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Ravage in Saturnusstraat
IJmuiden – In de Saturnusstraat is zondagmiddag omstreeks half vijf een grote boom omgevallen. Het is 
niet duidelijk of dat nog een gevolg van de storm was. De boom kwam terecht op twee geparkeerde au-
to’s. De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd en laten verwijderen. (foto: Michel van Bergen)

Ecolution op Hiswa
IJmuiden - Maandagavond, tij-
dens de preview van de Hiswa, 
was er hoog bezoek aan boord 
van één van de duurzaamste 
zeilschepen ter wereld. Het 
voltallige college onder aan-
voering van burgemeester 
Weerwind was aanwezig op de  
Ecolution.

De collegeleden werden op het 
zeilschip ontvangen door Wub-
bo Ockels en zijn vrouw Joos. De 
bedoeling was enerzijds een ge-
dachtenuitwisseling over milieu-
aspecten in het algemeen en an-
derzijds het kennisnemen van de 
toepassing daarvan in de revolu-
tionaire, 26 meter lange en  impo-
sante tweemaster. Ockels vertel-
de zijn toehoorders dat het plan 
voor een dergelijk schip is begon-
nen als een uit de hand gelopen 
hobby. Uitgangspunt was een zeil-
schip om op te kunnen wonen en 
werken en dat, volledig autonoom, 
zou kunnen voorzien in de eigen 
energiebehoefte door gebruik 
te maken van de alom aanwezi-
ge wind- en zonne-energie, zon-
der gebruik te maken van fossiele 
brandstoffen. En na vele jaren van 
ontwerpen, plannen, tekenen en 
onderzoeken drijft hier nu het re-
sultaat met onder meer 10.000 kg 
aan accu’s in de kiel met genoeg 
capaciteit om 20 tot 30 huishou-

dens gedurende enkele weken 
van energie te kunnen voorzien. 
Tijdens het varen wordt de hier-
voor benodigde energie opgewekt 
door propellers onder het schip. 
Ondanks het feit dat het schip vol-
ledig in de eigen energiebehoefte 
moet voorzien, is op comfort niet 
bezuinigd. Maar ook veiligheid 
staat hoog in het vaandel want  
de Ecolution heeft, wat betreft de 
technische uitrusting, nagenoeg 
alles dubbel zoals de machineka-
mers, de roeren en de navigatie-
systemen. Het moest wethouder 
Westerman, die onder meer mi-
lieu in zijn portefeuille heeft, toch 
nog even van het hart dat hij het 

jammer vond dat de Ecolution zijn 
voorlopige ligplaats krijgt in Sche-
veningen. Maar ook vroeg hij Oc-
kels of hij bereid zou zijn om het 
college te ondersteunen bij de 
moeilijke milieuvraagstukken die 
in de regio spelen, hetgeen door 
Ockels bevestigend werd beant-
woord.
Tijdens de Hiswa, die tot en met 
zondag 5 september is geopend, 
bestaat niet alleen de mogelijk-
heid om de Ecolution te bezichti-
gen maar ook om ruim 400 mo-
torboten en zeiljachten, waaron-
der 60 primeurs, nader te bekij-
ken. Zie ook www.hiswatewater.
nl. (Joop Waijenberg).

Schutter aangehouden
Regio - Politiemensen hebben 
vorige week dinsdag een 26-ja-
rige man zonder vaste woon- of 
verblijfplaats aan. De man kwam 
na uitvoerig onderzoek in beeld, 
als verdachte in het onderzoek 
naar de schietpartij met dodelij-
ke afloop op 24 juni in Velsen-
Noord.
Donderdagmiddag 24 juni werd 
rond 15.30 uur in de Wijkeroog-

straat het slachtoffer, een 23-ja-
rige man op straat neergescho-
ten. Hij overleed ter plekke aan 
zijn verwondingen. De politie is 
direct een grootschalig onder-
zoek opgestart naar het incident 
met deze aanhouding als resul-
taat. De verdachte is overge-
bracht naar een politiebureau en 
ingesloten voor het verhoor. De 
politie zet het onderzoek voort.

ZATERDAG 16 OKTOBER
21.00 - 03.00 UUR
THALIA THEATER

TICKETS 14 EURO
VERKRIJGBAAR VIA
WWW.IN2DISCO.NL

0065133
25x85.2

Voorpagina
Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Groen SALE!
actieverkoop t/m zaterdag
4 september tot 

50% korting

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Profiteer van het 
Coöpratiefonds.
Dat is het idee.

Mail uw aanvraagformulier 
vóór 16 september 2010 a.s. 
naar communicatie@velsen.
rabobank.nl

Iedere week 
in deze krant:

Informatie
van de 

gemeente
Velsen

aanwezig op het 
kantoor van de

Zeeweg 189-191
IJmuiden
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, 
tel. 0255-515030.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch 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, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

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

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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Tour de France Prijzenfestival
Fiets voor Petra Brussee
IJmuiden – Woensdag kreeg 
Petra Brussee de hoofdprijs in 
het Tour de France Prijzenfes-
tival. Er waren enorm veel goe-
de oplossingen. De oplossing 
was: Wie wint de Tour? De Giant 
fiets werd door Bike Totaal Don-
ker, op het Marktplein in IJmui-
den ter beschikking gesteld. In 
overleg met de prijswinnares uit 
IJmuiden werd gekozen voor een 
prachtige Giant Triple X, een zeer 

trendy retromodel. Petra is dol-
bij met de fiets, want zij was echt 
aan een nieuwe toe. Ze gebruikt 
haar fiets dagelijks om haar 5-
jarig dochtertje naar school te 
brengen. 
Ook recreatief fietsen doet zij 
vaak. Dan gaan de fietsen ach-
terop de auto en gaat het rich-
ting Veluwe. De hoofdprijs in ons 
Tour de France Prijzenfestival is 
dus goed besteed.

Serverloos computeren
IJmuiden – Al ruim tien jaar ver-
zorgt het bedrijf WinSys het be-
heer en onderhoud van het com-
putersysteem voor veel scho-
len, kleine en grote bedrijven. Zij 
bieden nu serverloos werken en 
steeds meer mensen ontdekken 
de voordelen hier van. De ge-
bruikers ervaren dat zij zo mak-
kelijk en efficiënt kunnen wer-
ken. Het kantoor staat dan vol-
ledig en veilig op internet (via 
extern bureaublad). Het ont-
zorgt de ICT en dat scheelt een 
hoop. Alles wordt geïntegreerd 
en werkt samen met bestan-
den en programma’s, men is zo 
niet afhankelijk van een bepaal-
de werkplek maar kan overal aan 
het werk. Er is een grotere ga-
rantie op de beschikbaarheid. 
De server zelf wordt op afstand 
bediend door WinSys bijvoor-
beeld vanuit IJmuiden en werkt 
vanuit het meest beveiligde da-
tacentrum in Amsterdam. Dit ge-
beurt volgens drie pijlers:
1. Het behoud van de eigen 
identiteit. De manier van werken 
moet herkenbaar zijn en aanslui-
ten bij de werkwijze van het be-
drijf, het past. 
2.  Het is betrouwbaar. Er wordt 
altijd een back up van de be-
standen gemaakt, ook kan de 
gebruiker altijd terug naar ver-
schillende en eerdere versies 
daar van. Die zijn altijd en overal 
beschikbaar.
3. Het is dynamisch. Het moet 
mee kunnen groeien met de be-
hoefte van de gebruiker, hiervoor 
hoeven later geen extra investe-
ringen gedaan worden. Dit is 
echt uniek en kostenbesparend..
Samen staat dit voor efficiënt 
werken. Deze drie pijlers zijn te-
rug te zien in het bedrijf, in de 

manier van werken en commu-
niceren. Medewerkers denken 
mee met de klant, bekijken wat 
nodig is, hoe zij de gebruiker via 
ICT verder kunnen helpen, het 
bedrijf of de instelling nog be-
ter kunnen laten worden. WinSys 
werkt samen met verschillen-
de partners, zoals Acer. Hiervoor 
kregen zij de status Acer Plati-
num Partner, de hoogste grada-
tie. Ook Ziggo en UPC zijn part-
ners, net zoals KPN.
Op dit moment bedient WinSys 
vele diensten (ook bellen over 
internet en andere diensten) aan 
ruim 1400 scholen en 600 bedrij-
ven, van klein tot groot. Steeds 
meer instellingen en bedrijven 
ontdekken juist nu de voorde-
len van serverloos werken. Meer 
informatie? WinSys is te vinden 
aan de Kromhoutstraat 54a en 
telefonisch bereikbaar via 0255-
540333, digitaal via verkoop@
winsys.nl of mail direct met di-
recteur Martin Kooiman: mar-
tin@winsys.nl.
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door Wandelclub BCA. De tocht 
vetrekt vanuit Shoud ‘Le vieux 
garage, Scheldestraat 81 IJmui-
den. 
Klaverjasdrive in Café Kamper-
duin in IJmuiden. Aanvang 10.00 
uur.
Open dag bij Modelautosport 
M.A.C.H. Heemstede van 10.00 
tot 16.00 uur.
Ontbij met gedichten bij RC 
de Ruimte, J.P. Coenstraat IJmui-
den. Aanvang 10.30 uur.
IVN Zuid-Kennemerland: ‘Op 
zoek naar waterbeestjes’. Ver-
trek 11.00 uur hoek Spaarndam-
seweg/Vondelweg in Haarlem-
Noord. Van 11.00 tot 14.00 uur 
‘Roofvogelexcursie. Informatie-
boerderij Zorgvrij, Genieweg in 
Velsen-zuid.
Optreden Big Band Velsen 
bij Informatieboerderij Zorg-
vrij. Aanvang 13.00 uur. Toegang 
gratis.
Nieuwe tentoonstelling ‘Ed-
je Eekhoorn, met gemak van tak 
naar tak’ in het Pieter Vermeu-
len Museum. Aanvang 13.00 uur. 
Tentoonstelling is te zien tot en 
met 27 februari.
Opening kerkelijk jaar in het 
Burg. Rijkenspark in Santpoort-
Noord. Aanvang 10.30 uur.
Fortenvaartocht vertrek om 
14.00 uur vanaf Fort-Zuid. Info: 
023-5379954 of www.fort-zuid.
nl. Van 11.00 tot 17.00 Kunst-
markt en om 14.30 uur optreden 
jazzkwartet Schijn Bedriegt. Toe-
gang gratis.
Optreden Peter Vigh en en-
semble in Kerkje De Stompe To-
ren in Spaarnwoude. Aanvang 
14.00 uur, toegang gratis.
Lezing met beeldpresentatie. 
Thema: Levenis een werkwoord! 
Door Carmen de Haan in St. Rap-
haëlkerk, Popellaan 1 Bloemen-
daal. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Jamsessie in de Zeewegbar, 
Zeeweg IJmuiden. Aanvang 
16.30 uur. Gratis soep en hapjes.

Maandag 6 september

Gratis workshop Salsa in de 
Zeewegbar, Zeeweg IJmuiden. 
Aanvang 19.30 uur.
Kick off Sportief voor Werk in 
het TATA Steel Stadion in Velens-
Zuid. Aanvang 20.00 uur.
Allerzielen Velsen Verlicht in 
de gemeentelijke wijkpost, W. 
Daqnielslaan 53 in Santpoort-
Zuid. Van 20.00 tot uiterlijk 22.00 
uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Heavy Trash ft. Jon 
Spencer. 20.30 uur. Toegang 15,-

Woensdag 8 september

Open dag bij basisschool De 
Toermalijn, Driehuizerkerkweg 
121 in Driehuis. Van 09.00 tot 
11.00 uur.

Donderdag 9 september

IVN Zuid-Kennemerland: 
‘Vruchten en Zaden op Leyduin’. 
Vertrek 19.00 uur bij parkeer-
plaats van Leyduin, Manpad-
slaan in Heemstede.

Donderdag 2 september

Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Jacqueline Govaert 
(try-out) 21.00 uur. Voorstelling 
is uitverkocht. 24.00-04.00 uur 
LOS! Toegang 5,- vanaf 18 jaar. 
Studenten gratis. Café: Zat, cd-
presentatie. 22.30 uur. Toegang 
gratis.

Vrijdag 3 september
Zomerconcert Urker Mannen 
Ensemble in de Nieuwe Ker, 
Kanaalstraat 250 in IJmuiden. 
Kaarten 25,-. Zie ook www.pie-
terjanleusink.nl.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Oi Va Voi, Kla-
van Gadjé en dj Tipitina. 20.30 
uur. Toegang 14,-. Café: Irratio-
nal Library presenteert Dead-
beat Passenger. 22.00 uur. Toe-
gang gratis.

Zaterdag 4 september
Open dag bij SnowPlanet in 
Velsen-Zuid. Zie ook www.
snowplanet.nl.
Lunchconcert in de Grote of 
St. Bavokerk Haarlem. Van 13.15 
tot 13.45 uur Gemengd koor Pri-
ma Musica.
Fortenvaartocht vertrek om 
14.00 uur vanaf Fort-Zuid. Info: 
023-5379954 of www.fort-zuid.
nl. Om 14.00 uur optreden The 
Lone Star Cowboys. Toegang 
gratis.
2Generations Open Air bij de 
Veerplas in Haarlem. Aanvang 
15.00 uur.
Bingo- en loterijavond in 
speeltuin De Veilige Haven. 
Aanvang 20.00 uur.
Opening tentoonstelling ‘De Pi-
ramide van IJmuiden’ om 16.00 
uur bij RC de Ruimte, J.P. Coen-
straat in IJmuiden. Zie ook www.
depiramidevanijmuiden.com.
Klaverjassen Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat in IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Prosperty producti-
ons presenteert Hardstyle Sche-
ne. 23.00-04.00 uur. Toegang 
10,- vanaf 18 jaar. Café: Haar-
lem Reggae Movement presen-
teert Roots Reggae Vibes. 21.30 
uur. Toegang gratis.

Zondag 5 september
Open dag bij SnowPlanet in 
Velsen-Zuid. Zie ook www.
snowplanet.nl.
Wandeltocht georganiseerd 

Act met ‘Vive le Veluwe’
IJmuiden – Op maandag 20 en 
dinsdag 21 september is toneel-
vereniging Act in het Witte The-
ater te zien. Dit keer niet met 
een avondvullende voorstelling, 
maar nu eens met iets heel an-
ders, onder regie van Hanneke 
Schipper.
Voor de pauze twee eenakters. 
In de ene verveelt een bibliothe-
caresse zich te pletter omdat ze 
niets te doen heeft. In de ande-
re gaan twee zussen uit eten en 
worden er allerlei familieproble-
men besproken. 
Na de pauze zijn er diverse mo-
nologen te zien. Een wedu-
we voert in gedachten een ge-

sprek met haar overleden man. 
Een vrouw vertelt vol vuur over 
het nut van vrijwilligerswerk, een 
ander is vol van het gemak dat 
huishoudelijke apparaten haar 
bieden. En dan zijn er nog twee 
automobilisten, die ieder op hun 
eigen manier te maken krijgen 
met medeweggebruikers. 
De spelersgroep van Act krijgt 
versterking van gastspelers Le-
onie van der Vlies en Leo Post. 
Aanvang is op beide avonden 
20.30 uur. Kaarten zijn voor 9,50 
euro te bestellen bij Heleen de 
Haan via telefoonnummer 0255-
513334, of bij het theater zelf, te-
lefoonnummer 0255-521972.

COV IJmuiden houdt 
open repetitieavond
IJmuiden - COV IJmuiden wil 
graag goede concerten geven 
en is op zoek naar gemotiveer-
de zangers/zangeressen, die van 
oratoriummuziek houden. Be-
langstellenden zijn van harte uit-
genodigd voor de open repetitie-
avond op donderdag 9 septem-
ber, aanvang 20.00 uur in ge-
bouw ‘de Rank’ aan de Kon. Wil-
helminakade 265 in IJmuiden.
Dit jaar viert COV IJmuiden haar 
95-jarig bestaan met een fees-
telijk jubileumconcert op vrij-
dag 29 oktober. Dan zullen uit-
gevoerd worden: die Krönungs-
messe van Mozart, Messa di 
Gloria van Puccini, en het Te De-
um  van Haydn. 
Maar de toekomst ziet er minder 
feestelijk uit omdat de provincie 
Noord-Holland gestopt is met 
het verschaffen van de nodige 

subsidies. Daarom is het koor nu 
op zoek naar alternatieve bron-
nen van ondersteuning zodat zij 
toch hun concerten kunnen blij-
ven uitvoeren. Dat zijn er twee 
per jaar. Zeer geliefd is de jaar-
lijkse uitvoering van de Matthäus 
Passion in het voorjaar,  maar 
ook elk najaarsconcert is weer 
een juweel. Het koor is daarom 
op zoek naar bedrijven of instel-
lingen die zich als sponsor  wil-
len opwerpen.  Op de website is 
te zien hoe men zich kan  aan-
melden, www.cov-ijmuiden.nl.
Ook is het koor op zoek naar par-
ticuliere donateurs   die hen wil-
len steunen met een periodieke 
gift, het koor is een ANBI, dus de 
gift is ieder jaar aftrekbaar voor 
de belasting. Wilt u blijven ge-
nieten van de concerten, dan is 
uw bijdrage van harte welkom.

Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: LOS! met dj Paullie 
& Co. 24.00 tot 04.00 uur. Toe-
gang 5,- vanaf 18 jaar. Studenten 
gratis. Café: Pop Up Animal Kids. 
22.00 uur. Toegang gratis.

Velsen - In het Seaport FM 
programma ‘Muziek Uit Zee’ 
wordt de geschiedenis van de 
zeezenders belicht uit de peri-
ode 1958 tot en met 1990. Ook 
komen de diverse radio-eve-
nementen, die destijds tussen 
de pieren van IJmuiden heb-
ben plaatsgevonden, aan bod. 
In de aflevering van zondag 5 
september is er uitgebreid aan-
dacht  voor de herkenningsme-
lodieën van de zeezenders en 
radioprogramma’s. In ‘Muziek 
Uit Zee’ zijn naast oude radio-
fragmenten, jingles, tunes en 
interviews uiteraard ook de pla-
ten uit de jaren zestig, zeven-
tig en tachtig te horen. Muziek 
Uit Zee is iedere zondag tussen 
16 en 18 uur te beluisteren. Op 
woensdag gaat het programma 
tussen 21 en 23 uur op de her-
haling. Seaport FM is te beluis-
teren via de kabel op 89.0, FM 
107.8 en wereldwijd via internet 
www.seaportplaza.nl. Meer in-
formatie over Muziek Uit Zee is 
ook te vinden via www.muziek-
uitzee.hyves.nl.

Muziek uit Zee

Velsen - Op maandag 6 sep-
tember gaat de grootste collec-
te van Nederland weer van start.  
Al zestig jaar is collecteren heel 
succesvol. Hier in de gemeen-
te Velsen zijn dat circa 350 col-
lectanten. KWF Kankerbestrij-
ding gaat al 61 jaar voorop in 
de strijd. Sinds de oprichting in 
1949 is de vijfjaarsoverleving bij 
kanker gestegen van 25 naar 
55 procent. Afhankelijk van de 
soort kanker en het stadium van 
ontdekking.  Dit gebeurt dankzij 
collectanten, donateurs, weten-
schappers, artsen, verpleegkun-
digen, patiënten, patiëntenorga-
nisaties, bedrijven en heel veel 
vrijwilligers. De strijd tegen kan-
ker is nog niet gestreden. Jaar-
lijks overlijden nog 38.000 men-
sen aan kanker. Wetenschap-
pelijk onderzoek blijft dus nog 
steeds heel hard nodig. Geef 
daarom gul aan KWF Kankerbe-
strijding. De collectant van KWF 
Kankerbestrijding komt in de 
week van maandag 6 tot en met 
11 september aan de deur. KWF 
Kankerbestrijding is te herken-
nen aan het rood-wit-blauwe lo-
go met de krab en aan het Keur-
merk van het Centraal Bureau 
Fondsenwerving. Wie de collec-
tant mist, kan een gift overma-
ken op giro 26000. Op zaterdag  
11 september zal er nog gecol-
lecteerd worden  in het winkel-
centrum van Velserbroek.  En 
er zijn nog steeds collectanten 
nodig voor de gemeente Vel-
sen  Wie wil helpen kan bel-
len naar Joske Haver- van Rijn 
023-5387922 of Chef Witte 023-
5387715.

Collecte KWF
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Steak on the Beach 
bij Paviljoen Noordzee
IJmuiden aan Zee - Per 10 sep-
tember krijgt Velsen er een gro-
te (winter)attractie bij: Steak on 
the Beach bij Paviljoen Noord-
zee. Met deze heerlijkheid voor 
grote eters wil men het zomer-
seizoen eindeloos verlengen. 
Liefhebbers van grote maaltij-
den en mensen die het barbe-
cuen niet kunnen laten, wor-
den op hun wenken bediend. Al-
le vlees- en visgerechten worden 
op de houtskoolgrill bereid, weer 
of geen weer.
Op de menukaart van Steak on 
the Beach staan nieuwsgie-
rig makende gerechten als ‘Een 
knorrend genoegen’ en ‘Steak 
Dikke Frans’, waarbij je kunt kie-
zen hoe groot het stuk vlees is 
dat je denkt te kunnen verorbe-
ren. ‘Dit eet je met je tien gebo-
den’ betekent onbeperkt spare 
ribs eten en dat voor een pret-
tig prijsje van 21 euro. Niet alleen 
vlees, maar ook vis en lekke-
re spiezen worden op de houts-
koolgrill bereid. Er is een zeer 
uitgebreide menukaart en daar-
op staan bijzonder smakelijke 
gerechten met voor elk wat wils. 

Ook voor de vegetariër is er keu-
ze en ook aan de lady’s en kids is 
gedacht in kleinere porties. Alle 
hoofdgerechten worden geser-
veerd met verse groente, gebak-
ken aardappeltjes én frites, sala-
de en drie koude sauzen. Op de 
kaart staan bijzonder creatieve 
en uitdagende voor-, hoofd- en 
nagerechten, dus ga eens proe-
ven.
Naast de menukaart Steak on 
the Beach, blijven ook de gewo-
ne menukaart, vanaf 17.00 uur, 
en de lunchkaart, tot 17.00 uur, 
van kracht. Paviljoen Noordzee 
is de hele maand september ze-
ven dagen per week geopend. 
toch is reserveren een aanrader, 
zeker als men wil genieten van 
de houtskoolgrill of als men met 
meer mensen wil komen genie-
ten van al het lekkers. Parkeren 
is nooit een probleem op de gro-
te parkeerplaats. Gasten van Pa-
viljoen Noordzee kunnen boven-
dien vragen om een gratis uitrij-
kaart voor de parkeerplaats. 
Paviljoen Noordzee ligt aan het 
IJmuiderstrand meteen links van 
de grote strandopgang.

Sportief voor Werk van 
start in Tata Steel Stadion
Velsen-Zuid - Op 6 septem-
ber gaat Sportief voor Werk van 
start in het Tata Steel Stadion. 
Een uniek project met 20 leer-
lingen van het praktijkonderwijs 
aan het Tender College. Door 
flink met sport bezig te zijn zul-
len zij werken aan het versterken 
van hun eigen kwaliteiten. Werk-
gevers in de IJmond worden van 
harte uitgenodigd om zich aan te 
melden voor de kick off, om zo 
volledig op de hoogte te worden 
gebracht van alle aantrekkelijke 
kanten van Sportief voor Werk 
(SvW).
Door verschillende sportieve 
workshops onder aanvoering 
van Toon Beijer van Telstar wor-
den de 20 bijzondere deelne-
mers getraind in waardevolle as-
pecten als meer zelfvertrouwen, 

doorzettingsvermogen en socia-
le verantwoordelijkheden. Eigen-
schappen uit de sport die goed 
van pas komen om met plezier 
te kunnen werken, de hoofdprijs 
voor elke sterspeler van Sportief 
voor Werk. Doel is dan ook om 
alle leerlingen in dit laatste jaar 
van hun opleiding te plaatsen als 
stagiair, met mogelijk uitzicht op 
een baan.
Tijdens de kick off om 20.00 uur 
zal er dieper ingegaan worden 
op de achtergronden van het 
project en krijgen werkgevers 
meer informatie over de aan-
trekkelijke regelingen vanuit de 
overheid. Via www.SportiefVoor-
Werk.nl krijgt u meer informatie 
en kunt u zich nog aanmelden, 
ook wanneer u op de hoogte wilt 
blijven van SvW.

Opening kerkelijk jaar 
zondag in Rijkenspark
Santpoort-Noord - De vakantie 
is voorbij, de scholen weer be-
gonnen en ook een nieuw kerke-
lijk jaar gaat van start. De paro-
chies IJmuiden, Driehuis, Sant-
poort/Velserbroek, Adelbertus, 
Schoten, Spaarndam en Haar-
lemmerliede, willen belangstel-
lenden uitnodigen voor de jaar-
lijks openluchtviering op zon-
dag 5 september, aanvang 10.30 
uur in het Burgemeester Rijken-
spark te Santpoort. Het thema 
van de Eucharistieviering is ‘ver-
trouwen’ en wordt voorgegaan 
door Peter de Jong, Han Hoog-
akker en Hans van Wijk. Een pro-
jectkoor onder leiding van Hinke 
Hillige zal tijdens de viering de 
‘Three minutes Messiah’ zingen. 
Voor de kinderen is er tijdens de 
openluchtviering een kinderne-
vendienst. Na afloop is er gele-
genheid om elkaar te ontmoeten 

onder het genot van een kop-
je koffie. De organisatie vraagt 
of bezoekers  iets mee willen 
nemen om te delen bij de kof-
fie, bijvoorbeeld krentenbollen 
of koek. In verband met overlast 
voor de buurt, wordt gevraagd 
zoveel mogelijk op de fiets te ko-
men. Er staan wegwijzers vanaf 
de ingang tegenover Korenmo-
len de Zandhaas.
Wie toch met de auto komt, kan 
parkeren bij station Santpoort-
Noord. Bij slecht weer wordt 
de viering gehouden in de O.L. 
Vrouw van Altijddurende Bij-
stand (de Naaldkerk) te Sant-
poort-Noord. Bij twijfel over het 
weer kan men, vanaf zaterdag 4 
september 15.00 uur, bellen met 
het parochiecentrum van de Ma-
riakerk: 023-5374498. Op zon-
dag 5 september zijn alle kerken 
in de regio Delta gesloten. 

Pieter Vermeulen Museum
Nieuwe tentoonstelling 
‘Edje Eekhoorn’
Driehuis - Van zondag 5 sep-
tember tot en met zondag 27 fe-
bruari is in het Pieter Vermeulen 
Museum, op zijn tijdelijke locatie 
in Driehuis, de nieuwe tentoon-
stelling met als titel: ‘Edje Eek-
hoorn, met gemak van tak naar 
tak’ te zien en te beleven. 
De tentoonstelling is gemaakt 
voor iedereen vanaf 4 jaar.
In de sfeer van een fraai vorm-
gegeven eekhoornbos maken 
de kinderen kennis met de we-
reld van Edje Eekhoorn. Een gro-
te centrale boom met een eek-
hoornnest en twee eekhoorns 
vormt het middelpunt.  In een 
tiental bomen daaromheen kun-
nen de bezoekertjes antwoor-
den vinden op vragen die ze over 
dit brutale en sierlijke beest-

je willen weten zoals: welke ge-
luidjes maakt de eekhoorn, hoe 
kraakt hij zijn noten, hoe ziet zijn 
nest eruit, wat doet hij allemaal 
met zijn staart, hoe hij komt hij 
de winter door, is hij bang voor 
de grijze eekhoorn en nog veel 
meer. In het eekhoornbos kan je 
ook kennismaken met een hele-
boel andere bosdiertjes. 
Daarnaast  is er een speelnest 
met eekhoornknuffels, een lees-
hoek en een opdrachtenboekje 
die de kinderen met meegeko-
men (groot-) ouders of begelei-
ders als speurtocht kunnen ma-
ken. Ook voor wat grotere kin-
deren is de tentoonstelling inte-
ressant en aantrekkelijk. Speci-
aal voor hen is er een uitdagen-
de speurtocht.

Regio - Een 68-jarige inwo-
ner van IJmuiden is vorige week 
dinsdagmiddag, omstreeks 17.15 
uur, beroofd toen hij geld wil-
de storten bij een kluis van een 
bank aan de Wilhelminastraat in 
Haarlem. De man werd door een 
onbekend gebleven man op ge-
welddadige wijze van zijn tas be-
roofd. De verdachte rende sa-
men met nog een andere man 
weg via de Vestestraat naar het 
Oude Zijlvest. Daar zijn ze links-
af geslagen en weggerend in de 
richting van de Zuiderstraat. Het 
slachtoffer viel tijdens de bero-
ving en liep lichte verwondin-
gen op. De politie is een onder-
zoek gestart naar de zaak en is 
op zoek naar mensen die getui-
ge zijn geweest van de beroving. 
Wie heeft de mannen zien ren-
nen of weet waar de beide man-
nen na de Oude Zijlvest zijn ge-
bleven? Mogelijk hebben de ver-
dachten gebruik gemaakt van 
een voertuig, wie heeft daar in-
formatie over? Er is een summier 
signalement bekend van de twee 
verdachten. Het gaat om blan-
ke mannen, van mogelijk Oost-
Europese afkomst van 30 tot 40 
jaar oud. Beiden droegen don-
kere kleding. Mensen die infor-
matie hebben die de politie kan 
helpen in het onderzoek, wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de districtsrecherche in 
Haarlem, via 0900-8844.

Man beroofd, 
politie zoekt 
getuigen

Velserbroek - Politiemensen 
hebben vorige week donderdag 
omstreeks 20.15 uur direct een 
onderzoek ingesteld na de mel-
ding dat er werd gevochten in 
de Mathilde Wibautstraat. Daar 
troffen zij een aantal mensen aan 
die verklaarden dat er inderdaad 
net as gevochten. Twee jongens, 
een 19-jarige jongen uit Velser-
broek en een 17-jarige Haarlem-
mer, verklaarden net geslagen te 
zijn door een andere jongen. De-
ze 15-jarige Haarlemmer werd 
korte tijd later aangehouden, hij 
is overgebracht naar een poli-
tiebureau. Vanwege zijn leeftijd 
werden zijn ouders in kennis ge-
steld van zijn aanhouding. Het is 
niet bekend wat de reden is van 
de onenigheid.

Jongen
aangehouden

Gemeenteraadslid overleden
Boot Reddingsbrigade 
Bloemendaal slaat om
Regio - Zaterdagavond rond 
18.30 uur kreeg de meldkamer 
de melding dat een boot van de 
Reddingsbrigade Bloemendaal 
was omgeslagen in zee, in het 
deel gelegen tussen de Kop van 
de Zeeweg en Parnassia. Aan 
boord van deze boot bevonden 
zich op dat moment zes perso-
nen; twee medewerkers van de 
Reddingsbrigade en vier raads-
leden van de gemeente Bloe-
mendaal. 
Al deze zes personen raakten 
te water. In eerste instantie le-
ken slechts twee personen licht 
gewond te zijn. Tijdens de di-
rect ingestelde reddingsactie 
van medewerkers van de Red-
dingsbrigade Bloemendaal en 

de te hulp gesnelde Reddings-
brigade Zandvoort, bleek ech-
ter een van de gasten gezond-
heidsproblemen te krijgen. 
Deze man werd ter plekke ge-
reanimeerd door medewer-
kers van de Reddingsbrigades 
Zandvoort en Bloemendaal. De 
reanimatie werd overgenomen 
door het mobiel medisch team 
van de ter plaatse gekomen 
traumahelicopter. 
De man, een 63–jarig gemeen-
teraadslid en inwoner van Bloe-
mendaal, overleed helaas op 
het strand. Het Korps Landelij-
ke Politie Diensten (KLPD) on-
derzoekt met Politie Kennemer-
land de toedracht van het on-
geval.

Bedreiging
Regio- Op het Prins Beatrixplein 
in Haarlem heeft de politie in de 
nacht van vorige week vrijdag op 
zaterdag om 06.00 uur een 21-
jarige man zonder vaste woon- 
of verblijfplaats aangehouden. 
Hij wordt ervan verdacht zijn ex-
vriend te hebben mishandeld en 
met een mes bedreigd. In ver-
band met nader onderozek is de 
man overgebracht naar het bu-
reau en ingesloten.
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IJmuiden - Zaterdag 4 sep-
tember wordt om 20.00 uur, 
zaal open 19.30 uur, in speel-
tuin De Veilige Haven een bin-
go- en loterijavond georgani-
seerd. Er zijn weer leuke prijzen 
te winnen. Mensen die woon-
achtig zijn in IJmuiden en geen 
vervoer hebben kunnen contact 
opnemen met telefoonnummer 
0255-527010 of 0255-518077. 
De opbrengst van deze avond is 
voor de speeltuin om weer leuke 
speeltoestellen te kopen voor de 
jeugdige bezoekers. 

Bingo- en
loterijavond

IJmuiden - Zondag 19 septem-
ber, om 10.30 uur, organiseert 
klaverjasvereniging Klaversien-
tje een klaverjastoernooi in wijk-
steunpunt De Delta aan de Rijn-
straat 2. Zij spelen zes partijen. 
Meedoen kost 7 euro per kop-
pel en kan zich opgeven via tele-
foonnummer 0255-520332

Klaversientje

IJmuiden - In het nieuwe sei-
zoen kunt u bij De Dwarslig-
ger weer snuffelen tussen twee-
dehands spulletjes of uw ou-
de spullen verkopen door mid-
del van een gehuurde tafel voor 
slechts 3,50 euro. Voor het huren 
van een tafel kunt u vanaf maan-
dag 6 september vanaf 09.00 uur 
bellen naar tel. 0255-522782. 
Om te snuffelen bent u welkom 
op zaterdag 11 september van 
09.00 tot 12.30 uur. Entree is gra-
tis. Koffie en thee staan klaar.

Rommelmarkt

IJmuiden - Zondag 5 september 
wordt in café Kamperduin aan 
de Bik en Arnoldkade om 10.00 
uur een klaverjastoernooi geo-
ganiseerd. De kosten bedragen 
8,50 euro, inclusief broodmaal-
tijd. De competitie begint maan-
dag 6 september om 20.00 uur. 
Meer informatie: 06-13709212.

Klaverjassen bij 
Kamperduin 

IJmuiden - Politiemensen heb-
ben vorige week donderdag om-
streeks 13.30 uur op basis van 
binnengekomen informatie een 
onderzoek ingesteld in een pand 
aan de 1e Industriedwarsstraat. 
In het pand troffen zij een hen-
nepkwekerij aan, waarvan de 
planten al waren verwijderd. Wel 
werden meer dan 400 planten-
bakjes gevonden. De kwekerij is 
ontruimd, de benodigde appara-
tuur zoals de lampen, zijn in be-
slag genomen. Na onderzoek 
bleek er gerommeld te zijn met 
de elektriciteit, de energiemaat-
schappij doet aangifte van dief-
stal van stroom. De politie stelt 
een onderzoek in naar de eige-
naar van de kwekerij.

Hennepkwekerij 

Peuters De Blauwe 
Zeester naar de Sail
IJmuiden - Op woensdag 18 au-
gustus was het feest op kinder-
verblijf De Blauwe Zeester.
Alle kinderen van de peuter en 
de verticalegroep mochten mee 
naar de bootjes kijken.
In optocht met de bolderkar, 
wandelwagens, lopende peuters, 
leidsters en een paar helpende 
handen van ouders gingen zij op 
weg. Voor sommige kleine been-

tjes was het nog een hele trippel 
maar toen ze al die mooie boten 
zagen waren ze de vermoeid-
heid snel vergeten. Ze zagen he-
le mooie Piet Piraat-boten, zei-
den de kinderen.
Ook mochten ze nog even spe-
len op een strandje wat er speci-
aal was gemaakt. Moe maar vol-
daan ging de optocht weer te-
rug.

DCIJ-nieuws
Ongekende strijdlust 
bij dammers
IJmuiden - Met de start van het 
nieuwe damseizoen bestrijden 
de spelers elkaar met het sterk-
ste wapen wat er ter beschikking 
is; strijdlust. Eerst dan zal moe-
ten blijken of kennis techniek en 
talent voldoende aanwezig is om 
te winnen.
Voorzitter Willem Winter trad te-
gen een drietal jeugdspelers aan. 
Met Berrie Bottelier en Vince van 
der Wiele had hij het niet moei-
lijk. Maar Rick Hartman speel-
de een uitstekende partij en had 
lange tijd uitzicht op een goed 
resultaat. De routine van Winter 
was echter doorslaggevend. Paul 
Smit trad eveneens aan tegen 
een trio jeugdigen. Jurrien Fi-
scher en Max Doornbosch wer-
den snel op een nederlaag ge-
trakteerd maar tegen Stella van 
Buuren kreeg Smit weinig vat op 
het spel en moest zich tevreden 
stellen met een puntendeling.
Cees van der Vlis en Jack van 
Buuren kwamen na een pittig 
partijtje remise overeen.
Leo Binkhorst moet met zijn her-
start weer het juiste ritme vin-

den. Tegen Piet Kok boekte hij 
weliswaar een overwinning maar 
erg overtuigend was het niet. 
Stijn Tuijtel, een van de titelkan-
didaten, moest diep gaan om tot 
winst te komen. Eerst in het vier-
de speeluur sloeg het voordeel 
om in winst voor Tuijtel.
Jan Apeldoorn liet zich lelijk 
beetnemen door een uitstekend 
spelende Marcel Doornbosch.
In het gevorderde middenspel 
toverde Doornbosch een dam-
zet uit de stand die zijn oppo-
nent vloerde. Jacqeline Schou-
ten zag haar goede spel beloond 
met een verdiende overwinning. 
Ze kreeg de punten bepaald niet 
cadeau tegen een zich tot het ui-
terste verwerende Jan Maarten 
Koorn. Een goede competitie-
start was er voor Conall Sleutel.
De altijd lastig te bestrijden Cees 
van der Steen werd vanuit de 
opening onder druk gezet maar 
slaagde er lange tijd in het wan-
kele evenwicht te behouden. 
Eerst in het vierde uur stortte de 
defensie ineen en kon Sleutel de 
twee punten pakken. 

Bekijkt u dan eens de mogelijkheden van een 
eigen recreatieverblijf, zodat u te allen tijde op 
vakantie kunt. Er zijn al recreatieverblijven te 
koop vanaf €49.500,-. En bij DroomParken 

bent u niet alleen gegarandeerd van prachtige
recreatieverblijven op unieke locaties, er zijn 
ook mogelijkheden voor een gegarandeerd 
rendement.

Buitenhuizen

Buitenhuizerweg 2 | 1981 LK Velsen-zuid 
Tel: 023 538 37 26 | info@droomparkbuitenhuizen.nl
www.droomparkbuitenhuizen.nl

DUURT UW VAKANTIE
ALTIJD TE KORT?

Kijk voor meer informatie op www.droomparkbuitenhuizen.nl 
en kom langs op één van onze parken.
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Derde prijs Tour de 
France prijzenfestival
IJmuiden – Alie Mulder uit Vel-
serbroek won de derde prijs bij 
het Tour de France prijzenfestival 
van De Jutter/De Hofgeest. Ra-
bobank Velsen & Omstreken had 
een origineel wielrennershirt be-
schikbaar gesteld, dat de ren-
ners van de Rabobankploeg tij-
dens de Tour de France droegen. 
Zij kreeg het overhandigd door 

bankmedewerker Anke Hollan-
der. Alie wist direct een goede 
bestemming voor het shirt: ,,Het 
gaat naar mijn neef Jan in Stads-
kanaal. Een enorm liefhebber van 
de Tour de France. Hij fietst zelf 
ook, hij gaat het shirt dragen op 
de fiets. Hij is er ontzettend blij 
mee en kijkt al uit naar de post-
bode, die het komt brengen.’’

Velsen-Zuid - Zondag 5 sep-
tember organiseert IVN Zuid-
Kennemerland een fietsexcursie 
´Roofvogels’ in recreatieschap 
Spaarnwoude. Al geruime tijd is 
het een gevarieerd gebied met 
veel open ruimtes  afgewisseld 
met stukken park en bos. Door 
deze verscheidenheid aan land-
schappen komen hier veel ver-
schillende roofvogels voor zoals 
de havik, sperwer en de buizerd. 
In deze tijd van het jaar heeft 
men niet alleen kans op het zien 
van de hier nog verblijvende 
roofvogels maar ook zeker met 
zonnig weer kans op roofvogels 
die op doortrek zijn naar war-
mere oorden in het zuiden. De-
ze drie uur durende fietsexcursie 
gaat van boerderij Zorgvrij dwars 
tot onder andere de Binnenlie-
de bij Penningsveer. Vertrek om 
11.00 uur vanaf boerderij Zorg-
vrij, Genieweg, Velsen-Zuid. De-
ze excursie duurt ongeveer drie 
uur. Kijker meenemen. Aanmel-
den vooraf is niet noodzakelijk. 
Deelname is gratis. Informatie: 
Eric van Bakel, 023-5393507 of 
www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Fietsexcursie 
roofvogels

ReinUnie redt katje 
uit vuilniswagen
Velsen-Zuid - Vrijwilligers van 
Dierenambulance Velsen hebben 
onlangs een katje opgehaald bij 
het laadstation van ReinUnie aan 
de Amsterdamseweg.
De mannen van de vuilnisophaal-
dienst merkten het katje op in de 

vuilniswagen, nadat zij een kliko 
hadden geleegd. Net voordat het 
katje in de pers verdween, kre-
gen zij jonge diertje in de gaten 
en hebben zij het beestje eruit 
gehaald. Het katje maakt het in-
middels gelukkig goed.

Charissa Bosschert 
geeft stokje door
IJmuiden – Charissa Bos-
schert was 14 jaar, toen ze voor 
het eerst les gaf in jazzdance in 
buurtcentrum de Dwarsligger. 
Nu is ze bijna 23 jaar en moest 
ze er mee stoppen, tot haar grote 
spijt. In ruim acht jaar tijd heeft 
ze de jazzdance in de Dwars-
ligger op een hoger plan we-
ten te tillen, haar leerlingen dra-
gen haar op handen. Charissa is 
volgens hen lief, altijd vrolijk en 
ze heeft een engelengeduld. Ze 
wist vooral het plezier, dat ze zelf 
heeft in het dansen, goed over te 
brengen. De uitvoeringen waren 
altijd hoogtepunten, waar naar 
werd uitgekeken en het was ie-
dere keer weer spannend, welke 
leerling een solo mocht dansen. 
Als klap op de vuurpijl sloot Cha-
rissa haar dansloopbaan af met 
een geweldige show in het Wit-
te Theater, twee maanden gele-
den. Samen met haar leerlingen 
genoot ze hier erg van.
Charissa heeft onlangs haar 
HBO-studie toerisme en commu-
nicatie  met succes afgerond en 
heeft nu een baan bij een tour-

operator. Ze kon dit niet langer 
combineren met het lesgeven. 
Zaterdagochtend was er een af-
scheidsreceptie in het buurtcen-
trum, waar veel leerlingen en 
oud-leerlingen de docente jazz-
dance gedag kwamen zeggen. 
Soumaya had samen met Lexi en 
Merel speciaal voor deze gele-
genheid een dans ingestudeerd. 
Delilah (2), het zusje van Sou-
maya, had waarschijnlijk de mei-
den vaak zien oefenen en deed 
ook spontaan mee. Een komisch 
en vertederend gezicht. ,,Ik hoop 
dat ik het droog hou’’, zo begon 
Charissa haar toespraak aan het 
einde van de ochtend. Ze vertel-
de, dat het plezier in dansen al-
tijd op de eerste plaats had ge-
staan, het werken er aan op de 
tweede. Ze wordt onder andere 
opgevolgd door Chariss en oud-
leerling Suzan. ..Zij weet hoe ik 
met mijn meiden omga, ik ben ze 
toch een beetje als mijn kindjes 
gaan beschouwen’’, aldus Cha-
rissa. Ze besloot: ,,Ik kan terug-
kijken op een hele mooie fase in 
mijn leven.’’ (Carla Zwart)

Rabobank sponsor
van RKVV Velsen
Velsen - Rabobank Velsen en 
Omstreken blijft zeker tot 2013 
sponsor van RKVV Velsen. Daar-
toe werd een overeenkomst on-
dertekend door Edgar Engel-
kes, manager Private Banking 
en Theo Stam, voorzitter van RK-
VV Velsen. De sponsorrelatie van 
Rabobank Velsen en Omstreken 
en RKVV Velsen bestaat al enige 
jaren en verloopt voor beide par-
tijen naar volle tevredenheid. De 
prettige samenwerking was voor 
de directie van Rabobank Velsen 
en Omstreken aanleiding om de 
overeenkomst met drie jaar te 
verlengen. 
,,RKVV Velsen is een vereni-
ging die middenin de samenle-
ving staat, met leden uit Drie-
huis, Santpoort, Velserbroek en 
IJmuiden’’, legt Edgar Engelkes 
uit. ,,Het verenigingsprofiel van 
RKVV Velsen sluit daardoor goed 
aan bij de Rabobank. Als coöpe-
ratieve bank staan wij immers 

ook middenin de samenleving.’’ 
Rabobank Velsen en Omstreken 
is onder meer hoofdsponsor van 
het Rabo Ouder- Kind toernooi 
en het RKVV Velsen scholen-
voetbaltoernooi, dat de vereni-
ging ieder jaar organiseert.
RKVV Velsen heeft een positie-
ve en sportieve uitstraling, ruim 
25.000 bezoekers per jaar, een 
kleine 700 leden waarvan 450 
jeugdleden, 200 vrijwilligers en 
vele sponsoren.
RKVV Velsen bestaat bijna 90 
jaar. En is op weg naar de vie-
ring van het 100 jarig bestaan 
met het 1e en hopelijk snel een 
2e kunstgrasveld. Omdat zeker 
is dat de komende 10 jaar de lo-
catie Wolf en Dekenlaan zal blij-
ven bestaan, kan ook vernieuw-
bouw plaatsvinden van de kan-
tine, de kleedkamers en de ser-
viceruimtes. Een plan hiervoor is 
in de maak. Zie ook www.rkvv-
velsen.nl.

Spreekuur voor 
mensen met
diabetes
IJmuiden – Elke eerste en der-
de vrijdag van de maand is er 
van 10.30 tot 12.30 uur een in-
loopspreekuur in de prikpost van 
Medial aan het Fidelishof. Men-
sen kunnen daar terecht met al-
lerlei praktische vragen over di-
abetes, die zij in het dagelijk-
se leven tegenkomen. Maar 
ook je ervaring delen of even je 
hart luchten, het van je af pra-
ten behoort tot de mogelijkhe-
den. Marja van der Maden staat 
er voor open. Ze is in het dage-
lijkse leven werkzaam als dok-
tersassistente op de interne po-
li van het Kennemergasthuis lo-
catie Noord. Marja mag gerust 
een ervaringsdeskundige ge-
noemd worden, sinds zij zes jaar 
geleden zelf plotseling diabetes 
kreeg. Ze weet als geen ander 
waar je voor komt te staan, waar 
je tegen aan loopt en hoe je er 
soms 24 uur per dag mee bezig 
bent. ,,Er zijn ook veel onduide-
lijkheden’’, vertelt Marja. ,,Op een 
verjaardag kun je beter een ge-
woon gebakje eten, dan een sui-
kervrij. Dat is hartstikke vet. Als 
je daarna de insuline aanpast of 
meer gaat bewegen, dan kan dat 
best een keer. Meer bewegen is 
sowieso goed om complicaties te 
voorkomen.’’ Ze vervolgt: ,,Vooral 
mensen die net te maken krijgen 
met diabetes, hebben vaak vra-
gen. Ze moeten wennen aan een 
nieuwe levensstijl, ze hebben re-
gelmaat en discipline nodig.’’ Zij 
kunnen dus met vragen terecht 
op het inloopspreekuur. Een af-
spraak maken is niet nodig, men 
kan gewoon langs komen.
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Jong talent Dance & Ballet Company
Santpoort-Noord - Dit seizoen 
staat jong talent bij Dance & 
Ballet Company centraal: er zijn 
vakgerichte lessen voor kinde-
ren van 6 tot 21 jaar.  Het begint 
bij de klassieke groepen die ie-
dere leerling meer uitdaging ge-
ven in een fijne hobby. Gedegen 
technische lessen door HBO ge-
schoolde docenten. Doorstroom 
naar de Nationale Ballet Acade-
mie of het Conservatorium wordt 
zo op prima wijze gerealiseerd. 
Voor kinderen vanaf 6 jaar is er 
op donderdag les in Klassiek 
ballet, vanaf 12 jaar zijn er spit-
zenlessen. 
Streetdance en hiphop omvatten 
het grootste deel van de lessen. 
In Santpoort zijn er op maandag 
lessen met stoere moves en hip-
pe muziek voor kinderen van 6 
tot 21 jaar. De lessen voor kinde-
ren vanaf 6 jaar zijn een combi-
natie van streetdance en show-
dance. Zo wordt er naast de hip-

pe kindermuziek ook bekende 
musicalmuziek gebruikt. Deze 
lessen omvatten nog de nodige 
dosis techniek en muzikale vor-
ming zodat daar niet te snel aan 
voorbij gegaan wordt. De lessen 
worden op de laatste hits, eigen-
tijds en eigenwijs gegeven. Voor 
jongeren is de stijl meer New 
School Hiphop en Pop ‘n Loc-
king. Doorstroom naar een van 
de wedstrijdteams is zeer goed 
mogelijk, waardoor de uitdaging 
in de les nog leuker wordt. Er is 
in Santpoort op maandag een 
klas voor 9+, 13+ en 17+.  
Voor moeders 35+ is er een bij-
zondere les Fit! Deze les is afwis-
selend en pittig met de nodige 
BBB training. Er is tijd voor Zum-
ba en voor vloeroefeningen, voor 
stretching en ontspanningsoefe-
ningen. Een fijne groep en do-
cent, lekker in de buurt en zeer 
strak geprijsd. 
Kleuters staan in het thema An-

gelina Ballerina aan de voordeur 
van de wereld van de dans; grove 
motoriek, coördinatie en dansex-
pressie staan centraal in deze 
vrolijke en dynamische les. Wan-
neer kinderen 6 worden kun-
nen zij kiezen voor klassiek bal-
let of een eigentijdse dansvorm 
maar tot die tijd wordt er een ba-
sis gelegd voor jaren dansple-
zier. Deze kleuterles wordt gege-
ven op maandag om 16.00 uur. 
Op maandag 6 en 13 septem-
ber krijgt uw kind een cadeau-
tje van juf Christine wanneer zij 
een mooie kleurplaat of tekening 
meeneemt. 
Neem een vriend of vriendin mee 
en als zij zich opgeven voor de 
les, ontvang jij een gevulde tas 
met onder andere een D&BC  T-
shirt. Zie ook www.Dans-NU.nl 
of bel voor informatie Nicole 06-
5515898. Adres: Burgemees-
ter Enschedelaan 71 Santpoort 
Noord.

Sportclub aan de Kanaalstraat
Meer ruimte voor Work Out
IJmuiden – Op dit moment 
wordt de laatste hand gelegd 
aan twee mooie nieuwe zalen 
voor Work Out. De sportclub aan 
de Kanaalstraat beschikt straks 
over een zee van ruimte en daar-
om wordt er in september gestart 
met groepslessen zoals Spin-
ning, Zumba en Kids Dance.
Sporten in een groep is gezellig, 
de deelnemers motiveren elkaar. 
Spinning is al jaren een rage, het 
staat ook wel bekend als indoor-
cycling. Er wordt getraind op een 
soort hometrainer, via eenvoudi-

ge bewegingen en opzwepende 
muziek komen de deelnemers op 
een leuke manier in vorm. Zum-
ba is leuk en energiek, het kent 
snelle en langzame ritmes. Ca-
lorieverbranding en spiervers-
teviging zorgen voor een goed 
resultaat. Kids Dance is er voor 
kinderen van 6 tot en met 12 jaar. 
Muziek is een goede uitlaatklep, 
Kids Dance is goed voor de mo-
toriek en voor de conditie. Bo-
vendien wordt de creativiteit en 
de muzikaliteit geprikkeld. Kids 
Dance is plezier in bewegen 

op swingende muziek. Voor de 
groepslessen kunnen deelne-
mers zich vrijblijvend inschrijven 
voor een gratis proefles. En na-
tuurlijk blijft de mogelijkheid om 
individueel te sporten bij sport-
club Work Out. Ook dit wordt 
meer uitgebreid, met meer toe-
stellen en daardoor meer moge-
lijkheden. Kijk voor meer infor-
matie op www.workoutvelsen.nl. 
Sportclub Work Out is te vinden 
aan de Kanaalstraat 10 (vlakbij 
DFDS Seaways) en is telefonisch 
bereikbaar via 0255-540470.

Mike Flanders Dance 
Experience van start
IJmuiden - Zaterdag heeft 
Mike Flanders Dance Experien-
ce de deuren geopend van Da 
House, de nieuwste dansschool 
in IJmuiden. Tijdens deze dag 
kon iedereen workshops vol-
gen van alle lessoorten die wor-
den aangeboden in Da House:  
Breakdance, Streetdance, Hip-
Hop, Low impact aerobics, Zum-
ba en Afrojam wat in oktober in 
workshopvorm gegeven zal wor-
den. Er werd enthousiast meege-
danst en het is een erg geslaag-
de middag geworden. 
Afgelopen maandag zijn alle 
vaste lessen van start gegaan. Er 
zal nog wel iets gesleuteld wor-
den aan het lesrooster. Zo zal de 

Zumbales voor volwassenen van 
maandag om 17.00 uur een les 
worden voor tieners en volwas-
senen en zal er om 16.00 uur een 
Zumbatomics les gegeven gaan 
worden speciaal voor kinderen 
van 6 tot en met 12 jaar. Verder 
wordt maandelijks een andere 
workshop van 4 lessen aange-
boden. Deze workshop kan door 
iedereen gevolgd worden, of je 
nou lid bent van Mike Flanders 
Dance Experience of niet. In ok-
tober zal de eerste workshop Af-
rojam van start gaan op donder-
dagen. Hou voor alle informa-
tie over de lessen en activiteiten 
de website in de gaten: www.
mfdance-experience.nl.
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Nieuw bij ABC Kops: 
Judo in de Zorg
IJmuiden - Vlak voor de zo-
mervakantie zijn Gwen Kops en 
haar vriend Jesse Thorig bij ABC 
Kop in IJmuiden gestart met 
een groepje ‘zorgkinderen’. Dit 
groepje bestaat in Haarlem al 
een jaar of twee, maar door roos-
terwijzigingen moest worden uit-
geweken naar een andere loca-
tie. Daar de knusse judozaal van 
ABC Kops op zaterdagochtend 
nog niet bezet was, was de keu-
ze snel gemaakt.
‘Zorgkinderen’ zijn kinderen 
die in de reguliere judolessen 
te weinig aandacht krijgen, ter-
wijl zij deze door hun beperking 
wel nodig hebben om goed te 
kunnen functioneren. In het be-
staande groepje zitten voorna-
melijk kinderen met autisme, 
ADHD en Downsyndroom. 
Judo is geen therapie, maar 
heeft wel vaak een therapeutisch 
effect op kinderen met gedrags-

problemen. De zorg om met el-
kaars lichaam om te gaan bij 
het stoeien, vereist een bepaal-
de discipline en oplettendheid, 
waardoor samenwerking en res-
pect voor elkaar een logisch ge-
volg zijn.
Het werken met zorgkinderen 
vereist vakkundige ervaring en 
de kinderen zijn daarom bij ABC 
Kops in goede handen. Eigenaar 
Jos Kops en zijn dochter Gwen 
hebben het vorige seizoen een 
applicatiecursus Judoleraar in 
de Zorg gedaan bij Judo Bond 
Nederland. Jesse Thorig is net 
geslaagd voor het Cios met Aan-
gepast Sporten als hoofdvak en 
vriend Wouter Ril is net geslaagd 
als fysiotherapeut. Een professi-
oneel team dat met hart en ziel 
de zorgkinderen graag wil be-
geleiden. Zie voor informatie de 
advertentie in dit weekblad.

50 Go Fit bij Oyama
Velserbroek - Veel 50-plus-
sers zijn de afgelopen jaren 
gaan spor-
ten en bewe-
gen. Maar er is 
nog steeds een 
grote groep 
van ongeveer 
42 procent van 
de 50-plussers 
die in sportief 
opzicht niet ac-
tief zijn. Oyama 
wil deze inac-
tieve 50-plus-
sers in bewe-
ging krijgen én 
houden.
Daarom is Oy-
ama nu gestart 
met 50 Go Fit. De lessen bestaan 
uit bewegen op muziek, waarbij 
alle spieren worden getraind. Er 

wordt tijdens deze les niet ge-
sprongen. 50 Go Fit is spiervers-

terkend op een 
rustig tempo.
Lezers van De 
Hofgeest en De 
Jutter kunnen 
een maand lang 
gratis meedoen 
aan de lessen, 
zonder verdere 
verplichtingen. 
De lessen wor-
den gegeven op 
woensdagavond 
en staan onder 
leiding van Vera 
Kingma en In-
grid Reeser. 
Voor meer infor-

matie: www.oyama.nu.  Oyama is 
gevestigd aan Vromaadweg 20 in 
Velserbroek. 

Zumba bij Danscentrum ter Horst
IJmuiden - Alweer bijna tien  
jaar geven Mary en Chris ter 
Horst bij het gelijknamige dans-
centrum danslessen. Dat ze 
dit goed doen blijkt wel uit het 
groeiende aantal leerlingen, de 
behaalde resultaten bij het jaar-
lijkse afdansen en de prijzen die 
worden behaald door de wed-
strijdparen van ter Horst.

,,Ieder jaar proberen we wat 
nieuws’’, aldus Mary. ,,We heb-
ben Ierse dansen, solo dansen 
voor alleenstaanden, salsa en 
streetdance gehad. Niet alles is 
een succes gebleken, maar  daar 
kom je achter door het gewoon 
te doen.’’ 
Ballroom en latin blijven populai-
re dansen. Salsa groeit aan po-
pulariteit en aan Streetdance/
D4F  nemen steeds meer dansers 
deel. Hierbij worden de clips van 
bijvoorbeeld TMF nagedanst. Er 
zijn clubs voor jeugd en voor vol-
wassenen. Voordeel van street-
dance is dat je het alleen kunt 

doen. Ook aan wedstrijden voor 
deze dansvorm wordt door som-
mige dansers van ter Horst drif-
tig deelgenomen en met succes.  
Dit jaar is er weer wat nieuws: 
Zumba. Dit is de jongste fitness/
dansrage overgewaaid uit Ame-
rika. Het is een combinatie van 
fitness- en van dansbewegin-
gen op latin muziek. Zumba kent 
geen moeilijke choreografie en 
is dus geschikt voor iedereen die 

van swingende muziek houdt. 
Iedereen kan in dezelfde les op 
zijn of haar eigen niveau mee-
doen en toch een complete wor-
kout volgen. Bijkomend voordeel 
is dat Zumba kan helpen bij het 
bereiken van gewichtsverlies en 
na een paar weken is er al verbe-
tering aan taille en dijbenen.
Zie voor verdere informatie de 
advertentie elders in dit week-
blad.

Badmintonclub Velsen voor jong en oud
Velsen - Badmintonclub Vel-
sen is een gezellige vereniging, 
waar het plezier in sporten voor-
op staat. Deze sportclub, één 
van de oudste van de gemeen-
te, biedt elk jaar weer een geva-
rieerd programma, zowel voor de 
jeugd als voor de senioren. 
Natuurlijk draait alles om bad-
minton, maar dat is niet alleen 
maar een shuttle over een net 
slaan. Gediplomeerde trainers 
leren deelnemers te groeien van 
het niveau van ‘campingbadmin-
ton’ naar lange rally’s en stevig 
slaan. Scheelt op de camping 
een hoop bukwerk. Maar bij BC 
Velsen is meer te doen. Jaarlijks 
organiseren ze onder meer club-
kampioenschappen, ouder/kind-
toernooien en een jeugdtoernooi. 
Ook een eindejaarsfeest en olie-
bollentoernooi staan op het pro-
gramma en op de speelavonden 
is de ‘derde helft’ ook niet on-
belangrijk. Voor de talenten op 
badmintongebied: ze nemen met 
zes jeugd- en zes seniorenteams 

deel aan de competitie.
Het nieuwe seizoen staat weer 
voor de deur. Op 6 september 
pakken de senioren hun rac-
kets weer op en op 11 septem-
ber de jeugd. Interesse? Ga dan 
gewoon eens kijken op de trai-
ning. De eerste twee trainingen 
zijn gratis en nieuwe leden krij-
gen een gratis racket. De seni-

orentrainingen zijn maandag in 
het Polderhuis in Velserbroek 
en woensdag en donderdag in 
Sporthal Zeewijk in IJmuiden. De 
jeugd speelt zaterdagochtend, 
zowel in IJmuiden als in Velser-
broek. Meer weten of aanmel-
den? Op www.bcvelsen.nl vind 
je alles over deze gezellige ver-
eniging.

Dutch Tennis en recreatiebadminton
Velsen - Dutch Tennis en Re-
creatiebadminton zijn niet meer 
weg te denken uit het gemeen-
telijk sportaanbod overdag. 
Veel sporters hebben de weg 
gevonden naar sporthal Zeewijk, 
Eenhoornstraat 2 te IJmuiden en 
de O.G. hal, Van der Aartweg 16 
te Haarlem, waar respectieve-
lijk op woensdag van 09.00 tot 
12.00 uur en op donderdag van 
09.30 tot 12.00 uur de activitei-
ten plaatsvinden.

Sinds een paar jaar wordt er ook 
gevolleybald in de Kruisbergzaal, 
Kruisberglaan 5 te IJmuiden, op 
woensdag van 15.30 tot 17.30 
uur. Het seizoen van alle activi-
teiten loopt van september tot en 
met juni. De activiteiten zijn ge-
schikt voor ieder niveau en wor-
den kundig geleid door Dick 
Klinge.

Wie zin heeft om ‘het luie zweet’ 
kwijt te raken wordt aangeraden 

om eens een keer mee te doen. 
Na afloop is er zeker dat volda-
ne gevoel. Aanmelden is simpel, 
namelijk in de betreffende ac-
commodatie, voorafgaand aan 
de lessen zelf. 

De kosten zijn afhankelijk van 
het instapmoment en bestaan uit 
de aanschaf van een eenmalige 
stamkaart (alleen bij Dutch Ten-
nis) en strippenkaarten met 10, 
20, 30 of 40 strippen.
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Nieuwe yogastudio in Santpoort
Yoga voor iedereen
Santpoort-Noord - Deze week 
is Yogastudio Santpoort ge-
opend en zijn de lessen gestart 
in de Hoofdstraat in Santpoort-
Noord. Er staan twaalf lessen per 
week op het rooster, zowel in de 
ochtend als in de avond. Zo is er 
voor ieder niveau een geschik-
te les.
De studio is een initiatief van 
Paula Winkelaar en Caroline 
Oosthoek. Zij zijn beide enthou-
siaste yogabeoefenaars en do-
centen die hun passie voor yo-
ga willen delen. Zaterdag 28 au-
gustus was de feestelijke ope-
ning van de yogastudio. Deze 
open dag, met onder andere een 
workshop van Johan Noorloos, 
was een grandioos succes. Jo-
han Noorloos is een van Neder-
lands bekendste yogadocenten 
en schrijver van het boek ‘Hoe 
yoga je leven kan veranderen’. 
Met hetzelfde enthousiasme zijn 
deze week de lessen in de studio 

gestart. Van maandag tot en met 
donderdag is de studio ‘s mor-
gens en ‘s avonds open voor Vin-
yasa Yoga, Slow Yoga, Ashtanga 
Yoga, Hatha Yoga en Zwanger-
schapsyoga. 
Er zijn veel vooroordelen over yo-
ga. Er wordt vaak gedacht dat je 
lenig moet zijn voor yoga, of dat 
het zweverig is. In de lessen is 
te zien dat yoga een ervarings-
leer is.  Wat yoga voor je doet is 
voor iedereen anders. Wil je we-
ten wat yoga voor jou kan doen, 
schrijf je in voor een van de les-
sen. Voor iedereen die graag 
eens wil kennismaken met de 
verschillende vormen, is er een 
proefpakket. Met dit proefpakket 
kun je drie lessen volgen naar 
keuze. Zo kun je een idee krij-
gen of er een les is die jou aan-
spreekt. 
Kijk voor meer informatie op 
www.yogastudiosantpoort.nl of 
de advertentie in deze krant. 

FysioSport IJmond is Special Health
Santpoort-Noord – Per 1 sep-
tember is FysioSport IJmond, 
aan Crocusstraat 1e, overgegaan 
in handen van Richard de Jonge. 
De naam van het beweegcen-
trum is nu Special Health Fysi-
osport & Fitness. Zaterdag heeft 
Martin van Duijn de sleutel over-
gedragen aan Richard. 
Martin begon 14 jaar geleden 
met FysioSport IJmond en juist 
de persoonlijke aandacht voor 
elke cliënt ligt aan de basis van 
het succes van deze kleinschali-
ge sportschool. Richard de Jon-
ge heeft al jaren ervaring als per-
sonal trainer en werkte onder 
meer als manager in een zeer 
grote sportschool in Hoofddorp. 
Richard: ,,Juist de kleinschalig-
heid van deze sportschool trok 
me aan. Met deze kleine groe-
pen krijgt iedereen persoonlijke 
aandacht. De naam Special He-
alth Fysiosport & Fitness heb ik 
gekozen omdat wij hier cliën-
ten met blessures of chronische 
aandoeningen begeleiden, maar 
ook ‘gezonde’ mensen die zich 
niet zo thuis voelen in een grote 
sportschool. We maken voor elke 
cliënt een persoonlijk beweeg-
plan waarin we met fitnessappa-
raten en oefeningen werken aan 
de gestelde doelen en rekening 
houden met eventuele beperkin-

gen. Daarnaast begeleiden we 
ook enkele mensen die topsport 
bedrijven. Het is heel belangrijk 
een beweegplan te maken dat 
bij iemand past en waar groei in 
zit. We zien dat de cliënten trots 
zijn op wat ze doen en met ple-
zier sporten. Ze laten het zelden 
afweten, omdat we ze niet over-
vragen, maar precies genoeg 
opbouwen. Daarbij is communi-
catie het toverwoord.’’
Martin van Duijn is heel blij met 
Richard als opvolger: ,,Nu al zijn 
de openingsuren uitgebreid, is 
het interieur op goede wijze op-
geknapt en zijn er plannen om 

een loopgroep te starten. Ik ben 
er trots op dat iemand als Ri-
chard, met zijn passie en ambi-
tie, mijn ‘kindje’ wil opvoeden.’’
Aankomend fysiotherapeut Ro-
ber zal aan Special Health Fysi-
osport & Fitness verbonden blij-
ven, om waar nodig te adviseren 
en mee te werken. Een verrijking 
van het aanbod bij Special He-
alth bestaat uit een massage-
ruimte waar men een ontspan-
nings-, sport- of shiatsumassage 
kan krijgen van Richard. Er zijn 
diverse trainingsmogelijkheden 
tegen zeer schappelijke prijzen.
Zie ook www.specialhealth.nl.

Grote eindvoorstelling in Kennemer Theater
Dans & Balletstudio Jolein 10 jaar
Santpoort-Noord - Het 10-jarig 
bestaan van Dans & Balletstu-
dio Jolijn wordt gevierd met al-
lerlei leuke dansactiviteiten. Met 
als klap op de vuurpijl de grote 
eindvoorstelling op 17, 18 en 19 
juni 2011 in het Kennemer The-
ater te Beverwijk.

Met een vestiging in Santpoort-
Noord en Heemstede is Dans & 
Balletstudio Jolein voor iedereen 
uit de regio Velsen, Heemstede 
en Haarlem makkelijk te berei-
ken. De ruime studio’s zijn voor-
zien van een mooie dansvloer, 
spiegelwanden en barre. Dans & 
Balletstudio Jolein werkt alleen 
met gediplomeerde docenten en 
met relatief kleine groepen, zo-
dat voor ieder de tijd en ruimte 
aanwezig is om te (leren) dan-
sen. Met een groot aanbod van 

verschillende lessoorten is er 
voor ieder wat wils.Peuterballet, 
Kleuterdans, Kinderdans, Klas-
siek ballet, Spitzen, Jazz dance, 
Streetdance, Dance mix, Hiphop 
en Breakdance. Nieuw dit sei-
zoen is Zumba voor volwassen. 
,,Behalve recreatief dansen, komt 
het regelmatig voor dat dansers 
doorstromen naar een dansge-
richte vakopleiding. Ook dit jaar 
gaan er weer leerlingen studeren 
aan de verschillende balletoplei-
dingen in ons land, “zo meldt Jo-
lein van der Geest. 

Dans & Balletstudio Jolein is te 
vinden in Santpoort-Noord aan 
de Hagelingerweg 325 (Soli ge-
bouw) en in Heemstede aan de 
Sportparklaan 16 (Sportpla-
za Groenedaal) Voor meer info 
www.dansenballetstudiojolein.

nl, info@balletstudiojolein.nl of 
bel 020-6179443.

Open dag en meer kidsuren Move2Fit
Velserbroek – Zondag 5 sep-
tember is er een sportieve open 
dag bij Move2Fit Aerobic & 
Dance Studio aan Klompenma-
kerstraat 17. Op de open dag 
worden van 13.00 tot 16.00 uur 
zowel binnen als buiten, op een 
groot podium, spetterende de-
mo’s van diverse workouts ge-
geven door de instructeurs. Wie 
wil kan meteen meedoen. Wie 
zich tijdens de open dag opgeeft 
krijgt de eerste maand sporten, 
in september, gratis.

Move2Fit Aerobic & Dance Stu-
dio bestaat een jaar. Er is veel 
gebeurd in dit eerste jaar. De 
lessen zijn naar behoefte van 
de cursisten enorm uitgebreid. 

Zo zijn er zowel overdag als ’s 
avonds lessen voor volwassenen, 
zoals diverse Steplessen, Body-
shape, Yoga, Zumba en Pump. 
Nieuw zijn de extra lessen voor 
de jeugd voor kids vanaf zes jaar. 
Zij kunnen meedoen aan Street-
dance, Kids Jazz of Showdance. 
Voor kinderen vanaf 7 jaar is er 
Breakance. Verder is er een les 
Zumba 14+ en HipHop 14+. 
Move2Fit is een kleinschalige, 
gezellige sportstudio met en-
thousiaste instructeurs. Parke-
ren kan gratis vlak voor de deur. 
Groot voordeel van Move2Fit zijn 
de soepele betalingsvoorwaar-
den. Opzeggen kan per maand. 
Onbeperkt sporten kan voor 27,50 
euro per maand. Maar er zijn ook 

strippenkaarten voor en voorde-
lige maandkaarten. Move2Fit is 
52 weken per jaar geopend.
Kijk op www.move2fit.com en ga 
lekker meedoen op de open dag. 
Bel voor informatie 023-5374043 
of 06-12329108.
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Maak kans op twee tickets
Mooi weer tijdens 
2Generations Open Air
Regio – Aanstaande zaterdag 
staat het te gebeuren: de eer-
ste grote buiteneditie van het 
bekende feest 2Generations. 

2Generations Opem Air belooft 
een feest van herkenning te wor-
den, met bekende artiesten van 
vroeger en nu. Volgens de voor-
spellingen wordt het genieten in 
de nazomerzon, dus de laatste 
dagen heeft de kaartverkoop een 
enorme vlucht genomen. De laat-
ste tickets zijn verkrijgbaar via de 
website www.2Generations.nl en 
verschillende voorverkoopadres-
sen, voor beide geldt, zolang de 
voorraad strekt.
Het festival begint om 15.00 uur 
en zal spectaculair eindigen om 
0.00 uur. Op de line-up staan 
bekende artiesten als Rober-
to Jacketti & The Scooters, Wol-
ter Kroes, Gregor Salto, Hans en 
Candy Dulfer en nog vele ande-
ren. Het complete, bomvolle pro-
gramma kan men ook vinden op 
de website van het evenement. 
Verschillende restaurants zul-
len voor een variëteit aan culi-
naire hoogstandjes zorgen en 

ook de luxe zomerdrankjes zul-
len niet ontbreken. De Open Air-
editie vindt plaats aan de Veer-
plas in Haarlem bij restaurant Sa-
plaza. Op slechts 5 minuten fiet-
sen van het centrum van Haar-
lem ligt het festivalterrein: tegen-
over de IKEA en schuin tegen-
over de PTT toren. Station Haar-
lem-Spaarnwoude ligt op 3 mi-
nuten loopafstand van deze unie-
ke locatie en tot ruim na het eve-
nement vertrekken er nog treinen 
richting Haarlem en Amsterdam. 
Met de auto is het terrein uitste-
kend bereikbaar. Uw auto kunt u 
eenvoudig en gratis kwijt rondom 
het bedrijventerrein in de Waar-
derpolder.

Lezers van deze krant kunnen 
tickets winnen door een e-
mail te sturen naar info@jut-
ter.nl o.v.v. 2Generations Open 
Air. Onder de inzenders wor-
den 2x2 tickets verloot. Mai-
len kan tot vrijdag 1200 uur. 
Winnaars krigen voor 13.00 
uur bericht. Over de uitslag 
kan niet gecorrespondeerd 
worden.

Feestcafé verder als 
Loeca eten & drinken
IJmuiden - De naam van de 
nieuwe horecazaak van Hans, 
Rick en Remco Glas is be-
kend: Loeca eten & drinken. 
Feestcafé Seasons is deze zo-
mer omgebouwd tot een tren-
dy spijslokaal waar eten en 
drinken centraal staan. Als 
alles meezit gaan de deuren 
eind september open.

,,In Loeca draait alles om kwali-
teit, verse producten en eerlijke 
prijzen’’, vertelt Remco Glas. ,,We 
hebben er bewust voor gekozen 
om het geen brasserie of grand 
café te noemen. Dat schept ver-
wachtingen. De ondertitel van 
Loeca is eten en drinken. Dat 
zegt volgens mij voldoende.’’ Dat 
Loeca voor kwaliteit gaat, blijkt 
onder meer voor de keuze van 
het biermerk (Hertog Jan en Ju-
piler) en de koffie (Segafredo).
Hans Bos is aangetrokken als 
chef-kok. De geboren IJmuide-
naar stond jarenlang achter het 
fornuis in ’t Palet in Santpoort-
Noord en is momenteel bezig 
aan zijn laatste weken bij ’t Stil-
le Water in Spaarndam. ,,Ik wil de 
gasten een combinatie van tra-
ditionele en wereldse gerechten 
voorschotelen’’, legt hij uit. ,,Na-
tuurlijk hebben we saté op de 
kaart staan, maar ook verfijn-
dere gerechten zoals cocquilles, 
lam, eend en zeeduivel. Als we 
een groep binnen krijgen, dan 
moet er voor iedereen iets te kie-
zen zijn.’’ De chef-kok krijgt in de 
keuken hulp van Remco, die de-
buteert achter het fornuis. Broer 
Rick gaat zijn werk in Rico’s 
combineren met de bar van Loe-
ca, vader Hans doet een stapje 
terug.
De nieuwe zaak biedt plaats aan 
50 personen - de bar en het ter-
ras niet meegerekend - en wordt 

laagdrempellig en kindvriende-
lijk. Er komt een speciale hoek 
waar kinderen naar hartenlust 
kunnen spelen, terwijl papa en 
mama van het diner genieten. 
Remco verwacht dat veel men-
sen die 10 jaar geleden in Sea-
sons kwamen, nu met hun kin-
deren naar Loeca zullen komen. 
Na het diner gaat de muziek iets 
harder, maar een latertje zal het 
niet worden. ,,We zijn open van 
tien uur ’s ochtends tot een uur 
’s nachts. De tijd dat we tot diep 
in de nacht doorgingen, is voor-
bij. Daar worden we echt te oud 
voor’’, lacht Remco.
Al de hele zomer wordt in het 
pand aan de Kennemelaan 
hard gewerkt aan de voltooi-
ing van Loeca. Het meeste klus-
werk wordt door de familie Glas 
zelf gedaan, maar het interieur is 
overgelaten aan het Amsterdam-
se bureau E.S.T.I.D.A. De restau-
rantketen Wonders, met vestigin-
gen in Bergen, Egmond aan Zee 
en Zaandam, geldt als belang-
rijkste inspiratiebron. Roodbrui-
ne tinten en eikenhout voeren de 
boventoon in de ruime horeca-
zaak, die in niets meer doet den-
ken aan Seasons. Opvallend is 
het verspringende behang, maar 
ook het meubilair, dat nu nog in 
een loods staat, is zeer fraai.
Nog een maand en dan kan Vel-
sen kennis maken met Loeca, 
een nieuwe horecazaak die on-
getwijfeld voor veel gespreksstof 
gaat zorgen. Zeker bij de liefheb-
bers van lekker eten en drinken!

IJmuiden - Zondag 5 september  
is er weer jammen in de Zeeweg-
bar. De zomerstop is voorbij. Dus 
nodigen Annebel en Rafael mu-
zikanten uit de wijde omgeving 
uit weer eens een ouderwets of 
nieuwerwets stukje te jammen 
in de Zeewegbar. Speel je gi-
taar, bas, drums, toetsen, saxo-
foon, trompet of een ander span-
nend instrument, dan ben je van 
harte welkom. Maar ook zangers 
en zangeressen zijn meer dan 
gewenst. Backline is aanwezig, 
Tom Makkes verzorgt het geluid. 
Wel je eigen instrument meene-
men natuurlijk. Speelduur en stijl 
zijn afhankelijk van de  muzikan-
ten, dus zorg dat je op tijd bent.  
Aanvang 17.00 uur. 

Jammen in 
de Zeewegbar

Wat is dementie?
Regio - Op dinsdag 7 septem-
ber is er een Alzheimer Café 
in Heemskerk en het onder-
werp is: Wat is dementie?

Steeds vaker worden we gecon-
fronteerd met dementie. Maar 
weten we eigenlijk wel wat de-
mentie is? ‘Bestaan er verschil-
lende vormen van dementie en 
waardoor krijg je het? Is demen-
tie erfelijk en op welke leeftijd 
komt het voor? Ik vergeet ook 
wel eens wat of weet niet meer 
waar ik mijn sleutels heb laten 
liggen, is dat ernstig?’
Allemaal vragen die mensen 
parten kunnen spelen wanneer 
zij het gevoel hebben wanneer 
er iets niet pluis is. In het Alzhei-
mer Café probeert men daar een 
antwoord op te geven. Het Alz-
heimercafé is in Brasserie Wa-
terrijck  in Heemskerk.  Adres: 
Lessestraat 4, 1966 SG Heems-

kerk. Op dinsdagavond 7 sep-
tember van 20.00 tot 21.30 uur. 
De deur is open vanaf 19.30 
uur. Iedereen is welkom: men-
sen met geheugenproblemen, 
partners, kinderen, vrienden en 
buren. Wie er nog nooit eerder 
is geweest, moet beslist komen 
kennismaken. De toegang én 
het eerste kopje koffie zijn gra-
tis. Aanmelding vooraf is niet 
nodig. De bezoekers krijgen in-
formatie van hulpverleners en 
van mensen die uit eigen erva-
ring spreken. Bij elk café wor-
den deze geïnterviewd door on-
ze vaste gespreksleider. Na dit 
gesprek is er gelegenheid om 
vragen te stellen. Er is een ta-
fel met brochures en andere li-
teratuur om thuis eens rustig na 
te lezen. 
Werkgroep Alzheimercafé is 
overdag bereikbaar onder tele-
foonnummer 06-33631872.

‘Woningverkoop succes’
IJmuiden - De verkoop van de 
woningen in de eerste fase in 
Oud IJmuiden verloopt uitste-
kend. In december 2009 start-
te woningcorporatie AWV Eigen 
Haard de verkoop van 41 koop-
garantappartementen en 10 ap-
partementen in de vrije sector in  
de appartementengebouwen De 
Vrijheit en De Vreede. Inmiddels 
is al 86 procent van de woningen 
verkocht.
Peter van Ling, directeur AWV 
Eigen Haard: ,,We zijn heel blij 
om te zien dat de meeste wonin-
gen al in zo’n korte tijd  verkocht 
zijn. Zeker gezien de onzeker-
heid die momenteel de woning-
markt overheerst. De huidige si-
tuatie op de woningmarkt maakt 
mensen voorzichtig. Je ziet bo-
vendien dat veel bouwprojec-
ten vanwege de economische 
omstandigheden worden afge-
blazen.’’ De verkoop van de wo-
ningen in dit project  blijkt ech-
ter  weinig last te hebben van de 

recessie. Annemiek Breed, di-
recteur Bon & Breed Makelaar-
dij: ,,Ook wij zijn heel blij dat de 
verkoop in Oud IJmuiden een 
succes te noemen is. Wij hebben 
van het begin af aan het vertrou-
wen gehad in goede verkoopre-
sultaten. Met zo’n variëteit aan 
appartementen in zo’n histo-
risch gebied kan het bijna niet 
mis gaan. Daar wil toch iedereen 
wonen? Toch blijf je altijd afhan-
kelijk van externe factoren, zoals 
de huidige woningmarkt. Wij zien 
zowel in de nieuwbouw als in de 
bestaande bouw de markt weer 
aantrekken en kijken dan ook 
met alle vertrouwen uit naar de 
verdere ontwikkelingen in Oud 
IJmuiden.’’
In de Vrijheit  zijn nog slechts drie 
vrije sector woningen te koop.  In 
De Vreede zijn nog vier Koop-
garantwoningen beschikbaar. In 
de appartementengebouwen De 
Vrijheit en De Vreede komen be-
halve koop- ook huurwoningen.

Velsen - Inwoners van Velsen 
met een laag inkomen hebben 
misschien wel recht op financi-
ele steun. De Formulierenbriga-
de Velsen helpt gratis bij het in-
vullen van de formulieren en kijkt 
naar de regelingen en voorzie-
ningen die van toepassing kun-
nen zijn. De kosten van een dag-
je uit kunnen bijvoorbeeld via het 
formulier Sociaal Culturele Activi-
teiten worden teruggevraagd. Bel 
om een afspraak te maken met 
de Formulierenbrigade Velsen 
tussen 9.00 en 17.00 uur telefoon-
nummer 0255-533885. Of loop 
even binnen in Loket Velsen voor 
Wonen, Welzijn en Zorg, gebouw 
de Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden 
of maak een afspraak maken via 
de e-mail formulierenbrigade-
velsen@madi-mk.nl. De consu-
lenten van de Formulierenbriga-
de Velsen komen ook bij mensen 
thuis die niet mobiel zijn.

Voorzieningen 
check up

Velsen - In de week van 12 tot 
18 september wordt gecollec-
teerd voor het Prinses Beatrix 
Fonds, voor mensen met een 
spierziekte of bewegingsstoor-
nis.  Naar schatting zijn er in Ne-
derland 200.000 mensen met 
een spierziekte of bewegings-
stoornis. Zij zijn doorgaans on-
geneeslijk ziek en soms invali-
de. Helaas zitten hier ook veel 
kinderen tussen. Het Prinses 
Beatrix Fonds collecteert om we-
tenschappelijk onderzoek te fi-
nancieren. Dit jaar staan kinde-
ren met een spierziekte centraal, 
zodat uiteindelijk buitenspelen, 
naar school gaan en zelfstandig 
ademhalen ook voor deze kinde-
ren vanzelfsprekend wordt. Wie 
de collectant misloopt, wordt uit-
genodigd een bijdrage te sto-
ren op girorekening 969 ten na-
me van Prinses Beatrix Fonds te 
Den Haag, zie ook www. prin-
sesbeatrixfonds.nl.

Collecte 
spierziekten



pagina 24 2 september 2010

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en don-
derdag restaurant. Tussen 12.00 
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 
11.45 uur) een 3-gangen a la 
carte menu. 6,- p.p. Op woens-
dag en vrijdag om 12.00 uur 
open tafel. 
Kienavonden. Eén maal in de 8 
weken is er kienavond. De eer-
ste kienavond is op woensdag 15 
september. Kaartverkoop start 
maandag 6 september aan het 
buffet.
Gezelligheid: Men kan deelne-
men aan een activiteit, een bab-
beltje maken, een kopje koffie/
thee, een glaasje frisdrank of iets 
sterkers gebruiken met andere 
gasten en vrijwilligers.
Filmavonden. Vanaf oktober 
wordt in de wintermaanden tot 
april elke 3e donderdagavond 
een film vertoond. Aanvang 
19.30 uur. Kosten 2,-. 
Thema avonden: Eénmaal per 
maand worden er thema avon-
den georganiseerd met diverse 
interessante onderwerpen.
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het week-
end. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- 
en vrijdagochtend vanaf 10.00 
uur. ‘s Middags op donderdag-
, vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag.
Internetcursus, nu op woens-
dagmiddag voor senioren. Kos-
ten 15 euro voor drie middagen. 
Er is geen wachtlijst. Opgeven bij 
de beheerder.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant is weer van start ge-
gaan. Elke maandag en woens-
dag kan men van 11.45 tot 13.00 
uur men terecht voor een kopje 
soep, een hoofdmaaltijd en een 
toetje naar keuze. Kosten 6,-.
Open tafel. De eerstvolgende 
open tafel is op vrijdag 10 sep-
tember, aspergesoep met ham, 
witlof, aardappelen, rundervink 
en fruitsalade met slagroom toe.  
Opgeven maandag 6 september 
tussen 11-12 uur. Aanvang 12.30 
uur. Dinsdag 14 september: gou-
lashsoep, Chili concarne en va-
nilleyoghurt met slagroom toe. 
Opgeven donderdag 9 septem-
ber tussen 11-12 uur. Aanvang 
17.30 uur.
Modeshow en verkoop, don-
derdag 9 september vanaf 10.00 
uur. De verkoop duurt tot ca. 
15.00 uur. Toegang is gratis.
Informatiebijeenkomst Thuis-
zorg, donderdag 16 september. 

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Aanvang 10.00 uur. Toegang is 
gratis.
Expositie Leny Cortel met haar 
olieverf schilderijen en een twee-
tal keramiek. Toegang gratis. Ex-
positie is te zien tot 4 oktober.
Internetcursus voor senioren 
op de woensdagochtend. Zij 
kunnen weer deelnemers aan-
nemen.
Vrijwilligers voor de open ta-
fel, felicitatiedienst en het buf-
fet gezocht. Info: M. Stam, 023-
5386528.
Optreden Cocktailtrio donder-
dag 30 september om 14.30 uur. 

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 023-8910195.
Inloopspreekuur Ouderenad-
viseurs: maandag- en vrijdag-
ochtend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreek-
uur iedere werkdag op afspraak 
(09.00–12.00 uur): tel. 0255-
533885.
Frontoffice van Zorgbalans: 
vragen over zorgverlening: tel. 
023-8910550.
Formulieren Brigade: moeite 
met het invullen van gemeente-
lijke formulieren? Hiervoor kan 
men langskomen of bellen met 
tel. 0255-533885.
Bijeenkomst over Senioren en 
Veiligheid door Jerry Ramdayal, 
wijkagent Politie Kennemerland. 
Van 10.00 tot 14.00 uur incl. klei-
ne lunch. Toegang gratis.
Modeshow vrijdag 3 september 
door Modehuis H en A. Aanvang 
10.30 uur. 

ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Bridgen op dinsdag om 13.30 
uur (koffiedames gevraagd), en 
om 19.30 uur klaverjassen.
Schilderen op donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur. 
Klaverjassen op vrijdag om 
13.30 uur.

Wijksteunpunt De Watervliet, 
Doelmanstraat 34 in Velsen-
Noord, telefoon 0251-226445
Open huis, zaterdag 4 septem-
ber van 10.00 tot 15.00 uur. 

ANBO afdeling IJmuiden, Drie-
huis en Velsen-Zuid
Volledig verzorgde 8-daag-
se herfs-mozaiek langs Moezel 
en Rijn met de Prinses Juliana. 
Dinsdag 19 t/m 26 oktober. In-
lichtingen mw. B. Wit-Mateboer, 
tel. 06-22197237

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Woensdag 8 september op-
treden Bel Canto. Aanvang 15.00 
uur. 
Woensdag 15 september dvd 
André Rieu. Aanvang 15.00 uur.
Zaterdag 18 september Grace 
Darling. 15.00 uur.
Woensdag 22 september quiz 
Raad het Logo. Aanvang 15.00 
uur. 
Woensdag 29 september kunt u 
zingen? Zing dan mee! Aanvang 
15.00 uur.

19e Eeuw centraal op 
expositie in De Waag
Haarlem - Het thema van de 
landelijke Open Monumenten-
dagen luidt dit jaar “De smaak 
van de 19e eeuw”. Dit thema 
vormde voor 10 leden van de 
kunstenaarsvereniging KZOD 
residerend in  De Waag een aan-
sporing om hieraan een speciale 
expositie te wijden. Temeer daar 
dit historische gebouw  aan het 
Spaarne dit jaar tijdens de ko-
mende Monumentendagen spe-
ciale aandacht krijgt!    
De 10 beeldende kunstenaars 
afkomstig uit de gehele regio ex-
poseren hun werk niet alleen in 
de Waag maar ook in het fraaie 
laat 19e eeuwse Raadhuis te 
Heemstede waarvan de bouw-
stijl gebaseerd is op de Neder-
landse raadhuizen aanvang 18e 
eeuw. Tijdens de Open Monu-
mentendagen op zaterdag 11 en 
zondag 12 september worden in 
de Waag speciale activiteiten ge-
organiseerd.
De bezoekers kunnen op beide 
locaties zien hoe dit thema de 
exposanten heeft geinspireerd. 
Afke Spaargaren uit IJmuiden 
grijpt terug naar het z.g. “Cloi-
sonnisme”, een post-impressio-
nistische stijl waarbij draden aan 
het werk werden gesoldeerd die 
vervolgens met gepoederd glas 
in brand werden gestoken (zie 

foto boven). Cora Verhoog verrast 
met in 19e eeuwse stijl gemaak-
te borden die zij versierd heeft 
met randmotieven en voorstel-
lingen in kleur. “Bloemendaals 
Bont” noemt de uit Bloemen-
daal afkomstige keramiste deze 
borden kortweg (foto onder). Ja-
cintha Reijnders uit Heemstede 
heeft zich laten inspireren door 
het meesterwerk “A la recher-
che du temps perdu” van de 19e 
eeuwse schrijver Proust. Voor de 
Haarlemse schilderessen Ron-
nie Helder en Mary Huijg vormt 
het landgoed Elswout een ware 
inspiratiebron terwijl Lizan van 
Dijk in haar werk de nadruk legt 
op de opkomende industrialisa-
tie in de 19e eeuw.
De feestelijke opening van de-
ze tentoonstelling door de Wet-
houder van Cultuur van de Ge-
meente Heemstede Jur Botter 
vindt plaats op vrijdag 27 au-
gustus om 16.00 uur in de Waag. 
Aldaar loopt de expositie tot en 
met zondag 12 september (ope-
ningstijden: van 13.00 tot 17.00 
uur) In het Raadhuis te Heem-
stede (Raadhuisplein 1) is dat 
vanaf 1 t/m 30 september (ope-
ningstijden maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur) Voor ver-
dere informatie: www.kzod.nl  en 
www.openmonumentendag.nl.

Strandbibliotheek
groot succes
IJmuiden aan Zee - De Strand-
bibliotheek heeft dit jaar bijna 
50% meer bezoekers getrokken 
dan vorig jaar. In 2009 was de 
strandbieb acht weken open en 
kwamen er 2955 bezoekers die 
samen voor 1348 uitleningen 
zorgden. In 2010 bezochten een 
recordaantal van 3325 bezoekers 
de Strandbibliotheek in de zes 
weken dat de deuren geopend 
waren voor publiek. Dat zijn bijna 
400 bezoekers meer dan in 2009. 

En dat terwijl het zomerweer in 
2009 een stuk mooier was. 
Ook de activiteiten werden druk 
bezocht. Populairste van het pro-
gramma was dit jaar ‘Versier je 
blote voeten’. Maar liefst tach-
tig bezoekers lieten hun teenna-
gels lakken en beplakken, teen-
slippers werden versierd, en voor 
volwassenen was er een ont-
spannend voetenbad. De Strand-
bibliotheek werd dit jaar voor de 
vierde keer georganiseerd.

IJmuiden - De Nederlandse Ca-
viafokkersclub organiseert op 
zaterdag 11 september en ta-
felkeuring in clubgebouw “Cor 
Bos” van Kleindiersportvereni-
ging IJmond en omstreken, Hee-
renduinweg 6B in IJmuiden (aan 
de weg bij het zwembad, naast 
de stoplichten). De keuring be-
gint om 10.00 uur en de dag 
wordt om 16.00 uur afgesloten. 
Op deze show zijn er weer veel  
uiteenlopende rassen en kleuren 
cavia’s te bewonderen. Heeft u 
wel eens een Lunkarya (langhaar 
met pijpenkrullen) of een Tan-
cavia gezien? De geshowde ca-
via’s worden hobbymatig gefokt 
en de mooisten worden door de 
fokkers geshowd. Een bonte ver-
zameling dieren die de Neder-
landse rassenstandaard zo veel 
mogelijk benadert. Onderlinge 
competitie in een gezellige sfeer, 
maar ook zeer de moeite van het 
bekijken waard. Ook zijn er op 
de show cavia’s en cavia-artike-
len te koop en kunt u informa-
tie over de verzorging van uw ca-
via’s krijgen. Kinderen (en ande-
re cavialiefhebbers) kunnen met 
hun eigen cavia deelnemen aan 
de keuring in de huisdierklasse. 
De keurmeester keurt de dieren 
op verzorging en gezondheid. 
Hij/zij vertelt hoe je het beste 
voor je cavia kan zorgen en helpt 
bij het nagels knippen (1 eu-
ro per cavia). Deze keuring be-
gint om 14.00 uur. Opgave voor 
deelname op de dag zelf tussen 
13.30 en 14.00 uur bij het secre-
tariaat in het clubgebouw. Kos-
ten 1 euro per cavia. Voor iedere 
inschrijving is er een leuke her-
innering en attentie beschikbaar. 
Komt u gerust eens langs om te 
zien hoe anderen met hun hobby 
bezig zijn. De toegang is gratis.  
De Nederlandse Caviafokkers-
club organiseert een paar keer 
per jaar op verschillende plaat-
sen in Nederland keuringen van 
cavia’s voor haar leden en lief-
hebbers van cavia’s. De Neder-
landse Cavia fokkers Club is een 
club van liefhebbers die zich in-
zet voor de cavia in Nederland in 
de breedste zin van het woord. 
Het bestuur van de NCC tracht 
jaarlijks om voor de leden een 
zo gevarieerd mogelijk program-
ma op te stellen om de kennis 
van het houden, fokken en ver-
zorgen van cavia’s te stimuleren. 
De doelstelling is om de gezond-
heid en welzijn te bevorderen zo-
dat we gezonde en goede cavia’s 
kunnen houden, fokken en sho-
wen.

Caviashow
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Velsen - Zondagavond 5 sep-
tember is Dicky Sintenie stam-
gast. Deze uit Drenthe afkomsti-
ge dame is op ongeveer 20-jari-
ge leeftijd naar Santpoort geko-
men, heeft hier haar partner ont-
moet en gaat hier niet meer weg. 
Zo vergroeid is ze inmiddels met 
onze Velsense gemeenschap. 
Operette, schaatsen, ‘le Cham-
pion’,  politiek, leesmappen, van 
alles komt ter sprake. Natuurlijk 
wordt ook haar favoriete muziek 
gedraaid. Stamgasten wordt uit-
gezonden op zondagavond van 
18.00 tot 19.00 uur op Seaport 
fm via de kabel op 89.0 MHz, FM 
107.8 MHz en wereldwijd via de 
SeaportFM Live link op de web-
site. Op de dinsdagavond daar-
opvolgend is van 21.00 tot 22.00 
uur de herhaling geprogram-
meerd.

Dicky Sintenie 
in Stamgasten

Iftar-maaltijd tijdens 
Ramadan in Dwarsligger
IJmuiden – De Ramadan, de 
vastenmaand van de moslims, 
loopt dit jaar van 11 augustus 
tot en met 10 september. Gedu-
rende die maand eten en drin-
ken de mensen niet tussen zons-
opgang en zonsondergang. Di-
rect na zonsondergang wordt de 
iftar-maaltijd gebruikt. Zaterdag 
gebeurde dit in buurtcentrum de 
Dwarsligger, een initiatief van de 
vrijwilligers en de vrouwen van 
de Turkse vrouwenwerkgroep 
Lale. Een grote groep mensen, 
waaronder genodigden en gas-
ten, genoten gezamenlijk van 
een Turkse maaltijd.
Wethouder Wim Westerman be-
dankte namens burgemeester 
en wethouders voor de uitno-
diging en vertelde, dat de situ-
atie rond de moskee vanuit het 
stadhuis met zorg en aandacht 
wordt gevolgd (Twee keer wer-
den vrouwen, die uit de mos-
kee kwamen, vanuit een rijdende 
auto uitgescholden en met blik-
jes bekogeld, cz). ,,Dit is niet ac-
ceptabel. Maar laten we rustig 
blijven en als er problemen zijn, 
laat het dan weten’’, aldus Wes-
terman. Raakvlakken tussen het 

christelijke en het islamitische 
geloof, was dit keer het thema. 
,,De kerk protesteert tegen een 
bepaald iemand die in binnen- 
en buitenland haat zaait tegen 
de islam, ik noem zijn naam lie-
ver niet’’, zegt priester Peter de 
Jong. ,,Elk geloof zegt: heb el-
kaar lief, vergeef elkaar en leef 
het leven in schoonheid, we zijn 
samen broeders en zusters.’’ De 
imam spreekt even later verge-
lijkbare woorden: ,,Mensen heb-
ben elkaar nodig, ondanks ver-
schillende geloofsovertuigingen. 
We moeten samenleven in liefde 
en tolerantie.’’
Floor neemt samen met haar 
dochter en man deel aan de 
maaltijd. ,,Ik had al eerder wil-
len komen, maar het kwam er 
niet van. Dit jaar gelukkig wel. 
Ik werk op peuterspeelzaal ’t Pi-
raatje, daar komen kinderen van 
diverse nationaliteiten. Kinderen 
die hier nu zijn zaten bij mij in 
de groep, ook het zoontje van de 
imam. Ik wil op deze manier mijn 
belangstelling tonen, me er wat 
meer in verdiepen.’’ Lachend be-
sluit ze: ,,Bovendien ben ik gek 
op Turks eten.’’ (Carla Zwart)

Maarten Prins 25 jaar 
bij Vellesan College
IJmuiden - Op dinsdag 24 au-
gustus betrad de nietsver-
moedende hoofdconciërge 
Maarten Prins het  hoofdge-
bouw van het Vellesan Colle-
ge. Om daar te worden ont-
vangen met gebak, een mega 
fles bier en een fraaie waar-
debon  voor een geheel ver-
zorgd avondje uit. Hij was 
precies die dag 25 jaar ver-
bonden aan het Vellesan Col-
lege.

,,In eerste instantie wilde de di-
recteur mij 25 jaar geleden niet 
eens aannemen als conciërge”,  
vertelt Maarten Prins. ,,Maar on-
der druk van de gemeente moest 
dat toch. Die directeur heeft uit-
eindelijk geen moment spijt ge-
had. En ik voelde me meteen op 
mijn plek.” In de afgelopen 25 jaar 
heeft Maarten Prins zich ontwik-
keld tot  hoofdconciërge van het 
Vellesan College en tot één van 
die medewerkers die onmisbaar 
is voor het goed functioneren 
van de school. Bij zijn collega’s 
staat hij ook bekend als  ‘de kurk 
waar het Vellesan op drijft’.

Duizenden leerlingen heeft hij in 
die jaren voorbij zien komen.  En 
met veel van die leerlingen heeft 
hij tijdens hun schooltijd een bij-
zondere band op gebouwd.  Want 
volgens Prins weet een goede 

conciërge precies wat er speelt 
op school  en  wat er leeft onder 
de leerlingen. Honderden ge-
sprekken heeft Maarten Prins in 
de afgelopen jaren met de leer-
lingen gevoerd. Hier een leerling 
met liefdesverdriet een hart on-
der de riem steken, daar een al 
te brutale puber corrigeren en 
dan weer een leerling die ruzie 
met zijn ouders heeft wijzen op 
zijn verantwoordelijkheid. Met 
als gevolg dat Maarten in IJmui-
den een bekende Nederlander 
is. Hij kan niet over straat gaan of 
hij wordt herkend en aangespro-
ken door leerlingen, oud-leerlin-
gen en hun ouders. Tot de leuk-
ste ervaringen in de afgelopen 
25 jaar horen, volgens Maarten 
Prins, de werkweken. ,,Met 120 
koters dwars door Parijs lopen 
om ze de Sacre Coeure te laten 
zien. En dan onderweg niemand 
kwijtraken… Op werkweken leer 
je je leerlingen heel anders ken-
nen. Dat is prachtig.” En daar-
na komt de stroom met anek-
dotes, practical jokes, grappen 
en bijzondere momenten goed 
op gang. Uren kan hij herinne-
ringen ophalen aan die 25 jaar.  
,,Ik zou  er een boek over moeten 
schrijven”, zegt Maarten. ,,Maar  
voorlopig moet ik weer gewoon 
voor de baas aan het werk.” En 
dat doet hij, ook na 25 jaar, nog 
steeds met veel plezier.   

Bij RC de Ruimte en RC Dok:
Piramide van IJmuiden
IJmuiden – Op zaterdag 4 sep-
tember wordt bij RC de Ruim-
te en RC Doc de tentoonstel-
ling ‘De piramide van IJmuiden’ 
geopend, een initiatief van kun-
stenaar Joop Stoop, samen met 
Hans van den Ban. De pirami-
de wil het collectieve gevoel te-
rug brengen dat ontstaat, als 
mensen samen iets bewerk-
stelligen. Om 16.00 uur is er de 
opening van de tentoonstelling 
en de slabcars: een beelden-
park van twintig beelden in ou-
de sloopauto’s in RC Dok, aan 
de Dokweg 37c. Vanaf 18.00 uur 

zijn er in RC de Ruimte aan de 
J.P. Coenstraat 51-55 vegetari-
sche hapjes. Om 19.30 uur opent 
wethouder Wim Westerman daar 
het hoofdprogramma ‘I hear a 
new world’. Vanaf 21.30 uur kan 
er buiten in de tent gedanst wor-
den op muziek van Dick el De-
masiado. Zondag 5 september 
is er om 10.30 uur een ontbijt 
met gedichten en om 12.00 uur 
start er een helende wandeling 
met Jeannette van Raay. De ten-
toonstelling loopt tot 10 oktober, 
meer informatie: www.depirami-
devanijmuiden.com.

Schaakjeugd bij Kijk 
Uit weer begonnen
IJmuiden - Na een lange zo-
mervakantie is de jeugd van Kijk 
uit aan het nieuwe seizoen be-
gonnen. Echte titelfavorieten zijn 
er niet. Mark Scholten en Bar-
ry Broek, die reeds hun eerste 
stappen bij de senioren hebben 
gezet, zullen hun schaakkennis 
moeten laten zien. Mark Schol-
ten slaagde met vlag en wim-
pel voor deze opdracht. De zo-
als altijd enthousiast op de aan-
val spelende Boy Wu werd kalm 
opgewacht. De aanvallen wer-
den onschadelijk gemaakt, Mark 
nam het initiatief over en liet Boy 
mat lopen.
Bij Barry Broek liep het niet echt. 
’s Middags nog in het vliegtuig 
en ’s avonds alweer achter het 
bord. Het leek een beetje te-
veel van het goede en dat was 
het ook. Lars Boesmans won al 

snel de dame. Barry spartelde 
nog wel wat tegen maar moest 
uiteindelijk de punten aan Lars 
laten. Armando Noordzij moest 
de punten laten aan Marco Wel-
linga. Langzaam werd de koning 
van Armando naar de hoek ge-
dreven en liep daar mat.
Michiel van der Valk trof het niet 
met zijn tegenstander. Job El-
sendoorn, al veel stappenboek-
jes verder, liet zien dat hij er een 
hoop van heeft opgestoken. Hij 
won de partij. Jeroen van de Valk 
bracht het familie onderons-
je in evenwicht. Al in een vroeg 
stadium van de partij won hij 
van Jens Elsendoorn. Sophie en 
Rens Denneboom speelden een 
vriendschappelijk potje tegen el-
kaar onder het toeziend oog van 
grote broer Levi. Zie ook www.
schaakclubkijkuit.nl. 

Badminton-
seizoen weer 
begonnen
IJmuiden – Afgelopen dinsdag 
is bij de Badmintonclub IJmond 
het nieuwe seizoen weer begon-
nen. Na de lange zomer kunnen 
de BCIJ-leden zich weer twee 
keer in de week in het zweet 
werken. Op dinsdag 14 en don-
derdag 16 september organi-
seert BC IJmond twee Open 
Avonden. Op deze avonden kunt 
u kennismaken met het badmin-
tonnen bij deze vereniging, waar 
zowel recreanten als competi-
tiespelers actief zijn. BC IJmond 
speelt op dinsdag- en donder-
dagavond van 20.00 uur tot 23.00 
uur in sporthal IJmuiden-Oost. 
Meer informatie: 0251-205803 of 
www.bc-ijmond.nl. 

IJmuiden - Op de kruising van 
de Orionweg en het Pleiaden-
plantsoen vond zaterdag om 
10.30 uur een aanrijding plaats 
tussen twee auto’s. Een 45-jarige 
automobilist uit IJmuiden reed 
over de Orionweg, richting Pleia-
denplantsoen, en gaf geen rich-
ting aan een tegenligger die reed 
op het Pleiadenplantsoen. De 
politie onderzoekt het ongeval.

Geen voorrang
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Felison Brass veel-
zijdigheid in muziek
Velsen-Noord - Felison Brass is 
een 32 man tellende koperorkest 
ui Velsen, en treed zo’n 15 tot 20 
keer per jaar op bij evenemen-
ten, concoursen door het gehe-
le land. En elk jaar uitkomt op de 
Nederlandse Brassband Kampi-
oenschappen. 
Vele mensen die op dit soort 
evenementen binnen en buiten 
de regio komen genieten in gro-
te mate van de veelzijdigheid van 
deze Velsense muziekvereniging, 
en dit genereert meer optredens. 
En de veelzijdigheid horen en 
zien ook verenigingen in Velsen. 
Het ensemble is gestart met zes 
jonge blazers, die al een plek in 
de Brassband hebben, maar zich 

zo verder kunnen ontwikkelen 
om op termijn een verantwoor-
delijke positie binnen de band 
te kunnen innemen. Het ensem-
ble staat open voor alle koper-
blazers, ook voor bespelers van 
instrumenten die niet standaard 
tot de brassbandbezetting beho-
ren. Zij zullen 26 september een 
optreden verzorgen op een kof-
fieconcert van de Velsergemeen-
schap in het Fidelishof om 12.00 
uur. Voor meer informatie: 06-
51604646. Zie ook http://www.
felisonbrass.nl of info@felison-
brass.bl. Felison Brass is ook nog 
op zoek naar een ervaren trom-
bonist die het grote orkest wil 
ondersteunen. 

Velsen-Zuid - Politiemensen za-
gen vorige week donderdag tij-
dens surveillance op de Ring-
vaartweg een auto dwars in een 
parkeervak staan met draaiende 
motor. Toen de agenten een kijk-
je gingen nemen in de auto, za-
gen zij een 52-jarige Heemsker-
ker, horizontaal voorin de auto lig-
gen, met een aangebroken fles 
wijn naast zich. Na diverse ma-
len kloppen op het raam, werd 
de verdachte wakker en toen hij 
het portier opendeed, kwam er 
een walm van alcohol naar buiten. 
Aangezien de man fors onder in-
vloed van alcohol was, werd hem 
een rijverbod van een aantal uren 
opgelegd. Toen de agenten weg-
reden, zagen zij dat de automobi-
list weg reed, richting de A9. De 
man is daarop direct langs de kant 
van de weg gezet en werd aange-
houden. Ademanalyse op het po-
litiebureau gaf een waarde aan 
van 1,86. Hierop werd het rijbewijs 
van de man ingevorderd. Uitein-
delijk mocht de man met een pro-
ces-verbaal voor het rijden onder 
invloed, een proces-verbaal voor 
het rijden tijdens een rijverbod en 
een rijverbod op zak het politiebu-
reau weer verlaten. Agenten za-
gen echter dat de man opnieuw in 
zijn auto stapte, een slok wijn nam 
en weer wegreed. Hierop is hij op-
nieuw aangehouden, nu werd ook 
zijn auto in beslag genomen.  

Hardleerse 
drankrijder

Op eigen wielen
naar Sail-In Parade
Velsen-Noord - Donderdag 19 
augustus reed de ‘eigen’ Vel-
sen-Noordse bus om circa 8.30 
uur voor bij de Schulpen. Hét al-
lereerste echte ritje van de bus 
van Stichting Vrienden van Vel-
sen-Noord, bedoeld om Velsen-
Noorders meer mobiliteit te ge-
ven, ging plaatshebben. 
Ongeveer 70 ouderen stapten in 
de bus om nog geen kilometer 
verder, aan de kade van Crown 
van Gelder uit te stappen om de 
Sail-In Parade te kunnen zien. Ze 
kregen allemaal een prima plek 
op een comfortabele stoel, ge-
zellige muziek, een natje en een 

droogje, én pal voor hun neus, 
goed zicht op de Gotheborg, 
een van de geheel in stijl gere-
noveerde, schepen. De ouderen 
hebben een prachtige dag ge-
had (georganiseerd door oude-
ren/Watervliet) en waren erg te 
spreken over het vervoer en de 
chauffeur.
Voor Stichting Vrienden van Vel-
sen-Noord de eerste busrit, een 
goede ervaring om mee te ne-
men naar de toekomst. De Vrien-
denclub wil in samenwerking 
met Velsen-Noordse organisa-
ties en verenigingen nog vele rit-
ten maken.

Driehuis - De politie heeft vori-
ge week donderdag omstreeks 
04.30 uur een 22-jarige IJmuide-
naar aangehouden wegens ver-
nieling van een wachthokje bij 
station Driehuis. De politie trof 
twee jongens op het perron aan. 
Bij het zien van de politie renden 
ze hard weg. Na een achtervol-
ging over het spoor en door een 
sloot kon de politie de IJmui-
denaar aanhouden. De tweede 
verdachte wist te ontsnappen. 
Even daarvoor werd gemeld dat 
in twee auto’s ingebroken was 
op de Valeriuslaan. Onbekend is 
nog wat er meegenomen is uit 
de auto’s. De politie onderzoekt 
of deze twee verdachten hierbij 
betrokken zijn geweest. De ver-
dachte is meegenomen naar het 
politiebureau en ingesloten. De 
politie is nog op zoek naar de 
tweede verdachte.

Bushokje 
vernield

IJmuiden - Maandag rond 15.20 
uur kwam een motorrijder ten val 
op de Kanaaldijk. Toen de politie 
ter plaatse kwam, zagen zij een 
63-jarige motorrijder op de grond 
liggen. De motorrijder, een En-
gelsman, was door onbekende 
oorzaak met zijn motor ten val ge-
komen en had hierbij ernstig voet-
letsel en armletsel opgelopen. 

Motorrijder 
ten val

IJMUIDEN - NOORD neemt de wijk
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Uitnodiging wijkplatformvergadering IJmuiden-Noord 
woensdag 8 september 19:30 uur in de Spil

Op 8 september aanstaande houden we weer onze maandelijkse openbare vergadering 
in buurthuis De Spil, Frans Halsstraat 29. U kunt tussen 19:30 tot 21:00 uur, zonder 
aanmelding vooraf, binnenlopen met uw vragen, opmerkingen of problemen uit uw 
omgeving. Uiteraard bent u ook welkom om de gehele vergadering bij te wonen. Naast 
andere onderwerpen staat het volgende op de agenda.

• Overlast Kennemerlaan. In samenwerking met de burgemeester, politie en horeca 
proberen we de overlast aan te pakken. Ons voorstel: camera’s plaatsen en surveillance 
van een particuliere organisatie. We vragen uw steun!

• Herinrichting Julianakade. We hebben een inspraakreactie ingestuurd. We bespreken 
de relatie met de herinrichting IJmuiderstraatweg en de gevolgen van eventuele 
inprikkers vanaf de Kanaaldijk.

• Nieuwbouw appartementen op locatie Motorhuis. AWV Eigen Haard heeft een in 
onze ogen acceptabel plan ingediend. 
Graag bespreken we deze met u.

Heeft u geen tijd langs te komen maar toch 
iets op te merken, stuur dan een e-mail naar  
johan.zwakman@ijmuidennoord.nl of bel naar 
06-46332239
Kijk ook eens op onze website: 
www.ijmuidennoord.nl

Johan Zwakman
Voorzitter
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Santpoort-Zuid – In de Ruïne 
van Brederode speelt vrijdag 10 
september vanaf 21.00 uur het 
internationale gezelschap het 
Kosmofone Quartet. Zij brengen 
prachtige klassieke werken ten 
gehore. Het is muziek van door 
de eeuwen heen, van de middel-
eeuwen tot barok en van de re-
naissance tot modern. Het pro-
gramma wordt toegelicht door 
Elbet Remijn, een ervaren pre-
sentatrice en verhalenvertelster. 
Kaarten kunnen voor 7,50 eu-
ro gereserveerd worden via tele-
foonnummer 023-5378763.

Kosmofone 
Quartet 
in ruïne

Rabobank Vrienden en 
Vriendinnendag bij VSV
Velserbroek - Zondag 22 au-
gustus werd er voor het eerst een 
Vrienden en Vriendinnendag ge-
organiseerd bij VSV. Rabobank 
Velsen en Omstreken was spon-
sor van deze dag. 
De Guppen F-, E- en D- pupillen 
en de meisjes afdeling waren uit-
genodigd om op deze dag bij VSV 
oefenwedstrijden te spelen en 
mee te doen aan een zeskamp. De 
start om 10.00 uur bij de Guppen, 
de allerkleinste spelers van VSV, 
verliep nog vrij rustig. Een tien-
tal spelertjes ging voor het eerst 
trainen. Aan het eind van de dag 
werden alle velden bespeeld door 
de meisjesafdeling en spelers van 
VSV die blij waren elkaar weer te 
zien na een lange vakantie. Jon-

gens en meiden die nog nooit bij 
VSV hadden gevoetbald, waren 
zo enthousiast dat zij zich meteen 
gingen inschrijven. Om 12.00 uur 
was er een officieel moment. De 
VSV agenda werd  door Antho-
ny Coreira, speler van Telstar, uit-
gereikt aan het nieuwste VSV-lid 
Mariella Both. Namens de Rabo-
bank was directeur Particulieren, 
Edwin Abee, langs gekomen met 
zijn zoon. Ook hij kreeg de VSV 
agenda mee naar huis. 
De Vrienden en Vriendinnen-
dag was georganiseerd door Jor-
dy van Zaanen. Hij is combinatie 
functionaris voor The Smuglers 
en VSV. Dankzij de hulp van ruim 
25 vrijwilligers was deze dag weer 
geslaagd. 

Diverse lessen bij 
Schaatsvereniging Velsen
Velsen - Schaatsvereniging Vel-
sen gaat op zaterdag 9 oktober 
weer van start met schaatslessen 
voor de jeugd van 6 tot en met 
14 jaar, op de overdekte kunst-
ijsbaan in Haarlem. De schaats-
lessen worden gegeven op za-
terdagochtend van 8.20 tot 9.20 
uur. De deelnemers worden naar 
vaardigheid op het ijs ingedeeld. 
De volledige cursus duurt tot en 
met zaterdag 12 maart 2011 en 
leidt op voor een schaatsvaar-
digheidsbewijs of een schaatsdi-
ploma. Op de laatste dag wordt 
de cursus traditioneel afgesloten 
met een elfstedenstempeltocht. 
Belangstellenden voor het jeugd-
schaatsen kunnen zich opgeven 
en informatie verkrijgen bij Mevr. 
T. Looijaard, 023-5377856.
Voor gevorderden biedt schaats-

vereniging Velsen de mogelijk-
heid om aan wedstrijden deel 
te nemen. De trainingen zijn op 
maandagavond van 18.50 tot 
19.55 uur. Informatie over het 
wedstrijdschaatsen kan verkre-
gen worden bij de heer R. ten 
Hoorn, 0255-532507.
Voor recreanten heeft schaats-
vereniging Velsen de mogelijk-
heid om op dinsdag- of vrijdag-
avond van 22.00 tot 23.00 uur 
aan conditie en schaatstech-
niek te werken. Speciaal voor se-
nioren is er op donderdagmid-
dag van 14.00 tot 15.00 uur de 
gelegenheid om de conditie en 
schaatstechniek op peil te hou-
den. Informatie over het recrea-
tieschaatsen is te verkrijgen bij 
de secretaris, Bert Al, via 023-
5386180.

Dames Straten Zaalvolleybal
Timmerbedrijf Ton van 
der Peet is sponsor
Velserbroek - Aan het zeven-
de Dames Straten Zaalvolleybal-
toernooi doen 16 oktober maar 
liefst 24 damesteams mee. Ver-
deeld over zes poules strijden zij 
tussen 15 en 21 uur om de fel-
begeerde wisseltrofee en sinds 3 
jaar om het blauwe kampioens-
bord.  Daarnaast zijn er ook weer 
prijzen voor de beste speelster, 
het grootste talent, het meest 
sportieve team en de meest en-
thousiaste straat. Alle moeders 
kunnen ongestoord op 16 okto-
ber volleyballen, want hun kinde-
ren worden beziggehouden met 
een ballonnenclown, een teken-
wedstrijd, schminken en video’s 
op een groot scherm. En na de 
finale op zaterdag is er weer een 
groot feest met een geweldige 
band en DJ.
Diverse onderhandelingen en 
gesprekken hebben er toe ge-
leid dat dit Timmer- en Onder-
houdsbedrijf Ton van der Peet 
uit Velserbroek het zevende Da-
mes Straten Zaalvolleybaltoer-
nooi in 2010 gaat sponsoren. 
Ton van der Peet geeft ook ad-

vies voor alle verbouwingen. E-
mailadres tonvdpeetbouwad-
vies@live.nl. Het contract is dins-
dag 24 september getekend. In-
formatie over het dames straten 
zaalvolleybaltoernooi is te vinden 
op www.straatvolley.nl. Op de fo-
to rechts Frank Post, organisa-
tie Dames Straten Zaalvolley-
baltoernooi Velserbroek en links  
Ton van der Peet schudden el-
kaar de hand na het tekenen van 
het contract.

Dressuurclinic op 
Manege Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Afgelopen 
zondag werd door Eric Hart een 
dressuur clinic op Manege Ken-
nemergaarde gegeven. Eric was 
vroeger als instructeur op Mane-
ge Kennemergaarde werkzaam 
en heeft diverse paarden naar de 
Z en Z-licht gereden. Eric is nog 
steeds werkzaam als instructeur 
en gaat meerdere keren per jaar 
even bijscholen op de Academy 
van de familie Bartels. Tijdens de 
clinic werd gereden in groepjes 
van twee ruiters met hun paar-
den die intensief les kregen. Eric 
is zeer gedreven in zijn lesgeven 
en onderhield een goede interac-
tie tussen publiek en ruiters.
Voor ruiters en publiek was het 

lesgeven heel herkenbaar: ‘We 
streven allemaal hetzelfde doel 
na, maar het wordt weer net even 
even met andere woorden ge-
bracht.’ Bij sommige ruiters zag je 
dat daardoor net het muntje viel 
en de paarden verbeterden. Leuk 
aan deze clinic was dat het een 
mix van manege en pensionpaar-
den was. Voor de deelnemen-
de ruiters even heel fijn om zo-
veel aandacht te krijgen en voor 
het publiek leuk om “hun” mane-
gepaarden te zien lopen op een 
manier, dat je niet zou bedenken 
dat het om een manegepaard 
ging. Het was al met al een leer-
zame middag die zeer onderhou-
dend gegeven werd door Eric. 

Wiawaha start 
seizoen met
familiedag
Velsen-Zuid - Een flinke re-
genbui zorgde ervoor dat het 
zaterdagochtend nog wel even 
spannend werd of de familie-
dag van Scoutinggroep Wiawa-
ha wel door kon gaan. Geluk-
kig kwam na de regen de zon 
door en kon de strijd beginnen. 
De kabouters, padvindsters en 
sherpa’s speelden samen met 
hun ouders, broertjes en zus-
jes het spel ‘Levend Kolonisten 
van Catan’. De bedoeling van dit 
spel is, dat je met je groep zo 
snel mogelijk een stad bouwt. 
In een stad zitten onder ande-
re een station, pretpark, boer-
derij en kasteel. Om deze din-
gen te kunnen bouwen heb je 
grondstoffen nodig. Die konden 
verdiend worden met verschil-
lende spellen. Er werd gevolley-
bald in het maïsveld, torens ge-
bouwd en gegokt in het casino. 
Voor de heerlijke lunch was, vol-
gens de spelers, eigenlijk geen 
tijd. Er moest gestreden worden! 
Uiteindelijk had het rode team 
het eerst zijn stad afgebouwd, 
tot grote teleurstelling van de 
andere teams. Het was voor de 
meidengroep weer een heel ge-
slaagde familiedag. Lijkt het je 
leuk om bij de kabouters (7 tot 
en met 10 jaar) te komen? Kom 
dan eens kijken op zaterdag-
ochtend van 10.00 uur tot 12.00 
uur aan de Bosweg 2 in Velsen-
Zuid. Voor meer informatie: wia-
waha@hotmail.com

Dierenbescherming 
zoekt nog collectanten
Regio - De landelijke collecte 
van de Dierenbescherming vindt 
dit jaar plaats van zondag 3 tot 
en met zaterdag 9 oktober. De 
Dierenbescherming is nog hard 
op zoek naar collectanten.
Tijdens de collecteweek bepaalt 
de collectant zelf hoeveel tijd hij 
of zij eraan wil besteden. Een 
paar uurtjes collecteren levert al 
snel 85 euro op. De opbrengst 
van de collecte komt geheel ten 
goede aan de dieren in IJmond 

zoals bijvoorbeeld de honden en 
katten in het Kerbert Dierente-
huis in IJmuiden.
Iedereen die direct iets wil bete-
kenen voor de dieren in de re-
gio kan zich aanmelden bij col-
lectecoördinator mevrouw Thöne 
via het telefoonnummer 0251-
226174. 
Meer informatie over de Die-
renbescherming Noord-Holland 
Noord is te vinden op de website 
www.dierenbeschermingnhn.nl. 
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Met een welgemikte slag opende An-
nette Baerveldt, wethouder Sport bij de 
gemeente Velsen, op zaterdag 28 au-
gustus het nieuwe kunstgrasveld van 
KHC Strawberries in Driehuis. De hoc-
keyclub is er erg blij mee. Het aantal 
leden groeit sterk en er was dringend 
behoefte aan een extra veld. Dat is nu 
officieel in gebruik genomen. (foto: Ko 
van Leeuwen)

Nieuw kunst-
grasveld voor
KHC Strawberries

In het kader van het klimaatprogram-
ma ‘Velsen, stad van de wind’ had het 
college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen tijdens de preview 
van de Hiswa, op 30 augustus 2010, 
een ontmoeting met Wubbo Ockels 
op zijn schip Ecolution.

Met het schip – dat dankzij de bijzondere 
manier van energieopwekking geen fos-

siele brandstof nodig heeft – vraagt Oc-
kels in de wereld aandacht voor duur-
zaamheid.

Dit past bij de ambitie van het college 
om op weg naar 2020 een CO2-reductie 
van 30% te realiseren in de gemeente en 
daarmee een bijdrage te leveren aan een 
duurzame uitstraling van de gemeente en 
het welbevinden van haar inwoners.

Het college wisselde tijdens de ontmoe-
ting van gedachten over de milieubeleids-
plannen, waarin gesteld wordt dat Velsen 
een goede locatie is voor windenergie. In 
Velsen wordt gekeken naar de ruimtelij-
ke inpassing daarvan met behoud van de 
ruimtelijke kwaliteit. Zo geeft Velsen in-
vulling aan haar voorbeeldfunctie op het 
gebied van energiebesparing. (foto: Ko 
van Leeuwen)

Hiswa 2010 in IJmuiden

College ontmoet Wubbo Ockels Onderhoud Ruïne
van Brederode
De Rijksgebouwendienst gaat drie 
jaar lang onderhoud plegen aan de 
ruïne van Brederode. Er komen infor-
matieborden met uitleg aan het pu-
bliek. Op zaterdag 11 september is 
het officiële startsein. ’s Middags is 
de ruïne daarom open.

Om verval van de ruïne tegen te gaan, 
worden speciale technieken toegepast, 
zodat het monument beter bestand is te-
gen weersinvloeden. Aan de werkzaam-
heden is uitgebreid technisch en weten-
schappelijk onderzoek voorafgegaan. Het 
kasteel stamt waarschijnlijk al uit het eind 
van de dertiende eeuw en is gebouwd in 
opdracht van de eerste heren van Brede-
rode. Het is meerdere malen verwoest en 
weer opgebouwd, totdat het – na vernie-
ling door de Spanjaarden – in 1573 defini-
tief werd verlaten en in verval raakte.

Jaarlijks krijgt de ruïne ongeveer 20.000 
bezoekers. Zij worden met informatiebor-
den en via www.ruinevanbrederode.info 
op de hoogte gehouden van de voortgang 
van de werkzaamheden. Zaterdag 11 sep-
tember verricht de heer J. Eikelboom, pro-
grammadirecteur Monumenten van de 
Rijksgebouwendienst, de officiële hande-
ling voor de start van de werkzaamheden. 
’s Middags tussen13.00 en 17.00 uur is de 
ruïne geopend voor het publiek.

Schenking waaiercollectie Felix Tal
De gemeente Velsen schenkt de 
waaiercollectie Felix Tal aan het Ko-
ninklijk Oudheidkundig Genootschap 
in Amsterdam. Dat betekent het be-
houd van de collectie. 

Het Koninklijk Oudheidkundig Genoot-
schap (KOG) in Amsterdam neemt de 
145 waaiers over. De collectie is een fraai 
voorbeeld van de chronologische ontwik-
keling van de Europese waaier in vooral 
de 18e en 19e eeuw. 

De gemeente Velsen was sinds 1993 ei-
genaar van de 145 waaiers. Aan de 
schenking heeft zij een aantal voorwaar-
den verbonden. Zo heeft het KOG onder 
andere toegezegd dat zij de collectie on-
der dezelfde naam zal verzorgen, er aan-

dacht aan zal schenken op haar website 
en (in delen) tentoon zal stellen. Daarbij 
zal worden vermeld dat de collectie is ge-
schonken door de gemeente Velsen. 

Tot 2007 waren de waaiers te bezichti-
gen in museum Beeckestijn. Sindsdien 
bevond de collectie zich in het Tassen-
museum Hendrikje in Amsterdam. Aan-
gezien dat museum vond dat de waaiers 
niet langer pasten in hun eigen collec-
tie is naar een nieuwe eigenaar gezocht. 
Die is nu gevonden in het Koninklijk Oud-
heidkundig Genootschap. 

Dit genootschap zet zich al meer dan 
150 jaar in voor het behoud van Neder-
lands cultureel erfgoed; zie ook op www.
kog.nu. Door de schenking blijft de fraaie 

waaiercollectie behouden. Hij is van groot 
cultuurhistorisch belang en blijft op deze 
manier toegankelijk voor het publiek en 
voor onderzoek.
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Prijswinnaars minicruise
Bezoekers van het Havenfestival en 
Pre-Sail IJmuiden troffen op de Traw-
lerkade in IJmuiden een mini-strand-
je aan, compleet met zand en huisjes. 
De gemeente Velsen wilde zo duide-
lijk maken dat het goed toeven is aan 
haar strand. Wie dat wilde, kon mee-
doen aan een prijsvraag en daar een 
driedaagse minicruise voor twee per-
sonen van DFDS mee winnen. Onge-
veer 500 mensen vulden de vragen-
lijst in. Van hen kwamen 171 uit de 
gemeente Velsen. 

Op 26 augustus 2010 werden de drie 
hoofdprijswinnaar bekendgemaakt. De 
reischeques werden uitgereikt door Teun 
Wim Leene, directeur DFDS (links), en 
Annette Baerveldt, wethouder Toerisme 
gemeente Velsen (rechts). De gelukkige 
winnaars van de reischeques staan tus-
sen hen in: van links naar rechts de heer 
P. Mosch uit Haarlem, de heer A. Verdonk 
uit Zaanstad en mevrouw Francisca Ko-
per uit Haarlem. Zij hadden nog nooit een 
prijs gewonnen en waren erg blij met de 
minicruise. Ze werden ontvangen op het 
kantoor DFDS bij de Felisonterminal.

Het was de eerste keer dat de gemeen-
te Velsen het strand en de andere toe-
ristische mogelijkheden in Velsen tijdens 
deze feestelijkheden onder de aandacht 
bracht. De bezoekers waren er enthousi-

ast over, al vonden veel mensen de vra-
gen wel moeilijk. 

Voor de nieuwsgierigen hieronder de goe-
de antwoorden.

1.Als alle DFDS Seaways autodekken aan 
boord van een schip volledig volge-
boekt zouden zijn en je zou al die auto’s 
op een rij zetten, ontstaat een file van 
2,6 km.

2.Er reisden 242 motoren op 24 juni na af-
loop van de TT in Assen aan boord van 
de ‘Princess of Norway’ terug naar En-
geland.

3.Van 31 augustus tot en met 5 septem-
ber is de Hiswa te water in IJmuiden aan 
Zee. Het duurste schip dat daar wordt 
aangeboden kost meer dan 500.000 eu-
ro (4,6 miljoen om precies te zijn).

4.De kustlijn van het brede strand van de 
gemeente Velsen (exclusief het water 
tussen de pieren) is 5,2 kilometer. Het 
strand loopt vanaf de gemeentegrens 
van Beverwijk (Wijk aan Zee) tot aan de 
grens van de gemeente Bloemendaal.

5.Het vlaggenschip van de Sail In Parade 
was de Stad Amsterdam. 

(foto: Reinder Weidijk)

Volgende week Pierloop
Op zaterdag 11 september vindt de Rabobank Pierloop plaats, een wedstrijdloop over 
15 kilometer. Het is al de twintigste keer dat de Pierloop in Velsen wordt gehouden. Or-
ganisatoren zijn de stichting Rabobank Pierloop Velsen, Atletiek Vereniging Suomi en 
de gemeente Velsen. Deze foto is van een eerdere editie.

Werkzaamheden Andreaweg
Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 
september aanstaande wordt er, in op-
dracht van Corus,  gewerkt aan het 
spoor ter hoogte van de Andreaweg in 
Velsen-Noord. De weg wordt hiervoor 
afgesloten tussen de Duinvlietstraat en 

de Gildenlaan. De afsluiting geldt voor 
alle verkeer. Het handenarbeidcentrum 
aan de Andreaweg blijft bereikbaar van-
af de kant van de Duinvlietstraat. Weg-
gebruikers worden met borden geïnfor-
meerd over de afsluiting.

De skatebaan in Santpoort-Noord wordt 
gerenoveerd: de toplaag is aan verbe-
tering toe. Op maandag 13 september 
gaat de firma Donker uit IJmuiden be-
ginnen. Het werk zal ongeveer zes we-
ken duren, afhankelijk van de weersom-
standigheden. De skatebaan wordt tij-
dens de werkzaamheden afgezet met 
bouwhekken en is in die periode niet te 
gebruiken. Bij betreding tijdens de werk-
zaamheden kan er ernstige schade ont-
staan aan de toplaag. (foto: Gemeente 
Velsen)

Werk skatebaan
Santpoort-Noord

Parkeeronderzoek 2010
In Velsen staan in 2010 bijna duizend 
auto’s meer geparkeerd dan in 2006. 
Maar dankzij het gemeentebeleid zijn 
er ook parkeerplaatsen bijgekomen. 
Dat is uit onderzoek van de gemeen-
te gebleken.

Eens in de vier jaar doet de gemeente Vel-
sen parkeeronderzoek om te weten hoe-
veel auto’s er in de gemeente staan en 
waar. In april 2010 is dit onderzoek op-
nieuw uitgevoerd. Er is per (deel van een) 
straat en per bestemming (wonen, win-
kels, etc.) vastgesteld hoeveel auto’s er 
maximaal geparkeerd kunnen worden 
zonder dat de verkeersveiligheid in ge-
vaar komt. Op verschillende tijdstippen 
van de dag en de nacht is het aantal au-
to’s geteld. De uitkomsten worden ver-
geleken met het onderzoek uit 2006. Zo 
wordt duidelijk wat er veranderd is en of 
het parkeerbeleid van de gemeente effec-
tief is. 

Sinds 2006 is het aantal geparkeerde auto’s 
in de gemeente met bijna duizend geste-

gen tot ruim 25.000; een stijging met 4%. 
Dat is een extra ruimtebeslag van bijna 
12.000 m2 voor parkeren in de gemeente 
– oftewel de oppervlakte van 1½ voetbal-
veld in vier jaar tijd.

De parkeerdruk is in diezelfde periode 
slechts met 2% gestegen. Dat heeft te 
maken met de groei van het aantal par-
keerplaatsen, wat voor een groot deel kan 
worden toegeschreven aan het parkeer-
beleid van de gemeente. Door dat beleid 
worden projectontwikkelaars gestimu-
leerd om mee te werken aan het creëren 
van extra parkeergelegenheid. En de ge-
meente probeert zelf ook zoveel mogelijk 
extra openbare parkeerruimte te realise-
ren om tegemoet te komen aan de toene-
mende behoefte aan parkeerruimte. Dat 
lukt dus voor een gedeelte, maar niet he-
lemaal.

In het najaar van 2010 wordt bekeken 
welk effect de resultaten van het parkeer-
onderzoek zou kunnen hebben op het ge-
voerde parkeerbeleid.
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‘Velsen kijkt vooruit’

Burgerjaarverslag 2009 is uit
Het afgelopen jaar verwelkomden we 
burgemeester Weerwind. Een nieuwe 
burgemeester legt andere accenten die 
u terugvindt in bijvoorbeeld de verbete-
ringen in de communicatie, dienstver-
lening en burgerparticipatie.

In het burgerjaarverslag legt de burgemees-
ter verantwoording af over de gemeente-
lijke dienstverlening en de mogelijkheden 
voor burgerparticipatie. Over de onderwer-
pen waarmee u als inwoner of ondernemer 
in Velsen direct met de gemeente te maken 
heeft. Dat kan zijn omdat u bij ons een rij-
bewijs aanvraagt, een bijdrage wilt leveren 
aan de plannen voor uw buurt, of meer over 
uw gemeentelijke belastingen wilt weten. 

In alle gevallen proberen we u zo goed mo-
gelijk van dienst te zijn. We weten ook dat 
het altijd nog beter kan. In Velsen werken 
we daarom continu aan grote en kleine 
veranderingen in onze dienstverlening. Met 
het burgerjaarverslag willen we dat niet al-
leen aan u laten zien, het werken aan het 
verslag zelf draagt bij aan onze eigen be-
wustwording: omdat we elk jaar een vast 
meetmoment hebben, kijken we iedere 
keer weer met een kritische blik naar wat 
we doen en hoe dat nog beter zou kunnen. 

Niet van het kastje naar de muur
De grootste en meest zichtbare verande-
ring in de dienstverlening van de gemeente 
Velsen is het openen van het nieuwe Klant 
Contact Centrum (KCC) in het gemeente-
huis. Het KCC is de plek waar u als bur-
ger met een vraag terechtkomt, u krijgt 
in de meeste gevallen direct antwoord. U 
kunt zelf kiezen of u via de balie in het ge-
meentehuis, per telefoon, post of via inter-
net uw vraag stelt. Andere voordelen zijn 
kortere wachttijden en gelijke beantwoor-
ding van brieven, telefoontjes en e-mails. U 
hoeft niet meer langs verschillende afdelin-
gen en u hoeft uw gegevens nog maar één 
keer door te geven. De medewerkers van 
het KCC bewaken of we uw vraag goed af-
handelen. In de korte tijd dat het KCC nu 
open is, hebben de medewerkers al dui-
zenden vragen, verzoeken en afspraken 
behandeld. Ook voor WMO, de gemeen-
telijke belastingen, het aanvragen van ver-
gunningen en de bijstand kunt u terecht bij 
het KCC.

Het meldpunt Beheer Openbare Ruim-
te (BOR) is de plek waar u melding kunt 
maken van gebreken in de openbare ruim-
te in Velsen. Dat kan bijvoorbeeld een om-
gewaaide boom zijn, een lantaarnpaal die 
niet werkt of slechte bestrating. Jaarlijks 
krijgen we ruim 3000 (in 2009: 3412) mel-
dingen die bijna allemaal (99,7%) worden 
verholpen, 80% zelfs binnen drie werkda-
gen. Vanaf 2010 is het meldpunt BOR een 
onderdeel van het KCC, zodat u ook met 
uw meldingen profiteert van de uitgebrei-
de dienstverlening.

Wat leeft er in de buurt
De gemeente Velsen doet veel voor én met 
haar inwoners. Er zijn verschillende manie-
ren waarop u mee kunt denken en uw me-
ning geven over plannen van de gemeente. 
Soms kunt u ook meewerken aan de plan-
nen. De verzamelnaam hiervoor is burger-
participatie. Om ervoor te zorgen dat bur-
gerparticipatie succesvol is, moeten we er 
als eerste voor zorgen dat we u in staat stel-
len betrokken te zijn. Dat betekent bijvoor-
beeld dat u op tijd alle informatie ontvangt, 
zodat u weet wat er leeft in uw buurt. Als 
gemeente moeten we hiervoor procedures 
opstellen, dat is de taak van de gemeen-
teraad. In het afgelopen jaar heeft de ge-
meenteraad samen met inwoners en maat-
schappelijke organisaties een nieuw be-
leidskader voor burgerparticipatie opge-
steld. Met dit kader verbeteren de procedu-
res voor Burgerparticipatie in Velsen.

In 2009 voerden we een aantal participatie-
trajecten uit. Deze hebben allemaal met el-
kaar gemeen dat bewoners een bijdrage le-
verden aan het verbeteren van de plannen. 
Hoewel niet iedereen in eerste instantie po-
sitief was over de ontwerpplannen hebben 
de bewoners door te participeren de plan-
nen kunnen veranderen, maar er ook meer 
begrip voor gekregen. De ervaringen die we 
opdoen, gebruiken we om het volgende tra-
ject nog beter te doen en zijn ook opge-
nomen in het beleidskader. We merken dat 
we steeds meer betrokken bewoners heb-
ben, maar we zijn natuurlijk benieuwd wat 
u daar zelf van vindt. 

Eén persoon, vele taken
De burgemeester let niet alleen op de kwa-
liteit van dienstverlening en burgerpartici-
patie, maar heeft een veelzijdig takenpak-
ket. Dat varieert van het uitreiken van Ko-
ninklijke onderscheidingen, tot het bewa-
ken van de veiligheid in en om de haven, 
of van het afleggen van werkbezoeken aan 
bedrijven en bewoners in onze gemeente 
tot het stimuleren van samenwerking met 
andere gemeenten in de regio.

Wilt u het burgerjaarverslag lezen dan kunt 
u een exemplaar ophalen bij het KCC of di-
gitaal bekijken via www.velsen.nl.

stadhuis velsen
Dudokplein 1
1971 en IJmuiden
telefoon: (0255) 567200
e-mail: info@velsen.nl

KCC (vrije inloop):

maandag t/m vrijdag 09.00 – 16.00 uur
Donderdagavond 18.00 – 20.00 uur

Burgerzaken (uitsluitend op afspraak):

maandag t/m vrijdag 09.00 – 16.00 uur
Donderdagavond 18.00 – 20.00 uur
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Brochure JeugdSportPas
Voor weinig geld een beetje rond-
neuzen bij verschillende sporten – 
dat kan met de JeugdSportPas. Zo 
hoopt de gemeente Velsen dat veel 
kinderen gaan sporten. 

Op 27 augustus kregen de kinderen van 
groep 4 van de Sint Franciscusschool 
aan de Zeeweg in IJmuiden de brochure 
voor de JeugdSportPas. Samen met juf 
Jolanda en juf Marijke kijken zij waar ze 
een paar keer naar toe zullen gaan. Ze 
staan voor een moeilijke keuze, want het 
aanbod is breed, zowel binnen de ge-
meente als in de regio. 

Het is al de vierde keer dat de gemeen-
te de JeugdSportPas aanbiedt. De pas is 
bestemd voor alle schoolgaande kinde-

ren in de gemeente Velsen van groep 4 
tot en met groep 8. Met de pas kunnen 
zij, tegen betaling van een bijdrage tus-
sen de 6 en 13 euro, maximaal vier keer 
meedoen met een sport van hun keu-
ze. Zo kunnen ze ontdekken of die sport 
hen aanspreekt en of ze ermee verder 
willen.

Het aanbod in Velsen en de regio wordt 
elk jaar groter. Kinderen kunnen zich 
aanmelden voor tennis, atletiek en hoc-
key, maar ook voor popshow musical 
dance, hatha yoga en streetdance. De 
JeugdSportPas is een samenwerkings-
project tussen de afdeling Sportzaken 
van de gemeente Velsen, allerlei sport-
verenigingen en SportSupport uit Haar-
lem.

Volgende week compleet overzicht
Open Monumentendag
op zondag 12 september
Zondag 12 september vindt in Vel-
sen de landelijke Open Monumen-
tendag plaats. Het thema dit jaar is 
‘De Smaak van de 19e eeuw’, waarin 
architectuur centraal staat. 

Tijdens de Open Monumentendag is een 
aantal bijzondere gebouwen te bezich-
tigen, zoals Duin en Kruidberg in Sant-
poort, de Engelmunduskerk in Driehuis 
en het Oude Raadhuis in Oud-Velsen. Er 
is een speciale fietsroute voor samenge-
steld.

In de Infopagina van donderdag 9 septem-
ber komt een compleet overzicht van alle 
gebouwen die hun deuren die dag open-
stellen. Meer informatie is te vinden op 
www.openmonumentendag.nl.
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AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-

bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel en 
organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en auto-
matisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

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

Klant Contact Centrum/Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en voor inzage 
van ter visie gelegde stukken.

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

Vergunning en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
Ma t/m vrij 09.00 - 16.00 uur: vrije inloop,
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Afspraak maken: 
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, bouw-
vergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet u een 
afspraak maken met één van de vakspecialisten.

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 het Klant Contact Centrum, tel. (0255) 56 72 00. 

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 

bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars 
onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor 
een oplossing gemaakt kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 74 36 (alle werkdagen m.u.v. woensdag van 
09.00 tot 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor 
(algemene) informatie over wetgeving, beleid en procedures. 

Meldingen Openbare Ruimte
Tel. (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 uur; 
bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl.
Dit meldpunt is voor het doorgeven van gebreken aan:
bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, 
straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens 
t/m het hoofdriool).

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

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een 
uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het 
Werkplein te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 
1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop 
uw burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 
identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

KCC/WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en 

hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en 

urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 
Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 
Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie 

vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u 
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik

- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
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RAADSPLEIN 9 SEPTEMBER 2010

Donderdag 9 september 2010 vanaf 19.30 uur vergadert 
de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Raadsvergadering - aanvang 19.30 uur

Raadzaal

Punt Onderwerp     
1 Opening

2 Vaststellen:
- notulen en besluitenlijst raadsvergadering 1 en 
  8 juli 2010

3 Afhandelen:
 - Lijst van aan de raad gerichte brieven
 Besluitvorming
4 Eerste wijziging van de verordening op de heffing 
 en invordering van leges 2010
5 Vrijgeven gelden uit reserve Herstructurering 
 havengebied IJmuiden
6 Verordening gemeentelijke basisadministratie 
 persoonsgegevens Velsen 2010
7 Benoeming lid Algemeen Bestuur Milieudienst 
 IJmond
8 Benoeming lid Rekenkamercommissie
9 Brandbeveiligingsverordening Velsen 2010
10 Errata wijziging Bouwverordening 2010
11 Verordening tot 2e wijziging van de gewijzigde 
 Algemene plaatselijke verordening Velsen 2009
12 Benoeming bestuursleden Stichting Openbaar 
 Primair Onderwijs IJmond
13 Voorbereidingskrediet voor uitvoeren project-
 opdracht Brede School Velsen-Noord
14 Begroting 2011 ReinUnie 
15 Nieuwe gemeenschappelijke regeling ReinUnie
 Sluiting

Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd - dat kan ook via de mail naar 
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

De stukken liggen ter inzage bij de receptie van het stad-
huis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te 
IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het 
Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken 
via de website www.velsen.nl 

Op de website en bij de receptie treft u een Greep uit 
het Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen 
wordt toegelicht.
U kunt deze Greep ook thuis ontvangen via de e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl 

De raad heeft in zijn vergaderingen van 1 en 8 juli 
2010 een besluit genomen over de volgende onder-
werpen:

- Verordening tot wijziging van de gewijzigde 
Algemene plaatselijke verordening Velsen 2009

- Gewijzigde Brandbeveiligingsverordening gemeente 
Velsen 2009

- Monumentenverordening i.v.m. Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht

- Wijziging Bouwverordening Velsen vanwege Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht

- Medewerking verlenen aan vrijstellingsprocedure ex 
art. 19, 1e lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
voor het oprichten van een tuincentrum voor het 
perceel Rijksweg 289 te Velserbroek

- Jaarrekening 2009 De Meergroep
- Startdocument Roos en Beeklaan
- Startdocument Averijhaven en richtlijnen Milieu 

Effect Rapportage (MER)
- Bed & Breakfast-beleid
- Jaarrekening 2009 en begroting 2011 Recreatieschap 

Spaarnwoude
- Jaarstukken Milieudienst IJmond
- Jaarverslag 2009 Veiligheidsregio Kennemerland
- Inspraak- en Samenspraakverordening gemeente 

Velsen 2010
- Reglement van Orde
- Instructie Griffier
- Delegatie bevoegdheid tot vaststelling en wijziging 

van route gevaarlijke stoffen
- Jaarstukken Stichting Openbaar Primair Onderwijs 

BOUWAANVRAAG REGULIER

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-172-2010  Kennemerlaan 17 te IJmuiden; het splitsen 

van een winkel met woning
BP-173-2010  Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; 

het oprichten van een ruimteontstoffings-
installatie (2D)

BP-174-2010  Mina Krusemanstraat 69 te Velserbroek; 
het veranderen en vergroten van de 
2e verdieping van een woning

BP-175-2010  Rijksweg 400 te Santpoort-Noord; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BP-176-2010  Oosteinderweg 7 te Velsen-Zuid; het 
veranderen en vergroten van de 1e en 
2e verdieping van een woning

BP-177-2010  Wijkerstraatweg 164 te Velsen-Noord; het 
veranderen van een voormalige apotheek 
in woonruimte

BP-178-2010  Bilderdijklaan 8 te Driehuis NH; het ver-
anderen en vergroten van de 2e verdieping 
van een woning

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

BOUWAANVRAAG FASE 2

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B2-4-2010  Prins Hendrikstraat ong. te IJmuiden; het 

oprichten van 23 woningen en 9 apparte-
menten (blok 8A)

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

BOUWAANVRAAG LICHT

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-194-2010  Molenveltlaan 31 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
garage

BL-195-2010  Hagelingerweg 237 te Santpoort-Noord; 
het veranderen van de achtergevel van 
een woning

BL-196-2010  Hoofdstraat 89 te Santpoort-Noord; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw (achtergevel) en het 
vergroten van de erker (voorgevel)

BL-197-2010  Smidt van Gelderstraat 35 te Velsen-
Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw

BL-198-2010  Smidt van Gelderstraat 37 te Velsen-
Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw

BL-199-2010  Smidt van Gelderstraat 39 te Velsen-
Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw

BL-200-2010  De Savornin Lohmanlaan 16 te 
Velsen-Zuid; het veranderen en vergroten 
van een erker

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

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen maakt bekend dat zij voornemens is ontheffing 
te verlenen op grond van de Wet ruimtelijke ordening 
en aansluitend bouwvergunning te verlenen op grond 
van de Woningwet voor de onderstaande bouwplannen:
B1-10-2010  Witte Hekweg 3 te Velsen-Noord; het 

vergroten van een bedrijfsgebouw
BP-132-2010  Wijkerstraatweg 158 te Velsen-Noord; 

het veranderen en vergroten van de 
oefenruimte van fysiotherapie

BP-143-2010  Willebrordstraat 59 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw (achterzijde) en een 
dakopbouw

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen op grond van afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 3 september t/m 14 oktober 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.
De naar voren gebrachte zienswijzen zullen bij de 
beoordeling van de aanvragen betrokken worden. Uw 
zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam en adres, 
de datum, het besluit waarop zienswijze betrekking 
heeft en de redenen van uw zienswijzen.

ONTWERP ONTHEFFING BINNENPLANS

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen 
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering van 3 t/m 
16 september 2010 ter inzage.
BL-192-2010  Aardbeienvlak 11 te IJmuiden; het legali-

seren van een berging
BP-159-2010  Zeeweg 165 te IJmuiden; het veranderen 

en vergroten van een woning met een 
dakopbouw

BP-161-2010  Willem de Zwijgerlaan 46 te Santpoort-
Zuid; het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw (achtergevel)

Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare 
werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich wenden 
tot wethouder Ronald Vennik

- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wenden 
tot wethouder Robert te Beest

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), milieu, 
groen- en landschapsbeleid, coördinatie mondiale 
bewustwording, kunst en cultuur, monumenten-
beleid, dierenwelzijn en project: Blekersduin kunt u 
zich wenden tot wethouder Wim Westerman

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid
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PS-22-2010  Platbodem 4 te Velserbroek; verzoek ont-
heffing bestemmingsplan t.b.v. starten 
bedrijf aan huis

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken 
na deze publicatie worden ingediend bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden).

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-171-2010  J. Paxtonstraat 113 te Velserbroek; het 

plaatsen van een dakkapel (voorzijde)
BL-172-2010  J. Paxtonstraat 115 te Velserbroek; het 

plaatsen van een dakkapel (voorzijde)
BL-175-2010  Hogemaad 33 te Velserbroek; het oprichten 

van een berging
BL-181-2010  Van den Vondellaan 20 te Driehuis NH; het 

plaatsen van een dakkapel (achterzijde)
BL-191-2010  Terrasweg 48 te Santpoort-Noord; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-193-2010  Lange Sloot 21 te Velserbroek; het 
oprichten van een berging

BP-130-2010  Frans Naereboutstraat 72 te IJmuiden; het 
veranderen van de voorgevel van een winkel

BP-142-2010  Driehuizerkerkweg 41 te Driehuis NH; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een erker (voorzijde) en een 
kelder

BP-153-2010  Kennemerlaan 187 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van de 1e ver-
dieping van een woning

BP-158-2010  Tasmanstraat 9 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een woning met 
een dakopbouw

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

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:
BL-57-2010  De Lethstraat 15 te Velsen-Noord; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BP-99-2010  Curaçaostraat 24 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van de 2e 
verdieping van een woning

BP-111-2010  Trompstraat 208 te IJmuiden; het plaatsen 
van een ketenpark en een reclamebord 
(tijdelijk)

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

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-87-2010  Lange Nieuwstraat 509 te IJmuiden; het 

verwijderen van diverse asbesthoudende 
materialen

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

van 1930

sinds 1888

ElkE wEEk gElEzEn door 550.000 lEzErs

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

wEkElijks thuis in:


