twee 
zonen aan de zee. Nu staan haar 
jongste twee, Geert en Barendje, 
op het punt uit te varen aan boord 
van de ‘Op hoop van zegen’. Maar 
het gerucht gaat dat het schip lek 
zou zijn. Reder Bos ontkent dat en 
Kniertje laat uit geldnood haar jon-
gens gaan. Dan steekt de storm op, 
de vissersvrouwen waken en Knier-
tje verzucht ‘de vis wordt duur be-
taald’.
Het complete programma van het 
Havenfestival is te vinden op www.
havenfestivalijmuiden.nl. Meer in-
formatie over de musical ‘Op Hoop 
van Zegen’ is te vinden op www.
stadsschouwburgvelsen.nl en in de 
nieuwe theatergids.

De cast van ‘Op Hoop van Zegen’

Geen gezondheidsrisico’s
leegstaand pand havengebied 
IJmuiden - Bij de behandeling van 
een aanvraag voor een sloopver-
gunning van een pand aan de Log-
gerstraat in IJmuiden is bij de ver-
plichte asbestinventarisatie inder-
daad asbest aangetroffen. Omdat er 
mogelijk personen in het pand aan-
wezig zouden kunnen zijn, werd be-
sloten tot een nadere inspectie.
Er zijn wel sporen van bewoning 
aangetroffen, maar geen personen.
In het pand heeft een gespeciali-
seerd bedrijf in het gedeelte waar-
voor de sloopvergunning is aange-
vraagd luchtmetingen en kleefmon-
sters genomen. 
Na analyse van de resultaten blijken 
er geen asbestvezels te zijn aange-

troffen. De GGD heeft op basis van 
deze analyse geconcludeerd dat er 
geen risico’s voor de omgeving zijn 
geweest. Eventuele (voormalige) 
bewoners van het pand worden niet 
opgespoord. 
Het pand blijft afgesloten en de 
bewaking blijft voorlopig gehand-
haafd. Het pand wordt op korte ter-
mijn overgedragen aan de eigenaar, 
die op grond van zijn verantwoorde-
lijkheid maatregelen moet nemen 
zodat er geen gevaarlijke situaties 
kunnen ontstaan.
Alvorens het pand te slopen, is de 
eigenaar ook verplicht een volledige 
asbestinventarisatie met een sane-
ringsplan te laten opstellen.

Remdemonstratie staaltrein 
voor leerlingen basisschool
IJmuiden - In het kader van de ac-
tiviteiten voor een veilig Gildenspoor 
bezochten zo’n vijftig scholieren van 
de groepen vijf van basisschool De 
Triangel in Velsen-Noord afgelopen 
donderdag station Velserbosch, op 
het terrein van staalbedrijf Corus.

De scholieren konden met eigen 
ogen zien hoe lang het duurt voor-

dat een met zware rollen staal bela-
den trein, ook bij een noodstop, tot 
stilstand komt.
Nog steeds worden regelmatig spe-
lende kinderen gesignaleerd op het 
Gildenspoor, de spoorlijn in Velsen-
Noord die door het staalbedrijf ge-
bruikt wordt voor het transport van 
rollen staal naar de havens. 
Om de schooljeugd er van te door-

dringen dat een spoorlijn beslist 
geen speelplaats is organiseert de 
Werkgroep Gildenspoor jaarlijks een 
aantal activiteiten, zoals een teken-
wedstrijd, een voorlichtingsbijeen-
komst op school en deze remde-
monstratie. Na de remproef maak-
ten de scholieren nog een ritje met 
de stoomtrein over het bedrijfster-
rein.

De Jutter in nieuw formaat
IJmuiden - Vanaf volgende week-
verschijnen De Jutter, De Hofgeest 
en De Schoter in een nieuw formaat, 
het zogenaamde Magazine formaat. 
Dit is kleiner, overzichtelijker en 
daardoor vooral handzamer.
Voor zakenrelaties wordt het hier-
door bovendien aantrekkelijker om 
te adverteren. Voor meer informatie 
over de voordelen kunt u ons bel-
len. Alle andere edities, van Uitgeest 
tot en met Heemstede, komen al in 
dit formaat uit. Er is gekozen voor 

uniformiteit. Het nieuwe formaat zal 
even wennen zijn, maar het komt 
de kwaliteit en de leesbaarheid ten 
goede. De inhoud blijft hetzelfde, 
boordevol plaatselijk nieuws. 
De gemeentepagina’ s kunt u nu nog 
sneller vinden omdat deze voortaan 
vanaf de achterzijde beginnen als 
omkeerkrant.
Wij zijn bijzonder trots op dit nieu-
we Magazine formaat en zijn uiter-
aard benieuwd naar de reacties van 
de lezers..

Rommelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 6 september 
wordt op het Kennemerplein, te-
genover de Vomar, in IJmuiden van 
09.00 tot 16.00 uur een rommel-
markt georganiseerd. Wilt u ook een 
kraam bestellen? Dan kunt u con-
tact opnemen met telefoonnummer 
0255-524491 of 023-5328585.

Klaverjassen
IJmuiden - Op vrijdag 29 augustus 
is de wordt de eerste klaverjasavond 
gehouden bij klaverjasclub Storm-
vogels aan de Zuiderkruisstraat 72 
in IJmuiden. De hoofdprijs in de lo-
terij is een DVD speler. Bij het kla-
verjassen zijn de prijzen drank, vlees 
en diverse andere prijzen naar keu-
ze. Het klaverjassen begint om 20.00 
uur. Informatie: Henk Retz, telefoon 
0255-513826, 06-34040940 of mail 
hj.retz@quicknet.nl.

Wijziging openings-
tijden speeltuin
IJmuiden - Bij speeltuin De Veili-
ge Haven zijn vanaf 1 september tot 
de Herfstvakantie de openingstijden 
gewijzigd. De tjiden zijn: woensdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur, maandag, dins-
dag en donderdag gesloten. In de 
Herfstvakantie van maandag tot en 
met vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur, 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur.

Spoor van schade
IJmuiden - De politie heeft zondag 
rond 08.20 uur een 22-jarige auto-
mobilist uit IJmuiden aangehouden. 
De man had met zijn auto een spoor 
van schade aangericht. Op de Lan-
ge Nieuwstraat had hij onder ande-
re verschillende paaltjes, een hek-
werk en een boom geramd.
Uiteindelijk kwam hij ter hoogte van 
een kledingwinkel tot stilstand. De 
man bleek te veel alcohol genuttigd 
te hebben (600 ugl/1,38 promille). 

Burgemeester Cammaert komt het echtpaar Wezelman feliciteren

Echtpaar Wezelman 65 jaar getrouwd

‘Kwestie van geven en nemen’
IJmuiden - De vlag hing uit, de ka-
mer stond vol met bloemen en feli-
citatiekaarten, er waren zelfs geluk-
wensen van de koningin. Op 20 au-
gustus waren de heer en mevrouw 
Wezelman 65 jaar getrouwd.
Zij kennen elkaar vanaf hun veer-
tiende jaar, ze leerden elkaar ken-
nen in oud-IJmuiden, tijdens het 
rondje (wandelen) bij de muziektent 
op het Willemsplein. 
Inmiddels hebben ze drie kinderen, 
waarvan er twee in het buitenland 
wonen, zes kleinkinderen en twee 
achterkleinkinderen. Al vanaf 1957 
wonen de heer en mevrouw Wezel-
man in de Van Nieuwkoopstraat.
Afgelopen zondag werd de brui-
loft in familiekring gevierd met een 

heerlijk diner in restaurant IJmond. 
Woensdag kwam burgemeester 
Cammaert het echtpaar thuis felici-
teren. ,,Ik vind het fijn om langs te 
komen, ik kan nog leren van uw er-
varing’’, zegt hij tegen het echtpaar 
Wezelman. Terwijl hij vlug even re-
kent: ,,Ik moet nog 30 jaar, om ook 
de 65 jaar te halen.’’ ,,We hebben 
er weinig moeite mee gehad, het is 
eigenlijk vanzelf gegaan’’, zegt de 
heer Wezelman. ,,Het is een kwestie 
van geven en nemen en nooit blij-
ven mokken’’, zegt zijn vrouw. ,,Na-
tuurlijk was er wel eens wat, maar 
het was ook altijd zo weer goed. We 
kunnen terugkijken op een mooie 
tijd. Trouwens, we hebben het nog 
steeds goed, samen.’’ (Carla Zwart)
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Velsen-Noord - In het kader van de 
uitwerking van het Groen- en Wa-
terplan is voor het deelgebied Wij-
keroogplantsoen een definitief ont-
werp opgesteld. Dit ontwerp is be-
gin 2007 in de inspraak geweest.
Er was veel enthousiasme voor het 
plan. Enkele opmerkingen heb-
ben aanleiding gegeven het plan 
aan te passen. Naast het enthousi-
asme was er zorg over de mogelij-
ke veiligheidsrisico’s, die de te ma-
ken verbinding van de beek met het 
Noordzeekanaal (coupure) met zich 
mee zou kunnen brengen. Ook was 
er zorg voor de waterhuishouding 
(grondwaterstand) in Velsen-Noord.
Tijdens de besteksfase zijn knelpun-
ten in het definitief ontwerp naar vo-
ren gekomen, waardoor het vastge-
stelde ontwerp niet kan worden ge-
realiseerd. De grootste knelpunten 
doen zich voor bij ondergrondse ka-
bels en leidingen waarover het tracé 
van de beek is gepland en de cou-
pure in de kade van het Noordzee-
kanaal. In het ontwerp is onvoldoen-
de rekening gehouden met voor-
waarden van nutsbedrijven, zoals 

hoogteligging en belasting. Daar-
naast voldoet de coupure bij nader 
inzien niet aan de veiligheidseisen 
van het Hoogheemraadschap. Om 
deze knelpunten op te lossen zijn 
aanpassingen doorgevoerd. Het tra-
cé van de beek is enigszins aange-
past, er zijn technische oplossin-
gen gevonden bij de kruising van 
de beek met kabels- en leidingen, 
en de coupure is vervangen door 
een vishevel. Deze vishevel wordt 
over de dijk langs het Noordzee-
kanaal aangebracht en verzorgt de 
gewenste uitwisseling van zoet en 
brak water, waarbij ook een uitwis-
seling van vissen kan plaatsvinden. 
Door de noodzakelijke vervanging 
van de coupure door een vishevel 
is er geen directe open verbinding 
meer met het Noordzeekanaal.
Het aangepaste plan is op 9 juli in 
de vergadering van het wijkplat-
form toegelicht. Op dinsdag 2 sep-
tember wordt van 17.30 tot 19.30 uur 
een informatie/inloopbijeenkomst 
georganiseerd. Deze bijeenkomst 
wordt gehouden in Watervliet, Doel-
manstraat 34 in Velsen-Noord.

HAVENFESTIVAL 
IJMUIDEN 2008

Deze week De

specIal
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Horecabeleid 2008-2015 
Op dinsdag 19 augustus heeft het college 
van B&W ingestemd met het horecabeleid 
2008-2015. Deze nota, die van 1 tot en 
met 28 september ter inzage ligt, geeft de 
gemeente, horecaondernemers, bewoners 
en andere betrokkenen inzicht in de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de horeca in 
Velsen en hoe hiermee wordt omgegaan. 

De gemeente streeft ernaar om de regel- en 
lastendruk voor horecaondernemers te verminderen 
en de dienstverlening te verbeteren. Hierdoor wordt 
het mogelijk om zo efficiënt mogelijk met elkaar 
te kunnen (samen)werken. Het horecabeleid is in 
goed overleg met Koninklijk Horeca nederland, 
afdeling velsen tot stand gekomen. Het beleid geeft 
ruimte aan groei van de horeca, maar gelijkertijd is 
er aandacht voor de mogelijke negatieve effecten 
hiervan. Per woonkern/-buurt is aangegeven of en 
zo ja, welke ontwikkeling de horeca hierin nog kan 
doormaken. 

Horecalocatiebeleid
onderdeel van het horecabeleid is het 
horecalocatiebeleid. Hierin worden gebieden 
aangewezen waar bestaande en nieuwe 
marktpartijen voldoende ruimte krijgen om nieuw 
aanbod te introduceren. Globaal wordt aangegeven 
aan welke typen horeca de gemeente denkt als 
het gaat om de concrete invulling van de geboden 
ruimte. De gemeente wenst een evenwichtige 
ontwikkeling van de horeca. Dit betekent in principe 
geen solitaire horeca, maar er moet een duidelijke 
relatie zijn met andere functies (wonen, werken, 
winkelen, toerisme/recreatie). In woongebieden wordt 
geen uitbreiding van horeca voorgestaan. verder 

wil het college ruimte bieden aan schaalvergroting. 
vooral de logiessector heeft behoefte aan 
uitbreidingsmogelijkheden. Het horecalocatiebeleid 
geldt bij nieuwe bestemmingsplannen en nieuwe 
initiatieven als beleidskader.

Vermindering regeldruk 
enkele voorbeelden om de regeldruk te verminderen 
zijn:
• op dit moment is een groot aantal afspraken 

tussen gemeente en ondernemers vastgelegd 
in een convenant. Het college wil dit convenant 
vervangen door een beleidsregel die automatisch 
op alle horecabedrijven van toepassing zal zijn.  

• Het college organiseert een efficiënter afwikkelen 
van de vergunningaanvragen.

Het handhavingsbeleid wordt in overleg met de 
sector vormgegeven o.a. door communicatie 
en voorlichting, preventieve afspraken over 
verantwoordelijkheden en geïntegreerde 
controleacties. Het sanctiebeleid zal worden 
vastgelegd in een handhavingprotocol. Waar 
mogelijk zullen controles vaker teamsgewijs 
plaatsvinden.

Horecabeleid ligt ter inzage
De nota horecabeleid ligt vanaf 1 september 2008 
gedurende 4 weken ter inzage bij de centrale hal van 
het stadhuis. ook kunt u de nota terugvinden op de 
website www.velsen.nl onder het kopje nieuws. Als 
u wilt reageren op het nieuwe beleid dan kunt u uw 
reactie zenden aan het College van burgemeester en 
wethouders van velsen, t.a.v. de afdeling Algemene 
Zaken, Postbus 465, 1970 Al IJmuiden. na de 
inspraaktermijn zal het beleid definitief worden 
vastgesteld.

Nieuwe plek 
gemeentelijk nieuws

Vanaf volgende week is het gemeentelijk nieuws (de infopagina én de mededelingen) 
te vinden in een omkeerbijlage aan de achterzijde van De Jutter/Hofgeest.

Snelheidsdisplay langs 
Zeeweg
De gemeente velsen heeft langs de Zeeweg ter 
hoogte van de oversteekplaats bij de Groeneweg 
een snelheidsdisplay opgehangen. Door dit 
display worden automobilisten bewust gemaakt 
van de snelheid die zij op dat moment rijden. 

er kunnen geen bekeuringen mee worden 
gegeven. De snelheid wordt alleen weergegeven 
als men te hard rijdt. Het is de bedoeling om 
het snelheidsdisplay te laten rouleren tussen 
verschillende locaties in de gemeente.

Haven en visserij centraal!
Havenfestival
Aankomend weekend wordt het Havenfestival 
IJmuiden voor de 5e keer georganiseerd en behaalt 
daarmee haar 1e lustrum. In het kader van dit 
lustrum heeft de gemeente velsen een eenmalige 
extra subsidie beschikbaar gesteld. Hierdoor kan de 
organisatie van het festival een wervelend concert 
van de hitshow “Dock of the bay” aanbieden aan de 
bezoekers van het Havenfestival 2008. In deze show 
nemen de nederlandse otis Redding en 13 andere 
zangers en muzikanten het festivalpubliek mee naar 
het Amerika uit de jaren ’60 en ’70. Dat betekent 
swingen en wegzwijmelen bij prachtig vertolkte 
klassiekers van soulhelden als sam Cooke. 

Bezoek minister Verburg
mevrouw Gerda verburg, minister van landbouw, 
natuur en voedselkwaliteit, komt aankomend 
weekend naar velsen. Zij komt niet alleen om het 
Havenfestival te openen, maar ook om het eeuwfeest 
van de nederlandse Zeevis Groothandelsvereniging 
bij te wonen. Deze vereniging werd 100 jaar geleden 
in IJmuiden opgericht.

Hiswa
van dinsdag 2 september t/m zondag 7 september 
2008 vindt in seaport marina IJmuiden de 13e editie 
van de Hiswa te water plaats. De Hiswa te water is 
de meest complete in-water bootshow van europa. 
met dit jaar een recordaantal van 510 fonkelnieuwe 
motorkruisers, sportboten, sloepen, RIB’s, zeiljachten 
en catamarans. 

Verkeer
Bij filevorming wordt een deel van de rotonde 
Dokweg-Havenkade (tijdelijk) afgesloten. verkeer dat 
vanaf de Havenkade komt, kan alleen rechtsaf de 
Dokweg op. verkeer vanuit de richting Raafstraat kan 
op de rotonde alleen rechtdoor. Zo nodig kan bij de 
rotonde Dokweg-Halkade gekeerd worden.

Connexxion
De bussen van Connexxion rijden via de normale 
route. Zij keren aan het begin van het Hiswa-
terrein (net voorbij de rotonde aan het einde van de 
Badweg), omdat de boulevard deels is afgesloten. 

Minister Gerda Verburg

Foto: Friso Huizinga

2 september inloopbijeenkomst 

Wijkeroogplantsoen 
In het kader van de uitwerking van het 
Groen- en Waterplan is voor het deelgebied 
Wijkeroogplantsoen een definitief ontwerp 
opgesteld. Dit ontwerp is begin 2007 in de 
inspraak geweest.

er was veel enthousiasme voor het plan. enkele 
opmerkingen hebben aanleiding gegeven het 
plan aan te passen. naast het enthousiasme 
was er zorg over de mogelijke veiligheidsrisico’s, 
die de te maken verbinding van de beek met het 
noordzeekanaal (coupure) met zich mee zou 
kunnen brengen. ook was er zorg voor de water-
huishouding(grondwaterstand) in velsen-noord.
tijdens de besteksfase zijn knelpunten in het 
definitief ontwerp naar voren gekomen, waardoor 
het vastgestelde ontwerp niet kan worden 
gerealiseerd. De grootste knelpunten doen 
zich voor bij ondergrondse kabels en leidingen 
waarover het tracé van de beek is gepland en 
de coupure in de kade van het noordzeekanaal. 
In het ontwerp is onvoldoende rekening 
gehouden met voorwaarden van nutsbedrijven, 

zoals hoogteligging en belasting. Daarnaast 
voldoet de coupure bij nader inzien niet aan de 
veiligheidseisen van het Hoogheemraadschap. 
om deze knelpunten op te lossen zijn 
aanpassingen doorgevoerd. Het tracé van de 
beek is enigszins aangepast, er zijn technische 
oplossingen gevonden bij de kruising van de 
beek met kabels- en leidingen, en de coupure 
is vervangen door een vishevel. Deze vishevel 
wordt over de dijk langs het noordzeekanaal 
aangebracht en verzorgt de gewenste uitwisseling 
van zoet en brak water, waarbij ook een 
uitwisseling van vissen kan plaatsvinden. 
Door de noodzakelijke vervanging van de 
coupure door een vishevel is er geen directe open 
verbinding meer met het noordzeekanaal.

Het aangepaste plan is op 9 juli in de vergadering 
van het wijkplatform toegelicht. op dinsdag 
2 september wordt van 17.30 uur tot 19.30 uur 
een informatie/inloopbijeenkomst georganiseerd. 
Deze bijeenkomst wordt gehouden in Watervliet, 
Doelmanstraat 34 in velsen noord.

JeugdSportPas-brochures 
uitgedeeld op basisscholen
Binnenkort kunnen de kinderen uit Velsen 
weer kennismaken met heel veel sporten. 
SportSupport heeft 4500 JeugdSportPas-
brochures uitgedeeld aan alle kinderen van groep 
4 tot en met 8 op de basisscholen in de gemeente 
Velsen. 

Het aanbod van sporten is dit jaar met 39 
verschillende sporten verder uitgebreid. De kinderen 
kunnen bijvoorbeeld kennismaken met atletiek, 
fietscross, hockey, judo en wedstrijdzwemmen. 
verder zijn diverse dansvarianten, paardrijden, 
cardio-boksen, dammen, schaatsen, rugby, jiu-jitsu 
en waterscouting opgenomen in de brochure. en 
dit is nog maar een kleine greep uit een gevarieerd 
aanbod. voor kinderen van groep 3 is er ook een 
klein aanbod beschikbaar.
vanaf deze week kunnen kinderen zich aanmelden 
voor één of meer sporten door het inschrijfformulier 
achter in JeugdsportPas-brochure op te sturen naar 
sportsupport. een postzegel plakken is niet nodig.      
Het ‘snuffelen’ aan een sport bestaat uit twee, drie 

of vier kennismakingslessen. De lessen worden na 
schooltijd gegeven door en bij sportverenigingen 
uit velsen en omgeving. een kennismaking wordt 
aangeboden tegen een lage prijs van €6,00 tot 
€10,00. Alle lessen worden georganiseerd in het 
kader van de JeugdsportPas velsen. De kinderen 
maken vrijblijvend kennis maar kunnen uiteraard lid 
worden van een vereniging als zij enthousiast zijn 
geworden. 
De JeugdsportPas wordt uitgevoerd door 
sportsupport uit Haarlem in samenwerking met 
sportverenigingen, basisscholen, sportorganisaties 
en de gemeente velsen. De gemeente is verheugd 
dat veel sportverenigingen deelnemen aan de 
JeugdsportPas en hoopt dat de pas net als vorig jaar 
een succes wordt. 
voor meer informatie over de JeugdsportPas kunt u 
contact opnemen met de coördinator Yvonne Wolff, 
023-5260302 of mailen naar: ywolff@sportsupport.nl. 
voor informatie over cursussen of inschrijving kunt u 
bellen naar 023-5251630 of per e-mail 
jspvelsen@sportsupport.nl
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INSPRAAK RUIMTELIJK FUNCTIONEEL KADER 
WIJDE WEIDEVELD, DRIEHUIS

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 24 juni 2008 
het Ruimtelijk Functioneel Kader voor de locatie Wijde Weideveld in 
Driehuis vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Dit document bevat 
de gemeentelijke kaders en uitgangspunten voor de ontwikkeling van 
de locatie gelegen tussen Serviceflat De Luchte en Woon-Zorgcentrum 
Huis ter Hagen en de spoorlijn.

Wilt u het Ruimtelijk Functioneel Kader inzien?
Het Ruimtelijk Functioneel Kader ligt voor eenieder vanaf 29 augustus 
2008 gedurende zes weken ter inzage bij de receptie in het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden (de receptie is op maandag tot en met vrij-
dag geopend van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 
tot 20.00 uur) en in de Centrale Bibliotheek IJmuiden (Dudokplein 16) 
gedurende gebruikelijke openingstijden.

U kunt het Ruimtelijk Functioneel Kader ook inzien en downloaden via 
de website van de gemeente Velsen, www.velsen.nl

Wilt u reageren?
Inspraakreacties kunnen schriftelijk worden ingediend gedurende de 
hierboven aangegeven periode. Deze kunt u onder vermelding van het 
onderwerp ‘RFK Wijde Weideveld’ richten aan het college van 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden).

Informatie
Voor vragen over het Ruimtelijk Functioneel Kader kunt u contact 
opnemen met de heer B. de Groot of de heer J. Warmerdam van de 
afdeling Ruimte, Ontwikkeling en Economische Zaken van de 
gemeente Velsen, telefoon (0255) 56 74 43 / 56 74 29.

Op woensdag 17 september 2008 vindt er van 17.30 tot 19.30 uur een 
vrije inloopbijeenkomst plaats over het Ruimtelijk Functioneel Kader 
in Woon- Zorgcentrum Huis ter Hagen, Lodewijk van Deyssellaan 254.

BEKENDMAKING NOTA HORECABELEID

Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben in hun vergadering 
van 19 augustus 2008 besloten tot vaststelling van het concept van de 
Nota Horecabeleid gemeente Velsen 2008-2015.

Zij hebben tevens besloten deze voor inspraak vrij te geven gedurende 
een periode van vier weken vanaf 1 september 2008. De inspraakter-
mijn loopt derhalve tot en met 28 september 2008. 

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijk zijn/ 
haar reactie sturen aan Burgemeester en Wethouders, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden, t.a.v. de afdeling Algemene Zaken o.v.v. inspraak-
reactie concept Horecabeleidsnota.

De conceptnota kan gedurende genoemde periode worden ingezien bij 
de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

U kunt een versie van de conceptnota opvragen bij de afdeling AZ, de 
heer P.A.M. van der Hulst, tel. (0255) 56 72 46. 
Ook kunt u de conceptnota downloaden van de website van de 
gemeente Velsen, www.velsen.nl onder het kopje nieuws. 
Van de ingekomen reacties zal een inspraakrapportage worden 
gemaakt, die wordt betrokken bij de definitieve besluitvorming over de 
Horecabeleidsnota door respectievelijk Burgemeester en Wethouders 
en de gemeenteraad.

Het definitieve besluit zal wederom officieel worden bekendgemaakt.

BEKENDMAKING HAVENVERORDENING

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen hebben in hun 
vergadering van 26 augustus 2008 besloten om de Nadere regels inge-
volge artikel 3.2 van de Havenverordening Velsen inzake verbouwings-, 
herstel- of sloopwerkzaamheden in het belang van veiligheid en milieu 
te wijzigen in dier voege dat:
I a. de in dit artikel genoemde ontheffing een geldigheid van een
  jaar krijgt; 

b. elke reparatie vooraf gemeld dient te worden bij de uitvoerende 
  instantie; 
 c. een reparatieperiode niet langer mag duren dan twee weken, op 
  verzoek te verlengen met twee weken; 
II Deze wijziging in te laten gaan op de dag na publicatie; 
III De evaluatie van deze wijziging mee te nemen in het kader van de 

in 2009 geplande evaluatie van de Havenverordening Velsen.

Dit besluit ligt gedurende vier weken ter inzage op het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. 

Toelichting: Voor reparaties moet een schip in beginsel naar een werf. 
Dit staat in de Havenverordening. Het is wel toegestaan kleine, spoed-
eisende, reparaties aan de kade uit te voeren, mits wordt voldaan aan 
een aantal strikte veiligheidsvoorschriften en milieuregels. Hiervoor is 
per geval een ontheffing vereist. In de havens in de gemeente Velsen 
komen veel (vissers)schepen, die zeer regelmatig kleine reparaties 
moeten ondergaan. Het steeds aanvragen en verlenen van ontheffin-
gen geeft onnodig veel administratieve rompslomp. Daarom zal een 
ontheffing voortaan een geldigheid van een jaar hebben. Elke repara-
tie moet wel vooraf gemeld worden en de veiligheidseisen blijven 
onverminderd van kracht. Er is dus geen negatief effect op de veilig-
heid, er komt juist meer capaciteit vrij voor het daadwerkelijk contro-
leren op naleving van de veiligheidsvoorschriften. In 2009 zal bekeken 
worden of de jaarontheffing een succes is.

PUBLICATIE BESLISSINGEN INGEVOLGE ARTIKEL 48 
EN 83 WET GBA 

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat na uitvoerig onder-
zoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig 
zijn, op het adres waar zij in de gemeentelijke basisadministratie per-
soonsgegevens van de gemeente Velsen staan ingeschreven. Hun per-
soonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden: verblijfplaats 
onbekend. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland 
woonachtig zullen zijn. 

Het betreft de volgende personen: 
Akay H. Geb. 01-05-1974  Kroon T. Geb. 06-05-1983
Akker D. Geb. 01-01-1982  Lomboy R. Geb. 31-10-1948
Boer de J.G. Geb. 18-09-1983 
Sedric Bandela-Lema Geb. 15-11-1987
Bot de A.J. Geb. 14-12-1938  Messad H.B. Geb. 00-00-1963
Croes B.A. Geb. 04-11-1982  Theisz R. Geb. 18-01-1967
Golemanov A.R. Geb. 28-05-1967  Urtubia S.G.A. Geb. 21-08-1978
Kricha J. Geb. 28-04-1983  Worthington J.B. Geb. 08-01-1976

Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Algemene en 
Burgerzaken tel. (0255) 56 73 40.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is 
bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders.

KAPVERGUNNING 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft de volgende 
kapvergunningen verleend:
 
straat en huisnummer aantal en soort  dagtekening

kapvergunning
Rooswijkerlaan ong.  1 esdoorn en 26 augustus 2008 

1 populier

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is 
bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen.

Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunning kunt u 
contact opnemen met het meldpunt Beheer Openbare Ruimte, tel. 
(0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER 

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
BP-210-2008  Kennemerlaan 38 te IJmuiden; het veranderen van een 

bar/restaurant 
BP-211-2008  Wijkerstraatweg 187 te Velsen-Noord; het veranderen 

van de voorgevel van een woonwinkelhuis 
BP-212-2008  Middenduinerweg 44 te Santpoort-Noord; het plaatsen 

van een rookruimte 
BP-213-2008  Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het oprichten van 

een slakpanreparatiegebouw 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT 

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
BL-270-2008  Stelling 8 te Velsen-Zuid; het legaliseren van een 

portacabin met aangebouwde kast 
BL-271-2008  Hoofdstraat 206 te Santpoort-Noord; het veranderen van 

een berging 
BL-272-2008  Tolsduinerlaan 14 te Velsen-Zuid; het plaatsen van 3 dak-

kapellen (voor- en achtergevel)
BL-273-2008  Hoofdstraat 240 te Santpoort-Noord; het veranderen van 

een woning 
BL-274-2008  Ossenland 29 te Velserbroek; het veranderen en vergroten 

van een woning met een uitbouw (zijgevel) 
BL-275-2008  Hollandse Aak 9 te Velserbroek; het plaatsen van een 

dakkapel (achtergevel) 
BL-276-2008  Watergentiaan 11 te Velserbroek; het veranderen en ver-

groten van een woning met een uitbouw 
BL-277-2008  Linie 3 te Velserbroek; het legaliseren van een berging 
BL-278-2008  Oude Pontweg ong. te Velsen-Zuid; het plaatsen van een 

speeltoestel 
BL-279-2008  Burgemeester Enschedélaan 20 te Santpoort-Noord; het 

vernieuwen van een garage 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij 
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden). 

WELSTANDSVERGADERINGEN 

Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd aan de 
Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare welstandsvergadering 
(09.00 tot 13.00 uur) van 4 september 2008. 
B1-13-2008  Westonstraat 6 te IJmuiden; het oprichten van een 

bedrijfsgebouw 
BL-267-2008  Velserenderlaan 2 te Santpoort-Zuid; het vrijmaken van 

dichtgestorte brugkelders, het verlengen van brugdekken 
en het verbreden van bruggen

BL-272-2008  Tolsduinerlaan 14 te Velsen-Zuid; het plaatsen van 3 dak-
kapellen (voor- en achtergevel) 

BL-273-2008  Hoofdstraat 240 te Santpoort-Noord; het veranderen van 
een woning 

BL-274-2008  Ossenland 29 te Velserbroek; het veranderen en vergroten 
van een woning met een uitbouw (zijgevel) 

BL-276-2008  Watergentiaan 11 te Velserbroek; het veranderen en ver-
groten van een woning met een uitbouw 

BP-211-2008  Wijkerstraatweg 187 te Velsen-Noord; het veranderen 
van de voorgevel van een woonwinkelhuis 

BP-212-2008  Middenduinerweg 44 te Santpoort-Noord; het plaatsen 
van een rookruimte 

Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website van de  gemeente 
Velsen, onder gemeentelijke mededelingen op www.velsen.nl, waarop 
alle recente informatie wordt bijgewerkt. 

ONTWERPVRIJSTELLING/ONTHEFFING BUITENPLANS 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
vrijstelling/buitenplanse ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-222-2008  Stelling 15 te Velsen-Zuid; het legaliseren van een berging
BL-224-2008  Liniepad 54 te Velserbroek; het legaliseren van een berging
BP-176-2007  Wijk aan Zeeërweg 105 te IJmuiden; het veranderen van 

een watertoren in 11 appartementen 
BP-89-2008  Evertsenstraat 4A te IJmuiden; het oprichten van 16 nieuw-

bouwwoningen 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij 
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) 
gedurende zes weken ter inzage van 29 augustus t/m 9 oktober 2008. 
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na 
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. 

ONTWERPVRIJSTELLING/ONTHEFFING BUITENPLANS 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
een tijdelijke vrijstelling/ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor: 
BP-163-2008  Jan Pieterszoon Coenstraat ong. te IJmuiden; het plaat-

sen van een zuiveringsinstallatie t.b.v. grondwatersanering 
(t.o. nrs. 113-115) 

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij 
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) 
gedurende zes weken ter inzage van 29 augustus t/m 9 oktober 2008. 
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na 
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. 

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING BINNENPLANS 

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht zijnde bestem-
mingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel 
van een vrijstellingsprocedure/binnenplanse ontheffing. 
De stukken liggen bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
van 29 augustus t/m 11 september 2008 ter inzage. 
BL-88-2008  Geelvinckstraat 85 te Velsen-Noord; het oprichten van 

een berging 
BL-251-2008  Berkenstraat 27 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een woning met een uitbouw 
BP-116-2008  Eendrachtsstraat 2 te Velsen-Noord; het veranderen en 

vergroten van een bedrijfsgebouw 
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na deze publicatie 
worden ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden). 

SLOOPVERGUNNING 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft sloop-
vergunning verleend voor:
SL-64-2008 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; 
 het gedeeltelijk slopen van de Mengerij Kooksfabriek 1 (2F-08)
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken na de dag 
van verzending van de vergunning worden ingediend bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 

Adres
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL  IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Receptie
U kunt van maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie van het stad-
huis van 09.00 – 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur 
met al uw vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak 
maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur bellen met de 
afspraken- en infolijn van Burgerzaken tel. (0255) 56 73 23.

Bouw- en Woningtoezicht
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:  vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur:  vrije inloop

Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00-12.00 uur: vrije inloop

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en di, do 14.00 - 
15.00 uur
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur 
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur.
Schuldhulpverlening (op locatie: Loket voor Wonen, Welzijn, Zorg
Rijnstraat 2, 1972 VG IJmuiden): voor een afspraak tel. (0255) 56 72 00
di t/m vrij 11.00 - 12.00 uur  
voor inhoudelijke vragen tel. (0255) 53 38 85:
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur 

Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een uitkering 
voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het Centrum voor Werk 
en Inkomen (CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. 
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige identiteits-
kaart of een geldige verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon: (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 
tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1 IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp bij het 

huishouden).
- Informatie over schuldhulpverlening.
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties

Brandweer 
Post Velsen-Zuid, Veiligheidsregio Kennemerland 
Telefoon: (0255) 53 23 24
E-mail: Adm.brandweer@velsen.nl 
Voor vragen over preventie, tel. (0255) 53 23 24
E-mail: preventie@velsen.nl

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

Voor vragen over:
- handhaving, personeel en organisatie, openbare orde, brandweer en 

rampenbestrijding, algemene zaken, communicatie, burgerzaken, 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot burgemeester 
mr. P.A.G. Cammaert

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, Telstar en projecten 

Grote Buitendijk, Winkelcentrum IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord 
kunt u zich wenden tot wethouder AnneMieke Korf

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO, welzijn, volksgezondheid, 
wijkgericht werken, kunst en cultuur, monumentenbeleid,  UMTS-
masten en projecten KG-terrein, Groot Helmduin kunt u zich wenden 
tot wethouder Margo Bokking

- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering, facilitaire zaken, 
Geo-informatie, publieksdienstverlening, milieu en project Forteiland 
kunt u zich wenden tot wethouder Carel Ockeloen

- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, coördinatie 
integraal vergunningenbeleid, openbare werken (incl. reiniging), ver-
keer en vervoer, groen, asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken 
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, omgevingsvergunning 
kunt u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid (jeugdzorgketen), 
openbaar vervoer, Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, en 
project Kustvisie kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt

Indeling wijkwethouders: 
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk 
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid 
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid 
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
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M E D E D E L I N G E N
Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl

BOUWVERGUNNING 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft bouw-
vergunning verleend voor:
BL-192-2008 Ruysdaelstraat 25 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een woning met een uitbouw 
BL-216-2008 Kerkerinklaan 40 te Santpoort-Noord; het oprichten van 

een berging 
BL-252-2008 Kennemerlaan 136 te IJmuiden; het plaatsen van een 

dakkapel (voorgevel) 
BL-253-2008 Paramaribostraat 2 te Santpoort-Noord; het plaatsen 

van een dakkapel (achtergevel) 

BL-256-2008 Hoofdstraat 58 te Santpoort-Noord; het veranderen en 
vergroten van een woning 

BL-257-2008 Corantijnstraat 24 te Santpoort-Noord; het veranderen 
en vergroten van een woning met een uitbouw 

BL-261-2008 Brederoodseweg 70 te Santpoort-Zuid; het veranderen 
en vergroten van een woning met een uitbouw en het 
oprichten van een berging

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken na de dag 
van verzending van de vergunning worden ingediend bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). 

TOESTEMMING 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft toe-
stemming verleend voor:
PS-22-2008 Merwedestraat ong. te IJmuiden; verzoek wijzigen bestem-

ming groen in bestemming verkeersdoeleinden 

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken 
vanaf de dag na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem.

Huis-aan-huis-aan-huis-aan-huis-aan-huis-verspreiding

www.verspreidnet.nl
info@verspreidnet.nl

0251-674433
en vraag naar Martin

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

VASTE BEZORGERS
VOOR IJmuIdEN, VElSERBROEK EN hAARlEm-NOORd
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De leukste banen in je eigen regio

Kennemerjob ook voor 
werkgevers interessant
Regio – Sinds kort is Kennemerjob.
nl uitgebreid met een extra dienst-
verlening. Naast een keur van aan-
geboden banen kunnen bedrijven er 
nu ook goed opgeleid personeel vin-
den. Nog completer dus, de websi-
te Kennemerjob, die in korte tijd een 
gevestigde naam heeft 
opgebouwd als ‘de 
banensite’ van Kenne-
merland.
Om deze nieuwe loot 
aan de stam van de 
website te realiseren 
is Kennemerjob een 
samenwerking aange-
gaan met The People 
Company, een recruit-
ment- en consultan-
cybureau voor
werkgevers en werk-
nemers. “Een goede 
zet”, zegt Leen
van der Plas, alge-
meen directeur van
Kennemerjob.nl. Hij 
vertelt dat werkgevers 
die op zoek zijn naar 
vakmensen profielen 
en CV’s kunnen be-
kijken via een specia-
le databank om zo een 
passende kandidaat te 
vinden.  
Volgens Frits Raadsheer van de uit-
geverij die Kennemerjob faciliteert 
op internet en in diverse huis-aan-
huiskranten is de vernieuwde ba-
nensite zo populair omdat het aan-
bod zich in de eigen regio bevindt. 
De meeste banenzoekers willen 
graag leuk werk in de buurt van hun 
woonplaats. Een reistijd van een 
uur of meer vinden zij vaak te gor-
tig. Liever een halfuur of minder. Tijd 
om in de file te staan op de route 
naar een grote stad wordt ervaren 
als ‘zonde tijd’. 
Het is verloren tijd die je beter kunt 
invullen met sporten of lekker ko-
ken. Wie op zoek is naar een andere 
baan in de eigen regio (Kennemer-
land) hoeft niet alle dagbladen door 
te worstelen of een woud van mo-
gelijkheden op het computerscherm 
tegen te komen bij grote banensites. 
Veel makkelijker is het om nu een 
eigen regionale banensite te bezoe-
ken, overzichtelijk en van alle mark-
ten thuis. 

Bedrijven die personeel zoeken 
kunnen rekenen op een groot be-
reik wanneer zij hun vacature op 
de speciale Kennemerjobpagina’s in 
diverse huis-aan-huiskranten laten 
publiceren.
Uiteraard is het vinden van een inte-

ressante baan via internet niet meer 
weg te denken uit de hedendaagse 
‘snelle’ maatschappij.
Maar het bereik en populariteit van 
huis-aan-huiskranten mag nooit 
onderschat worden. Zoveel mensen 
lezen, ‘spellen’ ook wel hun lokale 
krant. Die valt tenslotte gratis in de 
bus en staat wekelijks boordevol in-
formatie en leuke artikelen over de 
plaats waar ze zich thuisvoelen en 
gehecht aan zijn. En daarom kiezen 
mensen er graag voor om dichtbij of 
misschien in hun woonplaats zelf te 
gaan werken.  
Kennemerjob.nl werkt samen met 
Kennemerland Pers en Kennemer
Business. Gedrieën maken zij zich 
sterk voor regionale vacaturebemid-
deling. Kennemerjob.nl is de groot-
ste digitale vacaturebank in de re-
gio. Kennemerland
Pers biedt met haar acht lokale 
huis-aan-
huisbladen –een oplage van bijna 
140.000– advertentiediensten
voor werkgevers en publiceert na-

tuurlijk al het lokale nieuws. Ken-
nemer Business tenslotte biedt met 
haar ondernemersportal
www.kennemerbusiness.nl en haar 
zakenblad interessante informatie 
voor werkgevers en ondernemers. 
Op zoek naar goed personeel en wilt 

u in een van de negen 
uitgaven van Ken-
nemerland Pers 
adverteren? Dan 
kunt u de vacatu-
re als extra  aan-
melden bij de si-
te, Kennemerjob.nl 
Werkgevers wor-
den doorgelinkt 
naar de Kennemer 
Business portal. 
Rob Wieleman, di-
recteur Kennemer 
Business Media 
ziet de samenwer-
king helemaal zit-
ten. “Een comple-
tere media-aan-
dacht kun je je niet 
wensen, als werk-
zoekende niet en 
als banen-aan-
bieder ook niet!”Bert van Pel, Frits Raadsheer, Rob Wieleman en Leen van der Plas.

Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken 
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortij-
den kunt u bellen met: 0900-8212230 of 020-
5709595. Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt: 
het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Vel-
serbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland verleent ondersteuning bij verzorging van 
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 06-
51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592 
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levens-
fase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.: 
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over 
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstij-
den van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen 
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur, 
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf 
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apotheek ‘t 
Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-
5378284. Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 
18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 
023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Zieken-

huis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, in-
gang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openings-
tijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: 
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilli-
gerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  0255-533239 of 06-
54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: donderdag 
18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG):023-5554764 
of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@rpcp-
am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: Voor aanvragen thuiszorg, verzor-
gingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u 
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en 
plantsoenen kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstver-
lening: Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en 
rond de woning door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-
16.30 uur: 0255-518888. www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Ken-
nemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken 
en informatie telefonisch bereikbaar via  0255-
519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal 
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO 
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreek-
uur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudok-
weg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur 
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900-
243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemer-
land: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. 
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u te-
recht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk 
en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 
0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: Voor mensen in uiterste 
financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedsel-
pakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, 
www.voedselbankvelsenn.nl

Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, tel. 0255-515030.
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, tel. 023-5201212.
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-515348.
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-514229.
Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 0255-514204.
Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-535151.
Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-5378284

Alleen de apotheek van ijmuiden/velserbroek/
santpoort moet wekelijks worden veranderd.

Het dienstrooster is te vinden op 
www.apotheekvelserbroek.nl

Senioren aan de knoppen
Regio - Senioren willen vaak hun 
achterstand op computergebied in-
halen. In het werk of thuis hebben 
ze de computerboot gemist. En toch 
is er behoefte om te internetten, te 
e-mailen met kinderen of kleinkin-
deren, digitaal te fotograferen of 
spelletjes te spelen. 
Als je kunt internetten gaat er letter-
lijk een wereld voor je open. Vaak is 
een groepscursus bezwaarlijk van-
wege de reis. Nu biedt Toplicht Op-
leidingen de mogelijkheid om privé-
les te nemen. De docent komt aan 

huis. 
U leert met uw eigen computer. 
Heeft u die niet, dan wordt gewerkt 
we op de laptop van de docent. 
Door de persoonlijke aandacht leert 
u vlot. U wordt niet gehaast of opge-
houden door anderen. U leert in uw 
eigen tempo. U zit steeds zelf achter 
het toetsenbord. 
De docent geeft aanwijzingen, u 
doet alles zelf. Bij de eerste les geldt: 
Niet tevreden, niet betalen. Voor in-
formatie kijk (of laat kijken) op www.
toplicht.nl of bel 0251-239832.

Donatie Monuta uitvaartzorg voor 
Woonzorgcentrum De Blinkert
Haarlem - Donderdag 28 augus-
tus 2008 zal Edward Kardol, team-
leider van Monuta uitvaartzorg aan 
de Kloppersingel te Haarlem en am-
bassadeur van het Monuta Charity 
Fund, een symbolische cheque van 
1500 euro overhandigen aan Woon-
zorgcentrum De Blinkert voor de 
aanschaf van een geluidsinstallatie. 
Het kloppend hart van De Blinkert 
is de recreatieruimte. Zo komen da-
gelijks 45 a 50 bewoners, vooral af-
komstig uit het verzorgingshuis en 
van de aanleunwoningen, de warme 
maaltijd gebruiken. Door de gast-
vrouwen wordt het laatste nieuws, 
mededelingen en wetenswaardig-
heden omgeroepen, ook drinkt men 
hier elke dag koffie, is er twee maal 
per week een kerkdienst, repeteert 
wekelijks het Blinkertkoor, de hand-
werkclub, is er soos of wordt er een 
film gedraaid. Dit alles wordt met 
veel plezier gerealiseerd door hulp 
van vrijwilligers en familieleden. In 
het bijzonder had één vrijwilliger 
zich in de afgelopen jaren ontwik-
keld tot beheerder van de recrea-
tieruimte en had daar ook bij wij-
ze van hobby een eigen geluidsin-
stallatie gecreëerd. Helaas stopte hij 
begin 2008 zijn vrijwilligersactivitei-
ten en het was toen duidelijk dat De 
Blinkert onmiddellijk geen geluids-
installatie meer zouden hebben. 

Omdat De Blinkert een beperkt bud-
get heeft, was er geen geld voor de 
aanschaf van de installatie.
Dankzij  Monuta uitvaartzorg, Klop-
persingel te Haarlem wordt met de-
ze donatie de aanschaf mogelijk ge-
maakt en geven zij zo meer kleur 
aan het leven van deze mensen!
Op 28 augustus om 14.30 uur wordt 
de cheque in het woonzorgcentrum 
door Monuta aan De Blinkert over-
handigd en kunnen de bewoners 
weer genieten van de gezellige lied-
jes die de huistroubadour die mid-
dag zingt.
Jaarlijks stelt Monuta een deel van 
haar inkomsten beschikbaar voor 
liefdadigheidsprojecten die lo-
kaal worden opgezet. Deze projec-
ten passen binnen het thema Geef 
het leven kleur. Alle medewerkers 
van Monuta en assurantieadviseurs 
die met Monuta samenwerken, zijn 
ambassadeur van het MCF en kun-
nen een aanvraag voor een project 
doen. Het onafhankelijk bestuur van 
het MCF beslist de toekenning of 
afkeuring. Dits bestuur bestaat on-
der andere uit Erica Terpstra, Mies 
Bouwman en Cors Hage (hoofddi-
recteur). Monuta is specialist op het 
gebied van uitvaartverzorging en 
verzekeringen. Vanuit een netwerk 
van uitvaartcentra verzorgt Monuta 
uitvaarten in heel Nederland.

Herfstvakantie, Kerstvakantie en Meivakantie boek je bij Star Travel Mobiele 
Reisadviseur Santpoort

Boek nu al voor zomer 2009!
Vakantie boek je bij Star Travel 
Mobiele Reisadviseur Santpoort
Santpoort - Wilt u nog even weg 
met de herfstvakantie maar nog 
geen tijd gehad om dit uit te zoe-
ken. Geen nood, één telefoontje of 
mailtje naar Anita Böhm, Star Tra-
vel Mobiele Reisadviseur, en zij kan 
u meteen vertellen wat de mogelijk-
heden zijn. 
Ook alle nieuwe wintergidsen van 
de diverse reisorganisaties zijn uit, 
dus kunt u zich weer voorbereiden 
op de wintersport! Ook voor diege-
ne die liever de zon dan de sneeuw 
opzoekt zijn er voldoende moge-
lijkheden, wat dacht u van de Do-
minicaanse Republiek, Mexico, de 
Antillen of Zuid-Afrika? Wanneer 
u nog in de herfstvakantie lekker 
weg wilt kunt u ook terecht bij Ani-
ta, zij heeft een uitgebreid overzicht 
van de laatste aanbiedingen, even-

als een overzicht van de mogelijkhe-
den voor een familie- of personeels-
uitje. Ook is het al mogelijk om uw 
vakantie voor zomer 2008 reeds te 
reserveren, zodat u verzekerd bent 
van de mooiste accommodaties op 
de beste plekjes.
Voor het boeken hoeft u de deur niet 
uit, u kunt telefonisch of per email 
informatie vragen en reserveren of 
u maakt een afspraak voor een per-
soonlijk reisadvies bij u thuis, op 
een tijdstip dat u dat wenst. (ook ’s 
avonds en in het weekend) 
Bel of mail en laat u verrassen. Ani-
ta Böhm, telfoon 023-5374041, 06-
16038164,  Zie ook santpoort.mo-
biel@startravel.nl, website: www. 
Santpoort.mobiel.startravel.nl. Star 
Travel is aangesloten bij de ANVR 
en SGR.

Praktijk voor Health & Beauty
Werken aan een vitaler lichaam
IJmuiden - UHBI is een ge-
zondheidspraktijk voor welzijn en 
schoonheid. De afkorting staat voor 
Unlimited Health & Beauty Interna-
tional, met vestigingen door het he-
le land. In IJmuiden wordt UHWI ge-
leid door Isabella Janssen-Kluft. Sa-
men met deze voedingsconsulent 
werkt de cliënt via het uitgebalan-
ceerde lifestyleprogramma Weet 
Hoe Je Eet®, die elders in deze 
krant wordt toegelicht, aan een vi-
taler lichaam.
De basis van het lifestyleprogramma 
bestaat uit de gedachte dat het li-
chaam zichzelf eerst moet reinigen. 
Als de cliënt bijvoorbeeld kampt 
met vervelende dingen als chroni-
sche hoofdpijn, diabetes 2, allergie-
en, hoge bloeddruk en cholesterol, 
dan moet het lichaam dit zelf kun-
nen oplossen. ,,Het is geen kwestie 
van genezen, maar de mensen heb-
ben er minder tot geen last meer van 
wanneer cliënten het lifestylepro-
gramma hebben gevolgd’’, zegt Isa-
bella. ,,Hiermee worden de blokka-
des van afvalstoffen opgeheven en 
afgevoerd. De zelfhelende werking 
van het lichaam wordt gestimuleerd 
en de weerstand verhoogd.”
Het lifestyleprogramma zorgt voor 
een tijdelijke verhoogde staat van 
verbranding, waardoor het lichaam 
sneller aan de slag gaat met het 
opruimen van die afvalstoffen. Dit 
wordt bereikt met een tijdelijk an-
der eetpatroon en met de essenti-
ele ondersteuning van biologische 
voedingssupplementen. Belangstel-
lenden worden in de praktijk uitge-
nodigd voor een oriëntatiegesprek. 
Naar aanleiding van dit gesprek kan 

zij de begeleiding op de persoon-
lijke omstandigheden van de cliënt 
afstemmen. Er zal onder andere re-
kening gehouden worden met ziek-
tebeelden, beperkte bewegingsmo-
gelijkheden en bijvoorbeeld nacht-
diensten. Isabella begeleidt de deel-
nemers vervolgens per email en 
mensen kunnen regelmatig op de 
praktijk zelf komen om hun voort-
gang te bespreken. ,,Het lifestyle-
programma heeft tegelijkertijd een 
educatief karakter’’, vertelt Isabel-
la. ,,Cliënten leren wat er allemaal 
in het lichaam gebeurt.’’  Niet alleen 
het behalen van het beoogde resul-
taat is belangrijk, nog belangrijker is 
het vasthouden daarvan. 
Het lifestyleprogramma (géén di-
eet) is niet specifiek gemaakt om af 
te vallen, maar om in balans te ko-
men. Mensen met overgewicht ra-
ken echter wel de overtollige kilo’s 
kwijt met een blijvend resultaat. An-
dere groepen hebben er ook veel 
baat bij. De doelgroepen waar UHBI 
zich verder op richt, zijn: mensen die 
altijd vermoeid zijn en sporters die 
betere prestaties willen leveren. 
Op 6 september is er een lezing in 
Amsterdam die verzorgd wordt door 
orthomoleculair voedingstherapeute 
Coby Bouwkamp, de schrijfster van 
het lifestyleprogramma. Belangstel-
lenden kunnen contact opnemen 
met Isabella Janssen-Kluft. Zij zijn 
ook altijd welkom voor een oriënte-
rend, geheel vrijblijvend gesprek. De 
praktijk voor welzijn en schoonheid 
UHBI is te vinden aan de IJmuider-
straatweg 183 en is telefonisch be-
reikbaar via 0255 577479, of via de 
mail: isabella@uhbi.eu.

Isabella Janssen-Kluft 

Koper- en ijzerdief 
aangehouden
Velsen-Noord - De politie heeft 
zondag rond 23.00 uur een 18-ja-
rige man uit Velsen-Noord aange-
houden. 
De man wordt ervan verdacht eer-
der op de avond samen met een an-
dere nog onbekende man ijzer en 
koper te hebben gestolen vanaf een 
terrein aan de Wijkermeerweg.
Bij het zien van de politie was het 
tweetal via de bosjes weggevlucht 
maar even later kon de politie een 
van de verdachten aanhouden. Tij-
dens het zoeken naar de tweede 
verdachte trof de politie zijn fiets 
aan. Deze fiets bleek afgelopen 
maand te zijn gestolen. De politie 
stelt een onderzoek in en is nog op 
zoek naar de tweede man.
De 18-jarige verdachte is ingeslo-
ten. 

Informatiebijeenkomst Visio
IJmuiden - Op maandag 1 septem-
ber bezoeken medewerkers van Vi-
sio de Centrale Bibliotheek aan het 
Dudokplein. Om 13.30 begint in het 
theater van de bibliotheek een kor-
te voorlichting over wat Visio voor 
mensen kan betekenen wanneer de 
oogarts is uitbehandeld. Tijdens de 
voorlichting zal er extra aandacht zijn 
voor andere leesvormen in samen-
werking met de bibliotheek. Vervol-
gens kunnen er tot 15.00 uur allerlei 
hulpmiddelen bekeken en uitgepro-
beerd worden die geschikt zijn voor 

slechtzienden en blinden. Tijdens de 
bijeenkomst zullen er geen oogme-
tingen verricht worden en ook wor-
den er tijdens de voorlichting geen 
hulpmiddelen verkocht.
Visio is een regionale instelling voor 
blinden en slechtzienden van 0 tot 
100 jaar en ouder. Zij geven voor-
lichting en advies over hulpmidde-
len, doen onderzoek en bieden re-
validatie. De diensten van Visio wor-
den betaald door de AWBZ, deze 
regeling wordt uitgevoerd door de 
ziektekostenverzekering. 

Baptistengemeente IJmuiden
IJmuiden - Woensdag 3 september 
start de Baptistengemeente IJmui-
den weer met de kindermiddagen 
voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 
en met 10 jaar. 
Elke eerste woensdag van de maand 
zijn jullie van harte welkom. Het the-
ma is ‘Sporen’. Sporen zie je overal, 
kijk maar eens in de duinen, of op 

het strand. 
Doormiddel van spel, toneel, zang, 
muziek en knutselen wordt hier sa-
men over na nagedacht.
De kindermiddag is van 14.00 tot 
16.00 uur. U vindt de Baptistenge-
meente aan de Eemstraat 28-30 in 
IJmuiden. De toegang is gratis. Meer 
informatie: telefoon 0255-531299.
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bosch. Kaartverkoop vanafn 09.30 
uur. Kosten 5,-, kinderen t/m 12 jaar 
3,-.
Struinen door de duinen. Excursie 
start om 11.00 uur bij ingang Duin 
en Kruidberg, Duin en Kruidber-
gerweg Santpoort-Noord, t.h.v. nr. 
74. Kosten 2,50, kinderen/65+ 1,50. 
Aanmelden via 023-541112 of www.
npzk.nl.
Excursie Waterbeestjes Heksloot-
polder van 11.00 tot 12.30 uur. Ver-
trek vanaf infopaneel Spaarnwou-
de, parkeerplaats hoek Vondelweg/
Spaarndamseweg. Aanmelden niet 
nodig.
25-Jarig ambtjubileum dominee 
Aart Mak in de Vijverwegkerk, Vij-
verweg 14 Bloemendaal. Dienst be-
gint om 11.15 uur.
Proefles en demonstratie Tai Chi in 
de Haarlemmer Hout nabij de mu-
ziekkoepel. Van 12.00 tot 15.00 uur.
Stein en de Sterren ‘De Vuurvo-
gel’ in Poppentheater De Zilveren 
Maan, De Aardappelkelder, Land-
goed Elswout in Overveen. Aanvang 
14.30 uur.

Maandag 1 september

Tentoonstelling ‘Foto’s van Vroe-
ger’ in de Evangelische Broederge-
meente Haarlem, Parklaan 34. Toe-
gang gratis. Openingstijden: zater-
dag van 12.00 tot 18.00 uur, zon-
dag van 12.00 tot 16.00 uur en op 
afspraak via 023-5243395. Tentoon-
stelling is te zien tot en met 14 sep-
tember.
Collecte KWF Kankerbestrijding 
van start. Collecte duurt tot en met 
6 september.

Dinsdag 2 september

Huldiging van de Olympische 
spelers uit Noord-Holland op de 
Grote Markt in Haarlem. Vanaf 16.00 
uur.
Inloop informatiebijeenkomst 
over het Wijkeroogplantsoen. Bij-
eenkomst wordt gehouden van 17.30 
tot 19.30 uur in Watervliet, Doel-
manstraat 34 Velsen-Noord.
Natuuschoon tussen stad en 
duin. Van 18.30 tot 20.30 uur. Ver-
trek vanaf café Het Wapen van Ken-
nemerland, Ramplaan 125. Aanmel-
den vooraf niet nodig.
Zangproject en Vespers in de 
Dorpskerk in Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur.
Stadsorgelconcert met Elly Kooi-
man in de Grote of St. Bavokerk, 
Oude Groenmarkt in Haarlem. Aan-
vang 20.15 uur.

Woensdag 3 september 

Flevopleinfestival met als mot-
to: ‘Het vakantiegevoel op je eigen 
plein’. Van 12.30 tot 16.30 uur. 
Introductieles Kinderyoga bij het 
Centrum voor Homeopathie en vi-
taliteit, Frans Netscherlaan 12a in 
Santpoort-Noord. Aanvang 13.30 
uur.
Kindermiddag bij Bapistenge-
meente IJmuiden, Eemstraat IJmui-
den. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Historische vaartocht georga-
niseerd door Gilde Haarlem i.s.m. 
stichting de Linde. Vertrek 14.00 uur 
Eetcafé In den Swarte Hondt, Spaar-
ne 37 Haarlem. Aanmelden noodza-
kelijk via answillemse@zonnet.nl of 
06-16410803.
‘Jan Klaasen en de Muis’ in Pop-
pentheater De Zilveren Maan, De 
Aardappelkelder, Landgoed Elswout 
in Overveen. Aanvang 15.00 uur.
Rondleiding langs de bunkers van 
kustbatterij Heerenduin. Aanvang 
18.00 uur. Kosten 6,-.
Inloopavond bij zanggroep To the 
Point. Van 20.00 tot 22.00 uur in de 
Kerk zonder Grenzen, Vijverweg in 
Bloemendaal.

Donderdag 4 september

Inloopochtend voor vrouwen met 
borstkanker in het Kennemer Gast-
huis locatie Zuid van 10.00 tot 11.30 
uur.
Gildewandeling met Louise Kos-
ter met als onderwerp ‘Bomans in 
Haarlem’. Vertrek 14.00 uur van-
af de kaartjeshal station Haarlem. 
Aanmelden noodzakelijk via 06-
16410803. Kosten 2,50.
Stadsorgelconcert met Jos van 
der Kooy in de Grote of St. Bavokerk, 
Oude Groenmarkt in Haarlem. Aan-
vang 15.00 uur.
Fietsexcursie Spaarnwoude van 
18.30 tot 20.30 uur. Vertrek bij beeld 
Hansje Brikers in Spaarndam. Aan-
melden verplicht via 023-5379490. 
Excursie is niet geschikt voor kin-
deren.

Donderdag 28 augustus

Cinema Globaal in het Mondiaal 
Centrum Haarlem, Lange Heren-
vest 122 Haarlem. Film ‘The Futu-
re of Food’. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis.
Stadsschouwburg Velsen: Start 
nieuw theaterseizoen met dansmu-
sical Fame. Aanvang 20.15 uur.

Vrijdag 29 augustus

Suomi organiseert de jaarlijkse Vel-
sebroekloop. Het startschot wordt 
gelost om 19.30 uur door Femke van 
der Mey.
Klaverjassen bij StormvogelsTel-
star, Zuiderkruisstraat 72 IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
SwingSteesjun Feestje. Stati-
on Haarlem, wachtkamer 2e klas-
se, perron 3a. Van 20.00 tot 01.00 
uur. Toegang 7,- tot 21.00 uur. Daar-
na 9,-.
Stadsschouwburg Velsen: Start 
nieuw theaterseizoen met dansmu-
sical Fame. Aanvang 20.15 uur.
Leonie Jansen in het Openlucht-
theater Caprera, Hoge Duin en 
Daalseweg in Bloemendaal. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem. 
Kleine zaal: Electric Trash fr. Shame-
boy. Van 23.00 tot 04.00 uur. Toe-
gang 10,- vanaf 18 jaar.

Zaterdag 30 augustus

Havenfesitval op de kade in IJmui-
den. Zie het programma elders in 
deze krant.
Oude-spullenmarkt (09.30 tot 
12.30 uur) en hergebruikmarkt 
(09.00 tot 13.00 uur) in het Solidari-
teitsgebouw, Eenhoornstraat IJmui-
den. 
Natuurwerkdag Spaarnwouder-
veen/De Batterij van 09.30 tot 15.30 
uur. Aanmelden via 023-5351239.
Vier seizoenen zomerwandeling 
vvan 10.00 tot 13.00 uur. Vertrek 
Waterleidingduinen, ingang Panne-
land Vogelenzang. Aanmelden niet 
nodig.
Braderie winkelcentrum Marsman-
plein in Haarlem. Markt begint om 
10.00 uur.
Pleinfeest voor jong en oud bij 
Nieuw Delftweide. Van 13.00 tot 
17.00 uur.
Open Huizen Route Spaarndam. 
Tussen 12.00 en 15.00 uur.
Historische vaartocht georga-
niseerd door Gilde Haarlem i.s.m. 
stichting de Linde. Vertrek 14.00 uur 
Eetcafé In den Swarte Hondt, Spaar-
ne 37 Haarlem. Aanmelden noodza-
kelijk via answillemse@zonnet.nl of 
06-16410803.
Stein en de Sterren ‘De Vuurvo-
gel’ in Poppentheater De Zilveren 
Maan, De Aardappelkelder, Land-
goed Elswout in Overveen. Aanvang 
14.30 uur.
Boekpresentatie ‘Lady Di en de 
verwilering’ van Hans Dekkers om 
17.00 uur in RC de Ruimte, J.P. Coen-
straat IJmuiden.
Voetbalreunie in de kantine van 
VSV. Aanvang 19.30 uur.
Concert Three Counties Youth 
(brass)band in de St. Antonius van 
Padua Kerk, Nw. Groenmarkt 12 
Haarlem. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis. Na afloop openschaal-
collecte.
Laatste HaarlemNightSka-
te (WhiteSkate) start om 20.00 uur 
vanaf de Kunstijsbaan Kennemer-
land in Haarlem.
Kienen in Hof van Eden, Muider-
slotweg 222a Haarlem-Noord. Aan-
vang 20.00 uur.
SwingSteesjun Dance Classics. 
Station Haarlem, wachtkamer 2e 
klasse, perron 3a. Van 20.00 tot 
01.00 uur. Toegang 7,- tot 21.00 uur. 
Daarna 9,-.
Stadsschouwburg Velsen: Start 
nieuw theaterseizoen met dansmu-
sical Fame. Aanvang 20.15 uur.
‘Bob Marley’s Reggae Night’ in 
Caprera, Hoge Duin en Daalseweg 
Bloemendaal. Aanvang 20.30 uur.
Vleermuizen spotten. Excursie 
start om 20.45 uur op Landgoed 
Elswout. Kosten 2,50, kinderen/65+ 
1,50. Aanmelden via 023-5411129 of 
www.npzk.nl.
Optreden The Relic in de Zeeweg-
bar, Zeeweg IJmuiden. Aanvang 
21.00 uur.

Zondag 31 augustus
 

Havenfesitval op de kade in IJmui-
den. Zie het programma elders in 
deze krant.
Open dag dierenambulance, Wil-
lem Pijperstraat 13 in Haarlem. Van-
af 10.00 uur.
Rit met de stoomtrein over het 
Corusterrein. Van 10.45 tot 12.15 
uur. Vertrek vanaf station Velser-

A & S Uitzendbureau 
maakt er werk van
Regio - A & S Uitzendbureau is een 
jong bedrijf, dat de laatste tijd explo-
sief aan het groeien is.
Zo is er op dit moment veel vraag 
naar vaklieden in de bouw, zoals 
timmerlieden, slopers, stratenma-
kers, en voegers. Maar ook hove-
niers en chauffeurs met groot rijbe-
wijs kunnen bij het uitzendbureau 
terecht, net zoals administratieve 
medewerkers en zelfstandig wer-
kende koks. Iedereen, met elk be-
roep, kan bij A & S Uitzendbureau 
terecht.
Zijn er op dat moment geen passen-
de functies, dan zal er bemiddeld 
worden en gaan de mensen aan de 
slag op zoek naar werk voor de uit-
zendkracht. Ook bedrijven profite-
ren van de service van het uitzend-

bureau.
Het werkgebied van A & S Uitzend-
bureau is door de jaren heen van 
Amsterdam en omstreken verplaatst 
naar de hele provincie Noord-Hol-
land. Ook in plaatsen als Beverwijk 
en Haarlem hebben zij opdrachtge-
vers, die vragen om personeel.
Kom vrijblijvend langs om te kijken 
naar een geschikte baan. Een cv op-
sturen mag ook. A & S Uitzendbu-
reau bemiddelt graag tussen werk-
nemers en werkgevers en rust niet 
eerder totdat iedereen tevreden is.
Het uitzendbureau is te vinden aan 
de Johan van Hasseltweg 36 te Am-
sterdam en is telefonisch te berei-
ken via 020-6368792, vraag naar 
bemiddelingsmedewerkster Selma 
Kat.

Waterdiertjes vangen in Hekslootpolder

Op jacht naar 
de waterschorpioen..!
Regio - Zondag 31 augustus or-
ganiseert het IVN Zuid-Kennemer-
land de gezinsexcursie waterbeest-
jes vangen in de Hekslootpolder te 
Haarlem-Noord. Kinderen gaan sa-
men met hun (groot)ouders met be-
hulp van schepnetjes op zoek naar 
waterbeestjes. Aan waterbeestjes 
geen gebrek! Kijken naar diertjes in 
minder schoon boezemwater en in 
een schone sloot!
De kinderen gaan onder deskundi-
ge begeleiding van IVN-natuurgid-
sen waterdiertjes onderzoeken die 
ze zelf mogen vangen. Natuurlijk la-
ten we daarna weer vrij! Neem een 
wit bakje of een licht gekleurde af-

wasbak mee om de dieren goed te 
bekijken. De IVN-gidsen weten hoe 
de diertjes heten en hebben op-
zoekkaarten. De waterdiertjes die 
gevonden zullen worden zijn o.a. de 
geelgerande watertor, grote pisse-
bedden, waterkevers, stekelbaarsjes 
en wantsen. Misschien vang jij wel 
een echte waterschorpioen!   
Aanvang om 11.00 bij het infor-
matiepaneel op de hoek van de 
Spaarndamseweg/Vondelweg, 
Haarlem-Noord. De excursie duurt 
1,5 uur. Deelname is gratis. Aanmel-
den vooraf is niet nodig. Informatie: 
Dik Vonk, 023-5254140 of op www.
ivnzk.nl.

Regio - Zanggroep Voices uit 
IJmuiden zal dit jaar helaas niet op 
het Havenfestival te beluisteren zijn 
in verband met vakantie van een 
groot aantal koorleden. Tijdens het 
jaarlijkse Korenlint in Haarlem ech-
ter zijn zij op zondag 14 september 
tussen 15.00 en 16.30 uur te zien en 
te horen in de Philharmonie. In twee 
blokken van 20 minuten zingen ze 
een aantal swingende popsongs, 
afgewisseld met sfeervolle, rustige 
nummers. 
Voices heeft subsidie ontvangen van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds en 
hebben nieuwe geluidsapparatuur 
aangeschaft. De materialen worden 
binnenkort in gebruik genomen, zo-
dat iedereen kan genieten van opti-
maal geluid.

Volgend jaar bestaat Zanggroep 
Voices 25 jaar! In oktober 2009 ge-
ven zij een jubileumconcert in de 
Stadsschouwburg van Velsen. Dit 
concert zal geheel uit nieuwe num-
mers bestaan. Voices zoekt met na-
me nieuwe tenoren, maar ook in de 
andere stemgroepen is wat ruimte. 
Een jaar voor het jubileumconcert is 
een mooi moment om in te stromen 
en alle nieuwe nummers in te stu-
deren! 
De repetities zijn op vrijdagavond 
van 20.00 tot 22.15 uur in het Fide-
lishof in IJmuiden. Het is natuurlijk 
mogelijk vrijblijvend een repetitie 
bij te wonen. Voor meer informatie 
kunt u bellen met Erica Kroon, tele-
foon 023-5378864 of bekijk de web-
site www.zanggroepvoices.nl. 

Fietsexcursie door het 
recreatiegebied Spaarnwoude
Velsen-Zuid - Donderdag 4 sep-
tember organiseert het IVN Zuid-
Kennemerland een fietsexcur-
sie ‘Spaarnwoude anders dan u 
denkt... Het landschap als geschie-
denisboek!’ door het recreatiege-
bied Spaarnwoude, een gebied dat 
van grote historische betekenis is. 
Dit gebied is bij uitstek geschikt om 
te laten zien hoe een landschap in 
de loop der eeuwen kan verande-
ren. Het ontstaan van dit landschap 
is op veel punten nog te zien. Deel-
nemers aan deze fietsexcursie gaan 
5000 jaar terug in de geschiedenis. 
Het landschap als geschiedenis-
boek!  
Ooit lag de kustlijn van Nederland 
bij het huidige dorpje Spaarnwoude. 
Landinwaarts was een enorm wad-
dengebied, dat later in een moe-
rasgebied veranderde waarin een 
veenlaag kon ontstaan. Zo ontstond 
het huidige veenweidegebied. Veel 
van die oude landschapskenmerken 

zijn nog in Spaarnwoude te vinden, 
evenals sporen van de strijd van de 
bewoners van dit gebied tegen het 
water.
De IVN-natuurgidsen vertellen over 
het landschap met zijn oude strand-
wallen en trilveen maar ook over 
de cultuurhistorie; een aanlegka-
de midden in een weiland en over 
bijzondere grafzerken. Wie alles wil 
weten over het landschap en cul-
tuurhistorie van het recreatiegebied 
Spaarnwoude wordt van harte uit-
genodigd om aan deze fietsexcursie 
mee te doen.  
Vertrek om 18.30 uur vanaf het 
standbeeld Hansje Brinker op de 
Spaarndammerdijk, Spaarndam. 
Neem zo mogelijk een verrekijker 
mee. Deze excursie is niet geschikt 
voor kinderen. Deelname is gra-
tis. Duur: 2 uur. Aanmelden en in-
formatie bij Cora Miltenburg, 023 - 
5379490 of coramiltenburg@quick-
net.nl.

Voices te horen tijdens 
het Korenlint in Haarlem

Natuurschoon tussen stad en duin
Excursie ‘Westelijk 
tuinbouwgebied en Duinvliet’
Regio - Dinsdag 2 september orga-
niseert het IVN Zuid-Kennemerland 
een avondexcursie door het Weste-
lijk tuinbouwgebied van Haarlem. U 
wandelt door het open gebied tus-
sen de stad en het duin. Vroeger 
was dit hét groente – en bloem-
bollengebied van Haarlem. Tegen-
woordig staan de laatste bollenvel-
den onder druk en is het de vraag 
of het open karakter van het Weste-
lijk tuinbouwgebied met het mooie 
uitzicht op Haarlem en de prachtige 
beboste duinzoom behouden kan 
blijven! . 
Hopelijk zijn in de toekomst de ka-
rakteristieke broedvogels hier ook 
nog te vinden. De Gele kwikstaart 
vanouds een vogel van de graslan-
den die ook goed gedijt in de bol-
lenvelden. En de slootjes zijn duin-
beekjes met schoon en helder wa-
ter uit de duinen. Nu de verdroging 
afneemt worden deze beekjes weer 
ingeschakeld om het overtollige wa-
ter af te voeren en daarmee krijgt 
ook de specifieke planten- en die-

renleven weer een kans!
Langs de mooie beukenlaan in 
herfsttooi van het Ramplaanpad 
komt Duinvliet in beeld. Op Duin-
vliet broeden in het voorjaar veel 
vogels in de oude loofbomen, later 
in het jaar zijn het de vleermuizen. 
Nu neemt de herfst op Duinvliet de 
overhand.  Het Westelijk tuinbouw-
gebied is al jaren een twistpunt tus-
sen de gemeente Haarlem, bewo-
ners en de eigenaren. Een stuk-
je bij beetje wordt elk jaar het ge-
bied weer verder aangetast door het 
(uit)bouwen van woningen en be-
drijven. Een actiecomité is actief om 
het tij te keren. In elk geval is een 
avondje wandelen en kijken met het 
IVN Zuid-Kennemerland zeker de 
moeite waard! Deze excursie is niet 
geschikt voor kinderen! 
Vertrek om 18.30 uur bij Café ´Het 
wapen van Kennemerland`, Ram-
plaan 125. Duur: 2 uur. Deelname is 
kosteloos. Aanmelden vooraf is niet 
nodig. Informatie: Wil Stumpe, 023-
5374168 of  op www.ivnzk.nl. 

Brijder Verslavingszorg
Regio - De Brijder Verslavingszorg, 
centrum voor verslavingsproblema-
tiek, organiseert een info over al-
coholverslaving. Deze is bedoeld 
voor ouders, partners en verwan-
ten van mensen met een alcohol-
probleem en is verdeeld over twee 
avonden: dinsdag 9 en dinsdag 16 
september van 19.30 tot 22.00 uur, 
aan het Spaarne 106. Tijdens deze 
avonden komen de volgende onder-

werpen aan bod: Wat doet overma-
tig alcoholgebruik met lichaam en 
geest. Wanneer kan men spreken 
van een verslaving en wat kan hier-
bij de rol van de familie zijn. Hulp-
verleningsmogelijkheden en wat 
kunnen verwanten doen om iemand 
met een alcoholverslaving te helpen. 
Er zijn geen kosten aan verbonden, 
voor informatie en inschrijven: 023 
5307400.Dronken man 

gooit schoenen
Haarlem - De politie heeft zaterdag 
rond 13.30 uur een 49-jarige man 
uit Somalië aangehouden. 
De man viel mensen lastig op het 
Houtplein. Hij bleek onder de in-
vloed van alcohol en flink in de war. 
Hij probeerde de agenten, die hem 
wilde aanhouden, weg te jagen door 
zijn schoenen naar hen te gooien. 
Dit mocht niet baten. 
Tegen de man is proces-verbaal op-
gemaakt.
Hij is overgedragen aan een zorgin-
stelling.

Man aangehouden
voor zware mishandeling
IJmuiden - Maandag rond 21.20 
uur werd gemeld dat in de Kom-
passtraat werd gevochten. Agenten 
troffen in een woning een 47-jari-
ge IJmuidenaar aan met zware ver-
wondingen aan zijn  hoofd en ge-
zicht. De man is met een ambulan-
ce overgebracht naar een zieken-
huis. Uit een eerste onderzoek bleek 

dat het slachtoffer een bromfietser 
had aangesproken op het feit dat hij 
over de stoep reed. 
De bromfietser, een 21-jarige IJmui-
denaar, had de man in elkaar ge-
slagen. De verdachte is aangehou-
den en ingesloten. De politie onder-
zoekt de precieze toedracht van het 
voorval.

Pro-Am evenement op 
Golfbaan Spaarnwoude
Velsen-Zuid - Op zaterdag 30 
en zondag 31 augustus vindt er 
op Golfbaan Spaarnwoude een 
groot tweedaags Pro-Am evene-
ment plaats voor golfprofessionals 
en amateurs. De deelname van 44 
teams maakt deze Pro-Am tot één 
van de grootste van Nederland. Op 
zondag 31 augustus is de finale-
dag met de beste 22 professionals 
en amateurs van de zaterdag. De 
beste 11 professionals strijden op 
de zondagmiddag in een shoot-out 
om prijzengeld. Toeschouwers zijn 
in de gelegenheid om golfprofes-
sionals uit de top 50 van Nederland 
op de voet te volgen op de golfbaan. 
Ook een aantal die net op de KLM 
Open actief zijn geweest. Het week-
end is er live muziek en kan men ‘s 
avonds barbecueën. Op de golfbaan 
zijn masseurs aanwezig, toont Mer-
cedes Benz zijn nieuwste modellen 
en wordt de best geklede golfer ver-
kozen. Het evenement is vrij toegan-
kelijk voor het publiek. 
Op zaterdag 30 augustus gaan op 
Golfbaan Spaarnwoude 44 Pro-Am 
teams, bestaande uit één professio-
nal en drie amateurs, vanaf 8.00 uur 
van start. Vervolgens golfen op zon-

dag vanaf 8.30 uur de beste pro’s en 
amateurs nog een wedstrijd, waar-
na de dag rond 15.00 uur wordt af-
gesloten met een shoot-out waar-
in de 11 beste pro’s het tegen el-
kaar opnemen. Dirk A. van Oijen, 
voorzitter Pro-AM Shoot Out: “Het 
belooft weer een spectaculair Pro-
Am evenement te worden op Golf-
baan Spaanrwoude, waarbij alle 
toeschouwers kunnen genieten van 
golf op hoog niveau met als klap-
stuk de shoot-out op zondagmid-
dag. Het is voor toeschouwers een 
unieke mogelijkheid om van dicht-
bij de toppers van Nederland in ac-
tie te zien!”. 
De deelnemende professionals zijn 
onder andere Ralph Miller, Robin 
Swane en John Woof. Zij kunnen 
door een ‘Hole in One’ te slaan een 
auto winnen die beschikbaar wordt 
gesteld door Mercedes Benz. Voor 
het publiek is er live muziek en een 
BBQ. Verder toont Mercedes Benz 
de nieuwste automodellen en is er 
een verkiezing voor ‘De best gekle-
de Golfer’. Het evenement is vrij toe-
gankelijk voor het publiek. Voor het 
volledige programma zie www.golf-
baanspaarnwoude.nl 
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De Naaldwijk op de vaste ligplek aan het Haarlemse Spaarne

Via Den Helder naar Havenfestival
Naaldwijk op vaartocht
Haarlem - Vrijdag 22 augustus om 
18.00 uur gingen de trossen los van 
de historische mijnenveger Naald-
wijk PW 809. Dit schip is de thuis-
basis voor de Haarlemse Prins Wil-
lem zeeverkenners aan het Spaar-
ne. Er is hard gewerkt door mensen 
van ‘Vrienden van de Naaldwijk’ om 
het schip op te knappen en te re-
noveren.
De Naaldwijk vertrok voor een week 
ter promotie van het schip. De reis 
ging via IJmuiden waar overnacht 
werd naar Den Helder waar op za-
terdagmiddag de Tall Ships wer-
den uitgezwaaid. Na overnachting 
in Den Helder zette de Naaldwijk 
koers naar IJmuiden en kwam daar 
zondagmiddag aan. Opnieuw is de 
Naaldwijk uitgenodigd door Zeevis-
handel Nico Waasdorp om als ere-
gast aanwezig te zijn tijdens het Ha-
venfestival en 100 jaar Visserij en 

Waasdorps bijdrage daaraan.
De Naaldwijk ligt aan de Halkade 
tegenover de vishandel aan het zo-
genaamde IJmuidenpleintje. Waas-
dorp heeft daar een groot podi-
um waarop diverse Shantykoren al-
les uit de kast trekken om de feest-
vreugde te verhogen. De Naaldwijk 
is die dagen voor het publiek die da-
gen opengesteld.

Op maandag 1 september vertrekt 
de Naaldwijk weer naar Haarlem. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij om 
deze unieke tocht door de sluizen, 
bruggen en vaarten mee te maken. 
Verwacht wordt, dat de Naaldwijk 
rond 14.00 uur afmeert aan haar 
eigen steiger aan het Spaarne in 
Haarlem Noord.
Wie interesse heeft, kan contact op-
nemen met de heer R. Verrijk via 06 
51394046  

Het opleidingsorkest van Soli

Soli op weg naar de 100 jaar 
Santpoort-Noord - Op 26 februa-
ri 2009 bestaat Soli precies 100 jaar. 
Reden genoeg om het jaar 2009 tot 
heel speciaal jubileumjaar uit te roe-
pen en een groot aantal speciale ju-
bileumevenementen te organiseren, 
bovenop het toch altijd al jaarlijks 
weerkerende programma, waarvan 
de meeste onderdelen gewoon door 
gaan.
Voor elk van de groepen en orkes-
ten wordt iets speciaals in de pro-
gramma’s opgenomen, waar later dit 
jaar uitgebreid op terug zullen wor-
den komen. Natuurlijk zal de muziek 
de boventoon gaan voeren en daar 
moet voor worden gerepeteerd, dus 
zijn de deuren van het Solicentrum 
weer open op maandag 18 augus-
tus. Onder leiding van professio-
nals spelen de muzikanten in de op-
stapklas, de samenspelklas, het op-
leidingsorkest, het klein orkest, de 
tamboergroep of de harmonie. Tij-
dens zo een repetitie passeren er 
een niet te tellen aantal noten, die 
binnen een paar weken resulteren 

in de mooiste melodieën. Dit klinkt 
natuurlijk allemaal erg eenvoudig en 
dat is het ook, want muziek maken 
is gewoon een kwestie van doen! 
Om de hobby te delen met anderen 
geven zij regelmatig concerten in de 
openlucht of schouwburg. 
Kom de komende weken eens naar 
het Solicentrum aan de Hagelinger-
weg in Santpoort-Noord (nabij stati-
on Driehuis) en stap eens in de we-
reld van de actieve muzikant. Wie 
zich nu opgeeft als lid kan tot okto-
ber gratis komen proberen en krijgt 
een instrument van de vereniging in 
bruikleen. Er is binnen de opleidin-
gen met name plaats voor: klarinet-
ten, trompetten en kleine trom. Van-
af september starten er ook weer 
twee blokfluitgroepen op de don-
derdagavond in het Solicentrum en 
ook hier is nog ruimte voor nieuwe 
leerlingen.
Voor aanmeldingen, vragen of meer 
info: Monique Wijnker, telefoon 06-
47037780, of m.m.wijnker@live.nl of  
www.soli.nl.

Christelijk Mannenkoor IJmuiden
IJmuiden - Binnen kort bestaat het 
Christelijk Mannenkoor IJmuiden 55 
jaar. Zij willen dit graag vieren met 
een samenzang avond op vrijdag 24 
oktober in de Petrakerk in IJmuiden. 
Die avond zal een veelzijdig reper-
toire ten gehore gebracht worden. 
De bekende organist, de heer Dirk 
Out, zal hierbij op het orgel het koor 
begeleiden, ook zal hij enkele solo’s 
laten horen. Bij alle zangpartijen is 

nog plaats. 
De repetitieavonden worden gehou-
den elke donderdagavond van 20.00 
tot 22.00 uur gehouden in de Petra-
zaal, Spaarnestraat 8 in IJmuiden. 
De eerste avond voor het nieuwe
seizoen 2008/2009 is donderdag, 28 
augustus.
 
Voor méér informatie: Willem Mees-
ters, telefoon 023–5373281. 

SVO Visopleiding op Havenfestival
IJmuiden - SVO voorheen Stivavi Visopleiding is beide havendagen met 
een informatiestand aanwezig op het Waasdorppleintje aan de Halkade. 
Daar kan men terecht voor informatie over opleidingsmogelijkheden voor 
visverkoper en visspecialist van 10.00 tot 17.00 uur. Ook voor een leuke foto 
met een Reuze Makohaai kan men beide dagen terecht op deze stand. Kijk 
voor meer informatie op www.svo.nl/stivavi en op www.visopleiding.nl

Praktische tips voor
bezoekers Havenfestival
IJmuiden - Voordat de festival-
vreugde komend weekend losbarst 
in de IJmuidense Vissershaven, wil 
de organisatie van het Havenfestival 
de bezoekers graag nog even wij-
zen op een paar praktische zaken 
betreffende vervoer en verkeer. 

Aangezien er beperkte parkeer-
mogelijkheden zijn bij het festival-
terrein, worden de bezoekers ver-
zocht om zoveel mogelijk met het 
openbaar vervoer naar de Vissers-
haven te komen. De lijnbussen die 
de festivallokatie het best bereiken 
zijn lijn 74 uit Heemskerk (uitstap-
pen op halte Vissershaven) en lijn 
75 uit Haarlem (uitstappen op hal-
te Zwaanstraat). Iedereen die van-
uit Amsterdam met de draagvleu-
gelboot naar het festival komt, kan 
gebruik maken van de gratis service 
van Connexxion Water: tussen het 
Pontplein en het festivalterrein rijdt 

het hele weekend een pendelbusje. 
De Trawlerkade én alle zijstraten van 
de Trawlerkade zijn het hele week-
end afgesloten van alle vormen van 
verkeer. Ook fietsen aan de hand 
zijn niet toegestaan. Bezoekers kun-
nen hun fiets kwijt in de extra gro-
te fietsenstalling op de Haringkade. 
Auto’s kunnen worden geparkeerd 
in de Middenhavenstraat en de In-
dustriestraat. 
Dan rest enkel nog de meest drin-
gende tip voor álle bezoekers: heel 
hard genieten van de bijzondere op-
tredens en activiteiten. Zaterdag-
nacht kan er zelfs al worden náge-
noten: de foto’s van de eerste festi-
valdag worden direct op de websi-
te geplaatst. 

Zie www.havenfestivalijmuiden.
nl voor routebeschrijvingen en het 
complete culturele en nautische 
programma. 

Hergebruikmarkt
Hulptransport naar Polen
IJmuiden - Een grote vrachtwagen 
vol rollators, rolstoelen, kleding en 
goederen voor het ziekenhuis is af-
gelopen vrijdag weer geladen en op 
weg gegaan naar Polen.
De vrijwilligers van de stichting Zlo-
toryja hebben met behulp van wat 
extra opgetrommelde sjouwers de 
vrachtwagen in ruim een uur volge-
stouwd.

Polen mag dan wel lid geworden zijn 
van de Europese Gemeenschap, de 
organisaties waar deze hulpgoede-
ren heen gaan merken hier nog erg 
weinig van. Voorlopig blijft de stich-
ting dan ook op verzoek van deze 
organisaties goederen inzamelen 
en naar Polen versturen.
Zaterdag is van 09.00 tot 13.00 uur 

weer de hergebruikmarkt in het So-
lidariteitsgebouw in de Eenhoorn-
straat, maar omdat enkele mede-
werkers van de stichting Zlotoryja 
zijn betrokken bij het Havenfestival 
IJmuiden blijft helaas een deel van 
de verkoopruimte van de stichting 
Zlotoryja zaterdag gesloten. In sep-
tember kunt u wel weer terecht.
Heeft u overigens de steekwagen 
van de stichting gezien? Hij is en-
kele weken geleden door een ko-
per ‘geleend’ om een wasmachine 
te laden en niet teruggebracht. Hij is 
blauw en duidelijk voorzien van de 
namen Thom en Koen. 
Graag ontvangen de 
vrijwilligers hem weer terug want ze 
kunnen natuurlijk niet zonder zo’n 
‘sjouwhulp’!

Cor Bakker en Brigitte Kaandorp blazen even uit in paviljoen Noordzee

Tv-opname op het IJmuider strand
‘Tussen Cor en Kaandorp’
IJmuiden aan Zee – Dinsdagmid-
dag was een tv-ploeg druk in de 
weer op het IJmuider strand. Er wer-
den opnames gemaakt voor het pro-
gramma ‘Tussen Cor en Kaandorp’.
Pianist Cor Bakker en Brigitte Kaan-
dorp reizen voor dit programma 
door de provincie  en ontvangen op 
steeds een andere plek verschillen-
de artiesten. 
De opnames zouden eigenlijk bij 
de strandbibliotheek plaatsvin-
den, maar vanwege de harde wind 
werd de beschutting van het terras 

van paviljoen Noordzee opgezocht. 
Wel ging Brigitte Kaandorp nog snel 
even een boek lenen bij de strand-
bibliotheek.
Muzikale gasten waren dit keer Nick 
en Simon, de Volendamse zangers. 
Onder begeleiding van Cor Bak-
ker op de vleugel zongen zij het lied 
‘Hoe lang’. Gadegeslagen door veel 
jonge, giechelende en foto’s maken-
de vrouwelijke fans. Het programma 
wordt uitgezonden door RTV Noord-
Holland, de eerste uitzending is op 
zaterdag 30 augustus.

Werkzaamheden Van 
Dalenlaan weer begonnen
Santpoort-Zuid - De bouwvakantie 
zit erop en de werkzaamheden aan 
de Van Dalenlaan zijn weer begon-
nen. Deze week wordt gestart met het 
aanbrengen van de bestrating tot aan 
de Litslaan. In verband met de voort-
gang van het werk is het noodzake-
lijk om vanaf 1 september  de kruising 
met de Bloemendaalsestraatweg af te 
sluiten. De Litslaan blijft bereikbaar 
via de ventweg en ten behoeve van de 
bereikbaarheid wordt daar een tijde-
lijk parkeerverbod ingesteld. Het ver-
keer van en naar Bloemendaal wordt 
via de Johan Verhulstweg omgeleid. 
Op maandag 1 september start aan-
nemersbedrijf De Bie Wegenbouw 
B.V, in opdracht van de gemeente Vel-

sen, met het verwijderen van de be-
strating op de Bloemendaalsestraat-
weg. Ook worden dan de twee kas-
tanjebomen ter hoogte van de van 
Dalenlaan nr. 3 en 7 gekapt. Deze bo-
men konden helaas niet verplant wor-
den vanwege de in de grond aanwe-
zige kabels en leidingen. In het ont-
werp is echter rekening gehouden 
met de aanplant van nieuwe bomen 
langs de gehele weg. 
De werkzaamheden op de Bloemen-
daalsestraatweg duren ongeveer tot 
eind oktober.
Tengevolge van deze werkzaamhe-
den kan het bestemmingsverkeer op 
werkdagen tussen 7.00 uur en 16.00 
uur enige overlast ondervinden.

Riool Zeeweg krijgt 
een kous aangemeten
IJmuiden - Binnenkort start de fir-
ma Insituform Rioolrenovatietech-
nieken BV uit Zoetermeer, in op-
dracht van de gemeente Velsen, met 
het renoveren van het riool van het 
gedeelte van de Zeeweg tussen de 
hoek Zeeweg en Heerenduinweg en 
de spoorwegovergang. Het renove-
ren van het riool gebeurt op een an-
dere methode. 
Er wordt in de gemeente Velsen 
voor het eerst gewerkt met de zo-
genoemde Insituform kous-metho-
de. Dit is een kous, geïmpregneerd 
met hars, die door middel van stoom 
of waterdruk vanuit de put door het 
bestaande riool wordt geperst. 
Na het uitharden van de kous heeft 
zich een nieuwe binnenlaag ge-
vormd die weer tientallen jaren 
meegaat. Tot slot worden de huis-
aansluitingen met behulp van een 
soort robot opengeboord en is het 
gerenoveerde riool weer klaar voor 
gebruik. Voor deze renovatie wordt 
het riool eerst gereinigd en geïn-
specteerd. Dit gebeurt op dinsdag 
2 september. Doordat er gedurende 
deze dag één rijbaan wordt afgeslo-
ten, wordt het verkeer begeleid door 
verkeersregelaars.
Van maandag 15 tot en met vrijdag 
19 september wordt het bestaande 
riool voorzien van een nieuwe bin-
nenlaag. Deze binnenlaag bestaat 

uit een naaldvilten kous die zo dik is 
dat het riool weer op de oude sterkte 
wordt teruggebracht. De kous wordt 
speciaal op maat gemaakt voor het 
riool en is geïmpregneerd met een 
kunsthars dat bestand is tegen al-
le omstandigheden die in een riool 
kunnen heersen. Na het impregne-
ren wordt de kous in een container 
naar de Zeeweg gebracht. Op het 
werk wordt de kous met behulp van 
waterdruk in het riool gebracht. Door 
de waterdruk vormt de kous zich tot 
een nieuwe bekleding van de riool-
buis. Als de kous over de volle leng-
te is ingebracht, wordt het water via 
een boilerinstallatie rondgepompt 
en verwarmd tot ca. 80°C. Bij deze 
temperatuur hardt de kunsthars uit 
tot een harde en bestendige nieuwe 
binnenlaag. Na enkele uren wordt 
het hete water uit het riool gepompt. 
Vervolgens worden de huisaanslui-
tingen opengefreesd en is het riool 
weer gebruiksklaar. 

Gedurende deze dagen wordt het 
verkeer vanuit Santpoort en Drie-
huis richting de Heerenduinweg 
omgeleid via de Minister van Hou-
tenlaan, Pontplein, De Noostraat en 
de Zeeweg. Het verkeer vanuit de 
Heerenduinweg richting Santpoort 
en Driehuis kan gewoon zijn route 
vervolgen.

Gezondheidscentrum 
Velserbroek bestaat 20 jaar
Velserbroek - Gestart in een woon-
huis aan het Gerstland in 1988, 
daarna verhuisd naar het tijdelijke 
officiële gezondheidscentrum aan 
de Weid. Hierna werd de definitieve 
locatie aan de Aletta Jacobsstraat 
in 1993 betrokken. Inmiddels is het 
centrum uitgebreid met  verschillen-
de disciplines.
Deze groei is mogelijk geweest 
dankzij de vele inwoners die van 
het gezondheidscentrum gebruik 
maakten.

Daarom is iedereen welkom om het 
twintigjarige bestaan van het cen-
trum te komen vieren op zaterdag 
6 september tussen 12.00 en 16.00 
uur op de feestelijke Open Dag in 
het Gezondheidscentrum.

Er is een informatiemarkt buiten op 
het BinnenBuitenBinnenplein, er zijn 
spelletjes en testjes voor groot en 
klein, een poppendokter, uitleg over 
diverse handelingen, een optreden 
en nog vel meer verrassingen. 

Nieuwe modezaak: Joossies
IJmuiden - Komende zaterdag 
opent aan de Lange Nieuwstraat 
791 een nieuwe modezaak: Joos-
sies. Betaalbare damesmode in een 
heel divers aanbod van onder ande-
re Vero Moda, die voor elke leeftijd 
iets leuks in de collectie heeft. 
Andere merken zijn ‘My God!, Indian 
Rose, Anti-Flirt, Geysha en Il’ Dolce 
jeans. Er zijn mooie zilveren siera-
den van het bekende merk Buddha 
to Buddha en tassen van Chick on 
a mission. De jeans bij Joossies zijn 
doorlopend afgeprijsd en voor een 
leuke prijs verkrijgbaar. De gehele 
collectie wisselt elke week, dus het 
loont altijd de moeite om even een 
kijkje in de zaak te gaan nemen, ook 
zijn er regelmatig aanbiedingen.
Er zijn al goedlopende filialen van 

Joosies in onder andere Bergen, 
Alkmaar, Zaandam en Beverwijk. 
De eigenaren Ronald en José zijn 
van oorsprong IJmuidenaren, ze wo-
nen nu in Driehuis. Dus toen zij de 
kans kregen om een filiaal dicht bij 
huis te openen, aarzelden zij geen 
moment. Vanaf zaterdag is ieder-
een van harte welkom, om de col-
lectie met veel variatie en voor elk 
wat wils te komen bekijken. De klant 
ontvangt bij elke aanbesteding een 
klein cadeautje. 

Openingstijden: maandag van 13.00 
tot 18.00 uur, dinsdag tot en met vrij-
dag 9.30 tot 18.00 uur, donderdag 
sluit de zaak om 21.00 uur en zater-
dag om 17.00 uur. Joossies is telefo-
nisch bereikbaar via 0255 520027.

Sportdag GBS Het Anker
Velserbroek - Het nieuwe seizoen begon sportief voor basisschool Het An-
ker. Dinsdag 26 augustus hadden  zij  een sportdag voor alle kinderen van 
de school op sportpark Groeneveen. Een hindernisbaan, grote bal werpen, 
de sprint en verspringen maakten onder andere deel uit van het sportie-
ve programma. Ook liepen de kinderen een sponsorloop, waarvan de op-
brengst naar het plein gaat. Kortom: een sportieve, gezellig en gelukkig ook 
droge dag. 
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ZATErDAg 30 EN ZoNDAg 31 AUgUSTUS

TrAWLErKADE

EEN pLATTEgroND VAN HET
FESTIVALTErrEIN WorDT UITgEDEELD

op FESTIVAL ZELF.

Het thema van het vijfde Havenfestival IJmuiden 
is ‘Vis’. Hoe kan het ook anders, want deze 
lustrumeditie is gekoppeld aan de viering van 
het 100-jarig bestaan van de Nederlandse 
Zeevisgroothandel. Bovendien valt het festival dit jaar 
samen met de viering van de jaarlijkse Dag van de 
Nederlandse Zeevisserij op zaterdag 
30 augustus. Eregast op deze ‘Visserijdag’ is minister 
Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). 
De festivalbezoekers worden het hele weekend 
tal van extra activiteiten rond het ‘Vis’-thema 
voorgeschoteld, waaronder kookdemonstraties.

CULTUREEL PROGRAMMA

Bruisende shantykoren bezingen luidkeels het 
zeemansleven
Natuurlijk kunnen de festivalbezoekers ook dit jaar weer 
volop meedeinen en inhaken bij de optredens van de 
bruisende shantykoren uit Velsen en omgeving! Twee 
dagen lang duiken de leden van smartlappenkoor De 
Tweede Stem en shantykoren Grace Darling, Nortada, 
’t Staende Tuygh, De Zâalnêelden en De Skulpers 
op verschillende locaties op om een opzwepend overzicht 
voor te schotelen van uiteenlopende werk- 
en zeemansliederen. Zaterdag en zondag. 
Zie www.havenfestivalijmuiden.nl voor de locaties en 
tijden.

Kinderspel ‘Voel je als een vis in het water’ 
(6 t/m 12 jaar) 
Wegens het geweldig grote succes van het jeugdspel 
op het vorige Havenfestival, kunnen alle kinderen in 
de leeftijd van 6 t/m 12 jaar zich ook dit jaar uitleven in 
ongeveer vijfentwintig nieuwe, avontuurlijke, grappige, 
leerzame en nóg grootser opgezette opdrachten rond 
het festivalthema ‘Vis’. Zaterdag en zondag ~ 
Zie www.havenfestivalijmuiden.nl voor informatie over 
deelname, inhoud van de opdrachten en de prijzen.

Kunst op de kade
Tien regionale beeldend kunstenaars exposeren hun op 
het festivalthema geïnspireerde werken in de hal van 
Klaas de Boer. De tentoonstelling bestaat uit schilderijen, 
grafiek, fotografie, objecten, toegepaste kunst en 
sieraden. De kunstenaars: Mariet de Jongh, Annet 
Verplanke, Marianne Dijkstra, Afke Spaargaren, Maddy 
Rentenaar, Alexandra Drenth, Marga Bernárd, Toke van 
Geest, Reinder van der Woude en Petra C.M. Meskers. 
Zaterdag en zondag 12.00-17.00 uur ~ Hal van Klaas de 
Boer

Stichting Welzijn Velsen zet zich in voor de jeugd
De vrijwilligers en personeelsleden van Stichting Welzijn 
Velsen - de instelling voor buurthuizen, speelzalen en 
samenlevingsopbouw - dragen hun actieve steentje bij op 
het festival. De stichting zet zich in voor de kleinste én iets 
grotere festivalbezoeker. Van stoeptekenen en schminken 
tot buikschuiven en muziek maken met een dj. Zaterdag 
en zondag ~ Kade

Bibliotheek Velsen parkeert Strandbibliotheek op de 
kade
Het IJmuider Strand is voor velen de ideale stek om een 
boek, tijdschrift of krant te lezen. Sinds de komst van de 
Strandbibliotheek worden de lezende zonnebaders op 
hun wenken bediend. Op het Havenfestival presenteren 
medewerkers van de Bibliotheek Velsen de activiteiten en 
het aanbod van de Strandbibliotheek vanuit hun kleurrijke 
‘pipowagen’. Zaterdag en zondag ~ Kade

De Velsense stadsdichter Joris Brussel
In het intieme pandje Hera (in de 2e Havenstraat) huist 
het hele festivalweekend de  stadsdichter van Velsen: 
Joris Brussel. De jonge student sociologie heeft sinds 
zijn benoeming begin dit jaar al een handvol treffende 
gedichten geschreven bij Velsense gelegenheden, 
zoals de 4 mei herdenking en de opening van het 
bibliotheekarchief ‘Toen’ (Joris schreef hierbij een gedicht 
over het omgekeerd praten in het vroegere IJmuiden). 
Voor het poëzieminnende festivalpubliek verzorgt Joris 
- in samenwerking met de Bibliotheek Velsen - een aantal 
‘voordrachten uit eigen werk’, waarin verse gedichten over 
het festivalthema ‘Vis’ niet zullen ontbreken. Zaterdag 
13.00-13.30 uur. 14.30-15.00 uur en 16.00-16.30 uur. 
Zondag 14.00-14.30 uur en 15.30-16.00 uur ~ Hera (2e 
Havenstraat)

De Speciale gasten: van kolkend zeelied tot 
swingende cajun 
Zeemanslied en smartlap. Met deze twee muziekgenres 
zijn de trouwe bezoekers van het Havenfestival 
goed bekend. Maar nog niet eerder zagen zij vier 
rasmuzikanten die hun zelfgeschreven, kolkende liederen 
over het leven op zee weten te mixen met de beste 
Jiddische klezmer, Amerikaanse cajun, Ierse walsen, 
én klassiekers van onder andere Jacques Brel en Louis 
Davids. De Speciale Gasten brengen de bezoekers van 
het eerste uur direct in de ultieme festivalsfeer. Zaterdag 
12.00-13.00 uur ~ Hoofdpodium

Leaping Loonies: knotsgekke Australische 
topacrobaten
Na een metershoge sprong van een springplank 
belanden op de schouders van een collega, terwijl de 
derde van de groep tien vliegensvlugge zijwaardse 
salto’s maakt om daarna fluitend verder te fietsen op 
een eenwieler. Het is een willekeurige scène uit de 
straatact van de Leaping Loonies. Met de souplesse 
van Olympische turners en de subtiele humor van 
topkomieken stunten de drie Australiërs er flink op los 
in de IJmuidense Vissershaven. Zaterdag 13.00-13.30 
uur, 14.30-15.00 uur, 16.00-16.30 uur ~ Rabobank 
Openluchttheater 

‘De Waternimfen’: twee wereldvreemde wezens uit 
zee
Zij komen rechtstreeks uit zee de kade op 
gezwommen om te ontdekken hoe de wereld boven 
water er uit ziet. Met hun glinsterend blauwe huiden en 
sierlijkheid als zeepaardjes mengen de nieuwsgierige 
‘Waternimfen’ zich onder het festivalpubliek. ‘De 
Waternimfen’ is een theatrale steltenact van het 
Nederlandse gezelschap Sam Shine. Zaterdag 13.00-
13.45 uur en 15.30-16.15 uur ~ Kade

De zeventig Velsense vrouwen van Sparkle 
De zingende dames van Sparkle duiken in november 
de studio in om hun eerste cd op te nemen. Op het 

Havenfestival speelt het zeventigkoppige vrouwenkoor 
alvast een deel van het cd-repertoire dat zal bestaan uit 
musicalhits en pakkende popsongs. Zaterdag 13.30-
14.00 uur  ~ Hoofdpodium

Caribisch drumconcert én jamsessie voor iedereen 
vanaf 8 jaar
Roël Calister is de veelgeprezen percussionist van 
Nederlandse popidolen en -groepen als Alain Clark, 
Sara Taveres en Intwine. Met regelmaat verruilt Roël 
de spotlights van het poppodium voor de luwte van 
het theater, waar hij (met band) zijn passie voor het 
drummen toont in verhalende concerten voor iedereen 
vanaf 8 jaar. In de voorstelling Kuenta í Tambu bespeelt 
én bespreekt Roël de meest wonderbaarlijke Caribische 
druminstrumenten. Na afloop van het optreden worden 
de kinderen in het publiek uitgenodigd om hun favoriete 
instrument te kiezen en er samen met de kenner op los 
te roffelen in een swingende jamsessie. 
Zaterdag 13.30-14.30 uur ~ Corus Spiegeltent

Ben Zuddhist in ‘Le Funambule Striptease’
Hij bouwt de spanning goed op, de Britse 
straattheaterartiest Ben Zuddhist die met zijn succesvolle 
act ‘Le Funambule Striptease’ zijn, (vlammende) 
spoor over de hele wereld trekt. Van onschuldige en 
veilige jongleerkunsten, waarbij balgevoelige bezoekers 
worden uitgenodigd een handje te helpen, werkt Zuddhist 
toe naar de ongetwijfeld meest onthullende finale in de 
straattheatergeschiedenis: striptease vuurstunts op het 
slappe koord. Zaterdag 13.30-14.15 uur 
en 15.00-15.45 uur ~ Kade

Marokkaans-Nederlandse band Kasba keert terug op 
Havenfestival
Eén van de muzikale hoogtepunten van de voorgaande 
edities van het Havenfestival was zonder twijfel het 
optreden van de Marokkaans-Nederlandse band 
Kasba. Geen andere groep weet de traditionele 
oosterse muzieksfeer zo smaakvol te combineren met 
moderne westerse klanken, en de festivalbezoekers 
van toen gingen maar al te graag op in die aanstekelijke 
muziekmix. Deze lustrumviering van het Havenfestival 
is een mooi moment om de muzikanten van Kasba - die 
al mochten optreden op het huwelijksfeest van Willem- 
Alexander en Máxima in de Amsterdam Arena én in 
Marokko een nummer één hit scoorden - opnieuw naar de 
IJmuidense kade te halen voor een opzwepend zomers 
concert. Zaterdag 14.30-15.30 uur ~ Hoofdpodium

Seabreeze: winnaar van landelijke Bigband Battle
Dit jaar werd in Scheveningen de eerste landelijke 
wedstrijd voor bigbands georganiseerd. De eerste 
winnaar: de Velsense bigband Seabreeze. Onder 
vakkundige leiding van huisdirigent Uli Kaethner, die 
tournees maakte met o.a. Madeline Bell en Ellen ten 
Damme, spelen de gevierde IJmuidense leden hun 
gevarieerde nummers in de Corus Spiegeltent. Zaterdag 
15.00-16.00 uur ~ Corus Spiegeltent

Unidos speelt voorproefje van musical ‘parade’
‘Hoogtepunt in de musicalhistorie van Velsen.’ Dit 
oordeelde de jubelende pers over het gedroomde debuut 
(‘Jekyll & Hide’) van de Velsense musicalvereniging 
Unidos. Aan de groep jonge en gedreven Velsenaren de 
taak om dit succes te evenaren met de tweede productie: 
‘Parade’ (6 en 7 februari 2009 in de Stadsschouwburg 
Velsen). Begeleid door een live orkest geeft de groep 
op het hoofdpodium alvast een voorproefje van deze 
internationaal bekroonde, beklemmende musical. 
Zaterdag 16.00-16.30 uur ~ Hoofdpodium

De Nederpop van de IJmuidense band Hartslag
De populariteit van Nederlandstalige muziek is de laatste 
jaren ongekend groot. Nieuwkomer in de drukbevolkte 
Nederpopwereld is Hartslag, een vijfkoppige IJmuidense 
band die tijdens de Cultuurnacht Velsen opviel vanwege 
de heerlijke ‘jazzy trompetsolo’s’ van bandlid (en tevens 
Sparkle-dirigent) Frank Anepool. In de Corus Spiegeltent 
spelen de geschoolde muzikanten hun zelfgeschreven 
nummers. Sterk melodieuze Nederpop met goed in het 
gehoor liggende teksten. Zaterdag 17.00-18.00 uur ~ 
Corus Spiegeltent 

Mieke van der Hulst zingt ‘Liederen van de Zee’
Geen plek op de kade leent zich beter voor een heerlijke 
lading liederen over de havens, zee, strand en vis dan het 
sfeervolle, naar teer en touw ruikende pakhuis IJmuiden 
Stores. Het Velsense zangtalent Mieke van der Hulst 
stelde het programma ‘Liederen van de Zee’ samen. 
Van ‘Als het golft’ van De Dijk en Boudewijn de Groots 
‘Het strand’ tot onvervalste tranentrekkers als 
‘De Zuiderzeeballade’. Pianist: Robbert van Unnik. 
Zaterdag 17.00-17.45 uur ~ IJmuiden Stores

Kleurrijk en opzwepend carnavalsspektakel ‘Bichos 
do Brasil’
Sierlijke paradijsvogels, krioelende slangen, een 
ontelbare kudde tijgers: de makers van Teatro Munganga 
en theatergroep Pia Fraus toveren in een mum van tijd 
een compleet Braziliaans regenwoud tevoorschijn! De 
allerkleinsten (vanaf 3 jaar) zullen met wijd geopende 
ogen genieten van de kleurrijke, bewegende poppen. 
Voor de oudere familieleden is ‘Bichos do Brasil’ één groot 
carnavalsspektakel met opzwepende samba- en bossa 
nova-muziek. Zaterdag 17.00-18.00 uur ~ Rabobank 
Openluchttheater 

De feestelijke folkrock van The old Firm 
The Old Firm bewijst al jaren dat doorleefde, passievolle 
folkmuziek niet per se van Ierse of Schotse hand hoeft 
te zijn. Met een ontembaar enthousiasme leven de drie 
Nederlandse heren zich op het hoofdpodium uit in hun 
stevige folksongs, waarvoor niet alleen de vertrouwde 
accordeon en viool, maar ook kistjes en klompen uit 
de instrumentenkast worden gehaald. Een pul bier in 
de hand en dansen maar! Na afloop van het concert 
wacht het moe gedanste festivalpubliek een paar meter 
verderop een heerlijk dinerbuffet. Zaterdag 17.00-18.00 
uur ~ Hoofdpodium

Diner op de kade 
Een dag van activiteiten en optredens rond het 
festivalthema ‘Vis’ maakt natuurlijk hongerig. Dat 
komt mooi uit, want vanaf zes uur staan de gedekte 
eettafels en een ‘visrijk’ buffet klaar op kade! Onder de 
gerechten bevinden zich de twee winnende recepten 
van de door de IJmuider Courant georganiseerde 
visreceptenwedstrijd. Zie www.havenfestivalijmuiden.

nl voor informatie over gerechten en reserveringen. 
Zaterdag 18.00-20.30 uur ~ Kade

Eindhovense ‘Tuna’ laat Spaanse Middeleeuwen 
herleven
‘Tuna’ is de aanduiding voor een groep Spaanse 
studenten uit de vroege Middeleeuwen, die - voor de 
kost en voor eigen vermaak - samen muziek maakten 
tijdens de verre tochten naar de leermeesters. De komst 
van de universiteiten maakten de tochten overbodig, 
maar het fenomeen ‘Tuna’ is tot op de dag van vandaag 
springlevend, óók in Nederland. Gehuld in traditionele 
zwarte kostuums laten de tien Eindhovense studenten 
van de tot in Spanje onderscheiden Tuna Ciudad del 
Luz (Tuna van de lichtstad) eeuwenoude tijden herleven. 
Gloedvolle en feestelijke dinermuziek. 
Zaterdag 18.00-19.30 uur ~ vóór het Hoofdpodium

De onweerstaanbare stem van Minyeshu
Sinds haar optredens in Ahoy (met Marco Borsato) en 
het Amsterdamse Concertgebouw is de Ethiopische 
zangeres Minyeshu niet meer weg te denken uit de 
schijnwerpers. ‘Wereldster in wording’ juichte een 
recensent. Een ander raakte niet uitgeschreven over haar 
‘stem die zich om je ziel slingert’. Met hartstochtelijke 
passie in het lijf, een ongekend lenige stem in de keel en 
een internationale zesmansband die van wanten weet, 
zingt Minyeshu haar bejubelde mix van funk, reggae, 
blues en traditionele Afrikaanse muziekgenres. 
Zaterdag 19.30-20.30 uur ~ Hoofdpodium

‘The boys named Sue’: ode aan country-legende 
Johnny Cash
Met zijn karakteristieke diepe baritonstem verkocht de 
vijf jaar geleden overleden country-legende Johnny Cash 
wereldwijd meer dan negentig miljoen platen. Nog altijd 
maken de hits van de Amerikaan heel veel los bij tal van 
muziekliefhebbers. De vijf Nederlandse muzikanten van 
de Cash tribute-band ‘The boys named Sue’ geven in de 
Corus Spiegeltent eigen, originele vertolkingen van de 
beste nummers van ‘the man in black’. Van ‘Ring of fire’ 
en ‘Folsom Prison Blues’ tot ‘Get Rhythm’ en - uiteraard 
- de humoristische hit ‘A boy named Sue’. 
Zaterdag 20.00-21.00 uur ~ Corus Spiegeltent

Sierra Maestra: knetterend Cubaans muziekvuur
Laat u op de (hopelijk zwoele) zaterdagavond opzwepen 
door de geweldig dansbare Cubaanse muziek van Sierra 
Maestra! De gepassioneerde muzikanten van de naar 
het berggebied in oost Cuba vernoemde band blinken 
al meer dan dertig jaar uit in de Son, hét traditionele 
Cubaanse muziekgenre dat beschouwd moet worden 
als een mix van salsa, bolero, tumbao en latin jazz. 
Een knetterend Cubaans muziekvuur in de schemering 
van de eerste festivaldag. Zaterdag 21.00-22.00 uur ~ 
Hoofdpodium

Jazz It Up brengt onverslijtbare jazz en exotische 
DJ-beats samen
De jonge generatie muziekliefhebbers raakte de 
afgelopen jaren in de ban van de moderne, energieke 
jazz van bands als de New Cool Collective. Vanachter 
zijn draaitafel wisselt de populaire DJ (‘jazzjock’) Rob 
Boskamp de funky ‘nu-jazz’ af met onverslijtbare 
nummers van o.a. Ella Fitzgerald en Count Basie. 
Speciaal voor dit late night optreden in de Corus 
Spiegeltent worden Boskamps draaisessies live versterkt 
met de exotische zangstem van ‘de Nederlandse Sade’ 
Tamara Maria en twaalf door alleskunner Olaf Keus 
bespeelde druminstrumenten. Zaterdag 22.00-24.00 uur 
~ Corus Spiegeltent

Hitshow ‘Dock of the Bay’: onsterfelijke soul uit de 
jaren ’60 en ’70 
Eén van de grootste hitshows uit het afgelopen 
theaterseizoen krijgt een prachtige nazomerse finale 
op het Havenfestival. De Nederlandse Otis Redding 
voice-a-like Louis Windzak en dertien andere zangers en 
muzikanten nemen het festivalpubliek in een wervelend 
concert mee naar het Amerika uit de jaren ’60 en ‘70, 
dé tijd van de ‘Sound of United Love’ (SOUL). Dat 
betekent swingen en wegzwijmelen bij prachtig vertolkte 
klassiekers van soulhelden als Sam Cooke, Aretha 
Franklin én King of Soul Otis Redding. De slotact ‘Dock 
of the Bay’ wordt aan het festival en zijn bezoekers 
aangeboden door de Gemeente Velsen. Zaterdag 22.30-
23.45 uur ~ Hoofdpodium

Corus trakteert festivalpubliek op groot vuurwerk
Stersponsor Corus grijpt de lustrum-editie van het 
festival aan om de bezoekers op zaterdagavond te 
trakteren op een spectaculair vuurwerk. De eerste 
vuurpijlen gaan na het laatste optreden de lucht in. 
Zaterdag 24.00 uur ~ Forteiland (te bezichtigen vanaf 
de kade)          

Claudia & Manito: Spaanstalige latin en de beste 
gipsy
De tweede festivaldag gaat passioneel van start met een 
optreden van Claudia & Manito in de Corus Spiegeltent. 
Als geen ander bespeelt de dame van het duo (naast de 
gitaar) de imposante Paraguayaanse harp, waarop zij ook 
haar zwoele zangstem ondersteunt. Manito vult zang en 
spel van Claudia aan met vurige gipsy-solo’s op diverse 
geniaal bespeelde ritmegitaren. Zondag 12.00-13.00 uur 
~ Corus Spiegeltent 

Humoristische en betoverende ‘opera uit een jurk’
Operazangeres Lizet van Beek is de bedenker én 
uitvoerder van zeer originele, humoristische opera-
concertjes. Haar mooiste parel is de blikvangende act 
‘Opera uit een jurk’. Met loepzuivere stem en vergezeld 
van een accordeonist jast Lizet in veertig minuten 
Verdi’s opera La Traviata er door heen. En dat alles in 
een betoverende barokke jurk, waarin de operadiva 
een miniversie meedraagt van het beroemde Milaanse 
operatheater ‘La Scala’. Compleet met spelers, decor, 
maskers en lampjes die Lizet tijdens het zingen zelf 
bedient. Zondag 12.00-12.30 uur (Hera), 13.15-13.45 uur
(Corus Spiegeltent) en 16.30-17.00 uur (Hera - 2e 
Havenstraat)

Soli Harmonieorkest
Soli is één van de oudste muziekverenigingen van 
Velsen; volgend jaar wordt het honderdjarig bestaan 
gevierd. Het voltallige Harmonieorkest van de bijna jarige 
vereniging verwelkomt de vroege festivalbezoeker met 
klassieke stukken van onder andere Bach en Piazzolla. 
Zondag 12.00-13.00 uur ~ Rabobank Openluchttheater 

ZIN IN EEN VoorproEFJE?
BEKIJK DE FILMpJES MET

FrAgMENTEN VAN DE ACTS op 
WWW.HAVENFESTIVALIJMUIDEN.NL
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Flamencosensatie Silvia Cabeza 
De van origine Andalusische Silvia Cabeza heeft 
alles in zich wat een flamencodanseres zo sensueel, 
temperamentvol en sensationeel maakt. Op het 
hoofdpodium wordt de dansster ondersteund door 
zinderende live muziek van vier muzikanten. Kom een 
uur lang genieten van Cabeza’s vlammende dans! 
Virtuoze hakslagen onder een golvende rok. 
Zondag 13.00-14.00 ~ Hoofdpodium

Straattheaterfenomeen Torch Michael stunt met fiets 
Een Tour de France rijden is knap, maar wat Torch 
Michael allemaal met een fiets kan, doen zelfs de 
beste wielrenners hem niet na. Hij jongleert met alle 
onderdelen, rijdt in onmogelijke houdingen op één wiel 
en draait en gooit met de fiets alsof het de soepelste 
turnlinten zijn. Straattheater van de beste soort. 13.00-
13.30 uur, 14.00-14.30 uur en 15.00-15.30 uur ~ Kade

De Toren van geluid: muziekfeestje voor de 
allerkleinsten
Peuters en kleuters voelen zich helemaal thuis bij 
muziektheatergroep De Toren van Geluid. En terecht, 
want wat is er ook leuker dan knusse voorstellingen vol 
vrolijke en gekke geluiden? De kleine festivalbezoekers 
worden uitgenodigd op het logeerfeestje van Meneer 
Witjes en Mevrouw Fortes die vanuit hun bed fantaseren 
over avontuurlijke reisjes door de lucht... Centraal 
in de voorstellingen van De Toren van Geluid staan 
de zelfgemaakte, houten instrumenten van Bert van 
Bommel. Zondag 13.30-14.15 uur en 14.45-15.30 uur ~ 
IJmuiden Stores

De reizende Clownswagen 
Rol het pistekleed uit en zet de banken alvast klaar, 
want de Reizende Clownswagen is in aantocht! In 
drie verrukkelijke circus-acts voor de hele familie toont 
theatermaker Arno Huibers zijn subtiele en dolkomische 
clownsspel. Ook de andere bewoners zijn aanwezig: een 
pisteknecht, een oude oma en opa (geestig maskerspel) 
en een accordeonist. Tussendoor worden kinderen in 
het publiek tot medebewoner van de wagen geschminkt. 
Zondag 13.30-14.00 uur, 14.30-15.00 uur en 15.30-16.00 
uur ~ Kade

Stoomcursus ‘sexy dansen’ met De Dansdokters
Zo’n beetje alle bezoekers van festival De Parade kregen 
zij dit jaar aan het dansen, dus dat moet zeker ook gaan 
lukken op de IJmuidense kade. De twee Dansdokters 
- een besnorde en een bebrilde - delen koptelefoons 
uit aan het publiek dat zij vervolgens trakteren 
op wel heel bijzondere danslessen, onder andere ‘sexy 
dansen’ en ‘onderwaterdansen’. Minstens zo hilarisch 
voor de deelnemers als voor de voorbijgangers, die de 
groep ‘cursisten’ in stilte de meest bizarre bewegingen 
zien maken. Zondag 13.00-13.30 uur, 13.45-14.15 uur, 
15.15-15.45 uur en 16.15-16.45 uur ~ Kade 

Concertorkest van de IJmuider Harmonie 
Het vijftigkoppige Concertorkest van de IJmuider 
Harmonie laat haar uitgebreide instrumentarium klinken 
in het openluchttheater. Symfonische blaasmuziek door 
lokaal talent. Zondag 14.30-15.30 uur ~ Rabobank 
Openluchttheater

The Swing Masters: Bug Band van Corus
De bevlogen leden van Big Band Velsen.
Liefhebbers van bigbands worden dit Havenfestival op 
hun wenken bediend. Naast optredens van Seabreeze 
en The Swing Masters schotelt de big band van het 
Kunstencentrum Velsen het festivalpubliek vijftig 
swingende minuten voor in de Corus Spiegeltent. 
Zondag 14.15-15.05 uur ~ Corus Spiegeltent

Ichthus College speelt half uurtje uit ‘Hair’
Muziekleraar Dolf Schelvis en Alma Wolfs (lerares Duits, 
regisseuse in het ‘musicallokaal’) van het Velsense 
Ichthus College zijn in staat om elke lichting leerlingen 
te laten schitteren in succesvolle schoolmusicals. Na 
geweldig gelukte producties als ‘West Side Story’, 
‘De Driestuiversopera’, ‘Anatevka’ en ‘Jesus Christ 
Superstar’, mogen de talentvolle scholieren van nu zich 
uitleven in de (door de school zelf bewerkte) Broadwayhit 
‘Hair’ (8 t/m 11 oktober a.s. in de Stadsschouwburg 
Velsen). Zondag 12.00-12.30 uur ~ Hoofdpodium

Dit voorjaar speelden The Swing Masters nog op 
een feest in Singapore, de laatste dag van augustus 
bestijgt de in 1980 opgerichte bigband van Corus het 
hoofdpodium van het Havenfestival, waar de muzikanten 
en zangeres hun swingende mix van evergreens en 
eigentijdse jazz-hits ten gehore brengen. 
Zondag 15.30-16.30 uur ~ Hoofdpodium

plug-In speelt greep uit repertoire in IJmuiden Stores
Amateur theatergroep Plug-In maakt met zeer veel 
enthousiasme en succes muziektheatervoorstellingen 
in Velsen en omgeving. Op het Havenfestival spelen 
de leden het beste uit hun voorgaande voorstellingen, 
waarin onsterfelijke liederen van onder meer Lennaert 
Nijgh en Ramses Shaffy centraal stonden. 
Zondag 16.00-16.30 uur ~ IJmuiden Stores

Hilarische zangdiva’s in De Levende Jukebox
Eigenlijk mag niemand dit missen. Na hun stemmen 
warm te hebben gezongen op de Paradefestivals, waar 
de dames al jaren een van de grootste publiekstrekkers 
zijn, komen ‘Helen en Yvonne’ met hun keuzelijst vol 
wereldhits naar IJmuiden. Van Amerikaanse evergreens 
tot lekker kitscherige Hollandse meezingers: alle genres 
staan op de lijst. Het is aan het publiek om te bepalen in 
welke nummers de Levende Jukebox zich mag uitleven. 
Maar dat dat op een uiterst hilarische wijze gebeurt - 
soms met de allure van internationale wereldsterren, dan 
weer met een oergeestige onverschilligheid -, staat vast. 
Zondag 16.00-18.00 uur ~ Corus Spiegeltent

‘Mister Anansi Show’: muzikale stand-up voor 
iedereen vanaf 6 jaar
Wijnand Stomp is een veelzijdige theatermaker met 
een Nederlandse moeder en een Antilliaanse vader. 
Als spil van Stichting Kalebas maakt hij al jaren 
vertelvoorstellingen vol humor en aanstekelijke brutaliteit. 
Uit zijn rijk gevulde verhalenkoffer tovert Wijnand dit 
keer de fantasierijke Mister Anansi, die zijn avontuurlijke 
verhaal afwisselt met stand-up en vrolijke liedjes. 
Zondag 17.00-17.45 uur. ~ IJmuiden Stores

Hotel: dé feelgood band van dit moment
Ruim een week voordat hun debuut-cd wordt 
gepresenteerd in poptempel Paradiso, laten de vijf 
Amsterdamse heren van Hotel hun razend populaire 
muziek over de IJmuidense kade klinken. Hotel is zonder 
twijfel dé feelgood band van dit moment. Iedereen is 
verslingerd aan de warmbloedige muziek die sporen van 
Tom Waits en Manu Chao in zich draagt én rijk is aan 
Zuid-Amerikaanse ritmes die direct doen grijpen naar 
verkoelende cocktails. Ideaal om het vijfde Havenfestival 
IJmuiden mee uit te luiden. Zondag 17.00-18.00 uur ~ 
Hoofdpodium

NAUTISCH PROGRAMMA

Spectaculaire reddingsacties mét helikopter
Al jaren verdringen de festivalbezoekers zich bij de 
reddingsacties van DuikTeam IJmond. Dit jaar bundelen 
drie reddende instanties hun krachten om het publiek 
een nog groter reddingsspektakel voor te schotelen. 
Vanaf speciaal geplaatste dekschuiten is de in scène 
gezette redding door KNRM-boot Koos van Messel, een 
helikopter van de Koninklijke Marine en de deskundige 
duikers van DuikTeam IJmond te volgen. Door een 
speaker klinken de aanwijzingen die vanuit boot en 
helikopter gegeven worden. Zaterdag en zondag 
16.30 uur ~ Kade

Neem een duik in de tank van DuikTeam IJmond
DuikTeam IJmond heeft naast de groots uitgevoerde 
reddingsdemonstraties nog een ander bijzonder 
extraatje voor het publiek in petto: onder vakkundige 
begeleiding kunnen de bezoekers voor het eerst zélf een 
professionele duik nemen in de met 36000 liter water 
gevulde tank van het team. Bij de kraam van DuikTeam 
IJmond staan de kenners bovendien klaar om alle 
vragen te beantwoorden. Zaterdag en zondag ~ Kade

Doop van de ‘Velsen’: reconstructie van 17e eeuwse 
werkboot
De “Vereenigde Compagnie Yemont” van Erfgoedpark 
De Hoop is heel handig in het reconstrueren van fraaie 
17e eeuwse VOC-werkbootjes die vroeger dienden als 
overbrugging tussen zeeschip en wal. De nieuwste, door 
diverse Velsense ondernemers geadopteerde werkboot 
‘Velsen’ zal op het festival feestelijk gedoopt worden, 
waarna bezoekers de replica kunnen bewonderen. 
Zaterdag (doop om 16.00 uur) en zondag ~ Kade

Kookdemonstraties en vistafel in Kloosterboer 
Vis is natuurlijk heel lekker om te eten, maar het is 
ook altijd leuk en leerzaam om er iets van af te weten. 
In de tot vishal omgedoopte Kloosterboerhal kan 
het allebei. De professionele kok Carola de Kanter 
bereidt in kookdemonstraties van een klein kwartier 
het hele weekend heerlijke, door het Productschap Vis 
geselecteerde visgerechten (waar het publiek uiteraard 
lekker van mag proeven!). Op de zaterdag van het 
festival presenteert Productschap-medewerker Charles 
Zorgdrager diverse vissoorten uit de Noordzee op 
een speciaal ingerichte vistafel. Vistafel op zaterdag, 
kookdemonstraties op zaterdag (van 13.30-17.30 elk 
uur) en zondag (van 13.00-17.00 elk uur) ~ Kloosterboer

proef de avontuurlijke sfeer van het Zee- en 
Havenmuseum
Het IJmuider Zee- en Havenmuseum is een avontuurlijk 
museum, waar bezoekers van alles te weten kunnen 
komen over de zee en haar bewoners én over de 
geschiedenis van de zeevaart. Ter gelegenheid van het 
Havenfestival richt het museum in de 2e Havenstraat 
een groot ‘Informatiecentrum’ in. Hier kunnen 
festivalbezoekers aan de hand van diverse presentaties 
de sfeer van het échte museum proeven. Zaterdag en 
zondag ~ Schildersbedrijf Haasnoot (2e Havenstraat)

Kustwachtvaartuig ‘Waker’
Vanaf 1995 ligt het kustwachtvaartuig ‘Waker’ 
- dat daarvoor o.a. in gebruik werd genomen door 
Greenpeace - in Den Helder. Met uitzondering van 
het laatste weekend van augustus. Dan is het mooie 
vaartuig te bewonderen op het Havenfestival. Zaterdag 
en zondag ~ Kade

Naar Corus met Zeesleepboot Holland
Tijdens het festivalweekend vaart de imposante 
Zeesleepboot Holland – waarmee vanaf het bouwjaar 
1951 ongeveer tweehonderd reddingen zijn verricht 
– heen en weer tussen de Trawlerkade en het terrein van 
Corus. De geïnteresseerde festivalbezoeker kan zich 
aanmelden voor een van de vaartochten, om vervolgens 
(in de vorm van een busexcursie) een uniek kijkje te 
nemen achter de schermen van Europa’s grootste 
staalconcern. Gratis reserveringen via www.corus.nl/
registratie. Zaterdag en zondag ~ Kade

Kustmijnenveger ‘Bernisse’
De stichting Paradijsvogel waakt over een 
cultuurhistorisch maritiem erfgoed in de vorm van een 
kustmijnenveger uit de klasse AMS 60. Het is, voor 
zover bekend, nog het enige schip in West Europa in 
deze klasse dat in de vaart is. Tijdens de actieve dienst 
bestond de bemanning uit 4 officieren, 5 onderofficieren 
en 29 matrozen. De AMS 60 is gebouwd in België naar 
analogie van de in Amerika gebouwde zusterschepen. 
Tegen een vrijwillige bijdrage van € 1,- kunnen de 
bezoekers de ‘Bernisse’ bewonderen. Zaterdag en 
zondag ~ Kade

Corus roeiploeg showt 112 jaar oude sloep
De Corus Roeiploeg toont de oudst varende, 112 jaar 
oude B4 sloep ‘Adamanteus’ op de kade. Zaterdag en 
zondag ~ Kade

Stap aan boord van de luxe schepen van DFDS 
Seaways
Op de zaterdag (Princess of Norway) en zondag (King of 
Scandinavia) van het festival stelt DFDS Seaways haar 
twee luxe passagiersschepen open voor bezoekers. 
Nieuwsgierige festivalgangers kunnen zich laten 
rondleiden langs alle openbare ruimtes, waaronder de 
hutten, de nachtclub en het 7-Seas Restaurant 
waar voor de liefhebbers een heerlijk lunchbuffet 
klaarstaat. In de Navigator Bar speelt een pianist en 
de kinderen kunnen zich uitleven in de Piratenclub. Zie 
www.havenfestivalijmuiden.nl voor informatie over de 

kosten. Reserveringen via www.dfds.nl. Zaterdag en 
zondag 11.00-14.45 uur ~ Kade

rondvaarten door havengebied
De volgende nautische bedrijven organiseren tijdens 
het festivalweekend een aantal rondvaarten door 
het IJmuidense havengebied: Coöperatieve 
Vereniging van Vletterlieden, Sleepdienst Iskes & Zn., 
Loodswezen Amsterdam-IJmond, Svitzer Wijsmuller 
en de IJmuidense Rondvaartmaatschappij. Zie www.
havenfestivalijmuiden.nl voor tijden, vertrekplaatsen en 
prijzen. Zaterdag en zondag ~ Kade

Admiraal de ruytergroep en Nannie van der Wiele
De Velsense scoutinggroepen M.Azn. de Ruyter 
en Nannie van der Wiele zijn aanwezig met 
informatiekramen en clubboten. Zaterdag en zondag ~ 
Kade

Vaartocht met elegante driemaster Minerva
Ook dit jaar meert de elegant gestroomde driemaster 
Minerva weer aan in de IJmuidense Vissershaven. 
En ook dit jaar voert de grootste zeezeilende 
gaffelschoener van Nederland (bijna vijftig meter lang!) 
het festivalpubliek tijdens een vaartocht langs de fraaie 
Noord-Hollandse kusten. Zie www.havenfestivalijmuiden.
nl voor informatie over reserveringen en prijzen. Zondag 
15.00-17.30 uur ~ Kade

Verkenning van het fascinerende Forteiland
Grote publiekstrekker op het Havenfestival zal 
- net als voorgaande jaren - de verkenning van het 
bijzondere Forteiland IJmuiden zijn. Aan de hand van 
een plattegrond kan het publiek de gangenstelsels 
en museumbunker op het 19e eeuwse pantserfort 
bezoeken. Zie www.ijmuidenserondvaart.nl voor 
informatie over reserveringen, rondleidingen, prijzen en 
tijden van de afvaarten. Zaterdag en zondag ~ Kade

Achter de schermen van de KNrM
De KNRM opent speciaal voor het Havenfestival de 
deuren van haar hoofdgebouw en richt een kleine 
nautische markt in die muzikaal wordt opgesierd door 
optredens van diverse shantykoren. De nieuwsgierige 
festivalganger kan binnen de werkplaatsen verkennen en 
buiten diverse reddingsboten bezichtigen. Zaterdag en 
zondag ~ KNRM-terrein

Het ‘eeuwenoude’ vissersvaartuig Egmonder pinck
Ruim drie eeuwen geleden bracht zij vele kilo’s vis 
aan boord: de tien meter lange Egmonder Pinck die 
op initiatief van het Museum van Egmond vakkundig 
is gereconstrueerd. Op het Havenfestival kunnen 
liefhebbers het mooie platbodem vissersvaartuig 
bezichtigen. Zaterdag en zondag ~ Trawlerkade

Het kunstzinnige Capsulehotel
Geen luxe lobby’s en kingsize bedden, maar een 
kleine knusse ruimte met een hangnet van gevonden 
visnet, gevuld met schapenvachten. Welke survivors 
onder de festivalbezoekers durven een nachtje te 
boeken in de kunstzinnige, tot hotel omgedoopte oranje 
reddingscapsule...? Zaterdag en zondag ~ Kade

Ms. Willem Beukelszoon van Zeekadetkorps IJmond
Bij de maritieme jeugdvereniging Zeekadetkorps 
IJmond worden scheepskenners in de dop getraind tot 
zeewaardige, stoere Zeekadetten. De vereniging brengt 
haar 35 meter lange korpsschip ms. Willem Beukelszoon 
mee. Een voormalig onderzoeksvaartuig dat zijn naam 
dankt aan de uitvinder van het ‘haringkaken’. Zaterdag 
en zondag ~ Kade 

St. IJsbreker Walvis meert aan met veertien 
motorsleepbootjes
Rond de dekschuiten van DuikTeam IJmond liggen 
het hele festivalweekend veertien feestelijk versierde 
motorsleepbootjes van Stichting IJsbreker Walvis 
uitgewaaierd. Zaterdag en zondag ~ Kade

roadshow Koninklijke Marine: brugsimulator en 
klimmuur
De Koninklijke Marine komt niet alleen met een 
helikopter naar de IJmuidense Vissershaven, maar met 
haar complete roadshow. In een brugsimulator kunnen 
geïnteresseerden voelen hoe het is om een groot schip 
te besturen; de krachtige en lenige festivalgangers 
worden uitgedaagd om zich in het zweet te werken op de 
geplaatste klimmuur. Zaterdag en zondag ~ Kade

De opleidingsschepen van de Maritieme Academie
De Maritieme Academie is dé school (met vmbo- en 
mbo-opleidingen in IJmuiden en Harlingen) voor 
toekomstige matrozen, kapiteins, machinisten en 
stuurmannen (en natuurlijk stuurvrouwen!). Op 
het festival kunnen alle jongeren die dromen van 
een werkleven op zee voor informatie terecht bij 
de medewerkers van de Academie. Ook zijn de 
opleidingsschepen ‘Prinses Maxima’ en ‘Prinses Amalia’ 
present. Zaterdag en zondag ~ Kade

optredens Waasdorppleintje zaterdag 30 augustus:
13.00-13.30 Grace Darling
13.45-14.15 Klavierschippers
14.30-15.00 Kok Zwanenburg
15.15-15.45 Raddraaiers
16.00-16.30 Klavierschippers
16.45-17.15 Kok zwanenburg
17.30-18.00 Raddraaiers

optredens Waasdorppleintje zondag 31 augustus:
13.00-13.30 Kok zwanenburg
13.45-14.15 Raddraaiers
14.30-15.00 Klavierschippers
15.15-15.45 Kok Zwanenburg
16.00-16.30 Raddraaiers
16.45-17.15 Klavierschippers
17.30-einde Samenzang

op beide dagen:
• Gezellig buitenterras aan de Haven met diverse
  optredens, eten en drinken
• Visrokerij uit Urk / IJmuiden
• Springkussen
• Openstelling Mijnenveger ”De Naaldwijk”
• Activiteiten zeekadetten/scouting
• Oesterproeverij / barbecue etc.

EEN pLATTEgroND VAN HET
FESTIVALTErrEIN WorDT UITgEDEELD

op FESTIVAL ZELF.

TrAWLErKADE

ZIN IN EEN VoorproEFJE?
BEKIJK DE FILMpJES MET

FrAgMENTEN VAN DE ACTS op 
WWW.HAVENFESTIVALIJMUIDEN.NL

HAVENFESTIVAL IJMUIDEN 2008
ZATErDAg 30 EN ZoNDAg 31 AUgUSTUS
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ANBO Nieuws Santpoort/Velser-
broek: Postbus 39, 2080 AA Sant-
poort-Zuid.
Dagtocht op donderdag 18 septem-
ber: via het Gooi naar de Utrechtse 
heuvelrug met koffie en gebak, be-
zoek kaasboerderij, met lunch. Op-
stappen Santpoort-Zuid, Noord en 
Hofstede. Kosten 32 euro. Info: Ly-
dia van der Tuin, 023-5381221 of e-
mail: l.vandertuin@versatel.nl

ANBO Afdeling IJmuiden, Drie-
huis, Velsen-Zuid:
Najaarscruise, 8-daagse volledig 
verzorgde reis met MS Prinses Juli-
ana over de Moezel en de Rijn. Van 
IJmuiden tot Trier. Zaterdag 18 tot 
en met zaterdag 25 oktober. Er zijn 
nog enkele plaatsen. Inlichtingen: 
06-22197237.

ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmui-
den, 06-12650716, mevrouw Nu-
poort.
Vanaf 1 september opent de stich-
ting weer haar deuren voor de tart 
van een nieuw seizoen.
De activiteiten die bij de Stichting 
gevolgd kunnen worden zijn op de 
maandag: Schilderen en hout be-
werking, op de dinsdag: diverse 
computercursussen, ‘s middags een 
inloop met verschillende activiteiten 
en houtbewerking, woensdag: kle-
dingmaken, tiffany zowel ’s middags 
als ’s avonds en hout bewerking, 
donderdag: computercursus voor 
mensen met een beperking, darten 
en hout bewerking, en tenslotte op 
de vrijdag: diverse computercursus-
sen, tiffany en hout bewerking. 

Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijk-
plein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Open tafel. De eerstvolgende open 
tafel is vrijdag 29 augustus. Kook-
enthousiastelingen gevraagd voor 
de open tafels. U kunt contact op-
nemen met Gerard Schol van het 
wijksteunpunt.
Restaurant is er op maandag, 
woensdag en donderdag tussen 
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30 uur 
aanwezig zijn). U kunt genieten van 
een 3-gangen a la carte menu in-
clusief drankje voor 5,50.
Het wijksteunpunt zoekt nieu-
we leden voor de stoelgymnastiek, 
Country Line Dance en de internet-
cursus. 
Voor informatie en kunt u contact 
opnemen met het wijksteunpunt.
Vrij biljarten op maandag- en dins-
dagochtend. Verder op alle midda-
gen en ook in het weekeinde. 
Het wijksteunpunt gaat een nieu-
we Dartclub starten op de vrijdag-
middagen van 14.15 tot 16.30 uur. 
55plussers kunnen zich hiervoor op-
geven. Kosten 15,- per seizoen. In-
ternetcursus voor senioren op 3 
maandagmiddag. Kosten 10,- voor 
3 middagen.
Zomerkienavond om 19.00 uur.
Ouderenadviseur is er op dinsdag-
ochtend tussen 11.00 en 12.00 uur. 
U moet hiervoor een afspraak ma-
ken bij De Delta, Rijnstraat 2 of bel 
0255-533885 (ouderentelefoon). 
De allochtone medemens kan op 
donderdagochtend van 09.00 tot 
10.30 uur terecht.
Elke laatste woensdagmiddag  
van de maand inloopspreekuur tus-
sen 13.30 en 15.00 uur voor bijstand 
met ambtenaar Aad Wanmaker.

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561505.
Maandag 6 oktober gaat de inter-
netcursus van start. De cursus wordt 
gegeven op de maandag- of de vrij-
dagochtend, van 09.30 tot 11.:30 uur 
en bestaat uit 3 dagen.
Vanaf heden is het mogelijk om 
de gehele week (ook zon- en feest-
dagen) te komen ontbijten. Vanaf 
08.45 tot 10.00 uur. De kosten be-
dragen 2,40 euro per keer. Gaarne 
wel even vooraf aan melden bij de 
receptie of het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg 
is zeven dagen per week geopend 
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich 
niet vooraf aan te melden. Een drie-
gangenmaaltijd met verse ingredi-
enten kost 6 euro maandag t/m za-
terdag. Zondag kost een drie-gan-
genmaaltijd 8,50 euro.

Wijksteunpunt De Hofstede, A. 
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-
5386528.
Open tafel start op 5 september 
Aanvang 12.30 uur. Kosten 4,50.
Restaurant is weer gestart op 4 au-
gustus.
Expositie van mevrouw A. Meine-
ma. Dagelijks te bezichtigen van 
09.00 tot 16.30 uur.
Internetcursus zit nog steeds vol. 
Deelname kan weer vanaf septem-

ber.
Vrijwilligers: het wijksteunpunt is  
op zoek naar vrijwillige medewer-
kers voor de open tafel, die het leuk 
vinden een keer per week voor een 
grote groep senioren te koken, te 
helpen bij voorbereiding, uitserve-
ren van de maaltijd en/of te helpen 
bij de afwas. Tevens zijn zij op zoek 
naar een yogadocent voor het ko-
mende activiteitenseizoen. Eén mid-
dag per week op donderdag.
Internetcursus zit nog altijd vol. 
Deelname aan deze cursus kan 
weer vanaf september.

Visserhuis, Houtmanstraat, IJmui-
den, 0255-549549.

Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, 
IJmuiden, 0255-520960.
Met ingang van 1 september star-
ten zij weer met de activiteiten (met 
uitzondering van de open tafel, deze 
start 12 september weer).
Klaverjassen donderdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur.
Open tafel vrijdag van 12.30 tot 
13.30. Kosten 4,50. Info: 0255-
520960.
Schakers gezocht voor senioren op 
donderdagmiddag. Informatie 023-
5375867.
Inloopspreekuur ouderenadviseur 
maandag- en vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden 
iedere werkdag spreekuur op af-
spraak, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt u 
terecht bij Frontoffice van Zorgba-
lans. Tenslotte kunt u terecht voor 
vele vormen dienstverlening. Tele-
foon wonenplus 0255-518888.

Stichting Dorpshuis Het Terras, 
Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-
5396962.
Open tafel, iedere woensdag voor 
55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht 
en nagerecht. Kosten 5,-. Van-
af 16.00 uur bent u welkom. Opge-
ven maandagmorgen tussen 9.00 en 
10.00 uur. 

KBO Velsen, Wally de Vries-Ooms 
Tel 023-5384997 06-17044490
5-Daagse vakantie naar Hotel de 
Uitkijk in Zeddam. Van 8 tot 12 sep-
tember. Geheel verzorgd 350 euro, 
excl. reis- en annuleringsverzeke-
ring. Alleen nog 2 persoonskamers.
Opening verenigingsjaar naar 
Bolsward. Dis is in de eerste plaats 
voor leden van KBO. Om 11.15 uur is 
de viering met Fons Captijn, na de-
ze dienst kunt u de kerk bekijken. 
U brengt en bezoek aan Museum-
dorp Allingwier. Als afsluiting een 
3-gangen diner in Wognum. Kos-
ten 45,50.

Ouderennieuws

De Mel, Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, 
telefoon 0251-210050, e-mail: info@demel.nl.
Nieuw aanbod activiteiten van o.a. knutselclub Creatieve Handen, dan-
sen, fotografie, en disco. Zie voor meer informatie www.demel.nl.
Proefles voetrefexologie start 10 september van 19.30 tot 21.30 uur. Kos-
ten 8 euro bij inschrijving.

De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden, 
telefoon 0255-510186, e-mail info@despil.nl. 
Begeleidsters voor Babbels (van 13.00 tot 15.00 uur) en Voorlezen op Vrij-
dagmiddag (14.00 tot 15.00 uur) gezocht. 

De Dwarsligger, Planetenweg 338, IJmuiden, 
Het buurtcentrum is op zoek naar een docent voor de schildercursus 
klassiek schilderen. Deze wordt gegeven op dinsdag van 19.30 tot 22.00 
uur. Tevens zoeken zij vrijwilligers die van telefoneren, licht administratief 
werk en mensen te woord staan houden.
Spaanse Les op maandag van 19.30 tot 21.00 uur beginnerscursus van 15 
lessen. Op woensdagmorgen va 09.00 tot 10.30 uur of op woensdagavond 
van 19.30 tot 21.00 uur. Kosten 57, lichtgevorderden kosten 55,-.
Voetreflexologie. Cursus bestaat uit 4 lessen op donderdag van 13.30 tot  
15.30 uur. Kosten 22,-. Cursus start 18 september bij voldoende deelname.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
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buurthuizen

De Spil De Mel
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boei
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Rit met de stoomtrein 
over het Corusterrein
Regio - De vereniging Corus Stoom 
IJmuiden organiseert van april tot 
en met oktber op de laatste zon-
dag van de maand een rondrit met 
de stoomtrein over het staalbedrijfs-
terrein. Tijdens de rit wordt een foto-
stop ingelast waarbij de locomotief 
tevens gelegenheid heeft om water 
in te nemen. In de trein is ook voor 
u koffie en frisdranken verkrijgbaar. 
Tevens zijn er toiletten aanwezig. De 
ritprijs voor volwassenen bedraagt 
5 euro, kinderen van 0 tot en met 
12 jaar 3 euro. Kaartverkoop is aan 
het station vanaf 09.30 uur, zolang 
de voorraad strekt. De trein vertrek 
vanaf station Velserbosch om 10.45 
uur en is terug om 12.15 uur. Bij gro-
te belangstelling wordt er een twee-
de rit gepland. De routebeschrijving 

naar station Velserbosch is als volgt: 
Vanuit Beverwijk volgt u de ANWB-
borden met Corus, nadat u een 
spoorwegovergang met drie sporen 
overgaat bent u op de Wenckebach-
straat. Deze rijdt u uit tot het hoofd-
kantoor Corus. Voor het afgesloten 
hek gaat u links af richting staal-
haven, hier kunt u parkeren. Bor-
den wijzen u verder naar het stati-
on. Eventueel kunt u vanuit Bever-
wijk een treintaxi nemen. De Co-
rus stoomtrein rijdt van april tot en 
met oktober op de laatste zondag 
van de maand. Voor meer informa-
tie kunt u bellen op werkdagen, te-
lefoon 0251-498384. Zie ook www.
csy.nl voor foto’s. Kaarten kunnen 
via excursietrein@corusgroup.com 
gereserveerd worden  

Jochem Myjer

Start kaartverkoop Jochem Myjer
Winnaars EK-actie 
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Drie theaterliefhebbers 
uit Velsen hebben gescoord bij de 
Stadsschouwburg Velsen. 
Door vóór de EK-finale hun kaarten 
te reserveren voor het nieuwe thea-
terseizoen, hebben mevrouw Thiery 
uit Velsen-Noord, mevrouw Steffens 
en mevrouw Van de Ree uit IJmui-
den prachtige theaterprijzen ge-
wonnen.
Alle theaterfans die voor de finale 
van het EK-voetbal op zondag 29 ju-
ni hun kaarten voor het nieuwe the-
aterseizoen reserveerden, maakten 
kans op prachtige theaterprijzen. 
Mevrouw Thiery heeft de hoofd-
prijs gewonnen, een gratis abonne-
ment. Zij is te gast bij de voorstel-
lingen die zij met haar abonnement 
heeft aangevraagd. Mevrouw Stef-
fens heeft de tweede prijs gewon-
nen. Zij gaat genieten in de Stads-
schouwburg Velsen van de snelste 
komiek van het land: Jochem Myjer. 
Mevrouw Van de Ree tenslotte heeft 
vrijkaarten gewonnen voor Bert Vis-
scher.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst 
op woensdagmiddag 6 augustus 

kregen de gelukkige EK-actiewin-
naars uit handen van directeur Ja-
cob Bron hun prijzen overhandigd.
Wie ook wil genieten van Jochem 
Myjer, doet er goed aan vrijdag 12 
september in de agenda te mar-
keren. Om 12.00 uur gaat die dag 
de kaartverkoop van start voor 
zijn nieuwe show ‘De Ruste Zelve’, 
woensdag 29 oktober tot en met za-
terdag 1 november (20.15 uur) in de 
Stadsschouwburg Velsen. Telefo-
nisch (tel. 0255-515789) en aan de 
balie van de schouwburg (Groene-
weg 71 in IJmuiden) en via de web-
site www.stadsschouwburgvelsen.
nl kunnen maximaal vier plaatsen 
per bestelling worden gekocht. Re-
serveringen voor Jochem Myjer die 
de Stadsschouwburg Velsen vóór 12 
september 12.00 uur binnenkrijgt, 
worden niet in behandeling geno-
men.
Toegang 23,75 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. CJP 2 eu-
ro korting.
Meer informatie: telefoon. 0255-
515789 of www.stadsschouwburg-
velsen.nl.

Fietsdriedaagse vanaf 
verschillende startpunten
Regio - Dinsdag 9 tot en met don-
derdag 11 september organiseert 
VVV IJmond Noord haar jaarlijk-
se fietsdriedaagse. De deelnemers 
kunnen genieten van het rijden door 
de stille, prachtige Noord-Hollands 
duingebied van Wijk aan Zee tot 
Bergen, langs de boorden van het 
Uitgeestermeer en de Markerwaard, 
over de sluizen en visserijhavens 
van IJmuiden en door het prachtige 
recreatiepark Spaarnwoude. De dag 
dat u door het Spaarnwoude fietst, 
kunt u van een rondleiding gebruik 
maken in de Verkeerscentrale van 
Noord-West Nederland. Deze wordt 
speciaal voor u opengesteld.  
De afstanden die gefietilometer. De 
starttijden zijn voor 60 kilometer 
tussen 09.00 en 09.30 uur, voor 40 
kilometer tussen 09.30 en 10.00 uur 
en voor 25 kilometer tussen 10.00 
en 10.30 uur. De kosten voor deel-

name zijn met herinnering 6,50 per 
persoon. voor volwassenen en 4,50 
per kind.
De routeboekjes zijn vanaf woens-
dag 2 september 2008 tot dinsdag 
14 augustus 10.30 uur op de vol-
gende locaties te verkrijgen: in Wijk 
aan Zee bij VVV IJmond Noord, Ju-
lianaplein 13. In Uitgeest bij Schuyt 
Boek en Kantoorboekhandel, Mid-
delweg 139. In Heemskerk bij Stum-
pel Boekhandel, Van Coevenhoven-
straat 35. In Beverwijk bij De Bever-
wijkse Boekhandel, Breestraat 77 en 
in IJmuiden bij de VVV Agentschap, 
Dudokplein 16. Uiteraard kunt u 
zich ook via onze website aanmel-
den. www.vvvijmondnoord.nl. 
Voor meer informatie over de 
IJmondse fietsdriedaagse kan con-
tact worden opgenomen met de me-
dewerkers van VVV IJmond Noord, 
op telefoon 0251-374253.

Sabine Dekker woonde tot haar 
zevende in het IJmuidense Zee-
wijk, verhuisde daarna naar Vel-
sen-Zuid en ze ging in Driehuis 
naar school. Drie jaar geleden 
besloot ze, de consumptie-
maatschappij zat geworden, het 
roer om te gooien in Frankrijk. 
Daar woont ze samen met haar 
Franse man Thierry en hun zoon 
Cédric in de Drôme. Ze hebben 
daar een Chambre d’Hôtes (pen-
sion). In deze rubriek vertelt zij 
over hun dagelijkse beslomme-
ringen.

Wij hebben, mag ik wel zeggen, een 
zeer duidelijke routebeschrijving. 
Dat is ook wel belangrijk want op 
het Franse platteland en in een voor 
gasten onbekend gebied is het niet 
altijd makkelijk de weg te vinden. 
Bovendien hebben we geen adres 
met straatnaam, maar meer een 
wijknaam, dus even opzoeken op de 
kaart is er ook niet bij. We hebben 
echt ons best gedaan om de rou-
tebeschrijving zo duidelijk moge-
lijk te maken en dus regelmatig bij-
geschaafd, zodat de mensen geen 
problemen hebben om ons te vin-
den. Een tijd lang ging dat goed. 
De mensen vonden ons feilloos en 
complimenteerden ons met de fijne 
routebeschrijving. Maar toen kwam 
Truus en sinds die tijd is alles an-
ders. 
Die Truus weet het namelijk beter. 
Op één of andere manier heeft ze 
bij de mensen meer aanzien dan wij 
en kunnen we niks anders doen dan 

lijdzaam toekijken. Op de routebe-
schrijving staat vlak voor aankomst: 
neem niet het weggetje omhoog, de 
boerderij ligt nu vlak voor u. Maar 
wanneer de gasten bij de boerde-
rij aankomen, roept Truus steevast: 
‘u gaat hier linksaf’. Het is verba-
zend te merken dat iedereen pre-
cies doet wat Truus zegt en vrolijk 
rijden de gasten achter de boerde-
rij langs het weggetje omhoog naar 
Mornans-dorp. 
Eenmaal in het dorp, bestaande uit 
drie huizen, zegt Truus: ’bestemming 
bereikt’. De dorpsbewoners weten 
inmiddels niet beter en ik bewonder 
het, dat ze altijd weer even vriende-
lijk de mensen uitleggen dat ze weer 
naar beneden moeten rijden. Uitein-
delijk komt men dan bij ons aan en 
meldt ons, vaak ook nog enigszins 
verbolgen, dat Truus ons niet kent. 
Inderdaad wij hebben nog nooit 
kennis gemaakt met Truus, dus het 
is niet vreemd dat ze ons niet kent. 
Ik vraag de gasten vervolgens altijd 
of ze de routebeschrijving niet had-
den en dan blijkt vaak dat ze die niet 
bekeken hebben. Ze mogen dan op 
Truus vertrouwen, maar onze rou-
tebeschrijving is toch echt van de 
hoogste kwaliteit. Argggh! Dom-
Dom.

Vlak na het schrijven van deze co-
lumn hebben we kennis gemaakt 
met Truus en kwamen we tot een 
wapenstilstand. Op de code: Mor-
nans, Pauroux, begeleidt Truus on-
ze gasten in de toekomst tot voor de 
deur! Sabine@pauroux.com.

Oude-spullenmarkt in 
het Solidariteitsgebouw
IJmuiden - Zaterdag 30 augustus 
is er oude-spullenmarkt in het So-
lidariteitsgebouw aan de Eenhoorn-
straat in IJmuiden van 09.30 tot 
12.30 uur.
Tijdens de markt kunnen spullen 
worden afgegeven. De opbrengst 
van de markt is bestemd voor een 
project van Ayubowan om kinde-
ren in Sri Lanka naar school te la-
ten gaan. Deze markt is bestemd 
voor een project in Sri Lanka, een 
land dat gewikkeld is in een vre-
selijke burgeroorlog. Juist de arm-
ste mensen ondervinden hiervan 
de zwaarste gevolgen. Stichting 
Ayubowan <http://www.ayubowan.
org/nederlands/index.html> onder-
steunt een groot aantal kinderhui-
zen in Sri Lanka. Het onderwijs is de 
eerste acht schooljaren gratis. Maar 
om naar school te kunnen moeten 

de kinderen boeken, schriften en 
pennen kopen. Ook een schooluni-
form is verplicht. Een schooldiploma 
geeft voor deze kinderen de kans op 
een beter bestaan. 
Voor een bedrag van 100 euro kan 
een kinderhuis voor alle kinderen 
een heel jaar lang boeken, schriften 
en pennen  kopen. We hopen in ie-
der geval zes kinderhuizen te kun-
nen helpen met de opbrengst van 
deze markt. Wilt u verder helpen? 
Stichting Ayubowan zoekt schrijf-
ouders in Nederland die de kinde-
ren maandelijks ondersteunen met 
0,50 per dag om zo hun levenson-
derhoud te garanderen. De kinde-
ren schrijven brieven over de dage-
lijkse gang van zaken in hun leven. 
Tijdens de markt is er collectebus 
voor vluchtelingenkampen in Geor-
gië via stichting Vluchteling.

Raadsplein Velsen
op Seaport TV
IJmuiden - Seaport TV zal ook het 
komend seizoen weer elke twee we-
ken Raadsplein Velsen rechtstreeks 
uitzenden vanuit de raadzaal van 
het Velsense gemeentehuis.
De uitzending van donderdagavond 
28 augustus begint om 19.00 uur met 
een debat over Hoogwaardig Open-
baar Vervoer. Op 26 juni is dit onder-
werp al in de carrousel geweest. De 
sessie van vanavond wordt gebruikt 
door de raadsleden om tot een oor-
deel te komen over het voorgestel-
de tracé. 
Tussen 20.00 en 21.30 uur praten 
de raadsleden over het Ruimte-

lijk Functioneel Kader Planetenweg 
en Keetberglaan. Om 21.45 uur be-
gint de raadsvergadering met daar-
in o.a. Kadernota Lokaal Gezond-
heidsbeleid 2008-2011, Jaarreke-
ningen en begrotingen Noord-Hol-
lands Archief, Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs IJmond en De 
Meergroep.
Voor meer informatie en inhoud 
van Raadsplein Velsen kunt u ook 
Seaport TEXT raadplegen. Vanaf te-
letekstpagina 360 vindt u allerlei in-
formatie rondom het carrousel-pro-
gramma van 28 augustus of kijk op 
www.velsen.nl. 

Verwarde vrouw begaat 

verkeersovertredingen
IJmuiden - De politie heeft dins-
dagrond 14.00 uur het rijbewijs in-
gevorderd van een 78-jarige vrouw 
uit Velsen. 
De vrouw had met haar auto in de 
omgeving van het Zeewijkplein 
twee verkeerspalen uit de grond ge-
reden. Ook reed ze over het fiets-
pad en beging ze nog enkele ande-
re verkeersovertredingen. De vrouw 
bleek zeer in de war.
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Vietnamese bootvluchtelinge
haalt sporthelden naar IJmuiden
IJmuiden aan Zee - Wat beweegt 
een Vietnamese bootvluchtelin-
ge om kinderen achter de compu-
ter en de TV vandaan te halen? En 
waarom haalt zij vechtsporters naar 
IJmuiden? Wil zij geweld gebruiken? 
,,Ik ben geen moeder Theresa’’, stelt 
Lily Vo desgevraagd. ,,Maar ik ben 
wel een bevlogen type. En ik vind 
het erg dat jonge kinderen niet be-
wegen als vlinders, maar stijf en au-
tistisch achter de computer blijven 
zitten of op straat hangen. Dat hoort 
niet, zo ontwikkelen de kinderen 
zich niet. Zo raken ze al hangend 
in een isolement, zonder contacten, 
zonder activiteit, zonder blijdschap. 
Waar blijft zo de creativiteit en de 
fantasie? De knoppen vallen al af 
voordat ze zijn uitgebot.’’
Lily nodigt beroemde vechtspor-
ters uit naar IJmuiden voor het me-
gaspektakel ‘Helden en Ridders’. Dit 
zal plaatsvinden op zaterdag 6 sep-
tember vanaf 13.00 uur bij paviljoen 
Noordzee voor de deur. 
,,Als de kinderen aan de sporters 
zien hoe ver je met wilskracht en 
doorzettingsvermogen kunt komen, 
dan maakt dat misschien het ver-
schil uit tussen succes en misluk-
king in hun latere leven’’, legt Lily  
uit. ,,Ook wil ik duidelijk maken, dat 
vechtsport niet bedoeld is om ande-
ren pijn te doen. Het gaat om zelfbe-
heersing. Vechtsport is alleen om je 
te verdedigen en dat is helaas in het 
leven nodig.’’
,,Ik laat de kinderen zingen en dan-
sen en spelletjes doen’’, voegt ze er 
aan toe. ,,Ze doen met demonstra-
ties mee en nu is het niet virtueel 
achter de computer, maar echt! De 

kinderen gaan helemaal uit hun 
dak, ze staan in de belangstelling 
en de ouders gaan helemaal mee en 
krijgen een stukje jeugd terug” Li-
ly Vo kan terugkijken op verschillen-
de geslaagde familiefeesten waar-
bij ze haar reputatie als bedenker 
en organisator van kinderactivitei-
ten wist te vestigen. Dit jaar heeft 
ze in IJmuiden al drie feesten weten 
te organiseren met behulp van ver-
schillende sponsors.  
Op 6 september, tijdens de HISWA, 
vindt het familiefeest ‘Helden en 
Ridders’ Deze keer worden er ten-
ten opgezet op het strand. Of het nu 
regent of dat de zon schijnt, het gaat 
altijd door.
De toegang is gratis voor iedereen. 
Lily Vo haalt onder andere de vol-
gende helden naar IJmuiden:
Earl Blijd, nationaal en meervoudig 
Europees kampioen en wereldkam-
pioen Kung Fu. 
Ricardo Sousa, oprichter van de Liu 
He Men Kung Fu school uit Haar-
lem die veel nationale en interna-
tionale kampioenen heeft voortge-
bracht. Hij komt optreden in traditi-
onele Kung Fu stijl.
Jos Kops, de oprichter van ABC 
Kops IJmuiden, al meer dan 25 jaar 
befaamd in Judo, Jiu-jutsu en Kara-
te. Hij komt met zijn Demo team een 
spetterende show weggeven.
Dansschool The Experience. Zij ko-
men een schitterende dans demon-
stratie geven.
Het allerbelangrijkste zijn natuurlijk 
de kinderen. Voor hen zijn er diverse 
leuke spelletjes, zingen, dansen, de-
mo trainingen en een heerlijk gratis 
kindermenu na afloop.

Politiek café over Openbaar 
Vervoer in Velsen/IJmuiden
IJmuiden - In de Openbare Bibli-
otheek Velsen vond op maandag, 
25 augustus, een discussie avond 
plaats met als onderwerp: hoe kan 
Velsen/IJmuiden duurzaam worden 
ontsloten en worden aangesloten 
op de 
regionale netwerken van Openbaar 
Vervoer, van boot, trein, tram en bus. 
In aanwezigheid van de Velsense 
wethouders Baerveldt en Verkaik en 
van de provinciale politici Massom 
(PvdA), Stevens (CDA) en Putters 
(SP) werd door Ir. Boudewyn Bach 
(em. Hoogleraar Bouwkunde aan de 
Technische Universiteit in Delft) een 
vurig pleidooi gehouden voor het 
behoud van het  tracé van de huidi-
ge spoorlijn tussen Haarlem, Sant-
poort, Driehuis, Velsen en IJmuiden. 
Zijn uitgangspunt hierbij is het ge-
geven dat de infrastructuur, zoals 
spoordijk, overwegen, stations en 
dergelijke allemaal aanwezig zijn en 
dat dit tracé, met een relatief gerin-
ge investering (er is dan wel sprake 
van vele miljoenen Euro’s) geschikt 
kan worden gemaakt voor HOV-ver-

voer (hoogwaardig openbaar ver-
voer).
Het voorstel van het Velsense col-
lege, voor een HOV-busverbinding 
door Haarlem-Noord, Santpoort en 
langs Driehuis over het voormalige 
spoorwegtracé naar IJmuiden wordt 
door Bach ernstig in twijfel getrok-
ken. Gezien de ervaringen van de 
afgelopen jaren in en rond grote 
steden in Europa ligt, volgens hem, 
de toekomst voor HOV-vervoer  in 
deze situatie bij de tram of (hybride) 
lightrail.  Ook gezien de huidige en 
toekomstige milieu aspecten (onder 
andere fijnstof)  en de steeds ho-
ger wordende prijs voor brandstof 
is Bach een groot voorstander van 
electrische tractie.
De leden van de Provinciale Staten 
hadden alle drie een goede bood-
schap voor de Velsense politici:
de provincie gaat geld steken in 
hoogwaardig openbaar vervoer en 
een goed plan voor een busbaan 
en/of lightrail. De gemeenteraad 
van Velsen praat donderdag over 
hoogwaardig openbaar vervoer.

Fotograaf Ko van Leeuwen 
op het Havenfestival
IJmuiden - Drie jaar geleden is Ko 
van Leeuwen opnieuw is begonnen 
met fotograferen. In deze periode 
is er een uitgebreid archief opge-
bouwd met veel haven- en scheep-
vaartfoto’s, alsmede foto’s in en om 
Velsen. De passie voor scheepvaart 
en industrie leidt tot foto’s met aan 
de ene kant een grote aandacht 
voor detail en aan de andere kant 
een groot gevoel voor ruimtelijk-
heid.
Op het Havenfestival in IJmuiden 
op 30 en 31 augustus presenteert 
Ko van Leeuwen kan-en-klaar inge-
lijste foto’s onder de noemer www.
wandfoto.nl. Op deze website wor-
den professioneel ingelijste foto’s 
aangeboden. 
Deze foto’s zijn stuk voor stuk zeer 
geschikt voor gebruik in kantoren, 
wachtkamers maar uiteraard ook 
gewoon thuis. De absolute top zijn 
de foto’s die vacuüm verlijmd zijn 
op een polyesterplaat en vervolgens 
van een lijst voorzien. Dit zijn wand-
foto’s waar men vele jaren plezier 

van kan hebben.
Via de website www.kovanleeuwen.
nl is een breed scala aan foto’s be-
schikbaar. Scheepvaart, cultuur en 
reportages zijn hier terug te vinden. 
Veel van deze foto’s kunnen via In-
ternet besteld worden voor redelij-
ke prijzen Via zelf gekozen en voor-
gedefinieerde zoektermen kan men 
een selectie van foto’s opvragen.
Als persfotograaf houdt Ko van 
Leeuwen zich ook veel bezig met 
hulpverleningsfotografie.
Hierbij ligt de nadruk op het werk 
van de brandweer en de reddings-
brigade. Dit is ondergebracht in een 
apart deel van de website en bereik-
baar via www.incidentnet.nl. 
Door voor www.kovanleeuwen.nl en 
www.incidentnet.nl gebruik te ma-
ken van een bestel- en afleversy-
steem via Internet kunnen scherpe 
prijzen worden gehanteerd. 
Fotoafdrukken die via Internet wor-
den besteld zijn bedoeld voor par-
ticulier gebruik en niet voor publi-
catie. 

Stadsschouwburg Velsen
Wegens groot succes extra ‘Evita’
Velsen - De wereldberoemde mu-
sical ‘Evita’ van Andrew Lloyd Web-
ber en Tim Rice is terug op de plan-
ken. En hoe! De musical met Stan-
ley Burleson en Brigitte Heitzer in 
de hoofdrollen is lovend ontvan-
gen door de pers en publiek. Omdat 
de IJmuidense voorstellingen, dins-
dag 9 t/m zondag 14 september, in 
een mum van tijd waren uitverkocht, 
is besloten een extra voorstelling te 
spelen op zaterdag 13 september 
om 15.00 uur.
Joop van den Ende brengt de mu-
sical ‘Evita’ van het gouden duo 
Lloyd Webber en Rice (makers van 
o.a. ‘Jesus Christ Superstar’, ‘Cats’ 
en ‘The Phantom Of The Opera’) 
terug in de Nederlandse theaters. 
De nieuwe, eigentijdse versie van 
de hitmusical met hoofdrollen voor 
Stanley Burleson en Brigitte Heitzer 
is lovend ontvangen in de pers. Een 
greep uit de landelijke dagbladen. 
Telegraaf: ,,Evita meeslepende pop-
opera.” “ AD: ,,Stanley Burleson su-
bliem als Che Guevara.” Metro: ,,Evi-
ta maakt het waar. Drie tienen en 
een zeer tevreden Sir Andrew Lloyd 
Webber.” 
De musical verhaalt over de Argen-
tijnse Eva Duarte die als buitenech-
telijk kind een moeilijke jeugd heeft. 
Op 15-jarige leeftijd verhuist zij naar 

Buenos Aires om daar actrice te 
worden. Als zij kolonel Juan Perón 
leert kennen, neemt haar leven een 
drastische wending. Zij weet zijn 
hart voor zich te winnen en wordt 
uiteindelijk, als Perón president 
wordt, de First Lady en heldin van 
het Argentijnse volk. Alleen Che lijkt 
Evita’s berekenende handelswijze te 
doorzien en voorziet haar acties van 
vlijmscherp commentaar. 
Leef mee met Evita en geniet van 
betoverende musicalsongs als 
‘Don’t cry for me, Argentina’ en ‘You 
must love me’. 
Musicalster Stanley Burleson kruipt 
in de huid van Che. Evita wordt ge-
speeld Brigitte Heitzer, de winna-
res van het tv-programma ‘Op zoek 
naar Evita’. Maar liefst 2,4 miljoen 
mensen zagen haar de finale win-
nen. Evita en Brigitte, beide gekozen 
door het volk.
Extra voorstelling op zaterdag 13 
september om 15.00 uur. Prijs: 54,75 
euro, inclusief pauzedrankje en gar-
derobe. Meer informatie: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 
0255-515789. De voorstellingen op 
dinsdag 9, woensdag 10, donderdag 
11, vrijdag 12, zaterdag 13 septem-
ber (20.15 uur) en zondag 14 sep-
tember (14.00 uur) zijn inmiddels 
uitverkocht.

Kader Abdolah (foto: Joyce van Belkom)

Lezing schrijver en
rasverteller Kader Abdolah
Velsen - Winkelcentra moesten 
worden afgesloten, boekhandelaren 
hadden bij signeersessies nog nooit 
zo veel klanten in hun winkel, en re-
acties op de nieuwe werken van Ka-
der Abdolah ‘De Boodschapper’ en 
‘De Koran’ kwamen uit alle gele-
dingen van de samenleving. Eerder 
baarde Abdolah al prachtige opzien 
met ‘Het Huis van de Moskee’. Dit 
meesterwerk eindigde op de tweede 
plaats bij de verkiezing van ‘de bes-
te Nederlandstalige roman aller tij-
den’. Voor Stadsschouwburg Velsen 
en Boekhandel Erasmus de aanlei-
ding om successchrijver en rasver-
teller Kader Abdolah naar IJmuiden 
te halen. Op zondag 7 september 
(15.00 uur) geeft hij een lezing in de 
Stadsschouwburg Velsen.
In 2007 eindigde ‘Het Huis van de 
Moskee’ van Kader Abdolah op 
de tweede plaats bij de verkiezing 
van ‘de beste Nederlandstalige ro-
man aller tijden’, achter ‘De Ontdek-
king van de Hemel’ van Harry Mu-
lisch. De analyse van de stemming 
liet zien dat het echt een close-fi-
nish was. Aan de verkiezing deden 
15.000 mensen mee en het verschil 
tussen Harry Mulisch en Kader Ab-
dolah was slechts 69 stemmen! De 
van oorsprong Iraanse auteur tip-
te zelf zijn favoriete schrijvers Mul-
tatuli en W.F. Hermans als mogelij-
ke winnaars. Multatuli’s ‘Max Have-
laar’ eindigde uiteindelijk op de der-
de plaats.
Enorm was dit voorjaar de maat-
schappelijke impact van Abdolah’s 
werken ‘De boodschapper’, een bi-
ografie van Mohammad, en ‘De Ko-
ran’, een vertaling van De Koran. 
Kader Abdolah heeft met zijn twee 
boeken een gevoelige snaar ge-
raakt bij de Nederlandse samenle-
ving. Daar waar in het politieke de-
bat de toon steeds harder wordt als 

het gaat over de islam in Nederland, 
blijkt dat een heel grote stroom Ne-
derlanders zich juist wil informe-
ren over de islam en over de pro-
feet Mohammad. Zij grijpen de bei-
de boeken aan om een beeld te vor-
men van wat ze nog niet, of niet 
goed kennen. Die groep is zo groot 
dat Kader Abdolah het land door-
reist om lezingen te geven. Kader 
Abdolah probeert, zoals hij ooit zelf 
schreef als introductie op zijn boek 
‘Het Huis van de Moskee’, ,,de gor-
dijnen opzij te schuiven en de islam 
als levenswijze te laten zien”. In de 
Stadsschouwburg Velsen zal de ras-
verteller en successchrijver het pu-
bliek vertellen over zijn boeken, zijn 
achtergrond, zijn geboorteland Iran 
en het schrijverschap. 
Met deze bijzondere lezing gaat het 
literaire seizoen in de Stadsschouw-
burg Velsen van start. In theatersei-
zoen 2008-2009 zal het publiek op 
nog vele andere literaire pareltjes 
getrakteerd worden. Van ‘De Koop-
man van Venetië’ met Pierre Bokma 
en ‘Medea’ met Peter Blok tot lezin-
gen van Anna Enquist en van Arthur 
Japin.
Ook biedt de Stadsschouwburg Vel-
sen in samenwerking met Boek-
handel Erasmus Club Literair-le-
den weer een interessant nevenpro-
gramma aan bij het literaire aanbod 
van de schouwburg. 
Liefhebbers die ook willen genie-
ten van o.a. themamiddagen, voor-
beschouwingen, ontmoetingen met 
theatermakers en schrijvers kun-
nen zich gratis aanmelden als lid 
van Club Literair door hun gegevens 
te mailen naar clubliterair@stads-
schouwburgvelsen.nl.
Prijs: 16,75 euro, inclusief pauze-
drankje en garderobe. Meer infor-
matie: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of telefoon 0255-515789.

Helmert Woudenberg en Rik Hoogendoorn

Thalia Theater
Relatiekomedie ‘Apen’ met 
Woudenberg en Hoogendoorn
IJmuiden - ‘Apen’, dinsdag 9 sep-
tember (20.30 uur) in het Thalia 
Theater, is een absurde relatieko-
medie van Helmert Woudenberg en 
Rik Hoogendoorn waarin de relatie 
tussen mens en aap centraal staat. 
Vanaf Darwin’s ‘The Origin of Spe-
cies’ wordt er volop gediscussieerd 
over het idee dat wij mensen zou-
den afstammen van de apen. Het 
laatste woord over onze afstamming 
lijkt nog lang niet gesproken. Maar 
hoe denken de apen hier eigen-
lijk over? Woudenberg en Hoogen-
doorn gaan op onderzoek in de ‘the-
aterjungle’.
Mensen hebben iets met apen én 
apen iets met mensen. Vanaf het 
moment dat Darwin in 1859 zijn 
boek ‘The Origin of Species’ pu-
bliceerde is er al veel gediscussi-
eerd over de evolutietheorie: zou 
de mens dan toch afstammen van 
de aap? Films als ‘King Kong’ tonen 
onze fascinatie voor dit onderwerp. 
Onlangs werd fictie zelfs realiteit 
toen Bokito de sprong waagde naar 
zijn vrouwelijke fan. In ‘Apen’ gaan 
Woudenberg en Hoogendoorn nog 
een stapje verder dan in dit Blijdorp-
avontuur.
Nienke, een mislukte actrice, gaat 
met haar man Popko, bioloog van 
beroep, naar de jungle om gorilla’s 

te onderzoeken. Het begin van een 
hilarische, maar wrange relatieko-
medie. 
Popko probeert in Congo vrouwtjes-
gorilla Judy gebarentaal te leren, zo-
dat zij de mensheid zelf om mensen-
rechten kan vragen voor de met uit-
sterven bedreigde mensapen. Nien-
ke helpt haar man bij deze ‘nobele’ 
taak, maar wordt uiteindelijk tot over 
haar oren verliefd op mannetjesgo-
rilla Kuif. Als Popko vervolgens als 
wraak de vrouwtjesaap mee wil ne-
men naar hun Vinex-woning in Al-
mere, zijn de rapen gaar.
‘Apen’ is een voorstelling van Hel-
mert Woudenberg (nominatie voor 
dé toneelprijs Louis d’Or voor zijn 
solo ‘Fortuyn’) en Rik Hoogen-
doorn (bekend van o.a. ‘Echte Man-
nen’, ‘Niemand de deur uit’ en ‘Kees 
& Co’). Twee eigenzinnige en oor-
spronkelijk solisten maken nú sa-
men een voorstelling over de aap in 
de mens. Of nee, over de mens in de 
aap! ,,Ook geschikt voor echtparen 
die zelfspot hebben en niet te preuts 
zijn”, aldus Helmert Woudenberg.
Toegang: 18,75 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. Locatie:
Thalia Theater, Breesaapstraat 52 
in IJmuiden. Meer informatie: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of tele-
foon 0255-515789.

Tomani klaar voor
het nieuwe seizoen
IJmuiden - Speel-o-theek Tomani is 
klaar voor het nieuwe seizoen. Voor 
de 22e keer opent Tomani op zater-
dag 23 augustus haar poort voor le-
den die gebruik willen maken van 
het speelgoed aanbod. Als aanvul-
ling op het eigen speelgoed, om iets 
uit te proberen of om tijdelijk ge-
bruik te kunnen maken van duur of 
groot spelmateriaal. Speel-o-theek 
Tomani biedt uitkomst. Vanaf 12,50 
euro bent u al een heel jaar lid. U 
kunt hier twee stuks speelgoed voor 
drie weken lenen. Heeft u meer kin-
deren of wilt u meer lenen dan kunt 
u ook een groter abonnement ne-
men. De medewerkster staan al-
tijd voor u klaar om advies te geven 

over het speelgoed wat het meest 
geschikt is voor u kind. Kom gerust 
eens langs tijdens openingstijden 
en laat u verrassen door het grote 
aanbod. Openingstijden; woensdag 
9.30 tot 11.00 uur en zaterdag 10.00 
tot 12.00 uur. Speel-o-theek Toma-
ni is gevestigd in Buurthuis De Spil, 
Frans Halsstraat 29 in IJmuiden. Op 
dit moment zijn wij ook op zoek naar 
een nieuwe medewerkster die één 
maal per twee weken wil inzetten 
tijdens de uitleen. 
Wilt u meer informatie dan kunt u 
telefonisch contact opnemen met 
Buurtcentrum De Spil, telefoon 
0255-510186, vraag naar Janneke 
Cluistra.
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Dronken bejaarde
bestuurder aangehouden
IJmuiden - Een oplettende getui-
ge meldde maandag rond 22.00 uur 
dat een dronken man op de Wil-
lemsbeekweg in zijn auto stapte en 
wegreed. Politiemensen zagen de 
auto rijden en hebben de bestuur-
der gecontroleerd. Hij bleek een 75-
jarige Haarlemmer die zwaar onder 
invloed was van alcohol. De man 
kon nauwelijks op zijn benen staan 
en weigerde elke medewerking. Hij 
is aangehouden en meegenomen 
naar het bureau. De Haarlemmer 
beledigde de agenten en bleek niet 
in het bezit van een rijbewijs. Verder 

was zijn auto niet verzekerd en wei-
gerde hij te blazen. Tegen de man is 
proces-verbaal opgemaakt en hij is 
ter ontnuchtering ingesloten.
Rijden onder invloed is een mis-
drijf: bij een alcoholpromillage van-
af  1,3 vordert de politie het rijbe-
wijs in. Voor beginnend bestuur-
ders geldt dat zij hun rijbewijs di-
rect kwijtraken als zij een alcohol-
promillage hebben vanaf 0,8 promi-
le. Zij moeten een verplichte EMA-
cursus (Educatieve Maatregel Alco-
hol) volgen (op eigen kosten). Voor 
meer informatie, zie: www.om.nl.

Blokfluitles, een
goed muzikaal begin
Velsen-Zuid - Voor wie altijd al mu-
ziek heeft willen maken maar dat al-
tijd te moeilijk leek, is er nu de kans: 
lid worden van de blokfluitgroep van 
de IJmuider Harmonie. Er wordt snel 
weer begonnen met nieuwe klasjes.
Het leren spelen op een blokfluit is 
niet zo moeilijk. Iedereen die het wil, 
kan het leren. Naast het leren spe-
len op blokfluit, wordt er ook muziek 
lezen geleerd. En samen met andere 
muziek maken. Wie dat een beetje 
onder de knie heeft, snapt de basis 
van muziek. En kan gaan spelen op 
elk instrument, van dwarsfluit, trom-
pet, van saxofoon tot klarinet. Keu-
ze genoeg.
Voor kinderen die muziek (maken) 
leuk vinden natuurlijk, en 7 jaar of 
ouder zijn. Wat heb is er nodig om 
mee te doen!: Een blokfluit! Leerlin-
gen krijgen deze  van de muziekver-
eniging. Het lesmateriaal wordt ook 
door de IJmuider Harmonie uitge-
leend.
De IJmuider Harmonie is een erg 
actieve vereniging die erg veel doet 
voor haar (jeugd)leden. Ze organise-
ren veel muzikale evenementen, er 

wordt ook veel aandacht geschon-
ken aan andere activiteiten. Barbe-
cues, jeugddagen, disco’s, sinter-
klaasfeest, speurtochten, teveel om 
op te noemen. Wie bij de IJmuider 
Harmonie op blokfluitles komt, krijgt  
elke week les van een ervaren  do-
cent die  op speelse wijze de begin-
selen van het muziek maken leert. 
Heel binnenkort starten ze weer 
klasjes op.
Wanneer het bespelen van de blok-
fluit vordert, wordt in overleg met 
de leerling en ouders/verzorger ge-
keken wat voor instrument de leer-
ling wil en kan gaan bespelen, re-
kening houdend met het beschikba-
re instrumentarium en de behoeften 
in de toekomst bij de senior afde-
lingen. Wie geïnteresseerd is om op 
blokfluitles te komen: bel naar af-
deling opleidingen van de IJmuider 
Harmonie, telefoon 06-51604646 U 
Het is ook mogelijk om op de dins-
dagavond van 19.00 tot 21.00 uur 
langs te komen in het verenigings-
gebouw aan de Tolsduinerlaan 12 in 
Velsen-Zuid. Tegenover de buiten-
velden van Telstar.

Opening nieuwe expositie Galerie Gang

De VogelVrij show
IJmuiden - Zaterdag 13 september 
zal er om 16.30 uur bij Galerie Gang  
aan de IJsselstraat 16 de opening 
plaatsvinden van een nieuwe expo-
sitie. Iedereen is bij deze opening, 
onder het genot van een hapje en 
een drankje, van harte welkom. 
Na twee succesvolle Vogelshows 
volgt nu de laatste in deze reeks: De 
VogelVrij show.
Tot 23 oktober zal hier werk te zien 
zijn van verschillende kunstenaars 
die gewerkt hebben met het the-
ma vogels. Van alles vliegt er voor-
bij, van wijze uilen tot Amsterdam-
se stadsduiven. Galerie Gang is elke 
donderdagavond open van 19.00 tot 

21.00 uur open, tevens op afspraak.
Ook doet de galerie mee aan het 
Cultuurweekeinde op 20 en 21 sep-
tember. Er is voor de zaterdagavond 
en zondagmiddag een mooi pro-
gramma samengesteld.
Alexandra Drenth nam in 2004 het 
initiatief voor Galerie Gang, dat de 
echte lage drempel wil zijn in kun-
stenaarsland. Ook voor exposanten 
is het een aantrekkelijk alternatief. 
Er hoeft geen commissie betaald te 
worden, ook niet bij verkoop.
Verdere informatie: www.sterkin-
beeld.nl. Meer informatie over de 
galerie is te vinden op www.galerie-
gang.nl.

Winterguard wellicht in 2009
Colorguard IJmuider
Harmonie is supergaaf
Velsen-Zuid - De Colorguard van 
Muziekvereniging IJmuider Harmo-
nie timmert het laatste jaar stevig 
aan de weg. De groep is het laat-
ste jaar erg in omvang toegenomen 
en bereidt zich voor om naast de op-
tredens van de Jeugdshowband ook 
aan de Winterguard mee te doen.  
Colorguard is een hobby voor jonge 
mensen met alle facetten van spel, 
dans, competitie, conditie, discipli-
ne, choreografie en een flinke dosis 
sportiviteit. Colorguard wordt beoe-
fend door mensen die houden van 
de combinatie spanning, inspanning 
en ontspanning. Het dansen, bewe-
gen en het maken van de choreo-
grafie horen bij de ontspanning, de 
repetities hiervoor bij de inspanning 
en de onderlinge wedstrijden bij de 
spanning. 
Een Colorguard is van oorsprong 
een showformatie die zomers - als 
onderdeel van een showkorps - aan 
de choreografieshow een extra ca-
chet geeft, door deze te accentue-
ren met vlaggen, riffles, linten en 
andere kleurrijke attributen. Later 
is aan deze ‘tak van sport’ een extra 
dimensie toegevoegd door als Co-
lorguard - net zoals bij de bekende 

majorette en twirlgroepen - ook een 
choreografieshow te creëren op ei-
gen mechanische muziek. Een Win-
terguard is een Colorguard die deel-
neemt aan de Winterguard compe-
titie van de sectie Color Guard Ne-
derland. Een Winterguard bestaat 
minimaal uit vijf en ten hoogste uit 
dertig leden. Naast de optredens 
van de Jeugdshowband en Color-
guard van de IJmuider Harmonie 
tussen april en december gaat de 
Colorguard ook proberen mee te 
doen aan de winterguard competi-
ties 2008/2009. Nieuwe leden tus-
sen de acht en zestien jaar zijn wel-
kom voor deze dynamische groep. 
Er wordt één maal in de zes weken 
geoefend in een grote sporthal en 
de andere lessen worden gegeven 
in het clubgebouw. De kosten zijn 
minimaal.
Elke dinsdagavond van 19.00 tot 
20.30 uur kan er vrijblijvend worden 
gekeken. Bel voor meer informatie 
Erna, telefoo 06-46045198 of Alex 
Ruijgrok, telefoon 06-51604646. Er 
wordt geoefend in het muziekcen-
trum Tolsduin, Tolsduinerlaan 12 in 
Velsen-Zuid, tegenover de sportvel-
den van Telstar.

Postcode Loterij IJsprijs
valt in IJmuiden
IJmuiden - De Postcode Loterij IJs-
prijs is gevallen in IJmuiden. Alle 
deelnemers, waarvan het lotnum-
mer begint met wijkcode 1974, win-
nen een ijsbeker. In één keer wint 
een hele wijk een ijsje! Iedereen die 
meespeelt, in de trekking van ju-
li, wint met elk deelnemend lot een 
beker Ben & Jerry’s ijs. Het gaat in 
dit geval om 1.898 loten.
Alle winnaars met wijkcode 1974 
kunnen hun prijs ophalen van 23 
augustus tot en met 7 september bij 
Dekamarkt aan het Zeewijkplein 1 
in IJmuiden.
Vijftig procent van elk meespelend 
lot in de Nationale Postcode Loterij 
is bestemd voor het goede doel. Dat 

is in de winnende postcode in de 
maand juli al een bedrag van ruim 
8.541 euro. Dankzij 2,4 miljoen deel-
nemers aan de Postcode Loterij is er 
in 2007 een recordbedrag van 225 
miljoen euro verdeeld over 56 goe-
dedoelenorganisaties. Deze organi-
saties zijn werkzaam op het gebied 
van mens en natuur. Ook Ben & Jer-
ry’s laat al jarenlang een sociaal ge-
zicht zien door continu initiatieven te 
ontwikkelen om de wereld te verbe-
teren. Zoals bijvoorbeeld het Clima-
te Change College dat door Ben & 
Jerry’s en het Wereld Natuur Fonds 
is opgericht. Jonge mensen worden 
daar opgeleid tot Climate Abassa-
deurs.

Klaverjassen voor 
de gehandicaptensport
IJmuiden - Voor de tiende keer or-
ganiseert de Stichting Gehandicap-
tensport SGH in samenwerking met 
de vereniging Full Speed uit IJmui-
den een groot klaverjastoernooi 
waarvan de opbrengst bestemd is 
voor de gehandicaptensport in Ken-
nemerland.
Met deze opbrengst kan de SGH 
de sport blijven stimuleren en on-
dersteunen. Dit toernooi wordt ver-
speeld over vijf donderdagavonden 
2, 9, 16, 23 en 30 oktober in clubge-
bouw De Voltreffer van Full Speed, 
Tolsduinerlaan in Velsen-Zuid.
Het clubgebouw ligt tussen het Tel-

star/Tata terrein en Gymnasium Fe-
lisenum. Aanvangstijd 20.00 uur. De 
zaal is open om 19.30 uur.
Iedere deelnemer speelt voor zich-
zelf. Dus geen koppelkaarten. 
Kosten deelname 3 euro per per-
soon per avond. U kunt zich aan-
melden bij de volgende personen 
van de organisatie: Jos Breij (SGH), 
telefoon 023-5254105, en Mon Por-
tanger 023-5335379. Peter en sonja 
Verdoes (Full Speed), telefoon 0255-
523592. Wilt u verzekerd zijn van 
deelname meldt u dan zo spoedig 
mogelijk aan. Op alle avonden zijn 
er mooie prijzen te winnen.

Pilgrimz

Pilgrimz bij Velser Herrie
IJmuiden - Op donderdag 28 au-
gustus zal groep Pilgrimz live ge-
interviewd worden. Deze Deen-
se groep werd in 1998 geformeerd 
en maakt muziek geïnspireerd door 
Scandinavische metal, smerige 
rock’n’roll en moderne hardcore. Op 
zaterdag 30 augustus zal de band 
aantreden op het Loud From The 
South festival in Eindhoven.
Als jij vragen hebt aan deze keihar-
de band, mail ze dan naar kasperde-
kunstenaar@hotmail.com!
Luister elke donderdag van 21.00 
tot 23.00 uur op Seaport FM naar 
het programma Velser Herrie. De 
presentatoren Kevin VH, Hans en 

de Moraalridder brengen wekelijks 
uw portie alternative muziek! Metal, 
grunge, Slayer, hiphop, punk, metal-
core, mathcore, emocore, old school 
hardcore, noem het maar op, de he-
ren draaien het. Altijd de nieuwste 
cd’s, maar er wordt ook terugge-
grepen naar klassiekers in het hea-
vy genre. Meer informatie over Vel-
ser Herrie is te vinden op www.vel-
serherrie.com 
Seaport FM is te beluisteren op 89.0 
FM op de kabel in heel Velsen, op 
107.8 FM in de ether in heel Vel-
sen en ver daarbuiten, maar ook 
via de live-internetstream via www.
seaportfm.nl.

Geen hand voor
ogen zien in Velsen?
Velsen - Zou er in Velsen een plek 
zijn waar het zo donker is dat er echt 
geen hand voor ogen te zien is? Er 
is zoveel verlichting dat echt don-
ker zeldzaam is. In de Nacht van de 
Nacht is te beleven dat men best 
met wat minder licht toekunnen en 
dat donker zelfs fijn kan zijn.
Op zaterdagavond 25 oktober wordt 
in het hele land voor de vierde keer 
de Nacht van de Nacht georgani-
seerd door de provinciale milieufe-
deraties en de Stichting Natuur en 
Milieu. In Velsen willen zij dit jaar 
ook laten zien hoe donker het kan 
zijn. 
Hier werken het Pieter Vermeu-
len Museum, Natuurmonumen-
ten, GroenLinks Velsen en de Mi-
lieufederatie Noord-Holland samen 
aan een drietal projecten in het ka-
der van de Nacht van de Nacht. Zij 
hopen dat deze projecten leiden tot 
bewustwording van het belang van 
de duisternis voor mens en natuur 
onder de bestuurders en bewoners 
van de gemeente.
Het eerste project is het doven 
van verlichting in de Nacht van de 
Nacht. Straatverlichting is vaak no-
dig voor de veiligheid, maar schijn-
werpers op gebouwen niet.
Deze zullen dan ook zoveel mogelijk 

uit zijn in de Nacht van de Nacht. 
Daarnaast worden er excursies ge-
organiseerd waar iedereen aan mee 
kan doen. Er worden lichte en don-
kere plekken in de gemeentebe-
zocht: in de bebouwde kom en in 
het Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land. Is er een plek waar echt geen 
hand voor ogen te zien is?
Als derde willen zij kinderen bewust 
maken van licht en donker om hen 
heen.
Dit wordt gedaan via het aanbieden 
van een gratis lessenserie aan al-
le scholen in Nederland. Vorig jaar 
heeft het Pieter Vermeulen Muse-
um een lessenserie ontwikkeld voor 
de scholen in de regio. De stichting 
Natuur en Milieu was zo enthousi-
ast over dit initiatief dat de stichting 
dit jaar samen met het Pieter Ver-
meulen Museum gewerkt heeft aan 
de opschaling van de lessenserie. 
Zij zorgen er samen met het Pieter 
Vermeulen Museum dan ook voor 
dat de lessenserie dit jaar landelijk 
wordt aangeboden.
Op 29 augustus om 11.00 uur biedt 
de werkgroep ‘Nacht van de Nacht 
Velsen’ hun plan van aanpak 2008 
aan, aan de betrokken wethouders 
van de gemeente Velsen op het 
stadhuis.

Een fragment uit ‘Wuivend Graan’ (foto: Ben van Duin)

Stadsschouwburg Velsen
‘Wuivend Graan’, dé geniale 
toneelbelevenis komt terug
Velsen - Zelden is een toneelvoor-
stelling zo goed ontvangen als ‘Wui-
vend Graan’. Pers, publiek en vakjury 
zijn het eens: het nieuwe toneelstuk 
van Wim T. Schippers is dé genia-
le en absurde toneelbelevenis van 
2008. Omdat de Stadsschouwburg 
Velsen graag alle toneelliefheb-
bers laat genieten van dit meester-
werk, komt op zaterdag 6 septem-
ber (20.15 uur) ‘Wuivend Graan’ te-
rug naar IJmuiden.
,,Kramp in de kaken van het lachen”, 
schreef de Telegraaf. En de Volks-
krant: ,,Nieuw stuk Wim. T. Schip-
pers is geniaal. ‘Wuivend Graan’ is 
een zalig en ontregelend avondje 
absurd theater waar je ook nog wat 
van opsteekt.’’ Parool: ,,Kees Hulst 
steelt de show. Hij ziet eruit en ge-
draagt zich als een kruising tussen 
dominee Gremdaat en John Clee-
se.”
Niet alleen de pers, maar ook het 
publiek en de kenners zijn unaniem 
lovend. Het leverde ‘Wuivend Graan’ 
een nominatie voor de Toneelpu-
blieksprijs op en Kees Hulst een no-
minatie voor de Louis d’Or, dé lan-
delijke toneelprijs voor de bes-
te mannelijke, dragende rol. ,,Met 
een fabelachtige techniek en ti-
ming speelt Kees Hulst de ontrege-
lende regelaar. Als toeschouwer blijf 
je de hele voorstelling lang gefasci-
neerd naar hem kijken”, schreef de 
jury van de Vereniging van Schouw-

burg- en Concertgebouwdirecties. 
Op 14 september 2008 - de slot-
avond van Theaterfestival – worden 
de Toneelpublieksprijs en de VSCD 
Toneelprijzen uitgereikt tijdens het 
Gala van het Nederlands Theater in 
de Stadsschouwburg Amsterdam.
De nieuwe Wim T. Schippers is geen 
toneelstuk, maar een belevenis, 
waarbij het theaterpubliek getuige 
is van de lezing van professor Hen-
rik van Woerdekom. Omdat diens 
moeder, dochter, ex-vrouw en vrien-
din in de zaal zitten, ontaardt de le-
zing algauw in een dolkomische, 
openbare familierel. 
Voorafgaand aan ‘Wuivend Graan’ 
bestaat de mogelijkheid om van 
19.30 tot 20.00 uur een gratis toe-
gankelijke voorbeschouwing in de 
theaterzaal bij te wonen. De inlei-
der zal ingaan op het controversië-
le en spraakmakende werk van Wim 
T. Schippers. Wat kan het publiek 
verwachten van de man die een to-
neelstuk voor alleen maar honden 
schreef en ooit een flesje priklimo-
nade in zee gooide onder toeziend 
oog van de internationale pers?
Toegang 25,25, 24,25 en 23,25 euro 
inclusief pauzedrankje en gardero-
be. CJP 2 euro korting.

Gratis voorbeschouwing van 19.30 
tot 20.00 uur in de theaterzaal. Meer 
informatie: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of telefoon 0255-515789.

‘Wat is Dementie?’
in het Alzheimercafé
IJmuiden - Wilt u meer weten over 
dit onderwerp? Kom eens naar het 
Alzheimercafé in de Openbare Bi-
bliotheek in IJmuiden, Dudokplein 
16. Op dinsdagavond 9 september 
2008 starten we het tweede seizoen 
met een informatiebijeenkomst van-
af 19.00 tot 21.00 uur.
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, kin-
deren, vrienden, buren. Wie er nog 
nooit eerder is geweest, moet be-
slist komen kennismaken. De toe-
gang én het eerste kopje koffie zijn 

gratis. Aanmelding vooraf is niet no-
dig.
De bezoekers krijgen informatie van 
hulpverleners en van mensen die uit 
eigen ervaring spreken. Bij elk café 
worden deze geïnterviewd door on-
ze vaste gespreksleider. Na dit ge-
sprek is er gelegenheid om vragen 
te stellen. Er is een tafel met bro-
chures en andere literatuur om thuis 
eens rustig na te lezen. 
Meer informatie: Werkgroep Alzhei-
mercafé is overdag bereikbaar on-
der telefoonnummer 06-33631872.

RC de Ruimte weer van start
IJmuiden - Na een heerlijke zo-
mer gaat RC de Ruimte aan de J. P. 
Coenstraat 51-55 weer van start met 
allerlei activiteiten, te beginnen op 
30 augustus met de boekpresenta-
tie ‘Lady Di en de verwildering’ van 
Hans Dekkers. Op zaterdag 30 au-
gustus vanaf 17.00 uur vindt de pre-
sentatie van dit boek plaats. Jos-
je Kraamer, redactrice bij uitgeve-
rij Contact, overhandigt het eer-
ste exemplaar aan de auteur. Tege-
lijk met de presentatie van het boek 
wordt er een expositie naar de ge-
lijknamige roman van Hans Dek-
kers geopend. Deze dadaïstische 
tentoonstelling doet tal van nieu-
we onthullingen over de ongelukki-
ge prinses. Vanaf 19.00 uur wordt er 
een feestelijke maaltijd geserveerd.  
De kosten hiervan zijn 25 euro, in-
clusief drank.  Tijdens de maaltijd 
zijn er optredens van de schrijvers 
Peter Drehmanns, Sasja Janssen en 
Hans Dekkers en muzikant Harold 
Pflug. Ook wordt er een muziekclip 

vertoond, die Hans Dekkers naar 
aanleiding van de roman maakte in 
samenwerking met muzikant Harold 
Pflug en cameraman Boudewijn 
Rolff. RC de Ruimte is telefonisch 
bereikbaar via 0255 527435, zie ook 
www.bcderuimte.com.

IJmuiden - Binnenkort bestaat voor 
senioren de mogelijkheid om op 
donderdagmiddag een of meerdere 
partijen te schaken in Wijksteunpunt 
De Delta aan de Rijnstraat. In dit 
centrum was al eerder een schaak-
clubje actief, dat door gebrek aan 

leden helaas enkele jaren geleden 
moest worden opgeheven. Wie als 
huisschaker of als (ex)clubschaker 
in een prettige sfeer graag wekelijks 
wil schaken, kan geheel vrijblijvend 
023 5375867 bellen voor nadere in-
formatie. 

Jongen gewond
Haarlem - De politie heeft assi-
stentie verleend bij een aanrijding 
op de Buitenrustlaan. Dinsdag rond 
14.15 uur stak een 14-jarige Haar-
lemse jongen fietsend deze straat 
over, waarbij hij werd aangereden 
door een 54-jarige automobilist uit 
Amsterdam. De jongen negeerde 
hoogstwaarschijnlijk een rood ver-
keerslicht. Het slachtoffer werd ter 
controle meegenomen naar een zie-
kenhuis. Hier bleek hij buiten enke-
le blauwe plekken en een geschaaf-
de rug geen verwondingen te heb-
ben opgelopen.
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Voorbereiding VSV
verloopt naar wens
IJmuiden - VSV heeft zich weder-
om geplaatst voor de volgende ron-
de van de HD cup. Na de halve fina-
le van vorig jaar en de finale het jaar 
daarvoor, wist de ploeg zich afgelo-
pen woensdag via een gelijkspel te-
gen Pancratius te plaatsen voor de 
laatste zestien.
De eerdere wedstrijden tegen Hil-
legom, 3-0 overwinning en Hoofd-
dorp, 3-3 na een overdosis aan kan-
sen, waren ook redelijk succesvol 
zodat de plaatsing eigenlijk geen 
moment in gevaar kwam.
Het Hannie Spronk toernooi was 
qua resultaat wat minder florissant. 
VSV 2 speelde een moeizame wed-
strijd tegen een zich dapper verwe-
rend Terrasvogels (1-0 winst) en VSV 
verspeelde de toernooiwinst door in 
de finale tegen Velsen wat al te veel 
wissels door te voeren en zag daar-
door een 1-0 voorsprong omgezet 
worden in een 1-2 nederlaag.
VSV 2 kwam daarna op donderdag 
in actie tegen een Kennemerland 2. 
Deze wedstrijd werd met 2-0 verlo-
ren en tijdens deze partij werd dui-
delijk dat sommige spelers op tac-
tisch en mentaal gebied nog wel 
het een en ander tekort komen. Veel 
discussies op niets af en veel ver-
keerde keuzes waren de oorzaak 
voor een verdiende nederlaag.
Het eerste moest zaterdag aantre-
den voor de beker tegen DZS uit 

Neck. Dat deze wedstrijd doorging 
was op zich al een klein wonder na 
de stortbuien van de ochtend daar-
voor maar uiteindelijk kon de wed-
strijd op veld vier plaatsvinden.
In deze wedstrijd werd duidelijk dat 
Jeroen Akse en Roel Pitstra elkaar 
op rechts heel goed aanvoelen.
En omdat de linkervleugel met Rick 
Olthof, Roy Schoorl en Stephan Tim-
mers niet achter wilde blijven werd 
de DZS defensie via de zijkanten 
ondersteboven gespeeld.
Een spervuur van voorzetten be-
stookte het vijandelijke doel en toen 
de kruitdampen waren opgetrokken  
stond er een 10-2 eindstand op het 
bord. Remco Verschuren drie maal, 
Stephan Timmers twee maal, Roy 
Schoorl, Wesley vd Wal, Noureddi-
ne Abdelaziz, Marco Plug en een ei-
gen doelpunt waren de doelpunten-
makers.
Met name het snelle combinatiespel 
en de razendsnelle aanvallen wa-
ren een lust voor het oog. Het enige 
minpunt van de ontmoeting waren 
de twee onnodige tegentreffers.
Positief is dat de jongens die dit jaar 
nieuw zijn in de VSV selectie zich 
snel hebben aangepast aan het ge-
wenste niveau van club zodat de 
technische staf voor de start van 
competitie een groot aantal keuze-
mogelijkheden heeft en dat is na-
tuurlijk een prima ontwikkeling.

DCIJ–nieuws
Goede competitiestart 
van de jeugdspelers
IJmuiden - Bij de damclub gaat de 
jeugd een steeds belangrijkere rol 
spelen. De tijd dat de geroutineer-
de senioren er met een gemakkelijk 
te behalen overwinning van afkwa-
men lijkt voltooid verleden tijd. De 
15 jarige Berrie Bottelier heeft zich 
de laatste tijd sterk verbeterd en dat 
is direct merkbaar in de resultaten. 
Kees van Nie werd door Bottelier op 
kundige wijze van de winst afgehou-
den. Meer dan een puntendeling zat 
er voor De Nie niet in. Jan Maarten 
Koorn speelde een puike partij te-
gen eerste tientalspeler Cees van 
der Vlis. Ondanks verwoede pogin-
gen slaagde Van der Vlis er niet in 
om tot enig voordeel te komen. Ook 
in dit duel viel er geen beslissing en 
was een gelikwaardige remise het 
eindresultaat. Feroz Amirkhan de 
net 16-jarige aspirant behoort al tot 
de gelouterde jeugdspelers die men 
een gouden toekomst voorspelt. 
Paul Smit, een door ervaringen wijs 
geworden dammer, was niet op-
gewassen tegen het agressieve en 
sterke spel van Amirkhan. In deze 
vorm kan DCIJ in de komende jaren 
nog veel plezier beleven aan de jon-
ge opkomende ster. De twee jong-
ste dammers, Rick Hartman en Vin-
ce van der Wiele, moesten de strijd 

aanbinden tegen Nicole Schouten. 
Rick Hartman slaagde erin op dam 
te komen maar moest er tevens een 
toestaan. In het uitermate moeilij-
ke afspel hield de 11-jarige Hart-
man kranig stand en kon een punt 
aan het duel overhouden. Eenzelf-
de resultaat was weggelegd voor 
de al even oude Vince van der Wie-
le. Geen moment verkreeg Schou-
ten een overwicht en de remise was 
een logische uitslag. Voor de dit sei-
zoen in het eerste tiental debute-
rende Conall Sleutel was Martin van 
Dijk nog net een te moeilijke hinder-
nis. Lange tijd ging de strijd gelijk op 
maar in het gevorderde middenspel 
moest hij buigen voor het damge-
weld dat Van Dijk ten toon spreidde. 
Vechter en veteraan Cees van der 
Steen was in zijn partij tegen Stijn 
Tuijtel zeker niet van plan snel te ca-
pituleren. Eerst in het eindspel ver-
loor hij het overzicht en liet de pun-
ten aan Tuijtel. Harrie van der Vos-
sen kende een goede start tegen 
Jacqeline Schouten. Een klein fout-
je van Schouten werd door Van der 
Vossen op fraaie wijze afgestraft. 
Marcel Doornbosch en Jan Apel-
doorn hielden elkaar goed in even-
wicht en de remise was in de onder-
houdende partij onafwendbaar. 

De winnaars Hippisch weekend

Veel prijzen op het
Hippisch Weekend 
Velserbroek - Afgelopen weekend 
was het jaarlijkse grote Hippisch 
Weekend bij de Hofgeestruiters in 
Velserbroek. Zaterdag werd er dres-
suur gereden. De meeste ruiters re-
den twee proefjes. In de B-klasse 
haalden Enide van der Eertwegh, 
Stefan Bakker, Vera van Deventer, 
Suzanne Bosman, Simone Zwanepol 
en Britt Nelis prijzen binnen. In de 
L1 was Sylvia Pastoors twee maal de 
beste en in de L2 wonnen Alexandra 
Nederlof en Sandra van der Werff. 
Jennifer Schenk was de enige die 
M1 startte en daarmee natuurlijk 
meteen eerste. De prijzen beston-
den uit emmers voer van Spaander-
man diervoerders, poetssspullen en 
waardebonnen van Prominent Rui-
tersport en PK Ruitersport.
Op zondag was er springen en 
cross. Het springparcours was voor 
de ruiters lastig met veel bochten 
maar er gingen weinig balken af. In 
de rubriek 20 tot 40 centimeter wim 
Kiki Koene met de snelste tijd van 
de hele dag. Bij 40 tot 60 centime-
ter won Jeannette Maas en bij 60 tot 
80 centimeter was maar een foutlo-
ze ronde en die was gereden door 
Kelly Poort.
In het recreatiegebied Spaarnwou-
de was een crossparcours uitgezet 
over ruiterpaden. Vrijwilligers had-
den op creatieve wijze hindernis-
sen gebouwd van strobalen, takken, 
planken en vaten. Dat de cross nog 

niet zo makkelijk was werd wel dui-
delijk omdat er slechts drie foutloze 
rondes gereden werden. Hiervoor 
kregen Alexandra Nederlof, Daisy 
van der Westen en Enide vd Eert-
wegh een extra medaille. Voor het 
publiek was het puissancespringen 
aan het einde van de middag het 
spannendst. Hierbij wordt één hin-
dernis gesprongen, die steeds ho-
ger wordt. Er deden zes ruiters mee. 
Jennifer Schenk was met Apollo de 
beste, zij haalde 1,15 meter.
Beide dagen was er aan het eind 
van de dag een loterij met veel prij-
zen. De spanning liep hoog op bij de 
taartbonnen van Elhorst patisserie, 
de lekkere pakketjes van molen De 
Zandhaas uit Santpoort-Noord, het 
pakket van de DA drogist uit Vel-
serbroek en de orchideeën van de 
bloemenveiling. Deze gesponsorde 
prijzen wilde iedereen wel hebben! 
Aan het einde van dit alles werd de 
nieuwe Hippisch Kampioen bekend 
gemaakt: de nieuwe allround Hip-
pisch Kampioen is Sylvia Pastoors! 
Zij reed met haar paard Jones op 
alle onderdelen heel goed. Zij won 
een uitgebreid prijzenpakket en na-
tuurlijk de Kampioenssjerp. Al met 
al was het een geslaagd weekend, 
met meer dan 45 dressuurstarts en 
nog meer starts met springen, veel 
prijzen en blije gezichten. Alle uit-
slagen en diverse foto’s zijn te bekij-
ken op www.hofgeestruiters.nl.

Suomi Velserbroekloop
Velserbroek - Atletiekvereniging 
Suomi organiseert vrijdag 29 augus-
tus de jaarlijkse Velserbroekloop. Er 
is een wedstrijdloop over 10 kilome-
ter, prestatielopen over 5 en 10 kilo-
meter en een jeugdloop over 2,5 ki-
lometer (6 tot en met 12 jaar)
Femke van der Mey, onze nationa-
le kampioen op de 100 meter sprint 
en 100 meter horden, lost om 19.30 
uur het  startschot. Start en finish 
vinden plaats bij het Polderhuis aan 
het Vestingplein te Velserbroek. Hier 
is tevens kleed- en douchegelegen-

heid.
Inschrijving is ter plaatse moge-
lijk vanaf 18.30 uur tot een kwartier 
voor de wedstrijdilometer, en 5 euro 
voor de 5 en 10 kilometer. 
Er zijn prijzen in de categorieeën he-
ren senioren, heren veteranen 1 en 
2, dames senioren en dames vetera-
nen 1. Voor de jeugd zijn er ereprij-
zen voor de eerste drie jongens en 
meisjes overall. Er is ook een tom-
bola voor elke deelnemer.
Algemene informatie is verkrijgbaar 
op www.avsuomi.nl.

Badmintonseizoen
gaat weer beginnen
IJmuiden – Dinsdag 2 septem-
ber begint voor de Badmintonclub 
IJmond het nieuwe seizoen. De le-
den kunnen zich na een lange zo-
mer weer op dinsdag- en donder-
dagavond in het zweet werken. 
Op dinsdag 16 en donderdag 18 
september organiseert BC IJmond 
weer twee Open Avonden. Op de-
ze avonden kunt u kennismaken 
met het badmintonnen bij deze ver-
eniging, waar zowel recreanten als 

competitiespelers actief zijn. De BC 
IJmond speelt op dinsdag- en don-
derdagavond van 20.00 tot 23.00 
uur in sporthal IJmuiden-Oost. Bent 
u na de introductie enthousiast en 
wilt u lid worden dan kunt u profi-
teren van de speciale actie waarbij 
u gratis een mooi badmintonracket 
krijgt. 
Bel voor meer informatie met 0251-
205803 of kijk op de site, www.bc-
ijmond.nl 

Full Speed Darts nieuws
Velsen-Zuid - Dinsdag 2 septem-
ber opent het clubhuis van Full 
Speed Darts weer haar deuren voor 
het nieuwe seizoen. Er wordt een 
minimum leeftijd gehanteerd van 
zestien. De recreatieve clubcom-
petitie wordt gespeeld in een ont-
spannen verenigingssfeer. Tevens is 
er de mogelijkheid om uit te komen 
in de competitie van Dart vereniging 
Kennemerland op de vrijdagavond 
als thuis avond. Het clubhuis is ge-

opend vanaf 19.30 uur en belang-
stellenden kunnen twee keer vrij-
blijvend komen. De kosten van het 
lidmaatschap bedragen 32 euro per 
seizoen. Het Clubhuis de Voltreffer 
is te vinden aan de Tolsduinerlaan in 
Velsen. Full Speed Darts is een af-
deling van de Sportvereniging Full 
Speed waaronder ook de afdeling 
Klootschieten valt. Kijk voor meer 
informatie op www.svfullspeed.nl of 
bel Mark van Loon 0255-534876.

Deense spits bij selectie
Velsen - Kasper de Vries Johan-
sen is een centrale spits, van Deen-
se origine, 26 jaar oud en komt als 
amateur naar de Witte Leeuwen. 
Kasper is aangetrokken voor de 
breedte van de selectie, Bob Ko-
ning is namelijk herstellende van 
een knieoperatie. De Vries Johan-
sen kwam het vorig seizoen uit voor 

de roodbroeken van de HFC Haar-
lem. Daarvoor speelde hij in Dene-
marken voor respectievelijk Skjola 
en Ølstykke.
De Vries Johansen is speelgerech-
tigd voor de Kennemmer Derby. 
HFC Haarlem ontvangt Telstar aan-
staande zondag 31 augustus om 
14.30 uur in Haarlem-Noord.

Mark de Vries niet geschorst
Velsen - Mark de Vries, sinds aan-
vang van de competitie op doel bij 
de Witte Leeuwen uit Velsen-Zuid, 
zal niet geschorst worden naar aan-
leiding van zijn rode kaart tijdens 
de laatste thuiswedstrijd tegen Top 
Oss.

Telstar had beroep aangetekend te-
gen de schorsing van één wedstrijd. 
De aanklager van de KNVB heeft 
het beroep van de Witte Leeuwen 
gehonoreerd. Hiermee is de gebo-
ren en getogen IJmuidenaar speel-
gerechtigd voor de Kennemer.

Jan Geus en Jan Jansen

Vreemdgangers bij Kijk Uit
IJmuiden - De vakanties zitten er-
op en iedereen kwam uitgerust en 
bruingebrand terug van vakantie. 
De een had in de zon gelegen en het 
schaken voor een paar weken vaar-
wel gezegd, de fanatiekere schakers 
hadden zelfs in hun vakantie de be-
nodigde literatuur om beter te le-
ren schaken meegenomen. Er wa-
ren zelfs mensen ‘vreemd gegaan’ 
door bij andere schaakclubs een 
toernooitje te spelen. Maar iedereen 
kwam naar de club met de intentie 
van ‘dit jaar gaat het gebeuren’.
Twee nieuwe leden werden ver-
welkomen: Linda de Groot en Peter 
Groeneweg. Zij moesten meteen te-
gen elkaar spelen. Peter kwam met 
zwart twee pionnen voor en wikkel-
de dat bekwaam af tot zijn eerste 
overwinning.
Tom van der Vlugt kwam tegen 
Kees Giesberts twee pionnen voor 
in een koning-toren eindspel, maar 
wist dit voordeel niet te incasseren 
en verloor alsnog. Bij de partij van 
Johan van Velthuijsen tegen Gui-
do de Waal verzilverde Guido zijn 
stukwinst in een mooie partij in zijn 
voordeel. Zoon en vader Visser hiel-
den het na een dubbele fianchetto 

van Ingmar op remise.
Jan Geus liet zien dat hij weer op de 
weg terug is door in een partij tegen 
Jan Jansen die tot de twintigste zet 
gelijk op ging, in het eindspel met 
een schitterende mat in drie de par-
tij verzilverde.
Egbert Mulder tegen Siebren Frolich 
was een gelijkopgaande partij die 
Siebren door een klein voordeel in 
het eindspel toch wist om te buigen 
in een zege.
Voorzitter Sjef Rosier was nog wat 
vermoeid van de vakantie en had er 
na twee pionnen achterstand tegen 
Dick Wijker niet zoveel zin meer in, 
kortom 0-1.
Van de gebroeders Geels was Dirk 
in vorm door een mooie overwin-
ning op Patrick de Koning. Pas op 
het laatste moment en na veel ge-
pieker zag Dirk een mat in drie waar 
Patrick geen antwoord ophad. Die 
goede vorm was bij Wim Geels af-
wezig. Reeds op de twintigste zet 
van zijn partij tegen Louw Post werd 
hij voor het blok gezet, een stuk ver-
liezen of mat, hij koos voor het laat-
ste. Voor Louw een goed begin van 
het nieuwe seizoen. Meer informatie 
op www.schaakclubkijkuit.nl.

Job Elsendoorn

Jeugd schaakclub
Kijk Uit van start
IJmuiden - Afgelopen donderdag 
was het zover, het nieuwe schaak-
seizoen voor de jeugd begon. Tradi-
tioneel werden in het begin van de 
avond de prijzen van vorig seizoen 
uitgereikt en kon daarna de eerste 
ronde van start gaan.
Als eerste speler begroette Thomas 
Otte een overwinning met een klas-
sieke jeugdaanval. Dame naar h5, 
tegenstander Thomas Lichtendaal 
dacht met g6 de dame weg te jagen, 
vergat even dat pion e5 ongedekt 
stond en zag zijn toren op h8 door 
een dubbele aanval met de dame in 
de doos verdwijnen.
Jeugdkampioen Ingmar Visser ging 
sterk van start door Maurits van 
Rees een stuk afhandig te maken 
en nadat een Maurits in een pen-
ning was gelopen, was het pleit be-
slecht.
Gregory van den Ende en Guido de 
Waal maakten er een volwaardige 
schaakpartij van. In het eindspel be-
zweek Gregory die een stuk moest 
prijsgeven.
Thomas Rebel had geen gelukki-
ge dag. Eerst gaf hij zijn dame ca-
deau aan Mark Scholten, vocht zich 
toen zeer knap terug en won de da-
me van Mark. Daarna liet Thomas 
zich in gelijke stelling verrassen 
door mat.

Twee debutanten waren naar de 
eerste clubavond gekomen: Lars 
Broek en Job Elsendoorn. Lang hiel-
den beiden stand, maar in de slotfa-
se moest Lars de winst aan Lara van 
Wintersdorff laten en Job ontsnapte 
tegen Cory van Bellen met pat.
Roelof Stikker speelde een sterke 
partij tegen Barry Broek. Laatstge-
noemde concludeerde na zijn ne-
derlaag ‘dat het leven zwaar was op 
het schaakbord’.
Tom Noordzij drukte Boy Wu lang-
zaam maar zeker van schaakbord. 
Terwijl broer Armando tegen Er-
in Lucassen langzamerhand steeds 
meer in zwaar weer kwam en ten-
slotte moest opgeven.
Menno Jaspers hield in het eindspel 
een paard meer over tegen Mar-
co Wellinga, het was genoeg voor 
winst.
Anne Dijkman had na een half uur 
spelen tegen Quinten Otte al haar 
schaakenergie verbruikt en in een 
hopeloze stelling gaf Anne op.
Ben Eppink was Bram Zwanenburg 
te slim af en in de partij tussen Koen 
van de Velde en Marnix van der Bijl 
ruilde Koen met een stuk meer zijn 
torens af waardoor hij de winst kon 
grijpen.
Meer informatie op www.schaak-
clubkijkuit.nl.

Vijf jaar zwembad
De Heerenduinen 
IJmuiden - Op 31 augustus viert 
zwembad De Heerenduinen haar 
eerste Lustrum. Het is exact vijf jaar 
geleden dat het nieuwe zwembad 
haar deuren opende. Tijdens het ge-
zinszwemmen op zondag aanstaan-
de wordt er tussen 10.00 en12.30 
uur aandacht besteedt aan dit heu-
gelijke feit.
 Er is in het zwembad binnen (en bij 
mooi weer buiten) een loopmat over 

het water. En wie jarig is trakteert. 
Wat die verrassing is wordt nog niet 
verteld, maar er zit aan sommige 
dingen een luchtje, aan weer ande-
ren iets kleverigs.
Of ze zijn luchtig tot zeer luchtig en 
dat alles uitgedeeld door drie jeug-
dige clowns. Kortom redenen ge-
noeg om zondagochtend een be-
zoek te brengen aan zwembad De 
Heerenduinen.

Geslaagd Han Spronk toernooi
Driehuis - Voor de derde keer op 
rij werd in de maand augustus op 
de velden van RKVV Velsen het Han 
Spronk toernooi georganiseerd. 
Het werd wederom een groot suc-
ces. Ook dit jaar waren de selecties 
van de regionale clubs, Terrasvo-
gels, Stormvogels, VSV en uiteraard 
thuisclub Velsen op dit toernooi te 
bewonderen. In juni hadden de or-
ganisatoren Herman Berg en Mar-
cel Looij al geloot in het bijzijn van 
de trainers. Samen met Rob Spronk 
kwamen toen de eerste ronde wed-
strijden uit de loting: Terrasvogels – 
VSV en Stormvogels – Velsen. De-
ze wedstrijden werden dan ook op 
donderdag 14 augustus gespeeld. 
De winnaars van beide wedstrijden 
zouden op zondag 17 augustus gaan 
uitmaken wie de eerste prijs zou op-
halen. Het waren donderdag Velsen 
en VSV die hun wedstrijden wonnen 
met respectievelijk 4-0 en 1-0, zo-
dat zij om de eerste plaats speelden. 
Beide coaches Peter van der Waard 
en Richard Plug kozen ervoor om in 
hun sterkste opstelling te starten als 
voorbereiding op de competitie. Het 
was uiteindelijk Velsen die aan het 
einde zich als winnaar mocht bekro-
nen voor de tweede maal, zij won-
nen met 2-1, dankzij een winnende 
goal van Freek van Beelen. Ook de 
eerste editie was voor de organise-
rende club.

Om het brons streden de teams 
van Stormvogels en Terrasvogels 
die door allerlei andere verplichtin-
gen, waaronder HD-cup (hoe lang 
blijft het nog bestaan), met een mix-
team kwamen. Een mooie gelegen-
heid voor andere jongens om zich-
zelf in de kijker te spelen bij hun 
trainers. Zo zagen Patrick van der 
Fits en Jelle Anker hun team win-
nen van Terrasvogels en daarom 
werd de 4-0 nederlaag tegen Vel-
sen, nog iets verzacht met een der-
de plaats in het toernooi. Hierdoor 
werd het team van Terrasvogels 
vierde. Over twee speeldagen werd 
Dave Kalkman door de analytici uit-
gekozen tot speler van het toernooi, 
een mooie opsteker voor de spe-
ler die deze zomer over is gekomen 
van VSV. Na de prijsuitreiking volg-
de nog een prachtig feest met dank 
aan Bas van Geldorp en de zangers 
Jill en Jannie.  ok deze editie van het 
Han Spronk toernooi was weer zeer 
geslaagd mede dankzij het bestuur 
van Velsen, maar ook zeker dankzij 
Microtechniek uit Beverwijk, Brede-
rode Sport uit Santpoort en de fami-
lie Spronk. 
Hopelijk dat alle deelnemende 
teams ook volgend jaar weer wil-
len uitkomen in de dan vierde edi-
tie van het Han Spronk toernooi. Ie-
dereen succes in de competitie na-
mens Velsen.


