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Seizoensstart IJmondtrekkers
IJmuiden - Op zaterdag 4 sep-
tember zijn alle scouts van de 
IJmondtrekkers weer begon-
nen aan een nieuw seizoen 
vol scoutingplezier en avon-
turen.  

De Explorers (14-17 jaar) moes-
ten eerst nog hun kampspul-
len opruimen. De tenten waren 
vochtig teruggekomen van het 
kamp en hebben de hele zomer 
kunnen drogen. Hoog tijd om al-
les weer op te bergen! 
De jongens en meiden van 11 tot 
15 jaar (scouts) hebben hun eer-
ste kampvuur alweer gestookt. 
Hiervoor moest wel eerst de 
kampvuurkuil onkruidvrij worden 
gemaakt. Maar daarna brand-
de het vuur vrij snel en konden 

er heerlijke appels met suiker en 
kaneel gepoft worden.
De welpen (jongens van 7 tot 11 
jaar) begonnen het seizoen met 
het maken van handafdrukken 
in gips. Ook hebben ze een vlag 
gemaakt door alle handen van 
de jongens met verf in te sme-
ren en dit op een laken te druk-
ken. Echt een leuk effect! De op-
komst van de kabouters (meisjes 
van 7 tot 11 jaar) stond in het te-

ken van reizen en vakantie. 
Bij de jongste groepen van 7 tot 
11 jaar zijn nieuwe leden van 
harte welkom. De opkomst is op 
zaterdag tussen 14.00 en 16.30 
uur. Locatie: clubhuis achter ten-
nisbaan de Heerenduinen.
Ook vrijwilligers zijn welkom 
voor leiding of de klussengroep. 
Belangstellenden kunnen con-
tact opnemen via ijmondtrek-
kers@live.nl.

IJmuiden - Voor de tweede keer 
is geprobeerd een bus van OIG/
IHD te stelen. Hoewel beide po-
gingen werden verijdeld is veel 
schade aangericht. Met de bus-
sen vervoeren vrijwilligers ge-
handicapte gasten. Geen enke-
le bus kan gemist worden, want 
de passagiers rekenen erop voor 
hun uitjes en doktersbezoek. In-
tussen heeft de stichting (kost-
bare) maatregelen getroffen om 
herhaling te voorkomen.

Poging diefstal 
OIG/IHD bus 

Ernstig ongeval Trompstraat
IJmuiden - Dinsdagavond is 
een 17-jarige IJmuidenaar op 
een scooter ernstig gewond ge-
raakt bij een ongeval op de hoek 
Trompstraat/De Lumeystraat. De 
scooter kon een auto niet ontwij-
ken, reed er met hoge snelheid te-
genaan en kwam daarbij ten val. 
Diverse hulpdiensten, waaronder 
het traumateam uit Amsterdam, 
werden opgeroepen voor eerste 
hulpverlening. De jongen is met 
ernstig rugletsel onder politiebe-
geleiding naar het ziekenhuis ge-
bracht. De verkeersanalysedienst 
doet nader onderzoek naar de 
exacte toedracht van het ongeval. 
(foto: Michel van Bergen)

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.  

Alle deelnemers
van de Rabobank 
Pierloop, 
veel succes!

0065133
25x85.2
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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: 
Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-
5378284.
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

College en raadsleden 
op de fiets door Velsen
Velsen - Vrijdag fietsten 14 
raadsleden, de wethouders Wes-
terman en Vennik en vertegen-
woordigers van Natuurmonu-
menten en Landschap NH door 
het Velsense landschap. Stich-
ting Santpoort en Historische 
Kring Velsen hebben deze fiets-
excursie gezamenlijk georgani-
seerd.  
Beide organisaties hebben zich 
in het verleden sterk gemaakt 
voor een Landschapbeleidsplan 
in de gemeente Velsen. Velsen is 
hiermee redelijke uniek, niet veel 
gemeenten hebben een derge-
lijk plan. Het doel van de excur-
sie was het Uitvoeringsdeel on-
der de aandacht van de poli-
tiek te brengen, te laten zien hoe 

door een andere aanpak, die niet 
altijd veel hoeft te kosten, toch 
snel een goed resultaat kan wor-
den bereikt. 
De start was in de Ruïne van 
Brederode, waar men vanaf de 
toren een prachtig uitzicht heeft  
over de Santpoorts-Bloemen-
daalse vallei. Ook de karakteris-
tieke opbouw van het strandwal-
len- en strandvlaktelandschap is 
hier duidelijk te zien. 
Onderweg is op verschillende 
plaatsen gestopt om de knel-
punten en de ‘quickwin’ maatre-
gelen ter verbetering te bespre-
ken. 
Deelnemers en organisatoren 
kunnen terugkijken op een goed 
bezochte, interessante middag.

Loopbaancoach, dat werkt
In de media wordt volop gespro-
ken over een tweede economi-
sche neergang. Nederland is een 
klein schuitje op de golven van 
de wereldeconomie, maar toch 
hoeven we zelf niet stil te zitten. 
U kunt volop aan de slag met 
het ontwikkelen van een concre-
te interesse die u opnieuw ont-
dekt heeft. Zodat u een nieuwe 
of bredere beroepsrichting ont-
wikkelt, en uw kansen op de ar-
beidsmarkt vergroot. 

Het is belangrijk dat u met an-
deren praat over uw interesse. 
Dat u vragen stelt, discussieert, 
en kennis opdoet. Dat u moge-
lijke beroepen in kaart brengt, 
en een indruk krijgt van de in-
houd en culturen van die beroe-
pen. Zodoende komen vragen 
bij u op die belangrijk zijn om te 
beantwoorden. En u krijgt nieu-
we ideeën over wat voor u ge-
schikt is. Gaandeweg begrijpt u 
steeds beter wat u precies inte-
resseert, wat uw mogelijkheden 
in de praktijk zijn, en welke stap-
pen u moet zetten om die moge-
lijkheden te realiseren. Hoe gaat 
dit in zijn werk?

Stel dat u geïnteresseerd bent in 
het welzijn van dieren op boer-
derijen en in de handel, maar dat 
uw werkervaring ligt bij metaal-
bedrijven. Dan kunt u in uw vrije 
tijd actief worden in de Dieren-

bescherming, en op internet en 
in tijdschriften naar informatie 
over het onderwerp gaan zoe-
ken. U kunt een inspecteur Die-
renwelzijn en een dierenarts in-
terviewen, lezingen en excur-
sies bezoeken, en een cursus 
gaan volgen. U kunt erover pra-
ten met vrienden, en misschien 
kunt u via hen een bedrijf bezoe-
ken waar met dieren wordt om-
gegaan. Omdat uw ervaring ligt 
in metaalbewerking, ontdekt u in 
uw zoektocht ook hoe metalen 
constructies en apparaten het 
leven van dieren beïnvloeden. En 
u krijgt ideeën over wat u met 
uw achtergrond in metaalbewer-
king, beroepsmatig kunt bijdra-
gen aan het verbeteren van die-
renwelzijn. Volgende keer tip vijf: 
solliciteren of niet?

Han van Kleef
loopbaanbegeleidingijmond.nl
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COV IJmuiden staat
stil bij 95-jarig bestaan
Velsen-Zuid - Afgelopen don-
derdag was de COV bijeen geko-
men in de Theeschenkerij in Vel-
serbeek. Toen iedereen aanwe-
zig was, nam de voorzitter dhr. A. 
de Bruijn het woord en nam de 
aanwezigen in vogelvlucht mee 
door de geschiedenis van de 
vereniging.

De start in 1915 als Christelijk 
Gemengde Zangvereniging Looft 
den Heer en doorgroeiend naar 
de Christelijke Oratorium Vereni-
ging IJmuiden.

Hij memoreerde de drie dirigen-
ten die de COV in de jaren heeft 
gehad. Te beginnen met dhr. Wil-
lem Wiesehahn. Hij heeft 40 jaar 
voor het koor gestaan en heeft 
de COV aanzien gegeven.

Hij heeft het aangedurfd om 
de nu niet meer weg te denken 
Matthäus Passion van J.S. Bach  
in 1957 voor het eerst in IJmui-
den uit te voeren.

Vervolgens kwam in 1988 dhr. 
Marcel Joosen die 15 jaar voor 
het koor heeft gestaan. Zijn 
plaats werd  in 2004 ingenomen 

door de huidige dirigent de heer 
Piet Hulsbos.
Vervolgens werden de verschil-
lende buitenlandse reizen aan-
gehaald, waarvan  de reis in 1975 
naar Canada toch wel de meeste 
indruk heeft gemaakt.

Er zijn ook reizen geweest naar 
Zwitserland, Engeland, Honga-
rije en Tsjechië.
Aan het einde van de speech 
vertelde de voorzitter dat niet 
alleen het koor 95 jaar bestaat, 
maar dat er op de vereniging 
nog iemand is die een jubileum 
te vieren heeft.

Zo vertelde dhr. de Bruijn, dat op 
2 augustus 1950 een klein meis-
je zich meldde op het koor, dat 
toen net 17 jaar was. Zij is nu 60 
jaar lid en dan hebben we het 
over Adri Spoelstra.

Zij kreeg uit handen van de se-
cretaris van de vereniging een 
oorkonde uitgereikt van de Ko-
ninklijke Christelijke Zan-
gers Bond waarop stond dat zij 
i.v.m. het behalen van het 60 ja-
rig lidmaatschap van de vereni-
ging een Delftsblauw wandbord 

Elektronica
liegt niet
IJmuiden - De zomerstop is voorbij en de 
dames en heren minibikers moesten aan-
treden in Emmen voor de zevende ronden 
om het NK minibike racen. Don Groos uit 
IJmuiden pakte na drie trainingen zijn ze-
ven pole positie dit jaar. Na een matige 
start pakte hij na een paar ronden  het 
achterwiel van de koploper en twee ron-
den voor de finish nam hij de kop over. Op 
de meet was zijn voorsprong op de twee-
de man bijna drie seconden. Bij de twee-
de manche was zijn start weer niet goed 
en was het best lastig om langs de con-
currentie te komen. Eénmaal op de twee-
de plaats beland ontstond er een gevecht 
die menig toeschouwer in extase bracht. 
Ronde na ronde werd elke centimeter ge-
bruikt om elkaar af te troeven. In de laat-
ste bocht van de laatste ronden wist Don 
de kopman te pakken en beide heren sto-
ven zij aan zij het lange recht eind op naar 
de finish. Zelf wisten ze niet wie nu als 
eerste over de lijn was maar de elektroni-
ca gaf uitsluitsel Don was tweede op vier 
duizendste van een seconde (dat is nog 
minder dan een knipoog). Door de uitsla-
gen van de eerste en de tweede manche 
bij elkaar op te tellen ging de eind over-
winning mee naar IJmuiden en zijn groot-
ste concurrent in het NK werd tweede. 

Samenwerking Stormvo-
gels en AZ Talentenplan
IJmuiden - Sinds zaterdag 14 
augustus is Stormvogels offici-
eel met AZ een nieuwe samen-
werkingsovereenkomst aange-
gaan, het zogenaamde AZ Talen-
tenplan, waarmee AZ haar ken-
nis en ervaring ter beschikking 
wil stellen.
Centraal hierin staat de AZ On-
line Voetbalschool waarbij alle 
trainers gebruik van kunnen ma-
ken. Zo kunnen trainers inloggen 
op de AZ online voetbalschool 
en op deze wijze oefenstof bekij-
ken en in de praktijk toepassen. 
Daarnaast is de AZ Online Voet-
balschool toegankelijk voor be-
leidsbepalers en spelers en be-
staat de samenwerking uit diver-
se seminars, workshops en bij-
eenkomsten bij AZ.

Tevens zullen in de loop van het 
seizoen diverse groepringen ge-
traind  worden door  AZ trai-
ners op het jeugdcomplex van 
AZ ’t Lood.  Met zogenaamde 1-
ster, 2-sterren en 3-sterren part-
ner pakketten wil AZ de samen-
werking  aangaan met diverse 
amateurverenigingen in de regio. 
Stormvogel heeft van AZ een 2-
sterrenstatus ontvangen en heeft 

als doel  een 3-sterren kandidaat 
te worden , waartoe vanaf sei-
zoen 2011-2012 slechts enke-
le amateurverenigingen worden 
uitgenodigd. 

Met deze samenwerking wor-
den trainers en technische staf 
ondersteund in hun trainingstof 
en kan nog meer variatie worden 
aangebracht wat zowel het ple-
zier als de prestaties zal verho-
gen.
Om kennis te maken met de toe-
gepaste praktijk van de AZ–onli-
ne Voetbalschool heeft Stormvo-
gels het Woensdagmiddag Spek-
takel in het leven geroepen. Van-
af 14.00 tot 17.00 uur worden al-
le jeugdteams van Guppen tot 
en met D-junioren getraind door 
hun eigen (selectie)trainers, on-
dersteund door CIOS-stagiaires 
en oud-profvoetballer en eerste 
elftalspeler Marco Adema. Ook 
niet-leden zijn van harte welkom 
om mee te trainen.
Inlooptijden op de woensdag-
middag zijn van 14.00 tot 15.00 
uur Guppen en F-junioren. Van 
15.00 tot 16.00 uur E-junioren en 
van 16.00 tot 17.00 uur D-junio-
ren.

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.

kreeg aangeboden. Na al deze 
woorden was het tijd om gebruik 
te maken van het inmiddels klaar 
staande koud buffet.

De vereniging kon terugzien op 
een gezellige avond met de blik 
naar voren en wel naar het ju-
bileumconcert dat op vrijdag 29 
oktober a.s. gehouden zal wor-
den in de Nieuwe Kerk in IJmui-
den aan de Kanaalstraat.

Op het programma staan drie 
oratoriumwerken: Messa di Glo-
ria van G. Puccini, de Krönungs-
messe van W.A. Mozart en het Te 
Deum van J. Haydn.

Een ieder is van harte uitgeno-
digd om dit concert bij te wonen. 
Zie ook www.cov-ijmuiden.nl.



pagina 12 9 september 2010

Onlangs is mijn dochter met 
haar klas naar De Nederland-
sche Bank geweest. Een leuk 
initiatief om kinderen wegwijs 
te maken in de financiële we-
reld. Een paar dagen later stel-
de zij mij –zonder enige aanlei-
ding- de vraag: ‘Mam, ben jij er 
ook zo één?’ U kunt zich voor-
stellen dat ik als moeder van 
een tiener al snel dacht dat ik 
weer iets verkeerd had gedaan 
in haar ogen. Zingen in het bij-
zijn van haar vriendinnen, bood-
schappen doen met sportschoe-
nen aan, u kent het vast wel… 
het is niet snel goed. 

Maar de vraag had nu een 
strekking die ik niet had ver-
wacht. Ze vroeg zich namelijk af 
of ik ook ‘zo’n adviseur ben die 
alleen maar aan haar eigen cen-
ten denkt en niet aan de klant’. 

Ik heb haar uitgelegd wat de 
functie van accountmanager 
Private Banking inhoudt. Ze 
heeft tenslotte nu wel de leef-
tijd bereikt dat ik iets meer over 
mijn vak kan vertellen. De Rabo-
bank stelt als voorwaarde dat el-
ke accountmanager ook geregi-
streerd is als Federatie Financi-
eel Planner. Dit is een post HBO 
opleiding gericht op het advise-
ren van onze klanten over diver-
se onderwerpen, zoals vermo-
gen, fiscaliteiten, hypotheken, 
levensverzekeringen en pensi-
oenen. Maar ook het opstellen 
van financiële planningen hoort 
bij de werkzaamheden die u van 
een Federatie Financieel Plan-
ner mag verwachten. Net als 
deskundigheid, kwaliteit en er-
varing. Bij de Rabobank staan 
de termen ‘ken je klant’ en ‘zorg 

voor de klant’ in een hoog vaan-
del. Wanneer u bij ons komt, 
willen wij graag alles van u we-
ten. Dat is niet voor niets. Om 
met u mee te kunnen denken 
over uw wensen, doelstellingen 
en dromen is het van belang dat 
wij u goed kennen. Samen met 
u kijken we naar een oplossing 
om uw doel te bereiken. En dat 
is wel een andere insteek dan u 
zomaar een product aan te bie-
den zonder dat wij u kennen en 
weten of dat wel bij u past. 

Sinds kort ben ik accountmana-
ger Private Banking. Het is mij 
wel duidelijk dat de werkwij-
ze van de Rabobank en de zorg 
voor de klant bij mij past, als 
persoon en als adviseur. En ik 
heb in ieder geval de goedkeu-
ring van mijn dochter!

Wilt u meer weten over wat ik 
voor u kan betekenen? Ik nodig 
u van harte uit voor een kennis-
makingsgesprek. Bel 023-513 
35 80 of mail naar PrivateBank-
ing@velsen.rabobank.nl 

Annelies Ruiterkamp-Bekman

Rabobank Velsen en Omstreken
‘Mam, ben jij er zo een?’

Joossies in nieuw pand
IJmuiden – Joossies, de leuke 
zaak in aparte damesmode en 
accessoires, opent zaterdag 11 
september in een nieuw pand. 
De modezaak verhuisde twee 
deurtjes verder, naar de Lan-
ge Nieuwstraat 785, waar eerst 
Schlecker was gevestigd. Na een 
grondige verbouwing is het een 
prachtige zaak geworden, heel 
sfeervol en met een bijzondere 
uitstraling. De bezoeker die er 
binnenkomt, zal zich direct wel-
kom voelen.
In dit nieuwe pand is er meer 
ruimte voor de leuke collectie die 
op diverse manieren uitgebreid 
werd, maar er is ook meer ruim-
te voor voordeel. En dat is al-
tijd mooi meegenomen. Zo is er 
een ruim assortiment van mooie 
schoenen en laarzen. De nieuwe 

winterjassen zijn net binnen van 
de merken Airforce, Glamour en 
Spoom. 
Er zijn ook leuke jassen in de wat 
goedkopere prijsklasse, bij Joos-
sies is er al een goede winterjas 
voor 49,90 euro. Er zijn volop tas-
sen verkrijgbaar en leuke siera-
den, bijvoorbeeld van het merk 
Buddha to Buddha. In de nieu-
we zaak worden nu ook geurtjes 
verkocht. Een bezoek aan Joos-
sies is altijd de moeite waard: 
volop leuke damesmode, schoe-
nen en laarzen en mooie acces-
soires. 
Loop gerust eens vrijblijvend 
binnen in de mooie nieuwe zaak. 
Als openingsstunt geldt er de-
ze zaterdag: de hele dag twin-
tig procent korting op de gehele 
collectie. Ga er gewoon langs!

Telstar opent 
Zuidtribune
Velsen-Zuid - Maandag 13 sep-
tember wordt de nieuwe Zuid-
tribune in het TATA Steel Stadi-
on officieel geopend. Dit zal ge-
beuren met veel trompetgeschal 
en het belooft een mooie avond 
te worden. Supporters die op 
de Zuidtribune gaan staan tij-
dens de wedstrijd tegen FC Dor-
drecht, aanvang 20.45 uur, zul-
len massaal de tribune opkomen 
met vlaggen en andere sfeer-
verhogende attributen. Speciaal 
voor deze unieke avond organi-
seert de club een van 19.00 uur 
tot 20.00 uur een Happy Hour 
in supportershome Paviljoen 
Schoonenberg. Telstar rekent op 
de steun van iedere supporter in 
de regio en roept alle supporters 
op aanstaande maandag naar 
het TATA Steel Stadion te komen 
om de Witte Leeuwen naar de 
tweede overwinning van dit sei-
zoen te schreeuwen!

IJmuiden - Vlak voor de start 
van de Pierloop, zaterdag, kan 
men deelnemen aan de door 
Work-Out Personal Fitness ge-
geven warming up. Om 13.30 
uur begint de warming-up voor 
de 3 km. En om 14.30 uur is de 
warming-up van de 8,2 en 15 km 
afstanden. Verder zal Work-Out 
ter plaatse zijn met veel informa-
tie wat betreft de mogelijkheden 
van deze gezellige sportclub. 
Ook kan een ieder meedoen met 
de Vul In en Win Actie. Deelne-
mers moeten drie vragen beant-
woorden over de Pierloop. Met 
het juiste antwoord maakt men 
onder andere kans op een jaar 
lang gratis sporten bij Work Out 
Personal Fitness aan de Kanaal-
straat in IJmuiden, zie ook www.
workoutvelsen.nl.

Warming up 
bij Pierloop

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Open Tafel: Vrijdag 10 septem-
ber: meloen met ham, andijvie 
stamppot met gehaktbal en vla 
met aarbeien en slagroom toe. 
Woensdag 15 september: to-
matensoep, gekookte prei met 
varkenslapje, vers fruit toe. 
Twee dagen van te voren opge-
ven voor 12.00 uur. Kosten 6,-.
Herfstkien. Woensdag 15 sep-
tember. 
Aanvang 19.00 uur (zaal open 
18.45 uur). Kosten 1,-. 
Presentatie politie donderdag 
7 oktober op het gebied van 
persoonlijke veiligheid, oplich-
ting en insluiping. Van 09.30 tot 
12.00 uur.

Wijksteunpunt De Hofste-
de, A. Jacobsstraat 227, Velser-
broek, 023-5386528.
Open tafel: Vrijdag 17 septem-
ber: groentesoep, scholfilet, 
aardappelen, groenten en ba-
varoise met slagroom toe.  Op-
geven maandag 13 septem-
ber tussen 11-12 uur. Aanvang 
12.30 uur. 
Informatiebijeenkomst Thuis-
zorg, donderdag 16 september. 
Aanvang 10.00 uur. Toegang is 

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

gratis.
Expositie Leny Cortel met haar 
olieverf schilderijen en een 
tweetal keramiek. Toegang gra-
tis. Expositie is te zien tot 4 ok-
tober.
Optreden Cocktailtrio don-
derdag 30 september om 14.30 
uur. 

ANBO Nieuws Santpoort/
Velserbroek: 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.

ANBO afdeling IJmuiden, 
Driehuis en Velsen-Zuid
Volledig verzorgde 8-daag-
se herfst-mozaiek langs Moe-
zel en Rijn met de Prinses Julia-
na. Dinsdag 19 t/m 26 oktober. 
Inlichtingen mw. B. Wit-Mate-
boer, tel. 06-22197237

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
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! Aan-
vang 15.00 uur.

Forteiland open tijdens 
Open Monumentendag
IJmuidden - Zondag 12 septem-
ber vindt de landelijke Open Mo-
numentendag plaats. Het the-
ma van dit jaar is De smaak van 
de 19e eeuw, waarin architectuur 
centraal staat.
Tijdens de Open Monumenten-
dag is in onze omgeving een aan-
tal bijzondere gebouwen te be-
zichtigen, zoals Duin en Kruid-
berg in Santpoort, de Engelmun-
duskerk in Driehuis en het Oude 
Raadhuis in Oud-Velsen. Daar-
naast is ook het Forteiland open 
voor bezoekers. Het 19e eeuwse 
Pantserfort is meer dan de moeite 
van een bezoek waard.
Deze dag kunt u onder leiding 
van een gids ronddwalen door 
de donkere gangen en verblij-
ven. U kunt genieten van de ve-
le verhalen, die de ronde doen 
over dit verdedigingswerk, dat in 
het kader van de Stelling van Am-
sterdam in de periode van 1881 
tot 1888 werd gebouwd. Nu het 
broedseizoen van de meeuwen 

voorbij is, kan de westkant van 
het eiland weer betreden worden. 
U kunt daar zien, dat de Werk-
groep Onderzoek Verdedigings-
werken IJmuiden (WOVIJ) be-
zig is met het ontgraven van een 
gedeelte van een loopgraaf. De-
ze ondergrondse gangen wer-
den gedurende de 2e wereldoor-
log door de Duitsers gebouwd  
en verbonden de diverse bunkers 
met elkaar.
In de koepelzaal van het fort 
kunt u op deze zondagen onder 
het genot van een hapje en een 
drankje nog even rustig nage-
nieten. Hier worden ook diverse 
posters en boekjes over het fort 
verkocht. De afvaarten vanaf de 
Kop van de Haven met de rond-
vaartboot Koningin Emma zijn om 
11.00 uur, 13.00 uur en om 15.00 
uur. Het vertrek van het eiland 
met de rondvaartboot is om 13.15 
uur, 15.15 uur of de laatste afvaart 
om 17.15 uur. Zie ook www.ijmui-
denserondvaart.nl.

IJmuiden - Politiemensen 
kregen vorige week donder-
dag omstreeks 04.00 uur van 
een oplettende burger de mel-
ding dat er op het Groot Abe-
lenbos een man in een auto 
aan het inbreken was. Toen de 
agenten direct een onderzoek 
instelden, troffen zij de auto 
aan met een verbroken raam. 
In de auto zagen zij een man 
plat liggen voor in de auto. Bij 
het zien van de politie deed 
hij ogenblikkelijk zijn handen 
omhoog en liet een schroe-
vendraaier vallen. De man, 
20 jaar oud en zonder vaste 
woon- of verblijfplaats is ver-
volgens aangehouden. Hij is 
overgebracht naar een poli-
tiebureau en ingesloten voor 
verhoor.

Auto-inbreker 
op heterdaad 
aangehouden
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Muziek verbindt
Velsen - Wist u, dat muziek de 
basis is van ons leven? Als een 
kindje is geboren begint het te 
kraaien van plezier als er boven 
de wieg een liedje wordt gezon-
gen. Het kindje reageert name-
lijk als eerste contact op hoge 
en lage tonen. Bovendien is het 
wetenschappelijk bewezen, dat 
muziek kinderen slimmer maakt. 
Vandaar ook, dat kinderen cen-
traal staan bij muziekschool ’t 
Muzenhuis.  
’t Muzenhuis is daarom ook ge-
start met tienweekse korte cur-
sussen, voor accordeon, blokfluit 
(inclusief een gratis blokfluit), 
cello, drums&percussie, gitaar, 
keyboard, piano, klarinet, saxo-
foon en viool. De lesduur per 
cursus verschilt net als de prijs, 
die ligt tussen de 70 en 105 eu-
ro voor tien lessen. U kunt zich 
(of uw kind) op elk gewenst mo-
ment inschrijven. Als een groep-
je compleet is, starten de lessen. 
Muziekschool ’t Muzenhuis, met 
de hoofdlocatie aan de Zeilma-
kerstraat 50 in Velserbroek heeft 
nu een hele leuke actie. Wie 
zich namelijk vóór 30 september 
als leerling voor een lesjaar in-

schrijft, ontvangt gratis een spik-
splinternieuwe Spaanse gitaar 
of een schitterende nieuwe viool 
met strijkstok. Of men kan kiezen 
voor een ander instrument met 
een kleine bijbetaling. Het kan 
nergens goedkoper. Zo is dat 
voor een elektrische gitaar met 
versterker 85,00 euro of voor een 
aanslaggevoelig keyboard met 
61 toetsen en MIDI ook 85,00 
euro. Voor een compleet vijfde-
lig 22” drumstel is dat 199,00 eu-
ro. Voor een Eb of een Bb klari-
net is dat 109 euro en voor een 
nieuwe goudlak altsaxofoon met 
tas is dat 215,00 euro. Zo hoef je 
maar 110,00 euro voor een ver-
zilverde dwarsfluit met een rech-
te en een gebogen mondstuk 
bij te betalen en voor zolang de 
voorraad strekt voor een digitale 
piano met 88 gewogen toetsen, 
138 klanken, USB en MIDI, kleur 
zwart, maar 249,95 euro.
Wist u al, dat ’t Muzenhuis in Vel-
serbroek ook naschoolse opvang 
verzorgt met gratis muziekles op 
vrijwel elk muziekinstrument? 
Muziek verbindt. Zie www.mu-
zenhuis.nl, of bel voor informatie 
of inschrijving 023 – 5360525.

Santpoort-Noord - Woensdag 
15 september is de eerste jam-
sessie van dit seizoen in Café De 
Halve Maan. Dirk en Martine he-
ten iedereen van harte welkom 
om lekker muziek te maken. De 
sessieband staat klaar om ieder-
een te ondersteunen. De band 
bestaat uit: Bas Kors - gitaar, 
Robin van Rijswijk - gitaar, Ra-
fael Fernandez - bas, Loek Bar-
telings - drums en Annebel van 
Wijk - zang. Techniek is weer in 
handen van Tom Makkes. Aan-
melden voor het jammen kan 
via:  annebelvanwijk@gmail.
com. Neem je eigen instrument 
en teksten mee. Café De Hal-
ve Maan, Hagelingerweg 36 te 
Santpoort-Noord. Van 20.00 tot 
23.00 uur. Toegang gratis.

Jamsessie De 
Halve Maan

IJmuiden - Zaterdag 18 sep-
tember wordt op Plein 1945 weer 
een gezellige rommelmarkt ge-
organiseerd. Tijdens deze markt 
zal weer van alles te koop zijn, 
misschien wel datgene waar u 
al lang naar zocht. Wie ook zijn 
overtollige spullen aan de man 
wil brengen kan contact opne-
men met telefoonnummer 0255-
518380 of 06-42456182 om een 
kraam of eventueel een grond-
plek te huren. De markt begint 
om 09.00 uur en eindigt om 16.00 
uur. De eerstvolgende markt is 
op zaterdag 16 oktober.

Rommelmarkt 
op Plein 1945

Swier nu op Plein 1945
IJmuiden – Swier Schoen- en 
Sleutelservice is in mei verhuisd 
naar Plein 1945 nummer 51. De 
zaak was na 20 jaar in de dag-
kiosk aan de Lange Nieuwstraat 
uit zijn jasje gegroeid. Met de  
komst van de koopgoot zouden 
alle kiosken moeten verdwijnen, 
dit wilden ze niet afwachten. Te-
genwoordig is men dus wel-
kom in de nieuwe winkel aan het 
Plein 1945 nr 51, die veel meer 
ruimte biedt en waar het team 
de klanten nog beter van dienst 
kan zijn.
Opa Swier begon ooit in de 
Trompstraat, vader Swier werk-
te eerst als schoenmaker in de 
Kromme Mijdrechtstraat. In 1967 
begon hij de zaak aan het Markt-
plein, waar hij het systeem ‘klaar 
terwijl u wacht’ invoerde. In 1975 
kwam oudste zoon Gerard in de 
zaak en werd er begonnen met 
de sleutelservice. Ook zoon Erik 
en dochter Andrea werkten een 
aantal jaren mee in de zaak. Na 
het overlijden van vader Swier 
liet zoon Nol zich omscholen van 
kok tot schoenmaker en in 1990 
werd de kiosk betrokken. Nol en 
Gerard breidden het servicepak-
ket langzaam uit met naampla-
ten, sportprijzen en slotservice. 
Dit heeft de laatste jaren een 

vlucht genomen onder leiding 
van Henk, de zoon van Gerard. 
Zijn dochter Linda helpt op za-
terdag in de zaak, een echt fa-
miliebedrijf dus. Medewerkster 
Daphne de Graaf helpt de klan-
ten en verzorgt het graveerwerk 
en de sportprijzen. Ook wordt er 
aan inbraakpreventie gedaan. 
Mensen komen van ver om hun 
autosleutel met transponder bij 
te laten maken.  
,,Op Plein 1945 is er veel meer 
ruimte,’’ zegt Gerard Swier. ,,We 
kunnen alle sportprijzen en 
naamborden uitstallen, mensen 
hoeven dan niet meer vanaf een 
plaatje te kiezen. De kelder gaan 
is opslagruimte, zo hebben we 
alles bij elkaar. Er komt een nieu-
we schuurmachine met een vrij 
geruisloze afzuiginstallatie, zo-
dat het voor ons schoner werken 
is. We staan dan niet meer in het 
stof en in de lijmlucht. Ook ver-
kopen we hier kluizen en sierbe-
slag.’’ Het team ziet erg naar de 
verhuizing uit. Gerard: ,,We be-
gonnen ooit op 36 vierkante me-
ter, in de kiosk hadden we 54 
vierkante meter en hier heb-
ben we 180 vierkante meter. Ik 
word helemaal vrolijk, als ik door 
de ruimte van de nieuwe zaak 
loop.’’ Thuishulp, 24 uur per 

dag voor maar 80 euro
Regio - Veel ouderen wensen zo 
lang mogelijk en zo zelfstandig 
mogelijk thuis te blijven wonen. 
Daarom heeft thuiszorgorgani-
satie FlexiCura dé oplossing. 
Nog dit jaar realiseert zij au 
pair+: de inwonende thuishulp. 
Voor maar 80 euro per dag. Op 
dit moment doet FlexiCura on-
derzoek naar de animo voor dit 
plan.
Het is de bedoeling dat de au 
pair+’ers bij hun cliënten inwo-
nen, zo hebben zij altijd een ver-
trouwd gezicht om zich heen. 
Primair bieden de zorgassisten-
ten ondersteuning bij de uit-
voering van de dagelijkse zaken 
als aan- en uitkleden, wassen, 
schoonmaken, boodschappen 
doen en eten klaarmaken. Flexi-
Cura kan deze dienst betaalbaar 
aanbieden. FlexiCura hoopt hier-
mee het voor met name ouderen, 
die afhankelijker van hulp van 
buiten worden, (financieel) mo-

gelijk te maken om langer thuis 
te blijven wonen. 
Om te kijken of er voldoende 
vraag is naar deze nieuwe dienst, 
doet FlexiCura momenteel onder-
zoek onder de bestaande cliën-
ten. Ook wordt geïnventariseerd 
wat de aanvullende wensen kun-
nen zijn waar cliënten tegenaan 
lopen. In de herfst gaan de eer-
ste au pair+’ers aan de slag.
FlexiCura is een klein bureau 
voor thuiszorg met een breed 
dienstenpakket.  Voor deskun-
dige huishoudelijke en/of per-
soonlijke verzorging, verpleging, 
nacht- en 24-uurszorg, begelei-
ding, ondersteuning, PGB-advies 
en luxe dienstverlening kunnen 
cliënten hier terecht. Voor iedere 
vraag is er bij FlexiCura een pas-
sende oplossing. Direct zorgvul-
dig geregeld en tegen concurre-
rende tarieven. Meer weten? Bel 
023-5100300 of kijk op: www.
flexicura.nl.

Zaterdag Velsalsa, 
Latin in de IJmond
IJmuiden - ‘Latinlovers’ vie-
ren zaterdagavond de opening 
van het Latin seizoen in het Wit-
te Theater met Velsalsa. Velsal-
sa is een unieke samenwerking 
tussen het Witte Theater en vier 
gerenommeerde dansscholen 
rond het thema salsa, met work-
shops, live muziek, demonstra-
ties en een unieke salsamarkt, 
van 18.30 tot 3.00 uur. Kaarten 
kosten 12,50 euro, in de voorver-
koop 10 euro. 
De acht workshops (voor begin-
ners en gevorderden) zijn Sal-
sa door Sizzling Salsa; Bachat-
ta door Club Fiera; Zouk door 
Zouk-lovers afdeling Salsamore 
en Reggaeton door Angela Dan-
se.  Later op de avond is van el-
ke stijl een demonstratie met als 
grote klapper een volledige cho-
reografie dansshow van Brian en 

Mechteld.
Dan is er live muziek met band 
Sabroso, een twaalfkoppige sal-
sa band en zijn er dj Willy en dj 
Sigi die beiden specialisten zijn 
op het gebied van Salsa, Bachat-
ta en Zouk. Op de Salsa Markt 
vindt men onder meer populai-
re les- en instructie dvd’s en cd’s 
met muziek. Ook is er een stand 
met Salsa Supply dansschoe-
nen en straatschoenen. Lavalin 
speciale voetcrème en deo voor 
salsa dansers en Perotti dans-
schoenen. 
De hele avond zullen er heerlij-
ke salsa hapjes zijn van Oma’s 
Keuken. Kaarten zijn à 10 euro 
te koop bij de genoemde dans-
scholen en via e-mail bij www.
wittetheater.nl of telefonisch via 
0255- 521972. Op de avond zelf 
kosten de kaarten 12,50 euro. 

IJmuiden - In een horecagele-
genheid aan de Kennemerlaan 
werd vrijdag omstreeks 23.30 
uur een 48-jarige man uit As-
sendelft door een onbekend ge-
bleven man met een bierflesje 
op zijn hoofd geslagen. De on-
bekend gebleven man is met een 
andere man in een auto gestapt 
en weggereden. Het slachtoffer 
liep als gevolg van de mishan-
deling letsel op aan zijn hoofd. 
De politie onderzoekt de zaak en 
roept eventuele getuigen op zich 
te melden, via 0900-8844.

Met flesje op 
hoofd geslagen

IJmuiden - Vorige week don-
derdagmiddag ontstond op de 
kruising van het Pleiadenplant-
soen en de Orionweg een aanrij-
ding waarbij twee auto’s betrok-
ken waren. Een inzittende van 
een van de auto’s raakte als ge-
volg van de aanrijding bekneld. 
De 55-jarige vrouw uit Heems-
kerk is door brandweerperso-
neel uit de auto gehaald en met 
onbekend letsel naar een zie-
kenhuis vervoerd. De politie on-
derzoekt de oorzaak van de aan-
rijding, waarschijnlijk is dit een 
voorrangskwestie.

Aanrijding
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IJmuiden - Zondag is van 12.00 
tot 14.00 uur een zondag kerk-
dienst Global Gospel Ministry 
in de Ichthusburchtzaal aan de 
Kompasstraat 78 in IJmuiden. Dit 
is een bijzondere samenkomst 
voor Bijbel lezen en gebeden 
tot God voor alles in ons leven. 
Het gebed betreft: baan, huwe-
lijk, bescherming van God, fami-
lie, kennis van God, wonder, be-
vrijding en genezen, en levens-
verslaving. Voor informatie 06-
42684179  of 06-21621006 of e-
mail naar: globministry@hotmail.
com.

Global Gospel 
Ministry

Cees de Baare fietst 
voor Rett syndroom
IJmuiden - Zondag heeft de-
IJmuidenaar Cees de Baare  
meegedaan aan een fietstocht 
om geld in te zamelen voor Rett 
Syndroom. De fietstocht was 
voor de 45 fietsers en het goede 
doel een groot succes.

Op de vroege zondagmorgen 
rond 08.00 uur waren de Neder-
landse fietsers present in Hoek 
van Holland om de Engelse dele-
gatie, die al 145 kilometer in En-
geland achter de rug hadden, te 
verwelkomen. Na de kennisma-
ken kwam de lange sliert fiet-
sers, gehuld in een lichtblauw 
shirt, onder begeleiding van o.a. 
de ambassadeur van de Rett 
Syndroom Vereniging Nederland, 
Bartho Braat van Goede tijden, 
Slechte tijden in beweging. Het 
eerste traject verliep voorspoe-
dig, via de meest idyllische route 
door het Zuid-Hollandse polder-
landschap. Rond 11.30 uur, na 
de eerste 35 kilometer, was de 
eerste stop in Rijswijk, waar men 
genoot van een heerlijk kopje 
koffie met Limburgse vlaai. Tij-
dens het tweede traject, wat voor 
een groot gedeelte door polder-
landschap en langs de Oude Rijn 

liep, begon door de toenemende 
tegenwind de vermoeidheid toe 
te slaan. Een van de Engelsen 
moest door een knieblessure af-
haken. Na de lunch langs de Ou-
de Rijn werd het derde en laat-
ste traject ingezet. Er waren ver-
der geen uitvallers. 
Het onthaal in Utrecht was over-
weldigend. De fietsers werden 
door familie, vrienden en de bur-
germeester van Utrecht harte-
lijk ontvangen. Na de nodige 
toespraken kwam het hoogte-
punt van de fietstocht waar het 
allemaal om begonnen was: het 
sponsorbedrag. Er was in eer-
ste instantie een target van 5.000 
euro gesteld, maar al snel moest 
dit worden bijgesteld naar 10.000 
euro en het eindresultaat tot nu 
toe is 24.000 euro. Wat bij elkaar 
is gefietst voor het hersenstam-
onderzoek van stichting Terre.
De fietstocht en de opbrengst 
(die hopelijk nog wat verder op 
zal lopen) was een groot succes. 
De Nederlandse Rett syndroom 
Vereniging Nederland en de En-
gelse stichting bedanken een ie-
der die aan dit grote succes heeft 
meegewerkt in de vorm van fiet-
sen en sponsoren.

Piramide 
van IJmuiden
IJmuiden – Ruim 200 men-
sen bezochten de tentoonstel-
ling ‘De piramide van IJmuiden’ 
van RC de Ruimte, die zaterdag 
door wethouder Wim Wester-
man werd geopend. De slabcars, 
sloopauto’s die tot kunst zijn ver-
heven, staan buiten bij het ate-
lier aan de Dokweg opgesteld. 
Dit blijken echte blikvangers te 
zijn. Verder is hier een kunstzin-
nige installatie te zien en visuele 
poёzie van Hans Clavin. Ook zijn 
daar werken van leden van Ter-
pentijn tentoongesteld. Prach-
tige naïeve schilderijen van de  
zusjes Fokkens zijn te zien in 
RC de Ruimte aan de J.P. Coen-
straat, waar de rest van de beel-
dend kunstenaars bestaat uit 
professionals. Zoals onder ande-
re Wim T. Schippers, Jeannette 
van Raaij, Hans van den Ban en 
Joop Stoop. De tentoonstelling 
loopt nog tot 10 oktober. Ope-
ningstijden: donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur aan de J.P. Coenstraat 
55 en Dokweg 37c. Kom gerust 
eens kijken en ook lezen wat an-
dere Velsenaren vinden over de 
toekomst van IJmuiden in 2025. 
Zie ook www.depiramideva-
nijmuiden.com.

Band Low houdt reünie 
in het Witte Theater  
IJmuiden - Zaterdag 18 septem-
ber is na jaren broeden einde-
lijk een reünie rond de IJmond-
se formatie Low in het Witte The-
ater.
Low was een band uit IJmuiden 
die zijn oorsprong in 1977 vond 
op de Willem de Zwijger Mavo. 
Vijf klasgenoten draaiden nood-
gedwongen snel iets in elkaar 
voor een klassenavond. Uitein-
delijk zijn daar Dennis Broek, 
drummer; Harry Koster, basgita-
rist en Fred Koridon, gitarist en 
zanger, van overgebleven om een 
serieus bandje te worden. De in-
vloeden uit die tijd waren goed 
te horen in het eigen werk van 
Low. The Police, Joe Jackson en 
Fischer Z behoorden tot de favo-
rieten van tekstschrijver en com-
ponist Fred Koridon. Low was in 
de IJmond één van de weinige 
bands met eigen repertoire en 
daardoor hadden zij een behoor-
lijke aanhang. Zij stonden on-
der meer in het voorprogramma 
van Gruppo Sportivo en Carls-
berg, speelden op het grote po-
dium van Beeckestijn Pop en het 
Velserbeekfestival en stonden op 

podia zoals Paradiso en Melk-
weg. Er zijn drie nummers op vi-
nyl uitgebracht. The Songwriter, 
Third World Living en Walking in 
the Shade of the Night.
Op de reünie zijn ook andere op-
tredens. Out of Reach zal in twee 
formaties spelen. De eerste als 
bluesband en een periode later 
als rockband met onder andere 
Hans Dubbelaar, Cor Dijkhuizen 
en Henk Schippers. De laatste 
drie zijn nog steeds zeer actief 
als muzikant in de IJmond.
De avond wordt geopend door 
zonen Nando Koridon en Pim 
Koster. Nando schrijft eigen lied-
jes, speelt piano en gitaar en 
studeert muziek in Amsterdam. 
Pim speelt basgitaar en zingt in 
musicals.

Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.Low-band.nl en kosten in 
de voorverkoop 5 euro en aan 
de kassa  6 euro. Voor 2,50 euro 
extra ontvangt men binnen twee 
maanden een cd met de live re-
gistratie van het optreden van 
Low. De zaal van het Witte Thea-
ter is om 20.00 uur open.

Ouder & kindgym, Keep 
fit en Turnen in De Mel
Velsen-Noord - In het Wijker-
meercentrum (De Mel) is sport-
vereniging Olympia 30 augustus 
begonnen met een viertal les-
uren op de maandag. Het be-
treft om 9.00 uur Ouder & Kind-
gym, speciaal bedoeld voor de 
peuter vanaf bijna 2 tot en met 
4 jaar, die samen met papa, ma-
ma, opa of oma willen gymmen. 
Daarna is er om 10.00 uur een 
recreatief uurtje Keep Fit voor 
dames. Ook wordt op deze loca-
tie Turnen voor meisjes en jon-
gens aangeboden. Op maandag 
van 18.00 tot 19.00 uur voor de 
leeftijdsklasse 6 tot 9 jaar en van 
19.00 tot 20.00 uur voor 9 jaar en 
ouder. Voor leden die van turnen 
hun wedstrijdsport willen maken 
zijn er meerdere mogelijkheden, 
Olympia informereert hier graag 
over. Er is door de vereniging 
flink geflyerd, vooral in de woon-

wijken rondom deze nieuwe lo-
catie. Men hoopt dan ook flink 
wat nieuwe leden te mogen ver-
welkomen bij de lesuren. Nade-
re informatie is op te vragen door 
het sturen van een e-mail naar: 
sportenbijolympia@hotmail.nl.

Nieuw seizoen voor 
Klavierschippers
IJmuiden - Maandag 23 augus-
tus zijn de repetities bij accor-
deonvereniging Klavierschip-
pers van start gegaan. Momen-
teel wordt hard aan een nieuwe 
show gewerkt, die traditiege-
trouw in de maand oktober en 
wel op 29 en 30 in het Techni-
sche School aan te IJmuiden zal 
plaatsvinden.
Er zullen nog een behoorlijk 
aantal noten gekraakt moe-
ten worden, voordat orkest-
leiders Thomas Moore en Aaf 
Dekker en de leden geheel te-
vreden zullen zijn, en zodoen-
de weer een spetterende show 
neer kunnen zetten. Tijdens de 
zomer heeft het showorkest niet 
stil gezeten, en aan het haven-
festival deelgenomen. Ook heeft 
het eerste optredens bij een be-
jaardentehuis in Heemskerk 

plaatsgevonden. Naast het sho-
workest is ook het opleiding/en-
semble druk aan het repeteren 
voor de komende oktobershow 
om de muziek goed in de vin-
gers te krijgen. 
Kaarten voor de show voor 29 
en 30 oktober kunnen besteld 
worden bij Daphne Willenbroek 
via  06-52037466.
Speelt u accordeon, bas/gitaar 
of slagwerk, dan kunt u altijd 
een kijkje komen nemen op de 
repetitieavond op maandag in 
de Driehoek, Driehuizerkerk-
weg 34A in Driehuis. Het op-
leidingsensemble onder leiding 
van Aaf Dekker repeteert van 
19.00 tot 20.00 uur. Het showor-
kest onder leiding van Thomas 
Moore van 20.15 tot 22.30 uur. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom.

IJmuiden - Politiemensen kre-
gen vorige week donderdag om-
streeks 04.00 uur van een oplet-
tende burger de melding dat er 
op het Groot Abelenbos een man 
in een auto aan het inbreken was. 
Toen de agenten direct een on-
derzoek instelden, troffen zij de 
auto aan met een verbroken raam. 
In de auto zagen zij een man plat 
liggen voor in de auto. Bij het zien 
van de politie deed hij ogenblik-
kelijk zijn handen omhoog en liet 
een schroevendraaier vallen. De 
man, 20 jaar oud en zonder vaste 
woon- of verblijfplaats is vervol-
gens aangehouden. Hij is overge-
bracht naar een politiebureau en 
ingesloten voor verhoor.

Auto-inbreker 
op heterdaad 
aangehouden
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Villa aan Velserduinweg 
48 wordt aangepast
IJmuiden - De grote villa aan 
de Velserduinweg 48, die door 
Woningbedrijf Velsen is aange-
kocht, zal in samenwerking met 
de Zorgspecialist regio Kenne-
merland in Santpoort-Noord en 
MB Architecten uit Bloemen-
daal worden aangepast voor be-
woning door licht dementeren-
de ouderen. Woensdagmiddag 
was door de drie partijen een in-
loopbijeenkomst voor omwonen-
den georganiseerd om de plan-
nen nader toe te lichten en om 
een blik te werpen in het huidi-
ge pand.
Nicole Boumans van MB Archi-
tecten vertelt dat bij de renova-
tieplannen zoveel mogelijk reke-
ning is gehouden om de oude in-
druk van het pand aan de bui-
tenzijde te behouden. In de gro-
te tuin aan de achterzijde is in de 
plannen de bouw van een open 
en ruim paviljoen, met keuken 
en terras, opgenomen waar  de 
ouderen overdag, onder bege-
leiding, kunnen verblijven. In het 

pand zelf zal tevens nog een lift 
worden geplaats. Marianne van 
de Merwe van Woningbedrijf 
Velsen licht nog toe dat er in to-
taal negen woon-/slaapkamers 
zijn gepland waarvan één grote-
re is bedoeld voor een echtpaar. 
De woningen zullen, op indicatie 
door de Zorgspecialist, worden 
toegewezen met als uitgangs-
punt om groepswonen voor een 
kwetsbare doelgroep haalbaar te 
maken. Hierbij maken items als 
een warme leefomgeving, gro-
tere zelfstandigheid, begripvol-
le steun, persoonlijke aandacht, 
gezellige activiteiten en aandacht 
voor bewegen een belangrijk on-
derdeel uit van dit project. 
Plannen voor soortgelijke woon-
vormen voor kwetsbare groe-
pen staan inmiddels ook al in de 
steigers. Naar verwachting zal 
in de eerste helft van 2011 met 
de renovatie kunnen worden ge-
start waarna oplevering in het 4e 
kwartaal van 2011 moet kunnen 
plaatsvinden. (Joop Waijenberg)

IJmuiden - 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 hebben 
plaatsgevonden, aan bod. IJmui-
denaar Koos van Laar is deze 
week de gast in het program-
ma. Naast zijn werkzaamheden 
binnen het familiebedrijf werd 
Koos in de jaren zestig en zeven-
tig nogal eens gevraagd om wat 
klusjes te doen voor Radio Caro-
line dat het zendschip Mi Ami-
go als thuisbasis had. ‘Muziek 
Uit Zee’ is iedere zondag tussen 
16.00 en 18.00 uur te beluisteren. 
Op woensdag gaat het program-
ma tussen 21.00 en 23.00 uur 
op de herhaling. Zie ook www.
seaportplaza.nl.

Muziek uit Zee

Regio - Zaterdag 25 septem-
ber vindt in onder meer IJmui-
den de kledinginzamelingsac-
tie van Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood plaats. Goede, 
nog draagbare kleding, schoei-
sel, huishoudtextiel en dekens 
kunnen van 10.00 tot 12.00 uur 
in gesloten plastic zakken wor-
den afgegeven bij het Solidari-
teitsgebouw Velsen voor de Der-
de Wereld, Eenhoornstraat 4 in 
IJmuiden. De opbrengst van de 
ingezamelde kleding gaat naar 
de projecten van Cordaid Men-
sen in Nood. Voor meer informa-
tie www.samskledingactie.nl of 
bel naar 073-687 1060.

Sam’s 
Kledingactie

Velsen-Zuid – Zaterdag 4 sep-
tember zijn de klootschieters 
van Full Speed weer begonnen 
met het nieuwe seizoen. Veer-
tien leden kwamen opdagen. 
Maar de opkomst was genoeg 
om vier teams samen te stellen. 
Het is net of het daar sneeuwt. 
Team 4 met Lia, Nico en Ton 
werd eerste met 74 schoten en 
37 meter. Team 3 met Elly, As-
trid, Joke en Dries werd twee-
de met 88 schoten en 16 meter. 
Team 2 met Harm, Lina en Son-
ja werd derde met 97 schoten 
en 9 meter. Team 1 met Ingrid, 
Willem, Bertie en Ina werd vier-
de met 102 schoten en 35 me-
ter. Op de agenda staat zater-
dag 11 september Koeienrou-
te en zaterdag 18 september PK 
gooien. Jan Stiemer komt niet 
meer klootschieten, maar ho-
pelijk wel darten, vanwege zijn 
gezondheid. Cor van Stein moet 
helaas stoppen met klootschie-
ten. Cor zat vaak in de kascom-
missie. Het bestuur en de leden 
willen hem bedanken, voor de 
prettige wijze waar op hij kloot-
schieten heeft gestimuleerd. Te-
rug naar het spel. Bel voor info 
Harm Jongman via 0255–514780 
of Dirk Sieraad 0255 – 515602 of   
www.svfullspeed.nl.

Klootschieten

Dammers stuiten 
op felle tegenstand
IJmuiden - De clubkampioen van 
het vorige seizoen, Casper Reme-
ijer, slaagde er niet in om een 
sterk spelende Jacqeline Schou-
ten een nederlaag te bezorgen. 
Naar gelang het duel vorderde 
werd al maar duidelijker dat een 
puntendeling de enige juiste uit-
slag was.
Voor de grootste verrassing zorg-
de Piet Kok. In het middenspel 
werd tegenstander Willem Win-
ter op schijfverlies getrakteerd. 
Een verlies dat ruimschoots vol-
doende bleek voor een afgete-
kende nederlaag. Er waren nog 
meer opmerkelijke uitslagen. Zo 
hield Berrie Bottelier titelkandi-
daat Stijn Tuytel van een overwin-
ning af. Paul Smit, de wisselval-
lige, speelde een buitengewoon 
sterke partij tegen Conall Sleu-
tel. Het werd een gestroomlijn-
de winst voor Smit. Rick Hartman 
had een akkoord gesloten met 
‘Vrouwe Fortuna’. Bram van Bakel 
was met gedegen en sterk spel 
een schijf voor gekomen. Maar de 

moeilijkheden groeiden hem ken-
nelijk boven het hoofd want met 
een onverwachte damzet keer-
den de kansen. Daarna was het 
voor Hartman niet moeilijk meer 
de winst binnen te halen. Nico-
le Schouten keek met gemeng-
de gevoelens terug na haar par-
tijen tegen Dana van der Wiele en 
Jurrien Fischer. Tegen Dana liep 
het zoals ze wenste maar Fischer 
had andere plannen. Na een fou-
te combinatie moest Schouten 
een nederlaag incasseren. Leo 
Binkhorst en Jan Apeldoorn hiel-
den elkaar, na een bepaald niet 
vlekkeloze partij, in evenwicht. 
Jan Maarten Koorn en Stella van 
Buuren kwamen na hard wer-
ken tot een zelfde resultaat. Jack 
van Buuren stuitte op de defen-
sie van Cees van der Steen en 
moest een remise toestaan. Cees 
van der Vlis bereikte aanvankelijk 
weinig tegen Vince van der Wie-
le. Maar slordig spel van Van der 
Wiele zorgde er voor dat Van der 
Vlis alsnog kon winnen. 

Seizoensstart bij 
de IJmondtrekkers
IJmuiden - Op zaterdag 4 sep-
tember zijn alle scouts van de 
IJmondtrekkers weer begonnen 
aan een nieuw seizoen vol scou-
tingplezier en avonturen. Na een 
gezamenlijke opening gingen al-
le scouts met hun leeftijdsgeno-
ten een gezellige middag tege-
moet. De explorers (11-15 jaar) 
hebben hun laatste kampspul-
len opgeruimd. De tenten waren 
vochtig teruggekomen van kamp 
en hebben de hele zomer te dro-
gen gehangen. Hoog tijd om al-
les weer op te bergen! 
De jongens en meiden van 11-15 
jaar (scouts) hebben hun eerste 
kampvuur alweer gestookt. Hier-
voor moest wel eerst de kamp-
vuurkuil onkruidvrij gemaakt 
worden na acht weken zomerva-
kantie. Maar daarna brandde het 
vuur vrij snel en konden er heer-
lijke appels met suiker en kaneel 
gepoft worden. De welpen (jon-
gens van 7-11 jaar) begonnen 
het seizoen met het maken van 
handafdrukken in gips. Ook heb-
ben ze een vlag gemaakt door 

alle handen van de jongens met 
verf in te smeren en dit op een 
laken te drukken. Echt een leuk 
effect! De opkomst van de ka-
bouters (meisjes van 7-11 jaar) 
stond in het teken van reizen en 
vakantie om nog even na te ge-
nieten. Zij hebben mooie teke-
ningen gemaakt waarop ze aan-
gaven wat ze tijdens het kamp 
allemaal vergeten waren mee te 
nemen en speelden spelletjes in 
vakantiethema. Kortom: het sei-
zoen is geslaagd begonnen. Bij 
de jongste groepen van 7-11 jaar 
zijn nieuwe leden van harte wel-
kom. Kom op zaterdag gerust 
een keer kijken bij ons clubhuis 
achter tennisbaan de Heeren-
duinen. De opkomst begint om 
14.00 uur en duurt tot 16.30 uur. 
Maar zonder vrijwilligers kan de 
scouting niet voortbestaan. Dus 
hebt u interesse om leiding te 
geven bij een van de leeftijds-
groepen of te helpen in de klus-
senploeg? Neem in dat geval 
even contact op via ijmondtrek-
kers@live.nl.

Kienen bij Full Speed
Velsen-Zuid - Zaterdagavond 
18 september is er bij sportver-
eniging Full Speed een gezelli-
ge kienavond. De avond start om 
20.15 uur en vanaf 19.30 uur is 

het clubgebouw open en staat 
de koffie klaar. Er zullen drie ron-
des gekiend worden. Voor infor-
matie: telefoonnummer 0255–
523592 of 0255–510085.

Uitvaartverzorging IJmond

“	De	laatste	
zorg	moet	altijd	
betrokken	en	
respectvol	zijn.”

Conny van Rixel, Uitvaartverzorger

www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.



pagina 26 9 september 2010

Ticketverkoop In2disco 
komt goed op gang
IJmuiden - De beste video-
clips uit de jaren ’70, ’80 en 
’90 op een groot filmdoek. 
Dat blijft het belangrijkste be-
standsdeel van In2disco. De 
tweede editie van het disco-
feest wordt op zaterdag 16 
oktober gehouden in het Tha-
lia Theater. De kaartverkoop 
is inmiddels goed op gang 
gekomen.

Na het succesvolle optreden van 
The VideoKingz tijdens het (ui-
verkochte) openingsfeest heeft 
de organisatie ditmaal gekozen 

voor de DVDDJ’s van Off The 
Wall. DJ ChocoMel en VJ Su-
preme worden beschouwd als 
de grondleggers van de DVD-
DJ, een nieuw type DJ dat geluid 
en beeld met elkaar combineert. 
Niet alleen door videoclips aan 
elkaar te mixen, maar ook door 
graphics toe te voegen aan het 
beeld en het publiek op die ma-
nier de hele avond te verrassen. 
De mannen van Off The Wall 
hebben een indrukwekkende 
staat van dienst. DJ ChocoMel 
maakt sinds het begin van de ja-
ren negentig furore in grote dis-

Uitstekend seizoen
voor Bangkok aan Zee
IJmuiden aan Zee – Het was 
een goed seizoen voor het Thai-
se restaurant Bangkok aan Zee 
aan de Kennemerboulevard. Het 
werd goed bezocht, veel men-
sen genoten van de authentie-
ke Thaise gerechten. Ook het 
terras, dat later geopend werd, 
was een succes. Veel mensen 
vonden het heerlijk om buiten te 
eten of genoten met een drank-
je van het uitzicht op de jachtha-
ven Seaport Marina. Nu de zo-
mer zo goed als over is, verande-
ren een aantal dingen. Bangkok 
aan Zee is gedurende de herfst 
en de winter gesloten op maan-
dag en dinsdag. Op woensdag 
en donderdag kan er a la carte 
gegeten worden. Er is een nieu-
we menukaart met daarop meer 
Thaise specialiteiten. Op vrijdag, 
zaterdag en zondag is er het buf-
fet. Mensen kunnen aan het lo-
pend buffet zelf hun maaltijd sa-
menstellen. Op kaarten staan 
de ingrediënten van de gerech-
ten beschreven, aan de sterren is 
te zien of het eten pittig of mild 
is. Alles wordt de hele avond 
vers bereid. De gasten kunnen 

de kok aan het werk zien in de 
open keuken. ,,Een Thaise fami-
lie zit graag met een grote groep 
aan tafel. Er staat dan van alles 
op tafel. In een restaurant is dat 
moeilijk te realiseren’’, vertelt ei-
genaar Jaques Stui. 
,,Daarom hebben wij voor de 
buffetvorm gekozen. Het is on-
gedwongen, mensen staan tij-
dens het opscheppen vaak een 
praatje te maken. En ze kun-
nen van alle gerechten proeven. 
Het is een beetje onze familie-
tafel.’’ Onlangs werd het restau-
rant op traditionele wijze geze-
gend door Boeddhistische mon-
niken. Zij waren zeer te spreken 
over de zaak, vonden dat Bang-
kok aan Zee een goede uitstra-
ling had. Met de zegening ga-
ven de monniken positieve ener-
gie door. Sindsdien is het aantal 
gasten toegenomen. Bangkok 
aan Zee is geopend vanaf 17.00 
uur en kan ook gereserveerd 
worden door grotere groepen tot 
80 personen. Het Thaise restau-
rant is te vinden aan de Kenne-
merboulevard 354, telefonisch 
bereikbaar via 0255-511911.

Alzheimercafé praat over 
vermoeden van dementie
Regio - Op dinsdag 14 septem-
ber is er weer Alzheimer Café in 
IJmuiden. Het onderwerp draait 
om de vraag: ‘Wat te doen bij een 
vermoeden van dementie?’ 
Soms weet men het niet ze-
ker; over zichzelf of over die an-
der. Soms zijn het van die kleine 
voorvallen die voor onrust zor-
gen. Men vraagt zich af of het nu 
echt erg is wanneer men namen 
van mensen vergeet of telkens 
iets kwijt is  ,,De één maakt zich 
hierover ongerust, de ander haalt 
de schouders er voor op’’, vertelt 
gespreksleider Ada Schuurman. 
,,En wanneer je je zorgen maakt, 
waar kan je dan met die zorgen 
naar toe?’’ Ada Schuurman gaat 
hierover in gesprek met Christi-
an Rol van het DOC-team GGZ 
Dijk&Duin.
Het Alzheimer Café is in de Cen-
trale Blibliotheek, Dudokplein 16, 

IJmuiden.
De inloop is vanaf 19.00 uur, het 
programma start om 19.30 uur. 
Het programma voor de komen-
de tijd wordt in de lokale kranten 
gepubliceerd en is tevens be-
schikbaar op de website: www.
alzheimer-nederland.nl/midden-
kennemerland. 
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
familie en buren. De toegang en 
het eerste kopje koffie zijn gratis. 
Aanmelding vooraf is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Er is ook gelegenheid om 
vragen te stellen. Er is een ta-
fel met brochures en andere li-
teratuur om thuis eens rustig 
na te lezen. Meer informatie? 
Werkgroep Alzheimercafé: 06-
33631872.

cotheken als de Escape, Jimmy 
Woo en Off Corso. Hij draaide 
ook op Lowlands en Racism Beat 
It. VJ Supreme Cuisine verzorg-
de de visuals op Mystery Land, 
het North Sea Jazz Festival en bij 
de concerten van Run DMC en 
Jazzy Jeff. In 2009 stond Off The 
Wall in het voorprogramma van 
Alain Clark in een uiverkochte 
Heineken Music Hall.
In2disco wordt geopend door DJ 
Silverius, bekend van het radio-
programma Disco Grooves dat 
iedere zaterdagavond wordt uit-
gezonden op Radio Veronica. In 
dat programma mixt hij de bes-
te discoplaten uit de jaren ’70, 
’80 en ’90 aan elkaar. Omstreeks 
middernacht wordt het podium 
vrijgemaakt voor Esther ‘Fun-
ky Diva Ezz’ de Haas. Deze soul-
diva uit IJmuiden geeft een flit-
send optreden waarin de groot-
ste dance classics zijn verwerkt. 
In2disco wordt afgesloten door 
DJ Good Old Dave en Friso, de 
initiatiefnemers van het feest.

De tweede editie van In2disco 
op zaterdag 16 oktober duurt 
anderhalf uur langer dan het 
feest in maart. De deuren gaan 
al om 21.00 uur open en de laat-
ste plaat wordt om 03.00 uur ge-
draaid. Tickets kosten 14 eu-
ro en zijn verkrijgbaar bij Hotel 
Augusta, Indigo en Brederode 
Sport en via www.thaliatheater.
nl. Zie ook www.in2disco.nl. 
(foto: Reinder Weidijk)

Rabobank Velsen en Omstreken

Bijdrage voor Creatieve 
Maandagochtend Groep   
Velsen - Dankzij een gift van 
het Coöperatiefonds van Rabo-
bank Velsen en Omstreken heeft 
de Creatieve Maandagochtend 
Groep een naaimachine met al-
lerlei toebehoren kunnen aan-
schaffen. Het fonds stimuleert 
maatschappelijke activiteiten in 
het werkgebied van de bank.
Op maandag 6 september was 
een afvaardiging van het Coöpe-
ratiefonds uitgenodigd om een 
kijkje te nemen bij de Creatieve 
Maandagochtend Groep. Fran-
ca van Winkel (directievoorzitter 
Rabobank Velsen en Omstreken) 
en Nel Willenbroek (ledenraads-
lid en lid Commissie van Aan-
beveling die beslissen over de 
toekenning uit het fonds) kwa-
men symbolisch de naaimachine 
overhandigen. Enthousiast lieten 
de creatieve dames verschillende 
‘werkstukken’ zien. Jantine Har-
tendorf (voorzitter van de Crea-
tieve Maandagochtend Groep): 
,,Er wordt niet alleen hard ge-
werkt, er is ook tijd voor een kop 
koffie en een  praatje. Samen be-
zig zijn. Dat is het idee”. Dit laat-
ste spreekt Rabobank Velsen en 
Omstreken vooral erg aan. 
De Creatieve Maandagochtend 
Groep bestaat al 15 jaar uit een 
groep van 21 ‘trouwe’ dames. Zij 

komen wekelijks op maandag 
bijeen in de Dorpskerk Santpoort 
om samen bezig te zijn. Op het 
programma staat wekelijks het 
maken van allerlei handwerken, 
zoals lavendelzakjes, beelden, 
kaarten, vogelhuisjes, borduur- 
en breiwerk. Dit alles wordt ver-
kocht op diverse bazaars en de 
opbrengst gaat naar Madras, 
een organisatie die hulp en fi-
nanciële steun geeft aan ont-
wikkelingsprojecten in Sri Lanka, 
waaronder de kinderopvang. De 
volgende bazaar staat gepland 
op zaterdag 13 november van 
10.00 tot 14.30 uur in de Dorps-

kerk te Santpoort. 
Het Coöperatiefonds van Rabo-
bank Velsen en Omstreken sti-
muleert tal van maatschappelij-
ke activiteiten in hun regio. Op 
deze manier staan zij niet alleen 
midden in onze samenleving, zij 
dragen hiermee ook een steentje 
bij tot een verbetering van onze 
maatschappij. Heeft uw vereni-
ging of stichting ook een project 
dat in aanmerking komt voor het 
Coöperatiefonds? Kijk dan voor 
het aanvraagformulier op www.
rabobank.nl/velsen of stuur een 
e-mail naar communicatie@vel-
sen.rabobank.nl.
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Hoe gekleed 
naar een uitvaart?
Vroeger golden strikte voor-
waarden voor de rouwgarde-
robe, veelal bepaald door de 
heersende etiquette. Etiquette 
staat volgens het woordenboek 
voor ‘voorgeschreven gezel-
schapsvormen’.
Voor een uitvaart stond voor-
geschreven  zwarte of in ieder 
geval donkere kleding te dra-
gen, met zwarte accessoires en 
geen sieraden. Voor heren gold 
een jacquet met zwart vest, 
handschoenen en hoge hoed.
Nu gaat het er informeler aan 
toe bij een uitvaart en is men 
vrijer in wat men draagt. Maar 
dat maakt het niet gemakke-
lijker. Er wordt dan ook heel 
wat afgetobd over de vraag 
wat een passende outfit is. Op 
internet is dat regelmatig een 
onderwerp. Niemand wil over- 
of underdressed voor de dag 
komen. In de reacties die wor-
den gegeven wordt veelal ge-
adviseerd om  stemmige, nette 
kleding aan te doen, onopval-
lend en vooral geen schreeu-
wende kleuren. Nette kleding 
als teken van respect voor de 
overledene. Een uitvaart is nu 
eenmaal geen jaarmarkt.
Ooit maakte ik de discussie 
mee tussen moeder en doch-
ter over het al dan niet dragen 
van het toen modieuze blote 
buikentruitje bij de uitvaart van 
oma. Moeder vond dit respect-
loos, maar dochterlief dacht 
daar anders over.
Maar ook zijn er discussies 
over het al dan niet dragen van 
een zonnebril, staande om het 
graf. Hoe onpersoonlijk wordt 
het daarmee, omdat je op zo’n 
plechtig moment elkaar niet in 
de ogen kunt kijken. Ook daar 
kunnen meningen over ver-
schillen.
Soms heeft de overledene zelf 
een uitgesproken kledingwens. 
Op de rouwkaart en in de ad-
vertentie kan dat worden op-

genomen. Zo wilde iemand dat 
kleurrijke kleding zou worden 
gedragen, omdat hij een goed 
leven had gehad en daarom 
niet wilde dat het een treurig 
afscheid zou worden.
Een jonge vrouw die overleed 
had de wens dat alles wit zou 
zijn, de kist, de rouwauto, het 
condoleanceboek, en ook de 
kleding van de nabestaanden 
bij de uitvaart. Ook zij wilde 
hiermee een sombere sfeer 
voorkomen. Ook wij pasten ons 
hierbij aan. Iedereen deed zijn 
best, ook de mannen die be-
halve een overhemd vaak niet 
veel witte kleding bezitten. De 
uitvaart kreeg er een bijzon-
dere dimensie door. Er was een 
groot gevoel van verbonden-
heid 
Een afscheid van iemand die 
je dierbaar was blijft een droe-
vig gebeuren, welke kleding er 
ook wordt gedragen. Passende 
kleding draagt bij aan het ont-
staan van een bepaalde sfeer.  
Wat daarbij passend is vergt 
enige inleving in de familie. Hoe 
formeel of juist hoe informeel 
is deze familie? Met stemmige 
donkere kleding, tenzij anders 
gewenst, zit je meestal goed.

Alice Loeters 
persoonlijke uitvaartzorg
0255-517452

Alice Loeters

Rabobank sponsort 
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Donderdagmiddag 
werd op officiële, maar ook 
feestelijke wijze het feit gevierd 
dat de Stadsschouwburg, voor 
de komende drie theaterseizoe-
nen, een prachtige sponsorover-
eenkomst heeft afgesloten met 
de Rabobank Velsen en Omstre-
ken.
Jacob Bron, directeur van de 
Stadsschouwburg, ging in zijn 
openingswoord uitgebreid in 
op de al lang lopende, plezieri-

ge relatie met de Rabobank die 
nu geresulteerd heeft in, zoals 
hij het liever wilde noemen, een 
partnerovereenkomst. Hoewel 
beide partijen het beter vonden 
om de hiermee gemoeide som 
geld niet te noemen, sprak hij 
toch van een ‘chique bedrag’.
En geld is nu eenmaal nodig 
voor een Stadsschouwburg, die 
niet alleen een goed gerund be-
drijf dient te zijn maar tevens 
dienst moet doen als culture-

le tempel en droomfabriek, al-
dus Bron.  Franca van Winkel, di-
rectievoorzitter van de Rabobank 
Velsen en Omstreken benadruk-
te, in aansluiting op de woor-
den van Bron, eveneens de goe-
de band met de Stadsschouw-
burg en noemde het belang van 
tweerichtingsverkeer dat nodig 
is voor een partnerschap bij zo’n 
overeenkomst. Na het onderte-
kenen van de contracten was de 
tijd aangebroken voor een toast 
en kon worden begonnen met 
de onthulling van één van de 
cadeaus, namelijk twee nieuwe 
bankjes met minuscuul Rabo-lo-
go, in de foyer die speciaal zijn 
gestoffeerd zodat ze mooi pas-
sen in het nieuwe interieur en 
de nieuwe vloerbedekking. Het 
tweede cadeau was de komst 
van onze, als mystery guest aan-
gekondigde, stadsdichter Joris 
Brussel. Hij droeg een speciaal 
voor deze gelegenheid geschre-
ven gedicht voor dat op een pla-
quette werd aangeboden aan 
Franca van Winkel. De binding 
met de Rabobank komt, zicht-
baar, verder naar voren in de 
Rex-foyer met een tekst bij de 
ingang en in de theaterbrochu-
re.  Tevens horen nog zes ‘busi-
ness seats’ bij de overeenkomst 
die zijn bedoeld voor leden en 
klanten van de Rabobank. (Joop 
Waijenberg)

‘Sportief voor Werk’ van 
start in Tata Steel Stadion
Velsen-Zuid - De Business Club 
van Telstar in het Tata Steel  Sta-
dion werd maandagavond druk 
bezocht door ondernemers en 
belangstellenden, onder meer  
vanwege de aftrap van het pro-
ject ‘Sportief voor Werk’. 
Dit project betreft een samen-
werkingsverband tussen een 
aantal partijen waaronder LEFF, 
het Tender College IJmuiden, het 
UWV en voetbalvereniging Tel-
star met als doel om een twin-
tigtal stageplaatsen te realiseren 
voor leerlingen van het Tender 
College. Ook de gemeente Vel-
sen toonde zich, bij monde van 
wethouder Annette Baerveldt en 
verder met de aanwezigheid van 
wethouder Arjan Verkaik,  een 
betrokken partner. Baerveldt 
sloot haar toespraak dan ook af 
met de oproep aan de aanwezi-

gen:  ‘Meld u allemaal aan’. Op 
initiatief van LEFF, een organisa-
tie die jongeren vanuit het prak-
tijk onderwijs/speciaal onder-
wijs en jongeren met een beper-
king ondersteunt bij het vinden 
en behouden van werk, is deze 
samenwerking tot stand geko-
men. Alle betrokken partijen zul-
len op hun eigen manier invul-
ling en ondersteuning gaan ge-
ven aan dit speciale project. 
Henk Loerakker van het UWV 
vertelde dat gelden zijn vrijge-
maakt voor de realisatie van dit 
initiatief. Van Telstar zal mana-
ger Technische Zaken/assistent 
trainer Toon Beijer  ondersteu-
ning geven omdat de club veel 
waarde hecht aan het belang 
van sport voor jongeren en wat 
sportief bezig zijn kan betekenen 
voor hun welbevinden én loop-

baan.  En Steef Hammerstein, 
commercieel directeur van Tel-
star, kondigde tenslotte  aan dat 
één van de leerlingen een stage-
plaats krijgt aangeboden bij de 
voetbalclub. Na afloop van de 
bijeenkomst kon een verheugde 
Kim Weidemann van LEFF ten-
slotte vertellen dat er voldoende 
aanmeldingen van ondernemers 
waren binnengekomen om voor 
alle twintig leerlingen een pas-
sende stageplaats te realiseren. 
Meer informatie is te vinden op: 
www.sportiefvoorwerk.nl. (Joop 
Waijenberg)

IJmuiden aan Zee – Zaterdag 
11 september organiseert Elep-
hant & Mouse Foundation bene-
fiet workshops op het strand. De 
foundation ondersteunt klein-
schalige projecten voor kansar-
me kinderen. De opbrengst gaat 
naar een speelzaal voor peuters 
in Peru. De start is om 18.00 uur. 
Om 18.15 uur beginnen de work-
shops yoga en tai-chi. Na de pau-
ze met een hapje en een drank-
je is het tijd voor de workshops 
tai-chi en taiboks workout. Vanaf 
20.30 uur napraten met een hap-
je en een drankje. Kosten zijn 20 
euro, inclusief hapjes en drank-
jes. Het vindt plaats rechts van 
paviljoen Zuidpier. Neem een 
matje of handdoek en een trui 
mee. Bij slecht weer gaat het niet 
door. Deze avond is mede moge-
lijk gemaakt door docenten van 
Taichischool Kennemerland en 
Yogastudio IJmuiden, zij geven 
belangeloos les. www.theelep-
hantmousefoundation.org.

Workshops 
op het strand

Jaarverslag 
Gehandicaptenberaad
Velsen - Gehandicapten Beraad 
Velsen (GBV) is ook in 2009 weer 
op veel gebieden actief geweest, 
zo blijkt uit het jaarverslag. Een 
grote taak van deze organisa-
tie is het gevraagd en onge-
vraagd geven van advies op al-
le gebieden waar gehandicapten 
mee worstelen. In 2009 is weer 
ontzettend veel werk verzet. Zo-
als op het gebied van uitstallin-
genbeleid, en handhaving, zodat 
winkelstraten goed toegankelijk 
zijn. Het GBV heeft een sticker 
ontwikkeld voor openbare inva-
lidentoiletten.  In 2009 heeft GBV 
een Gouden Veer uitgereikt aan 
Stichting Paardrijden Gehandi-

capten Kennemerland, als waar-
dering voor haar werk en de vrij-
willigers. Met de actie ‘Sleutel 
van de Buren’ werden bewoners 
bewust gemaakt van de proble-
men die gehandicapten kunnen 
hebben bij het verlaten van een 
pand bij calamiteiten. Verder is 
gezorgd voor sponsoring voor 
twee Jutter strandrolstoelen. 
Dankzij constructief beleid met 
de gemeente en gemeentelijke 
organisaties, vrijwilligers en de 
inbreng van inwoners van Velsen 
is veel gerealiseerd. Niet alle za-
ken zijn opgelost, zo wordt nog 
gewerkt aan betere op- en afrit-
ten bij stoepen.
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Kick-off Visie op Velsen 2025

Hoe ziet Velsen er over vijftien jaar 
uit? Het College van burgemeester 
en wethouders sprak daarover met 
een groot gezelschap. Het is het be-
gin van de visie op Velsen.

Het College heeft besloten dat er een 
Visie op Velsen 2025 moet komen. Hoe 
ze dat wil doen staat in een Plan van 
Aanpak. Op woensdag 8 september 
sprak zij daarover met een honderdtal 

genodigden uit de gemeenteraad, pri-
vate en maatschappelijke organisaties, 
bedrijven en burgers en hun vertegen-
woordigers in de gemeente.

In het Plan van Aanpak worden een 
aantal landelijke trends genoemd, bij-
voorbeeld op sociaal, economisch en 
demografisch gebied, die gevolgen 
kunnen hebben voor de toekomst van 
Velsen. Ook wordt geschetst hoe Vel-

sen er zelf voorstaat, bijvoorbeeld wat 
betreft arbeidsparticipatie, bevolkings-
samenstelling en woonomgeving. 

De toekomstvisie moet er op 1 maart 
2011 zijn. Hoe dat traject precies zal lo-
pen, wordt in de komende weken be-
kend. Bovenstaande groeperingen krij-
gen daar een prominente rol in. Daar-
naast worden ook de inwoners bij de 
visieformulering betrokken. Hierover 

volgt nog nader bericht.

Op 8 september vond, in de glazen 
lounge van het Felison Terminal, alvast 
een levendig eerste gesprek plaats. Na 
de enthousiasmerende speech van bur-
gemeester Weerwind hadden de aan-
wezigen ook alle aandacht voor de in-
spirerende inleiding van trendwatcher 
en dagvoorzitter Adjiedj Bakas. (foto’s: 
Reinder Weidijk)

Open Monumentendag Velsen
Op zondag 12 september zetten bij-
zondere gebouwen hun deuren open 
voor het publiek. Het thema dit jaar is 
‘De smaak van de 19e eeuw’. In Vel-
sen zijn daar mooie voorbeelden van 
te vinden. Er is zelfs een speciale 
fietsroute voor gemaakt. 

De Open Monumentendag 2010 heeft 
als thema ‘De Smaak van de 19de Eeuw’, 
en dan met name de architectuur uit de 
tweede helft van die eeuw. Architecten 
braken toen met de traditie dat ontwer-
pen in één bepaalde stijl werden uitge-
voerd. De bloeiende industrie en de nieu-
we technische mogelijkheden boden hen 
de mogelijkheid om een heel nieuw soort 
gebouwen te ontwerpen. Daarbij grepen 
zij ook terug op historische bouwstijlen, 
zodat er stijlen ontstonden als neoclassi-
cisme en neogotiek.

Tijdens de Open Monumentendag kun-
nen belangstellenden een aantal van de-
ze gebouwen te bezichtigen, zoals Duin 
en Kruidberg in Santpoort, de Engelmun-
duskerk in Driehuis en het oude Raadhuis 
in het dorp Velsen. Deze panden, en ve-
le andere, staan in een speciale fietsroute 
getiteld ‘De lelijke Tijd’. De complete route 
is voor 3,95 euro te koop bij Boekhandel 
Bredero in Santpoort-Noord, Boekhandel 
Erasmus in IJmuiden en het VVV-agent-
schap in de bibliotheek in IJmuiden. 

Landgoed Duin en Kruidberg, Duin 
en Kruidbergerweg 60 Santpoort-Noord. 
Open: 11.00-17.00 uur. Rondleidingen om 
13.00, 14.30 en 16.00 uur (max. 20 perso-
nen, op volgorde van binnenkomst).

’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Om 15.00 uur concert van 
het Klezmer Ensemble Nigunim (toegang 
vrij, bijdrage gewenst). Verder geen be-
zoek mogelijk.

Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 5 
Velsen-Zuid. Openingstijden: 12.00-17.00 
uur. Behalve de ateliers is het pand vrij 
toegankelijk. Expositie van schilderijen 
van Cees Heuvel.

Weeshuis, Torenstraat 2 Velsen-Zuid. 
Openingstijden: 11.00–17.00 uur. Bezichti-
ging van het logegebouw van de Vrijmet-
selaren en Weefsters

Engelmunduskerk, Driehuizerkerkweg 
111-113 Driehuis. Openingstijden: 11.30–
17.00 uur. Bezichtiging, kleine tentoon-
stelling over neogotische voorwerpen. 
Van 12.00 tot 12.30 uur speelt de organist. 
Eigen muziek spelen mag ook.

Begraafplaats De Biezen, Kweekers-
laan 21 Santpoort-Noord. Openingstij-
den: 9.00-17.00 uur. Rondleidingen om 
12.00, 14.00 en 16.00 uur.

Nieuwe sportgids is uit
Van badminton tot zwemmen - in de 
gemeente Velsen is in het nieuwe 
sportseizoen heel veel te doen. Dat 
blijkt uit de nieuwe sportgids die de 
afdeling Sportzaken weer heeft ver-
zorgd. De gids is gratis te verkrij-
gen.

Elk jaar geeft de afdeling Sportzaken 
van de gemeente Velsen een sportgids 
uit. In de gids is te lezen welke sport-
locaties Velsen heeft, welke sportactivi-
teiten er worden georganiseerd, wat die 
moeten kosten en wie ze organiseert: 
sportverenigingen, sportscholen en 
sportorganisaties. De tekst is verluch-
tigd met foto’s van het afgelopen sei-
zoen. Er komen groepssporten in beeld 
zoals basketbal en volleybal, maar ook 
denksporten zoals schaken, en ge-
combineerde sportactiviteiten zoals de 
jeugdtriathlon en de dubbel6kamp. Als 
het om schoolsport gaat, werkt de af-
deling Sportzaken nauw samen met de 
betrokken scholen en clubs. 

De sportgids van 28 pagina’s is gratis 
en op allerlei plaatsen in de gemeen-
te verkrijgbaar: in de publiekshal van 
het stadhuis aan het Dudokplein, de 
bibliotheken in IJmuiden en Velser-
broek, het zwembad De Heerenduinen, 

de sporthallen Zeewijk, IJmuiden-Oost 
en Het Polderhuis en bij de verschillen-
de buurthuizen. Als de gidsen op zijn, 
dan is een telefoontje naar de afdeling 
Sportzaken van Velsen voldoende, via 
0255-567200. 

Zie ook www.sportloketvelsen.nl.

1

Sportgids seizoen 2010/2011

VELSEN

A f d e l i n g  S p o r t z a ke n
www.sport loketve lsen .n l
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Tijdens de Pierloop op zaterdag 11 
september kan het verkeer tussen 
14.00 en 16.30 uur beter wegblijven 
uit het zuidelijke deel van IJmuiden. 
Een flink aantal wegen is tijdelijk af-
gesloten. Een paar noord-zuid-verbin-
dingen zijn open, maar ook daar kan 
oponthoud ontstaan. Verkeersrege-
laars houden ieders veiligheid in het 
oog.

Op zaterdag 11 september is de twintigste 
editie van de Pierloop. Naast veel loopple-
zier levert dat ook verkeersoponthoud op. 
Tussen 14.00 en 16.30 uur moet het ver-
keer rekening houden met forse strem-
mingen. Dat geldt vooral in het zuidelijke 
deel van IJmuiden waar het verkeer kruist 
met de Kromhoutstraat – Dokweg – Ha-
venkade – Marconistraat – Moerberg-
plantsoen – Lange Nieuwstraat. Daar-
naast zal het verkeer rond 15.15 uur on-
geveer 20 minuten stilstaan op de route 
Waterloolaan – Zeeweg – Heerenduinweg. 
Weggebruikers wordt om begrip gevraagd 
voor het oponthoud. Uitgebreide gedetail-
leerde informatie is te vinden in de huis-
aan-huis verspreide Pierloopbijlage in de 
Jutter/de Hofgeest en op www.pierloop.nl. 
Gedurende een groot deel van de middag 

is in IJmuiden alleen op de onderstaan-
de plaatsen verkeer noord-zuid (en terug) 
mogelijk. Tijdens de Pierloop zal hier ech-
ter soms flink oponthoud ontstaan, voor-

al tijdens nevenstaande tijdvakken als de 
lopers langskomen. De verkeersregelaars 
doen hun best alles zo veilig mogelijk te 
organiseren.

Maatregelen voor het verkeer:

- Dokweg (15.45 tot 16.20 uur ter hoogte 
van Loggerstraat)

- Havenkade (15.45 tot 16.20 uur).
Let op: Havenkade tussen Orionweg en 
Dokweg is afgesloten van ca. 14.30 tot  
16.30 uur!

- Snelliusstraat (15.20 tot 16.30 uur ter 
hoogte van Marconistraat)

- IJsselstraat (15.20 tot 16.30 uur ter 
hoogte van fietspad Lange Nieuw-
straat)

- Scheldestraat (15.20 tot 16.40 uur ter 
hoogte van fietspad Lange Nieuw-
straat)

- Vechtstraat (15.20 tot 16.40 uur ter 
hoogte van fietspad Lange Nieuw-
straat)

- Marktplein-west (15.25 tot 16.45 uur 
ter hoogte van fietspad Lange Nieuw-
straat)

- Plein 1945 - Zoutmanstraat (geen par-
courskruising, wel veel drukte)

- Willebrordstraat (oponthoud i.v.m. start 
tussen 14.55 tot 15.10 uur)

- Kanaaldijk - Pontplein (idem).

Alle maatregelen onder voorbehoud van 
onvoorziene omstandigheden.

Verkeersstremmingen tijdens Pierloop

Schone stranden zijn een feest
Stranden schoonmaken bij wijze van personeelsfeest - de Nationale Postcode Loterij 
deed dat op donderdag 2 september bij IJmuiden en Wijk aan Zee. De personeelsle-
den kwamen niet alleen om feest te vieren, maar ook om hun handen uit de mouwen 
te steken. Zo maakten zij in samenwerking met de Surfriders Foundation en Stichting 
De Noordzee het strand schoon. De schoonmaakacties waren hard nodig: ongeveer 
350 collega’s verwijderden heel veel troep, die in minstens 40 volle vuilniszakken ver-
dween. (foto: Roy Beusker)

Politie onderzoekt 
verdwijning bronzen beeld

De politie onderzoekt de verdwij-
ning van het beeld ‘De boksprin-
gende meisjes’, dat jarenlang 
op de hoek van de Zeeweg met 
de Heerenduinweg in IJmuiden 
stond. Het beeld is in de nacht 
van dinsdag 24 op woensdag 25 
augustus jl. verdwenen. Wie iets 
heeft gezien of gehoord wat van 
belang kan zijn, wordt verzocht 
de politie te bellen op 0800-8844 
of via e-mail 8844service@ken-
nemerland.politie.nl. Anoniem 
melden kan ook door te bel-
len met Meld Misdaad Anoniem 
0800-7000. De politie stelt alle 
informatie op prijs.

Anders tegen Velsen aankijken en 
een verbinding leggen tussen weten-
schap en besturen – dat is de bedoe-
ling van stadslezingen. Vanaf 2011 
gaat Velsen ze organiseren.

Vanaf 2011 gaat Velsen tweemaal per 

jaar een ‘stadslezing’ organiseren – bij-
eenkomsten over allerlei zaken die de 
gemeente aangaan en waar deskundi-
gen een brug slaan tussen wetenschap 
en besturen. De bedoeling is dat de le-
zingen de gemeente, haar inwoners, po-
litici en overige geïnteresseerden een 

spiegel voorhouden of interessante in-
zichten opleveren. Na elke lezing is er 
ruimte voor discussie en voor vragen aan 
de spreker. De sprekers kunnen worden 
gekozen vanuit actuele thema’s of op 
persoonlijke titel. De onderwerpen moe-
ten in ieder geval elementen bevatten die 

met de gemeente Velsen te maken heb-
ben.

Het idee is ontleend aan de stadslezin-
gen die al acht jaar lang in de gemeente 
Lelystad worden gehouden. De ervarin-
gen daarmee zijn positief.

Stadslezingen: anders aankijken tegen gemeente Velsen
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Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd - dat kan via e-mail: griffier@velsen.nl, 
- dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de 
raadsleden doorgestuurd. 

Het Raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het  
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velser-
broek aan de 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 

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 
I. De onderstaande tekst uit verkeersbesluit 09.031 

(d.d. van 5 januari 2010);

 een verplicht fietspad in te stellen tussen de Peperkers en de 
Ampèrestraat door middel van het plaatsen van bord G11 (2x) 
zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990.

 te vervangen door;

 een verplicht tweerichtingenfietspad in te stellen tussen de 
Peperkers en de Ampèrestraat door middel van het plaatsen van 
bord G11 (2x) en onderbord OB505 (2x) zoals bedoeld in bijlage 
1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

II. De onderstaande tekst als bullit toe te voegen aan de 
tekst uit verkeersbesluit 09.031 (d.d. 5 januari 2010);

- een voorrangskruispunt in te stellen op de tijdelijke kruising 
tussen de Ampèrestraat (ter hoogte van perceel 19) en het 
tweerichtingenfietspad, waarbij het verkeer op de Ampèrestraat 
voorrang heeft op het verkeer op het tweerichtingenfietspad, 
door middel van het aanbrengen van haaientanden zoals 

RAADSPLEIN 16 SEPTEMBER 2010

Donderdag 16 september 2010 vanaf 19.30 uur vergadert 
de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal
Sessie 1-1
19.30 - 20.30 uur Ontwikkeling Centrum voor Jeugd 

en Gezin in Velsen

Commissieruimte 1
Sessie 2-1
19.30 - 20.30 uur Invoering Bestuurlijke Straf-

beschikking voor overlastfeiten

Commissieruimte 2
Sessie 3-1
19.30 - 20.30 uur Gladheidbestrijding

PAUZE (van 20.30 tot 21.00 uur)

Raadzaal
Sessie 1-2
21.00 - 22.30 uur Nota huurprijzen gemeentelijk 

vastgoed

Commissieruimte 1
Sessie 2-2
21.00 - 22.30 uur Medewerking verlenen aan verzoek 

tot verlenen vrijstelling ex art. 19, 
1e lid WRO voor oprichten mini-
paarden fokbedrijf, Wüstelaan 68 
te Santpoort

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle agendapunten kan worden ingesproken.  
Hiervoor kunt u zich tot uiterlijk woensdag 15 september 
16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. (0255) 56 75 02 
of via e-mail: griffier@velsen.nl 

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 automatisering, 
facilitaire zaken, Geo-informatie, publiekszaken kunt 
u zich wenden tot burgemeester Franc Weerwind.

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 
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

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)
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bedoeld in artikel 80 en het plaatsen van borden B3, B4 en B6 
zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Door belanghebbenden kan tegen het bovenstaande 
besluit ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 
een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is 
bekendgemaakt, schriftelijk bezwaar worden gemaakt.
Het bezwaar dient te worden gericht aan:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie-
balie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

OPENBARE BEKENDMAKING

Burgemeester en Wethouders maken ingevolge artikel 139 
van de gemeentewet bekend dat zij in hun vergadering 
van 31 augustus 2010 ter uitvoering van artikel 5:8, lid 1 
van de gewijzigde Algemene plaatselijke verordening 
gemeente Velsen 2009 hebben besloten:

I. het op 25 september 2001 vastgestelde aanwijzings-
besluit te wijzigen in die zin dat de volgende wegen 
niet langer worden uitgezonderd van alle wegen binnen 
de bebouwde kom, waar het in verband met het 
uiterlijk aanzien van de gemeente verboden is een 
voertuig te parkeren dat, met inbegrip van de lading, 
een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte 
van meer dan 2,4 meter: 

 - het aangewezen gedeelte van het parkeerterrein 
 gelegen aan het Groot Helmduin te IJmuiden;

II. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 
1 november 2010.

Ter inzage
Het genoemde besluit ligt ter inzage bij de receptie-
balie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

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

Het bezwaar dient te worden gericht aan:
Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

KAPVERGUNNINGEN

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

straat en huisnummer aantal en soort   
Velserbeek ong. 1 kastanjeboom  
(boom ter hoogte van hertenkamp mag gekapt worden 
omdat deze dood is)
Snippenbos ong. 1 iep 
(boom mag worden gekapt omdat de vitaliteit zeer 
slecht is)

Lepelaar ong. 1 gleditsia 
(boom mag worden gekapt omdat deze zo goed als 
dood is)
Duin- en Kruidbergerweg ong. 1 kastanjeboom
(boom mag worden gekapt omdat deze dood is)
Schaepmanlaan 6 1 beuk 
Driehuizerkerkweg 15D 22 bomen 
(bomen staan op Camping Schoonenberg)
Rijksweg 92 5 essen 

Dagtekening van deze kapvergunningen is 
7 september 2010.

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

Voor eventuele informatie over bovenstaande kap-/ver-
plantvergunningen kunt u contact opnemen met het 
meldpunt Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-179-2010  IJmuiderstraatweg 43 te IJmuiden; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

BP-180-2010  Lange Nieuwstraat 739 te IJmuiden; het 
plaatsen van een geldautomaat (ING)

BP-181-2010  Vinkenbaan 36 te Santpoort-Zuid; het 
veranderen van een woning

BP-182-2010  Oude Pontweg 122 te Velsen-Zuid; het 
veranderen en vergroten van een woon-
wagen

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

BOUWAANVRAAG FASE 1

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-13-2010  Willem de Zwijgerlaan 43 te Santpoort-

Zuid; het veranderen en vergroten van 
een woning met een erker en het plaatsen 
van een dakkapel (voorzijde)

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:
B2-5-2010  Hoofdstraat 290 te Santpoort-Noord; het 

oprichten van een loods

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-201-2010  Eyndenhoefflaan 2 te Santpoort-Noord; 
 het veranderen en vergroten van een 

woning met een erker (voorzijde)
BL-202-2010  Wulverderlaan 4 te Santpoort-Noord; 

het oprichten van een berging
BL-203-2010  P.C. Hooftlaan 6 te Driehuis NH; het 

plaatsen van twee dakkapellen (voor-
gevel en zijgevel)

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

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 10 t/m 
23 september 2010 ter inzage.
B1-12-2010  Hoofdstraat 248 te Santpoort-Noord; het 

veranderen en vergroten van een hotel

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-183-2010  Spanjaardsberglaan 4 te Santpoort-

Noord; het oprichten van een buiten-
verblijf voor katten

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)

BP-172-2010  Kennemerlaan 17 te IJmuiden; het splitsen 
van een winkel met woning

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 formu-
lier 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:
BP-229-2009  Plein 1945 8 t/m 12 te IJmuiden; het ver-

anderen van een WTW-unit en een koel-
unit

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.


