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Hoofdveld in gebruik

velsen-Zuid - Na een zomer 
hard werken om alles op orde te 
krijgen, werd afgelopen zaterdag 
het nieuwe hoofdveld van Voet-
balvereniging IJmuiden feeste-
lijk geopend. Even dreigde het 
slechte weer roet in het eten te 
gooien, maar de velden waren 

door de onvermoeibare clubman 
Johan Overheem zo goed gepre-
pareerd dat de regen er geen vat 
op had gekregen. Rond 14.25 
uur opende Joel Veltman, Aja-
cied en tevens oud-speler van 
IJmuiden, het veld onder toe-
zicht van velen leden, sponsoren 

en belangstellenden. Helaas kon 
het vlaggenschip van IJmuiden 
de geslaagde middag geen extra 
glans geven. 
De ploeg van Ruud Kuipers ver-
loor ook haar tweede competi-
tiewedstrijd van het Hoofddorp-
se Overbos met 1-3.

Stern doopt nieuwe boot
IJmuiden -  Zaterdagochtend is 
de nieuwe Maasshell van Roei-
vereniging De Stern in het bij-
zijn van sponsor Rabobank Vel-
sen en Omstreken en andere 
genodigden gedopt. Na het wel-
komstwoord van de voorzitter 
werd stilgestaan bij de weg die 
is afgelegd om de boot te ver-
krijgen. Dat was meteen reden 
voor de naam van de boot: de 
IJsduiker. De IJsduiker is name-
lijk een Canadese trekvogel die 
zelden in Nederland wordt ge-
zien. Maar als hij gezien wordt, 
dan is het op de pier van IJmui-
den. 
Na de onthulling van de naam 
en de plens kanaalwater uit de 
traditionele doopemmer volgde 
het voorroeien: de eerste meters 
in het water van de boot. Diverse 
leden van de vereniging wilden 
daarna wel even de boot uit-
testen. Aansluitend werd in het 
clubhuis getoast met bubbels op 
de behouden vaart van de IJs-
duiker en was er een gezellig 
samenzijn met alle genodigden.
De Maasshell is een skiff (zo’n 
erg smalle, snelle lichtgewicht 
boot) die nog onbekend is in de 
Nederlandse roeiwereld. Twee 

leden van Roeivereniging De 
Stern maakten in de baai van 
San Francisco kennis met deze, 
voor open water geschikte, skiff. 
Omdat ze op het Noordzeeka-
naal regelmatig last hebben van 
harde wind en daardoor onrustig 
water, kwamen zij met het voor-
stel de vloot van De Stern uit te 
breiden met een Maasshell. Ook 
de nog niet zo ervaren skiff-roei-
ers zullen hier goed mee over-
weg kunnen, omdat deze skiff 

stabiel in het water ligt. Met be-
hulp van de Rabobank als spon-
sor is Roeivereniging de Stern 
in staat geweest om deze boot 
in de Verenigde Staten aan te 
schaffen en via Duitsland naar 
Nederland te importeren. 
De IJsduiker is een primeur in 
Nederland en zal regelmatig 
op het Noordzeekanaal te zien 
zijn. Roeivereniging De Stern 
is gevestigd op het Sluiseiland 
schuin tegenover de Loswal.

Verwarde 
vrouw uit het 
water gehaald
velserbroek - Een verwarde 
vrouw is vorige week vrijdag-
avond uit het water aan de Li-
nie in Velserbroek ‘gepraat’. 
Rond kwart over negen kwa-
men diverse brandweervoer-
tuigen, politie-eenheden en 
een ambulance in actie na een 
melding over een vrouw die in 
het water zwom. Zij is door de 
politie naar de kant gepraat en 
werd opgevangen door ambu-
lancepersoneel. Ambulance-
personeel heeft lange tijd met 
de verwarde vrouw gepraat. 
Uiteindelijk is ze onder politie-
begeleiding naar een speciale 
opvang gebracht.

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Rabobank Velsen en 
Omstreken bedankt 
alle vrijwilligers en 
deelnemers van de 
Sponsorfietstocht

Lees het artikel elders in deze uitgave.

Rabobank. Samen sterker.
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aanvang 14.00 uur
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Stormvogels tegen Elinkwijk
Deze advertentie is aangeboden door:
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

KOZIJNEN 
NODIG?
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2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl
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ZATERDAG 12 OKTOBER
THALIA THEATER
TICKETS €15 (DEUR €17,50)
VERKOOP EN MEER INFO 
IN2DISCO.NL + FACEBOOK
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Hollandsch Bouwkundig 
Advies naar Trawlerkade
IJmuiden - Het Hollandsch 
Bouwkundig Adviesbureau is 
verhuisd naar de Trawlerkade 
in IJmuiden. Voortaan zijn Leon 
Janmaat en Rob Basjes te vin-
den in de laatste unit op de ka-
de, waar zij uitzicht hebben op 
de Vissershaven, de Kop van 
de Haven en de cruiseferry van 
DFDS Seaways.
,,Als de telefoon iets minder 
snel wordt opgenomen, dan 
weten onze klanten nu hoe dat 
komt’’, zegt Leon Janmaat ter-
wijl hij met een glimlach naar 
buiten kijkt. ,,Het uitzicht is echt 
geweldig!’’
HHBK is ontstaan na de sa-
menvoeging van Janmaat 
Bouwkundig Adviesbureau en 
Rob Basjes Bouwkundig ont-
werp en advies. ,,We kennen 
elkaar al ons hele leven’’, al-
dus Basjes. ,,We lagen als ba-
by’s naast elkaar in het zieken-
huis en hebben tot de MTS op 
dezelfde school gezeten. Leon 
ging na zijn studie aan de slag 
in de bouw, terwijl ik bij de ge-
meente terechtkwam. Ik ben in 
2006 voor mijzelf begonnen en 
vorig jaar werd duidelijk dat Le-
on dat eigenlijk ook wel wilde. 
Na een paar gesprekken heb-
ben we besloten om samen 
verder te gaan.’’ 
,,Sinds de start in het voorjaar 

van 2013 bieden wij een totaal-
oplossing voor bedrijven, in-
stellingen en particulieren met 
bouw- of verbouwplannen’’, 
zegt Janmaat. ,,Ik ben gespe-
cialiseerd in bestek, werkteke-
ningen en directievoering, ter-
wijl Rob zich bezighoudt met de 
vergunningen die nodig zijn om 
het project te kunnen realise-
ren. We vullen elkaar aan om-
dat we verschillende dingen 
kunnen. Bijkomend voordeel is 
dat wij de regio goed kennen. 
Dat komt regelmatig van pas.’’
,,Bij ons is iedereen welkom’’, 
vult Basjes aan. ,,Van bouwbe-
drijven met een groot project 
tot particulieren die een teke-
ning van een erfafscheiding 
willen laten maken. Nee is bij 
ons niet te koop.’’ 
De afgelopen periode heeft 
HHBK meegewerkt aan de ver-
bouwing van onder meer twee 
basisscholen in IJmuiden en de 
monumentale Bosbeekschuur 
in Santpoort-Noord. ,,Ondanks 
de economische tegenwind 
hebben wij het gelukkig druk’’, 
aldus Basjes.
Het Hollandsch Bouwkundig 
Adviesbureau is gevestigd aan 
de Trawlerkade 25 in IJmuiden, 
telefoon 0255-707850 of e-mail 
info@hhbk.nl. Zie ook www.
hhbk.nl.

Spirituele beurs 
Regio - Op zaterdag 21 en zon-
dag 22 september houdt Nic-
ky’s Place in Haarlem  haar 
33ste spirituele beurs. De me-
diums, healers, sjamanen en 
paragnosten die aanwezig zijn 
hebben allen jarenlange erva-
ring in het werken met de spiri-
tuele wereld.
Het publiek kan onder meer 
kennismaken met kaartleg-
gingen met tarot, contact met 
overledenen, pendelen en fo-
tolezen. 
Ook aanwezig zijn een dieren-
medium, engelenhealing en 
auralezen. En ook voetreflex-
behandeling, hoofdmassage, 
stoelmassage, Reiki en magne-
tiseren behoort tot de mogelijk-

heden. Daarnaast is een aan-
bod van handlijnkunde, Maya 
astrologie, numerologie en leu-
ke cadeaus. Deze keer is er 
bovendien een expositie van 
schilderijen en kristallen klank-
schalen voor healing. 
De beurs is open van 12.00 tot 
17.00 uur. Toegang bedraagt 
5,00 euro. Voor kinderen en 
65plus is er korting. Consulten 
kosten maximaal 10 euro. 
Voor uitgebreide informatie zie 
www.nickysplace.nl of bel: 06-
41041509, Nicole van Olderen. 
Tot ziens In het Steunpunt voor 
ouderen aan de van Oosten de 
Bruynstraat 60, 2014 VS Haar-
lem. hoek Westergracht achter 
de Bavo Basiliek.

Kunststof kozijnen mooier en beter

Open huis bij Select 
Windows/Van der Vlugt!
Regio - ,,De tijd dat kunststof 
kozijnen niet zo mooi tonen als 
houten kozijnen, ligt nu echt 
achter ons. Door goed te luis-
teren naar de opmerkingen van 
de consument, zijn wij van Se-
lect Windows aan de slag ge-
gaan met die kritiek. Dat heeft 
geleid tot verschillende product-
verbeteringen en innovaties. Die 
hebben weer geleid tot kunststof 
kozijnen die, zo op ’t oog, niet te 
onderscheiden zijn van die van 
hout.” 
De Hollandse Hoek, verdiep-
te profielen plus de verschillen-
de soorten folie, houtnerf of mat, 
en de gelijkliggende aanslag le-
veren kozijnen die even mooi zijn 
als houten kozijnen. Maar dan 
wel zonder de nadelen van hout 
en met alle voordelen van kunst-
stof. 
Een kozijn is niets zonder glas. 
Om het beste glas te kunnen 
bieden, heeft Select Windows/
Van der Vlugt een nieuw en 

uniek soort isolatieglas op de 
markt gebracht. Dit glas heeft 
een hogere isolatiewaarde dan 
HR++ glas en een zeer aantrek-
kelijke prijs.
,,Deze productverbeteringen 
hebben wij gerealiseerd door 
samen te werken met twee ge-
renommeerde partners: Schü-
co als leverancier van profielen 
voor kozijnen en Pilkington als 
leverancier van beglazing. De af-
zonderlijke kwaliteiten van onze 
partners en van Select Windows 
leveren de beste producten. En 
daar doen wij het voor!” 
Maak van goed wonen, beter 
wonen! Bezoek op vrijdag 20 of 
zaterdag 21 september het open 
huis van Select Windows/Van 
der Vlugt. ,,Overtuig uzelf van de 
voordelen en mogelijkheden. Uw 
huis is ’t waard!” Select Windows 
/Van der Vlugt is te vinden op de 
Vondelweg 540 in Haarlem, tele-
foon: 023-5382277, www.vander-
vlugt.nl

Rabobank Velsen langer 
sponsor schouwburg
Velsen - Het nieuwe theater-
seizoen van de Stadsschouw-
burg Velsen gaat dit jaar extra 
feestelijk van start met de on-
dertekening van een sponso-
rovereenkomst met de Rabo-
bank Velsen en Omstreken. In 
aanwezigheid van burgemees-
ter Weerwind en illusionist 
Hans Klok heeft de Rabobank 
Velsen en Omstreken, van-
af 2010 hoofdsponsor van de 
Stadsschouwburg Velsen, de 
handtekening gezet onder een 
partnership voor de komende 
drie theaterseizoenen. Daar-
naast heeft de bank zich voor 
drie seizoenen verbonden als 
Founder aan de REX-Founda-
tion, het verjaardagsfonds dat 
de Stadsschouwburg Velsen 
heeft opgericht om in het sei-
zoen 2014/2015 haar 75-jubile-
um op grootse wijze te vieren. 
,,De Stadsschouwburg Vel-

sen kan niet zonder de steun 
van sponsoren”, aldus direc-
teur Bron. De Rabobank is een 
toonaangevend bedrijf en een 
belangrijke speler in de Velsen-
se samenleving.
,,De Rabobank Velsen en Om-
streken herkent onze bevlo-
genheid, onze passie om te 
werken aan een mooiere Vel-
sense samenleving waarin een 
vitaal theater- en cultuurkli-
maat kan gedijen.”
De sponsorovereenkomst om-
vat o.a. naamsvermelding van 
de REX-Foyer, Business Seats 
in de theaterzaal voor relaties 
van de bank en naamsvermel-
ding op de entreekaarten van 
het theater. 
Middels twee speciale ‘Rabo-
bankjes’ in de foyer wordt de 
sponsordeal op originele wijze 
gecommuniceerd naar het pu-
bliek. 
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Donderdag 
19 september

Inloopavond bij Gospelkoor Get 
Together Again in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Aanvang 20.00 
uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Public service broadcas-
ting. 22.00 uur. Toegang gratis. 
Kleine zaal: LOS! 24.00 uur. Toe-
gang 5,-, gratis voor studenten. 
Vanaf 18 jaar.

Vrijdag 
20 september

Open huis bij Select Windows/
Van der Vlugt, Vondelweg 540 
Haarlem. Zie ook www.vander-
vlugt.nl.
Gratis workshop Uiterlijke Ver-
zorging voor mensen met kanker 
in in Inloophuis Kennemerland. 
Van 10.00 tot 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 novem-
ber een speciale tentoonstelling: 
‘Van Pantserfort tot Forteiland, 
125 jaar Forteiland IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Muse-
um, nieuwe tentoonstelling ’Het 
Duistere Dierenrijk’ voor kinde-
ren vanaf 6 jaar. Van 13.00 tot 
17.00 uur.
Roemeens koor Grupul Co-
ral Sfantul Apostol Andrei in de 
Adelbertuskerk, Sparrenstraat 
46 IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Vrouwen kamerkoor Sequens 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Julian Sas. 20.30 
uur. Toegang 13,-. Café: Minor 
Operation Bookings ‘Punkrock 
Ruined my life fest. 20.00 uur. 
Toegang gratis.

Zaterdag 
21 september

Open huis bij Select Windows/
Van der Vlugt, Vondelweg 540 
Haarlem. Zie ook www.vander-
vlugt.nl.
Spirituele beurs bij Nicky’s Pla-
ce, Van Oosten de Bruynstraat 60 
in Haarlem. Van 12.00 tot 17.00 
uur.
Demonstratie tegen kabinets-
besluiten. 13.00 Uur verzamelen 
op Plein 1945 in IJmuiden.
Vestingpleinfestival in Velser-
broek. Van 13.00 tot 23.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 novem-
ber een speciale tentoonstelling: 
‘Van Pantserfort tot Forteiland, 

125 jaar Forteiland IJmuiden’.
Laatste Night Skate in het wit. 
Vertrek 20.00 uur vanaf fietspad 
bij hoofdingang van de IJsbaan 
in Haarlem. Deelname gratis.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Philharmonie Haarlem: Deus en 
Support. 20.00 uur. Toegang 30,- 
(staan) en 31 (zit). Kleine zaal: 
Heavy in Haarlem. 18.30 uur. 
Toegang 16,-. Café: Shannon & 
The Clams Bassball. 22.00 uur. 
Toegang gratis. Grote zaal: Knoc-
kerz: Afro Bro’s en Punish. 23.00-
04.00. Toegang 8,- vvk/12,- add. 
Vanaf 16 jaar. Kleine zaal: 80’s 
Verantwoord. 23.00-04.00 uur. 
Toegang 12,50 vanaf 21 jaar.

Zondag
22 september

Koopzondag en jaarmarkt in 
IJmuiden. Van 11.00 tot 17.00 uur.
Caviashow van 09.30 tot 16.30 
uur in het clubgebouw Cor Bos 
van Kleindiersportvereniging 
IJmond en omstreken, Heern-
duinweg 6B IJmuiden.
Koffieconcert met optreden 
brugorkest van brassband Kunst 
naar Kracht uit de Goorn in het 
Muziekcentrum van Soli naast 
station Driehuis. Aanvang 11.00 
uur. Toegang gratis.
Spirituele beurs bij Nicky’s Pla-
ce, Van Oosten de Bruynstraat 60 
in Haarlem. Van 12.00 tot 17.00 
uur.
Open dag bij Hippisch Cen-
trum Velsen in Velsen-Zuid. Van 
12.00 tot 18.00 uur.
Kinderexcursie georganiseerd 
door IVN voor kinderen van 4 tot 
en met 10 jaar. Deelname gra-
tis. Bijen waskaarsen rollen voor 
kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kos-
ten 1,50. Van 12.00 tot 16.00 uur. 
Informatieboerderij Zorgvrij, Ge-
nieweg in Velsen-Zuid.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 novem-
ber een speciale tentoonstelling: 
‘Van Pantserfort tot Forteiland, 
125 jaar Forteiland IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Muse-
um, nieuwe tentoonstelling ’Het 
Duistere Dierenrijk’ voor kinde-
ren vanaf 6 jaar. Van 13.00 tot 
17.00 uur.
Landschappen en kunsten, le-
zing met muziek, voordracht en 
beeld over landschappen vroe-
ger en nu. Van 14.00 tot 15.30 
uur.  Reserveren kan via Hans 
Schutm 
Domenica Consort in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
FAEM in Café De Halve Maan, 
Hagelingerweg 36. Aanvang 

17.30 uur. Toegang gratis.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Grote Prijs van Nederland 
- kwartfinale singer-songwriter. 
20.00 uur. Toegang 6,50 vvk/7,50 
add.

Maandag 
23 september

Postzegelavond bij Postzegel 
vereniging Santpoort in het Sta-
tionsgebouw aan de Santpoortse 
Dreef in Santpoort-Noord. Vanaf 
19.00 uur.

Dinsdag
24 september

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Taizéviering in de Adelbertus-
kerk, Sparrenstraat 46 IJmuiden. 
Aanvang 19.30 uur. 

Woensdag
25 september

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 novem-
ber een speciale tentoonstelling: 
‘Van Pantserfort tot Forteiland, 
125 jaar Forteiland IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Muse-
um, nieuwe tentoonstelling ’Het 
Duistere Dierenrijk’ voor kinde-
ren vanaf 6 jaar. Van 13.00 tot 
17.00 uur.
Beeldverhaal in een echte fo-
tostudio maken voor kinde-
ren vanaf 7 jaar in Centrale Bi-
bliotheek, Dudokplein 16 IJmui-
den. 14.00-15.30 uur. Deelna-
me 2,50. inschrijven bij de balie, 
0255-525353 of www.biblitheek-
velsen.nl.
Landelijke Fotoweek - Mobie-
le fotostudio Bibliotheek Velsen, 
Dudokplein 16 IJmuiden. Van 
16.00 tot 21.00 uur. Deelname 
gratis. Aanmelden via jkomen@
bibliotheekvelsen.nl.
Kook- en eetgroep voor nabe-
staanden bij Inloophuis Kenne-
merland. Van 17.00 tot 20.00 uur. 
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Dock of the Bay’. Aanvang 20.15 
uur.

Strawberries wint
van concurrent FIT

Driehuis - Strawberries heren 1 
heeft afgelopen zondag met 0-2 
gewonnen bij naaste concurrent 
FIT uit Amsterdam-Noord. Het 
was een verdiende overwinning 
voor de ploeg uit Velsen. 
Het begin van de wedstrijd was 
voor de thuisploeg. Er werden 
aardig wat kleine kansjes ge-
creëerd maar dit resulteerde niet 
in een doelpunt. Sterk verdedi-
gingswerk van doelman Wouter 
Rempt en rechtsachter Finn van 
Leeuwen voorkwamen een ope-
ningstreffer. Een grote fout van 
de keeper van FIT werd gena-
deloos afgestraft door Gijs Hen-
fling: 0-1. Strawberries kreeg in 
de eerste helft nauwelijks kan-
sen voorin waardoor het een 
spannende wedstrijd werd. 
FIT startte de tweede helft zoals 
verwacht zeer aanvallend maar 

wist niet tot scoren te komen. 
Strawberries bleef zeer gedisci-
plineerd spelen en kreeg ver in 
de tweede helft de eerste straf-
corner van de wedstrijd. Speci-
alist Erik van den Berg wist het 
buitenkansje te benutten en 
zorgde zo voor de bevrijdende 
0-2. 
Twee gele kaarten aan de kant 
van de Amsterdammers teken-
den het gebrek aan discipline 
en volwassenheid van die ploeg. 
Strawberries speelde de wed-
strijd wel op een goede manier 
uit en won zo ook de tweede 
wedstrijd van het seizoen. 
Aanstaande zondag spelen de 
aardbeien thuis tegen AMVJ, 
een ploeg die tot een van de out-
siders gerekend kan worden dit 
seizoen voor de bovenste plaat-
sen.

Douane beloont KVSA
IJmuiden - De douane ziet KVSA 
Customs Services BV als een be-
trouwbare partner. Daarom heeft 
dit bedrijf het certificaat AEO (Au-
thorised Economic Operator) ge-
kregen. Daarmee is de controle-
druk aan de grens lager, waar-
door er aanzienlijk minder opont-
houd is. ,,We zijn blij met dit cer-
tificaat, dat geldt als een keur-
merk”, aldus algemeen direc-
teur Frans Baud van het interna-
tionaal opererend bedrijf. ,,Hier-
mee kunnen we onze opdracht-
gevers nog beter van dienst zijn. 
Het AEO-certificaat biedt KVSA 
Customs Services BV veel voorde-
len. Niet alleen omdat de contro-
ledruk wordt verlaagd, maar ook 
omdat de controles op een ande-
re plaats dan bij de grens kunnen 
plaatsvinden. Als er toch contro-
le is dan krijgen bedrijven die een 
AEO-certificaat hebben dit van te 
voren te horen. Bovendien krijgen 
ze voorrang bij de controle. Daar-
van profiteren de bedrijven waar-
voor KVSA Customs Services BV 
de douaneformaliteiten verzorgt”, 
legt Frans Baud uit. ,,Door het cer-
tificaat kunnen zendingen sneller 
de grens over en dat is voor ons 
en voor onze handelspartners ui-
teraard gunstig.” Na de aanslagen 
in New York in 2001 zijn de grens-
controles niet alleen voor perso-

nen maar ook voor goederen veel 
strenger geworden. De klassieke 
controlemethode van de douane 
kenmerkt zich door wantrouwen. 
De douane selecteert en contro-
leert. Deze methode kost veel ex-
tra tijd. Om het bedrijfsleven tege-
moet te komen kan een bedrijf de 
status van een Authorised Econo-
mic Operator (AEO) aanvragen. 
Het daarbij behorende certificaat 
is geldig in de gehele Europe-
se Unie en ook in een flink aantal 
landen buiten Europa. De doua-
ne gaat bij dit controlesysteem uit 
van vertrouwen. De douane kijkt 
hoe een bedrijf bij hen en de Ko-
ninklijke Marechaussee bekend 
staat, welke certificeringen een 
bedrijf al heeft en bekijkt ook de 
verantwoordelijkheid van de orga-
nisatie. 
Voordat het certificaat wordt uit-
gereikt, beoordeelt de douane dus 
of een bedrijf betrouwbaar is. ,,We 
zijn uiteraard trots op de gunsti-
ge beoordeling”, zegt Frans Baud. 
,,Het is mooi dat de douane en het 
bedrijfsleven op deze manier sa-
menwerken. Zo zijn we samen 
verantwoordelijk voor een veilige 
internationale handel.”
Op vrijdag 13 september heeft de 
directie van de douane het AEO-
certificaat uitgereikt aan KVSA 
Customs Services BV.

Stationsplein 
deels dicht
Regio - Eén rijbaan van de ver-
bindingsweg Stationsplein is 
sinds maandag 16 september af-
gesloten. Het gaat om de rijbaan 
van de Velserweg naar de Halve 
Maan. De afsluiting heeft te ma-
ken met de werkzaamheden aan 
de ondergrondse fietsenstalling 
en duurt tot 1 januari 2015. Voor 
de realisatie van de ondergrond-
se fietsenstalling wordt in de pe-
riode van oktober tot en met de-
cember 2013 een deel van de lei-
dingen verplaatst. Voorafgaand 
wordt vanaf deze week tot en met 
18 oktober een gedeelte van de 
huidige fietsenstalling op het Sta-
tionsplein verplaatst. De afsluiting 
van het Stationsplein wordt ge-
faseerd uitgevoerd. De rijrichting 
Velserweg naar de Halve Maan is 
tot 1 januari afgesloten.
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Verenigingen fietsen 
22.500 euro bij elkaar
Velsen - Zondag 15 septem-
ber hebben 1500 fietsers met 
groot enthousiasme de Rabo-
bank Sponsorfietstocht gere-
den. Deze sponsorfietstocht 
werd georganiseerd door Ra-
bobank Velsen en Omstreken. 
Verenigingen en stichtingen, die 
klant zijn van de bank, konden 
tijdens deze sponsorfietstocht 
geld bij elkaar fietsen voor hun 
eigen clubkas. De tocht was 30 
kilometer lang en liet de deelne-
mers de mooiste plekken van de 
omgeving zien.
Mathijs Smit, directievoorzit-
ter Rabobank Velsen en Om-
streken, ,,Met onze sponsor-
fietstocht willen wij het bijzon-
der actieve verenigingsleven in 
onze regio ondersteunen. Wij 
zijn blij dat wij zo’n groot aan-
tal deelnemers mochten verwel-
komen en daarmee diverse ver-
enigingen en stichtingen een fi-
nancieel steuntje in de rug kun-
nen geven. Verenigingen en 
stichtingen spelen een belang-
rijke rol in onze lokale gemeen-
schap. Zij brengen mensen sa-
men. Dat sluit goed aan bij onze 
coöperatieve gedachte.”
Om 10.00 uur klonk het start-
schot bij LTC De Heerenduinen 
in IJmuiden en TV Spaarndam 
in Spaarndam. Beide tennis-
verenigingen hebben geholpen 
bij de organisatie van de spon-
sorfietstocht waarbij de parken 
fungeerden als start/finish en 
stempelpost. Vrijwilligers van de 
Dorpsvereniging Velserbroek, 
EHBO Santpoort, Scouting Vel-
serbroek, Exclusevents en me-
dewerkers van de Rabobank 
ondersteunden waar nodig de 
fietsers langs de route. Onder 
andere bij de stempelposten bij 
Korenmolen De Zandhaas, Vil-

la Westend en Villa Zomerdijk. 
Zanggroep Kassian zong bij de 
stempelposten een paar Neder-
landstalige liedjes en een mu-
ziekwagen zorgde voor extra 
energie. 
De IJmuider Reddingsbrigade 
kwam als een van de eerste als 
groep over de finish. Om 15.00 
uur kwamen de laatste fietsers 
over de finish. Op de terras-
sen van beide tennisverenigin-
gen werd na afloop genoten van 
een welverdiend drankje in de 
zon. DJ Roel Nelis (Spaarndam) 
en Stijl Achterover (IJmuiden) 
zorgden voor een mooie muzi-
kale afsluiting van de dag.
Gelukkig is de dag goed verlo-
pen en heeft de EHBO slechts 
een enkele pleister hoeven 
plakken. 
Jong en oud waren van de par-
tij. Opvallend waren de deel-
nemers met feestelijke kleding, 
versierde fietsen, tandems, 
hondjes in de fietsmand en zelfs 
een deelnemer in een hazenpak. 
De prijs voor de meest originele 
fietsploeg gaat naar de Zonne-
bloem IJmuiden-Oost. Dit team 
had zich prachtig uitgedost in 
het geel en waren allen voor-
zien van een mooie grote zon-
nebloem op de fiets. Zij ontvan-
gen een extra bijdrage van maar 
liefst 250 euro. Van harte gefe-
liciteerd!
,,Dit is een mooi voorbeeld van 
wat je door samenwerking in 
een lokale gemeenschap kunt 
bereiken. Wij hebben het voor-
nemen om volgend jaar weer 
een sponsorfietstocht te orga-
niseren. Verenigingen en stich-
tingen kunnen dus vanaf van-
daag starten met trainen voor 
de tocht van volgend jaar!”, be-
sluit Mathijs Smit.

Jaarmarkt 
Oud-Velsen

Velsen-Zuid - Zaterdag 28 
september vindt de 46ste jaar-
markt in Oud-Velsen rond de 
Engelmunduskerk plaats. 
Terug van weggeweest is de 
kindervrijmarkt. Kinderen die 
op een kleedje spulletjes wil-
len verkopen moeten zich daar-
voor van tevoren aanmelden. 
Nieuw is de groenkraam, waar 
bloemstukken te koop zijn en 
waar kinderen ter plekke een 
leuk herfsttaartje kunnen ma-
ken. Rond de kerk staan on-
geveer zeventig kramen waar 
van alles te koop is. Bij de spe-
ciale ‘kerkkramen’ komt de op-
brengst rechtstreeks ten goe-
de aan het onderhoud van het 
kerkgebouw. 
U zult vast iets leuks of iets 
lekkers vinden bij de kraam-
pjes met curiosa, boeken, crea-
kunst, goede doelen, poffertjes, 
haring, worst en gebak. Daar-
mee draagt u bij aan het be-
houd van dit unieke monument. 
De oudste delen van de Engel-
munduskerk gaan terug tot de 
13e eeuw. Enkele jaren gele-
den is de kerk grondig geres-
taureerd. De toren valt onder 
de zorg van de gemeente Vel-
sen. Aan de toren zijn de af-
gelopen maanden restauratie-
werkzaamheden verricht. De 
haan en wijzerplaten zijn weer 
van glanzend goud! Toch blijft 
er altijd geld nodig om het ge-
bouw in goede staat te behou-
den voor de komende genera-
ties Velsenaren.  Terwijl buiten 
bij de kerk het Rad van Avon-
tuur de hele middag draait, zal 
er binnen in de kerk een plek 
van rust en stilte zijn. Er klinkt 
meditatieve live-muziek en er 
is een tijdelijk neergelegd la-
byrint om te lopen. In het cen-
trum naast de kerk draait door-
lopend de film over het middel-
eeuwse ridderechtpaar Willem 
en Hildegonde Brederode. Een 
grafsteen van de Brederodes 
bevindt zich in de zijkapel van 
de kerk. Speciaal voor kinde-
ren is ook de Klokhuisaflevering 
over de Brederodes te zien.  Be-
zoekers van de jaarmarkt wordt 
vriendelijk verzocht zoveel mo-
gelijk met de fiets of het open-
baar vervoer te komen vanwe-
ge de beperkte parkeergele-
genheid in het oude dorp.   Om 
de kindervrijmarkt in goede ba-
nen te leiden is het van te voren 
aanmelden en reserveren van 
een plek verplicht.  Voor een 
plaatsje op de vrijmarkt wordt 
5 euro statiegeld gerekend. Na 
afloop van de markt en na het 
schoon achterlaten van de plek 
wordt het statiegeld terugge-
geven. Kinderen die zich willen 
aanmelden voor de kindervrij-
markt kunnen bellen naar Mar-
tine Koffeman, 06-28424828. 
Op woensdag 25 september 
van 19.00 tot 20.00 uur in de 
Goede Herderzaal van de En-
gelmunduskerk is de inschrij-
ving. De jaarmarkt wordt ge-
houden van 10.00 tot 16.30 uur.

Op naar zomers weertype
De afgelopen periode viel veel 
neerslag en was het bedui-
dend koeler dan ervoor. Toch 
weten de herfstdepressies niet 
door te zetten. Het weer knapt 
de komende dagen zelfs op, 
hoewel op donderdag en vrij-
dag nog wel wat regen kan 
vallen als gevolg van een sto-
ring.
In het weekend en begin vol-
gende week zien we voor de 
zoveelste keer uitlopers van 
het Azorenhogedrukgebied 
voorbijkomen. Hierdoor wordt 
de buienactiviteit onderdrukt, 
neemt de wind af en schijnt de 
zon vaker.

Zaterdag en zondag lijkt het 
prachtig weer te worden met 
een temperatuur die weer wat 
hoger uitkomt. Het wordt vrij-
wel zeker 20 graden. Prima 
weer voor buitenactiviteiten! 
Veel mensen hebben het dan 
al snel over de ‘indian sum-
mer’. Dat is overigens een ty-
pisch Amerikaans begrip 
waarvoor niet echt een goed 
synoniem bestaat in Neder-
land, maar de term wordt hier 
regelmatig gebruikt. Een pas-
send Nederlands woord hier-

voor bestaat niet. ‘Oudewij-
venzomer’ komt misschien nog 
het dichtst in de buurt. Kalen-
dertechnisch bekeken is Indi-
an Summer trouwens ook on-
juist, omdat dit weertype meer 
betrekking heeft op oktober.

September verloopt lokaal erg 
nat met op de meest neer-
slagrijke plekken meer dan 
200 millimeter regen tot nu 
toe. In onze regio valt het nog 
wel mee met zo’n 100 millime-
ter regen. Toch zitten we daar-
mee al op de gemiddelde sep-
tembersom terwijl de maand 
net halverwege is. Veel water 
komt daar na vrijdag dus niet 
meer bij.

Opvallend is momenteel de 
bladval en de vroege verkleu-
ring van de boombladeren. 
Dit heeft weer te maken met 
de hardnekkige droogte van 
de afgelopen maanden die nu 
nog steeds doorwerkt in de 
Noord-Hollandse flora.

Meer weerinfo via 
www.weerprimeur.nl
 
De IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Sport en spel na school
Velserbroek - Brede School Vel-
serbroek start in september en 
oktober een nieuwe reeks activi-
teiten. Deze zijn bedoeld voor al-
le basisschoolkinderen uit Vel-
serbroek en vinden na school-
tijd plaats. De meeste activitei-
ten worden gehouden op basis-
school De Hoeksteen, de Weid 24 
in Velserbroek. Sommige activitei-
ten vinden op een andere locatie 
plaats. Er is ook een samenwer-
kingsverband met sportverenigin-
gen en clubs uit de omgeving. In 
de periode september en oktober 
zijn er weer veel sportieve activi-
teiten waar je aan mee kunt doen. 
De Brede School biedt de hoc-
key, kleutergym en volleybal aan. 
Maandag 30 september starten de 
lessen volleybal. Onder leiding van 
een trainer van Smashing Velsen 
krijgen de kinderen volleybal les-
sen. Dit is tevens ook een goede 
voorbereiding op het schoolvolley-
baltoernooi wat woensdag 23 ok-
tober wordt gehouden. 
Vrijdag 4 oktober start de hockey-
school. Deze is bedoeld voor kin-
deren die graag bekend willen 
worden met de sport hockey. De 
kinderen krijgen les in gymzaal de 
Weid. Ook zal er een aantal keer 
een wedstrijd worden gespeeld bij 

KHC Strawberries. De hockeyles-
sen worden verzorgd door trainers 
van de club uit Driehuis. Dinsdag 
8 oktober start de Kleutergym voor 
kinderen van groep 1, 2 en 3. On-
der leiding van een trainer van de 
turnvereniging kunnen de kinde-
ren op een speelse manier kennis 
maken met alle basisvormen van 
bewegen: klimmen en klauteren, 
lopen, springen en balanceren. 
Ook organiseert men de workshop 
Sieraden maken. Hier gaan maken 
kinderen zelf hun eigen ketting 
of armband. Zie ook www.brede-
schoolvelserbroek.nl. 

Wegwijs op computer
IJmuiden - In oktober start 
WZC De Moerberg weer een 
cursus ‘Wegwijs op en met de 
computer’. 
Men leert omgaan met de com-
puter, hoe men een e-mail kunts 
sturen, op internet informatie 
opzoeken over bijvoor beeld een 
hobby en andere zaken die men 
graag wilt weten. 
Dit alles onder deskundige lei-

ding van een docente. Dit vindt 
plaats met maximaal twee deel-
nemers tegelijk. De lessen wor-
den gegeven op maandag en 
vrijdagmorgen van 09.30 tot 
11.30 uur in WCZ De Moerber, 
Zuiderkruisstraat 74, telefoon 
0255-565100. De kosten voor 
drie lessen bedraagt 18 euro. 
Men kan zich aanmelden bij de 
servicebalie van De Moerberg.
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De wijze waarop
Laatst ontmoette ik een man, 
die mij vertelde dat hij die och-
tend fl ink was uitgevallen te-
gen één van zijn kinderen. Hij 
zag dat zijn zoontje van 8 zijn 
jongere broertje van 4 een har-
de klap had gegeven. Hij ver-
telde mij dat hij die van 8 een 
fl ink lesje had geleerd. “Hoe 
heb je dat gedaan?”, vroeg ik 
hem, bang vermoedend wat 
er had plaats gevonden. “Nou 
- zei hij – ik heb hem een rot 
klap gegeven en gezegd: zó, ik 
zal je leren”.
Omdat de man nogal een fl ink 
postuur had en in handbereik 
tegenover mij zat, vroeg ik op 
uiterst vriendelijke toon, van 
wie zijn zoon dat misschien ge-
leerd zou kunnen hebben? Hij 
keek me aan alsof ik de vol-
gende was die hij een lesje 
zou willen leren, maar omdat ik 
vriendelijk bleef, hield hij zich 
in en zei: “Nou ze kunnen wel 
het bloed onder je nagels van-
daan halen hoor!”.
Ja en daar begint het. Wat doe 
je als je bloed onder je na-
gels vandaan wordt gehaald? 
Volg je je bloed en ram je er op 
los of  ben je je bewust wat er 
met je gebeurt en probeer je 
– woedend als je bent - woor-
den te vinden die beslist dui-
delijk maken dat dit niet kan? 
Daar is – om het maar in het 
kort te zeggen - karakter voor 
nodig. Je kunt je zoon diep in 
zijn ogen kijken en zeggen: “Ik 
kan nu hetzelfde doen als jij 
deed bij je broertje; ik zal het 
niet doen, want dat vind ik niet 
eerlijk, maar ik wil dat je nu 
naar je broertje gaat en zegt, 
dat je dat nooit meer zal doen.” 
Op zo’n manier leert een kind 
een echte les, want hij zal er-
varen dat zijn vader hem een 
klap kon geven, maar dat niet 
deed; dat hij hem terecht wees, 
maar toch van hem bleef hou-
den. Niet het probleem is vaak 
het belangrijkste, maar de ma-

nier waarop je het oplost.
Wij gaan vaak impulsief  te 
werk, maar beseffen niet dat 
wij door ‘de wijze waarop’ het 
vertrouwen verliezen en daar-
mee langzaam de relatie. De 
neiging bestaat alleen straf-
fen uit te delen en niet de si-
tuatie tegelijk te benutten om 
een kind te laten ervaren en 
uit te leggen waar het eigen-
lijk om gaat. 
Als kinderen geen voorbeeld-
gedrag zien en ervaren, zullen 
zij vaak het zelfde doen als hun 
ouders: Slaan die er op los, dan 
zullen zij het ook doen. Praten 
die niet op een open en res-
pectvolle manier, zullen zij het 
ook niet leren. Grenzen stel-
len bij je kind is grenzen stel-
len bij jezelf.

Toen ik de man een paar we-
ken later vroeg wat hij gedaan 
had met ons gesprek, zei hij: 
“Ik heb tegen mijn zoon ge-
zegd, dat ik er spijt van had, 
dat ik hem geslagen had”. Ik 
gaf  de man spontaan een 
hand en zei: “Je hebt het uit-
stekend gedaan. Ik ben trots 
op je.”  En hij keek me aan zo 
blij als een kind.

Piet Bogaart Coaching en 
Consultancy | www.bogaart.nl | 
0255-518406

Open Monumentendag 
Velsen trekt veel publiek
Velsen - De Open Monumen-
tendag, met als thema ‘Macht & 
Pracht’, bracht afgelopen zondag 
weer een fl ink aantal belangstel-
lenden in onze regio op de been 
die deze mogelijkheid benutten 
om de plaatselijke monumen-
ten te bezoeken. De fraai geres-
taureerde Buitenplaats Beec-
kestijn paste, wat monument be-
treft, eigenlijk precies in het the-
ma ‘Macht & Pracht’. Hier maak-
ten bezoekers tevens gebruik 
van de mogelijkheid om met be-
geleiding van een gids een wan-
deling te maken door het park. 
Ook was hier een stempelpost 
voor de Rabobank Sponsorfi ets-
tocht  ingericht. 
Deze sponsorfi etstocht, waaraan 
zo’n 75 verenigingen en stichtin-
gen deelnamen voor een rond-
je van 30 kilometer rond Velsen, 
was een groot succes. De deel-

nemers konden hiermee een 
maximale bijdrage van 300 euro 
bij elkaar fi etsen voor hun ver-
eniging of stichting. Ook mo-
len De Zandhaas met de geres-
taureerde Bosbeekschuur wa-
ren, met een stempelpost, in de-
ze fi etsroute opgenomen en veel 
deelnemers lasten hier een korte 
stop in. In Oud-Velsen was veel 
belangstelling voor onder meer 
de Engelmunduskerk met de 
zeer recent geplaatste, gerestau-
reerde torenklok terwijl ook de 
rondleidingen van Siem Schaaf-
sma en Andries Vonk door het 
oude dorp veel geïnteresseerde 
bezoekers trokken.  Ook de ove-
rige monumenten, waaronder 
het Forteiland, de Ruïne van Bre-
derode en Begraafplaats Wes-
terveld hadden, volgens de or-
ganisatoren, over belangstelling 
niet te klagen.

Leerzame open 
dag bij HCV

Velsen-Zuid - Zondag 22 sep-
tember is vanaf 12.00 uur de jaar-
lijkse gezellige en leerzame open 
dag bij Hippisch Centrum Vel-
sen. Gedurende de dag laten me-
dewerkers en leerlingen het pu-
bliek graag kennismaken met de 
paarden en pony’s van Hippisch 
Centrum Velsen.  Er zijn diverse 
activiteiten, zoals rondleidingen 
door het bedrijf, een dressuurcli-
nic, het poetsen van een mane-
gepony, een kennisquiz, een kür 
op muziek van Romy Pielanen 
met haar Z paard Charmeur, een 
carrouseldemonstratie, een pas 
de deux, een demonstratie vier-
tal rijden, een dressuur- en een 
springdemonstratie etc.  Van-
uit de sfeervolle foyer kunt u on-
der het genot van een hapje en 
een drankje kijken naar de di-
verse demonstraties van leerlin-
gen en instructrices.  Speciaal 
voor de kinderen is er gratis po-
nyrijden.  Neem dus je vriendin, 
vriend, neefje, moeder, vader of 
buurmeisje mee en laat zien ze 
zien hoe fantastisch paardrijden 
is. Tijdens de open dag worden 
actiebonnen uitgedeeld. Lever 
deze actiekaart in en een nieu-
we klant ontvangt 10% korting 
op de eerste leskaart. En win een 
jaar lang gratis groepspaardrij-
lessen, 10 gratis privelessen van 
een half uur met je eigen paard of 
een maand gratis stalling voor je 
paard. Hiervoor moet de actiebon 
compleet ingevuld opgestuurd 
worden naar de FNRS. Uit alle in-
zendingen wordt na de septem-
ber paardrijmaand geloot wie het 
jaar gratis paardrijden of stalling 
gewonnen heeft. Kijk op www.fn-
rs.nl voor de actievoorwaarden. 
Graag tot zondag 22 september. 
Voor meer informatie: Hippisch 
Centrum Velsen, Driehuizerkerk-
weg 13, tussen de parken Velser-
beek en Beeckestijn, te Velsen-
Zuid, 0255-534309, e-mail info@
hippischcentrumvelsen.nl.

Gehandicapten zijn het zat
Demonstratie tegen 
kabinetsbesluiten
IJmuiden - Gehandicapten 
en chronisch zieken zijn het 
zat. De nieuwe wetsvoorstel-
len voor 2015 leiden tot gro-
te inkomensverliezen bij chro-
nisch zieken en gehandicapten. 
Gehandicapten Beraad Vel-
sen roept daarom gehandicap-
ten, chronisch zieken en sym-
pathisanten op mee te lopen 
met de demonstratie tegen de 
kabinetsbesluiten, op zaterdag 
21 september vanaf 13.00 uur. 
Verzamelen is op Plein 1945 in 
IJmuiden.
Voorzitter Wim Polman van Ge-
handicapten Beraad Velsen 
weet alles van de aangekon-
digde regelingen: ,,Mensen met 
hoge zorgkosten worden zwaar 
getroffen door de aangekon-
digde bezuinigingen. Verder wil 
men in de WMO de compen-
satieplicht schrappen. Dat be-
tekent dat de verplichting dat 
gehandicapten en zieken het-
zelfde moeten kunnen functio-

neren als gezonde mensen ver-
valt. Gemeenten kunnen dan 
zelf beslissen of zij bepaalde 
voorzieningen toekennen, de 
verplichting om die voorzie-
ningen te leveren vervalt dan. 
Voorts maken wij ons ook gro-
te zorgen over de aankondiging 
dat vrijwilligers worden ingezet 
in de zorg. Je krijgt dan de si-
tuatie dat niet professionals ta-
ken gaan overnemen van ver-
zorgenden, zoals het douchen 
van mensen, en steunkousen 
aantrekken. Stel je voor dat ie-
mand valt, of de verkeerde me-
dicijnen krijgt. Wie is dan ver-
antwoordelijk?
Wij sluiten ons met de demon-
stratie aan bij andere IJmuide-
naren die protesteren tegen de 
kabinetsbesluiten. Wij zijn ove-
rigens nog steeds op zoek naar 
ervaringsdeskundigen voor het 
Gehandicapten Beraad.’’ Info: 
gehandicaptenberaad@wel-
zijnvelsen.nl.

Acties Energiek Velsen
Velsen - In vervolg op het suc-
ces van de eerste zonnepanelen-
actie organiseert lokale energie-
coöperatie Energiek Velsen twee 
nieuwe acties: zonnepanelen en 
een bespaarscan. 
Onlangs organiseerde de coöpe-
ratie de eerste gezamenlijke in-
koopactie. Dit was een succes 
en smaakt naar meer. Daarom 
organiseert Energiek Velsen een 
tweede gezamenlijk inkoopactie 
voor zonnepanelen én een be-
spaarscan-actie. Voor beide ac-
ties kunnen inwoners van Vel-
sen tot 15 oktober inschrijven 
via de website. Voorzitter Douwe 
van Rees: ,,De eerste inkoopac-
tie voor zonnepanelen was een 
succes. Uit drie installateurs is 
First Energy uit IJmuiden als bes-
te uit de bus gekomen. De pa-
nelen kunnen dit najaar nog ge-
plaatst worden. Voor de nieuwe 

actie zullen we opnieuw enke-
le lokale installateurs vragen om 
een scherp en kwalitatief goed 
aanbod te doen.” 
Groene stroom kopen of zelf 
duurzame energie opwekken 
zijn van belang voor het mi-
lieu. Energie besparen is een 
stap waar soms snel aan voorbij 
wordt gegaan.
,,Maar juist besparen is het eer-
ste verdiend”, aldus Van Rees. 
,,Daarom hebben wij een andere 
interessante actie: gezamenlijk 
inschrijven op een bespaarscan. 
Wij hebben een bedrijf uit IJmui-
den gevraagd hier een interes-
sant aanbod in te doen. Dat ligt 
er. Maar als we met meer men-
sen inschrijven, is er een staffel-
korting bedongen. Ook hiermee 
willen we meer duurzaamheid in 
onze gemeente organiseren.” Zie 
ook www.energiekvelsen.nl.

Zangproject 
Alle Zielen

Santpoort-Noord - Op dins-
dagavond 24 september om 
20.00 uur start het het zangpro-
ject ‘Voor Alle Zielen’ van de se-
rie ‘Zingen in de Dorpskerk’ on-
der leiding van Antje de Wit. In 
dit zangproject worden allerlei 
liederen en mantra’s ingestu-
deerd van troost, gedachtenis 
en verbinding. Het eindresul-
taat zal klinken in een muzika-
le en meditatieve samenkomst 
Voor Alle Zielen op 2 novem-
ber. Repetities zijn iedere dins-
dagavond van 20.00 tot 21.30 
uur in het Ontmoetingscentrum 
van de Dorpskerk, Burg. En-
schedélaan 67. Gaarne deelna-
me vooraf aanmelden via symp-
honia@xs4all.nl of 06-21805104 
(Antje de Wit). Zie ook www.
pknsantpoortenvelserbroek, on-
der ‘Zangprojecten’ en ‘Zingen 
in de Dorpskerk’.
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Gezellig buurtcafé: 
Jan’s Lounge & Kitchen
IJmuiden - Met mediterrane 
kleurtjes op de wanden en ge-
zellige, grote loungebanken is 
Jan’s Lounge & Kitchen gestart, 
het nieuwe café aan Frans Nae-
reboutstraat 9 in IJmuiden, voor-
heen De Griffioen. Nieuwe eige-
naar Jason is ook in de regio be-
kend van Jan’s Biertaxi. De jon-
ge ondernemer bruist van de 
plannen. Desondanks wil hij het 
nieuwe café rustig opstarten, zo-
dat trouwe en nieuwe klanten 
kunnen wennen aan de nieuwe 
sfeer.
Dagelijks kan men vanaf 16.00 
uur terecht in Jan’s Lounge & 
Kitchen. Jason wil er een gezellig 
buurtcafé van maken voor jong 
en oud. En regelmatig zal er iets 
leuks te doen zijn, zoals bingo, 
kaarten of live muziek. Ook de 
grote voetbalwedstrijden zullen 
bij Jan’s te zien zijn. Hedendaag-
se muziek en de nieuwe disco-
lampen maken het ook gezellig 

in het buurtcafé.
,,Ik wil dat mensen hier kunnen 
relaxen,’’ zegt Jason. Daarom 
staan er ook de twee grote loun-
gebanken die uitnodigen om 
lang te blijven zitten of hangen. 
Lekker eten hoort ook bij Jan’s 
Lounge & Kitchen. Daarbij denkt 
Jason aan roti, bami, nasi en lek-
kere Surinaamse hapjes die in 
eigen keuken worden bereid. De 
gerechten zijn binnenkort overi-
gens ook verkrijgbaar via Jan’s 
Biertaxi. En naast wijn kan men 
straks ook (tot zes uur ‘s mor-
gens) bellen voor sterke drank.
Ga eens de sfeer opsnuiven bij 
Jan’s Lounge & Kitchen en ge-
nieten van de nieuwe inrich-
ting, de lekkere hapjes en relax-
te sfeer. Aanstaande zaterdag is 
het café gesloten in verband met 
een privéfeest.
Jan’s Biertaxi is tussen 20.00 
en 6.00 uur bereikbaar via 06-
23356483.

‘Inwoners regio
voelen zich gezond’
Velsen - Inwoners van Kenne-
merland ervaren hun gezond-
heid minder vaak als nega-
tief dan gemiddeld in Neder-
land. Ook geven zij vaker man-
telzorg. Dit blijkt uit een groot-
schalig gezondheidsonderzoek 
dat de GGD heeft uitgevoerd on-
der inwoners van de regio Ken-
nemerland.
Eind 2012 hebben bijna 15.000 
inwoners van 19 jaar en ouder 
een vragenlijst ingevuld over hun 
gezondheid en leefstijl. Door de 
gezamenlijke aanpak van GGD-
organisaties, het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek (CBS) en 
het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM) kun-
nen voor het eerst cijfers van 
verschillende regio’s met elkaar 
en het landelijk gemiddelde ver-
geleken worden. Enkele andere 
resultaten uit dit onderzoek zijn 
dat in Kennemerland 47% van de 
inwoners te zwaar is, 32% on-
voldoende beweegt, 23% rookt 
en 9% overmatig alcohol drinkt. 
Veel inwoners hebben dus een 
leefstijl die mogelijk ernstige ge-

volgen heeft voor de gezond-
heid. Het onderzoek geeft vol-
doende aanknopingspunten om 
met een preventieve aanpak de 
gezondheid van inwoners te ver-
beteren. 
In Kennemerland noemt 21% 
van de inwoners zijn gezondheid 
matig tot (zeer) slecht, 33% heeft 
in lichte mate psychische klach-
ten en 5% in ernstige mate. Ver-
der heeft 14% één of meer be-
perkingen in bewegen, horen 
of zien. In vergelijking met heel 
Nederland (24%) ervaren min-
der inwoners in Kennemerland 
hun gezondheid als negatief. Dit 
geldt voor zowel volwassenen 
(19 t/m 64 jaar) als ouderen (65 
jaar en ouder). 
Verder komen psychische klach-
ten minder vaak voor onder ou-
deren in Kennemerland (34%) 
dan in heel Nederland (38%).
De resultaten staan per ge-
meente en per onderwerp op 
www.ggdkennemerland.nl. De 
resultaten zijn te vinden onder 
Gezond leven> Gezondheidsmo-
nitor 2012.

Boerenmarkt 
Santpoort

Het idee om een boerenmarkt 
te organiseren op de Groenba-
sis is spontaan ontstaan. Tijdens 
de Eerste boerenmarkt in Sant-
poort-Noord op 28 en 29 sep-
tember kunnen bezoekers van 
10.00 tot 17.00 terecht bij de 
Haarlemse hovenier, Jaap Kuij-
pers terecht voor vragen en tips 
over teelt en groeiwijze. Hans 
Loef zelf, biedt tuinliefhebbers 
een gratis tuinontwerp aan. 
Daarnaast bieden verschillende 
telers hun ambachtelijke produc-
ten op deze unieke locatie aan. 
Een greep uit het aanbod: Vers 
gerookte zalm, biologische olijf-
olie, kaas, Noten en bloembollen. 
Maar er is ook ijs van Eigen(wijs) 
en. Molen  De Zandhaas bakt ter 
plekke speculaas. Blij ben ik ook 
met Esther Gijzen van ‘The bee 
box’. De catering is in handen van 
Lany Noordam, die een prachtig 
terras krijgt. José Huijbens siert 
de markt op met haar prach-
tige werken van glas en lood. 
Karin Zwetsloot van ‘De liefde’ 
kleedt de markt aan met brocan-
te woonaccessoires. Workshops: 
veldboeketten maken met ‘Cre-
atieve oma’. Omslagdoeken ha-
ken of breien bij ‘Steek van wal. 
Op het terrein van Puur tuinen en 
Internatura wordt Marokkaanse 
muntthee geschonken. De op-
brengst hiervan  gaat naar stich-
ting Praat, deze stichting zet zich 
in om het thema kindermishan-
deling uit de taboesfeer te halen. 
Harold Wesseling verkoopt zijn 
zelf ontworpen tuinstoelen van 
Bankiraihout. Voor een gezonde 
energie boost van tarwegras- en 
appelsap moet u aan de kraam 
van Stefhanie Verschuren zijn. En 
de medewerkers van de smikkel-
tuin besteden veel aandacht aan 
hun nieuwste project ‘adopteer 
een kip’. Locatie: Spekkenwegje 
8 in Santpoort-noord. Ruime par-
keergelegenheid.

Geslaagd Familie- 
vriendentoernooi VZV
IJmuiden - Op zaterdag 31 au-
gustus rond de klok van 15.00 
uur stroomde zwembad De 
Heereduinen langzaam vol met 
de vele deelnemers aan het Fa-
milie- en vriendentoernooi. Een 
toernooi ter gelegenheid van 
het 85-jarig bestaan van de 
club.

Door de grote hoeveelheid aan-
meldingen was er een strak 
speelschema, vier poules waar-
van één jeugd poule met kin-
deren onder de 13 jaar, hebben 
gestreden voor de winst. Dit 
werd gecombineerd met heel 
veel lol en gezelligheid. 
Op de kant was het ook één 
grote gezelligheid met deel-
nemers die elkaar na lange 
tijd weer eens tegen kwamen. 
Vrienden van leden van VZV 
waren ook in grote getale aan-
wezig. Met een totaal van meer 
dan 150 deelnemers aan het 
toernooi en met nog meer deel-
nemers aan de barbecue daar-
na was dit een super geslaagde 
dag. Gelukkig hebben de deel-
nemers en toeschouwers ook 
een financiële bijdrage kunnen 
leveren voor de ouders van de 
zieke VZV-er Charlotte de Wil-
de. Er is een bedrag van 305 eu-
ro opgehaald tijdens de eerste 
zwemles week en tijdens het 
toernooi. Dat geld is inmiddels 
overmaakt naar de ouders van 
Charlotte.

Velsen-Noord – Woensdag 25 
september om 12.00 uur staat 
Koffie Totaal op het Strating-
plantsoen. Buurtbewoners zijn 
van harte welkom om onder het 
genot van een kopje koffie met 
een broodje met elkaar kennis te 
maken. Koffie Totaal is een ini-
tiatief van Stichting Welzijn Vel-
sen wat mede mogelijk gemaakt 
wordt door Woningbedrijf Vel-
sen. Als buurtbewoners elkaar 
beter leren kennen is het mak-
kelijker elkaar te helpen en al-
leen al een begroeting maakt dat 
mensen zich prettiger voelen in 
een wijk. Tevens maken buurt-
bewoners kennis met de mede-
werkers van De Mel-Watervliet. 
Voor meer informatie over Kof-
fie Totaal contact opnemen met 
Wijkcentrum de Mel-Watervliet 
aan de Doelmanstraat in Velsen-
Noord, telefoon 0251-226445 
(vragen naar Judith).

Buren drinken 
samen koffie

Gordijnatelier Venice
Dé ramen- en vloeren-
specialist van Velsen

IJmuiden - Wanneer u een 
nieuw of reeds bestaand huis 
gaat bewonen, komt er nog-
al wat op u af. Watvoor raam-
decoratie en vloer willen we in 
ons huis hebben? Vaak bent u 
ook gebonden aan voorwaarden 
waar de vloer aan moet voldoen.
De raam- en vloerspecialist Ve-
nice kan u daar perfect in advi-
seren. Uiteraard leveren en leg-
gen zij de vloer vakkundig vol-
gens de normen van bijvoor-
beeld de woningbouw.
Venice beschikt over veel raam-
decoratievoorbeelden die u kunt 
bezichtigen in de gezellige win-
kel aan de Kennemerlaan. Te-
vens levert Venice veel soorten 
stoffen. Een aantal stoffen is uit 
eigen voorraad snel leverbaar. 
Uw keuze wordt in het eigen 

professionele atelier gemaakt.
Ook als u uw gordijnen wilt mee-
verhuizen, kan Venice deze voor 
u op de juiste maat maken, zodat 
u uw bestaande gordijnen mee 
kunt verhuizen naar uw nieuwe 
huis. Bij Venice is het inmeten 
en bevestigen van raamdecora-
tie altijd gratis.
Als u slecht ter been bent, dan 
komt Venice graag met voor-
beeldboeken en -stoffen naar u 
toe, zodat u thuis rustig kunt uit-
zoeken. Uiteraard zijn hieraan 
geen kosten verbonden.
De komende acties zijn de ko-
mende weken terug te vinden in 
de winkel en in deze krant. 
U vindt Gordijnatelier Venice aan 
Kennemerlaan 77a in IJmuiden. 
Het telefoonnummer is 0255-
577366 of 06-34633154.
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Extra genieten met live muziek
Dineren bij Grieks 
restaurant Rhodos
IJmuiden - Voor Griekse speci-
aliteiten kan men al heel wat ja-
ren terecht bij restaurant Rho-
dos aan Plein 1945  in IJmui-
den. ,,Sinds 1987 om precies te 
zijn’’, vertelt Wally, die de scepter 
zwaait bij het restaurant. En hij 
vervolgt: ,,En onze chefkok Mi-
chalis is sinds 2007 de baas in 
de keuken. Dat is een belang-
rijke basis voor kwaliteit en con-
tinuïteit. Mede dankzij Micha-
lis hebben we dan ook een aan-
tal toppers op de menukaart zo-
als de gevulde champignons met 
kaas en ham als voorgerecht en 
het pannetje met varkenshaas 
als hoofdgerecht.’’ Ook een top-
per is het viergangen menu dat 
de gasten zelf kunnen samen-
stellen voor de speciale prijs van 
26,95 euro. Van vrijdag tot en 
met zondag geldt hier een prijs 
voor van 29,95 euro en  de voor-
waarde is wel dat iedereen aan 
tafel hetzelfde menu neemt. Af-
gezien van goed en gezellig di-
neren bestaat tevens de moge-
lijkheid om gerechten af te ha-

len en desgewenst kan men ook 
voor catering terecht bij Rhodos.
,,Wat dineren bij ons extra gezel-
lig maakt is het feit dat we met 
regelmaat live muziek in ons res-
taurant hebben’’, vervolgt Wal-
ly. ,,De eerstkomende avond dat 
onze gasten weer kunnen genie-
ten van een live optreden is op 
vrijdag, 4 oktober. De artiest die 
komt optreden is Andreas die bij 
ons al vaker voor een succesvol-
le avond heeft gezorgd. We zor-
gen ervoor dat het een echte tra-
ditionele Griekse avond wordt 
waarbij ook de borden op de 
grond gegooid mogen worden. 
Er zijn nog een aantal plaatsen 
beschikbaar dus als mensen zo’n 
spectaculaire avond willen mee-
maken dan moeten ze snel re-
serveren’’, benadrukt hij enthou-
siast. 
Meer informatie met onder meer 
de volledige menukaart is te vin-
den op de website: www.rhodos-
ijmuiden.nl en reserveren kan 
onder telefoonnummer: 0255-
512555.

Bijeenkomst ‘Personen-
vervoer over water’

Regio - Op 30 september is een 
openbare bijeenkomst over ‘per-
sonenvervoer over water in het 
Noordzeekanaalgebied’. Aanlei-
ding is de behandeling in Provin-
ciale Staten van de visie Noord-
zeekanaalgebied 2040 op 24 ju-
ni 2013 waarin besloten is de 
draagvleugelboot Velsen-Am-
sterdam of Fast Flying Ferry 
(FFF), niet opnieuw aan te beste-
den. Per 1 januari 2014 stopt de-
ze verbinding. PS hebben daarop 
een motie aangenomen voor het 
starten van een onderzoek naar 
‘de haalbaarheid van een breed 
gedragen duurzame vorm van 
personenvervoer over water in 
het Noordzeekanaalgebied’.
Als voorbereiding is een werk-
groep van Statenleden opgericht 
die uitgangspunten en randvoor-
waarden opstelt. De werkgroep 
wil via de bijeenkomst gebruik 
maken van informatie en ken-
nis van partijen, organisaties en 
belanghebbenden die betrokken 
zijn bij het personenvervoer over 
water. De werkgroep is met na-
me geïnteresseerd in ideeën en 
opvattingen over meerwaarde 
van een verbinding over water, 
de doelgroep(en) reizigers en 
een goede dienstregeling. Kun-
nen organisaties een structurele 

financiële bijdrage leveren? Wel-
ke verdere of andere ideeën zijn 
er voor personenvervoer over 
water? De provincie wacht de 
uitkomsten van het onderzoek 
af en heeft daarom nog geen 
standpunt ingenomen over een 
eventueel vervolg van personen-
vervoer over water in het Noord-
zeekanaalgebied.
De avond begint om 19.00 uur 
met een inloop. De opening is 
om 19.30 uur. Het programma 
duurt tot uiterlijk 21.30 uur. 
De bijeenkomst vindt plaats in 
de Statenzaal van het provincie-
huis, Dreef 3, 2012 HR in Haar-
lem. De bijeenkomst wordt te-
vens live uitgezonden via www.
noord-holland.nl (onderdeel Be-
stuur, Provinciale Statenverga-
dering, meeluisteren en –kijken) 
en is achteraf terug te kijken.  
Een ieder wordt uitdrukkelijk 
verzocht om zich voor deze bij-
eenkomst vooraf bij de Staten-
griffie van de provincie Noord-
Holland aan te melden via Eric 
Krijgsman, e-mail: krijgsmane@
noord-holland.nl en daarbij te-
vens aan te geven of u een in-
breng/presentatie tijdens de bij-
eenkomst wilt geven. Aanmel-
den kan tot maandag 23 sep-
tember.

Sliptongenmaand 
bij De Meerplaats
IJmuiden - Nog de hele maand 
september staat bij Visrestaurant 
De Meerplaats de sliptong in de 
kijker. Omdat de sliptong deze 
maand op zijn lekkerst is, ma-
ken ze daar bij De Meerplaats 
elk jaar een feestje van.
Voor het mooie bedrag van 17, 50 
euro kan men tot en met 30 sep-
tember genieten van een smaak-
volle amuse bij uw aperitief, in-
clusief broodjes met room- en 
kruidenboter, en van het hoofd-
gerecht: drie overheerlijk gebak-
ken sliptongen, compleet met 
salade, gebakken aardappe-
len, huisgemaakte frites en ver-
se compote. De sliptongen staan 
zowel op de lunch- als de menu-
kaart. Wie het menu als lunchge-
recht bestelt krijgt er bovendien 

gratis een kopje koffie per per-
soon bij. 
Visrestaurant De Meerplaats 
staat bekend om zijn goede 
kwaliteit. Chefkok Fred Nies-
waag weet zelfs de meest ver-
wende visliefhebbers te verras-
sen. Naast de uitgebreide vis-
gerechten is er ook een kleine, 
maar uitgelezen keuze uit vlees-
gerechten. Vegetariërs kunnen 
in overleg met de keuken kiezen 
voor een smakelijke gerecht.
De Meerplaats aan Trawlerkade 
80 in IJmuiden is dagelijks ge-
opend van zondag tot en met 
vrijdag vanaf 12.00 uur en op za-
terdag vanaf 16.00 uur. Reserve-
ren is wenselijk en kan via 0255-
510806. Zie ook www.meer-
plaats.nl.

Driehuis - Rugklachten, migrai-
ne, darmproblemen of andere li-
chamelijke klachten waar u mee 
moet leren leven? Klachten waar 
u al jaren last van heeft en er lijkt 
toch niets aan te doen? Dan is 
osteopathie iets voor u. Oste-
opathie is erop gericht de oor-
zaak van uw klachten te behan-
delen. Hierdoor kan het herstel-
lend vermogen  van het lichaam 
optimaal plaatsvinden en zullen 
klachten verminderen. Het is een 
manuele behandelvorm, wat in-
houdt dat er uitsluitend met de 
handen gewerkt wordt en er dus 
geen medicijnen of apparatuur 
aan te pas komt. Osteopathie 
grijpt aan op de oorzaak van de 
klachten en niet op de sympto-
men zoals pijn, stijfheid of bewe-
gingsbeperking. Dit houdt in dat 
het totale lichaam onderzocht en 
waar nodig behandeld wordt en 
niet alleen het gedeelte waar de 
klachten zich uiten. U mag na 
drie behandelingen verandering 
van de klachten verwachten, 
waardoor resultaat snel merk-
baar is. Een osteopatisch consult 
duurt circa drie kwartier tot een 
uur. Tijdens dit consult zullen uw 
medische achtergrond, uw hui-
dige klachten en de behandeling 
met u besproken worden. Hierna 
volgt de behandeling. Per juni is 
Osteopathie Driehuis ook gecer-
tificeerd voor kind- en baby-os-
teopathie en hebben zij daar ook 
een speciaal tarief voor. Zie de 
site www.osteopathie-heemste-
de.nl. Bent u verzekerd bij Ave-
ro, Achmea, VGZ, IZZ, Univé, 
ONVZ, PNO, United Consumers 
of VvAA? Dan wordt een consult 
osteopathie volledig vergoed uit 
de aanvullende verzekering. Kijk 
voor meer informatie www.oste-
opathiedriehuis.nl of bel 0255-
533224.

Osteopathie 
behandelt 

oorzaak van 
klachten

VVD Velsen
Paul de Bruijn gaat na 
verkiezingen niet door

Velsen - Donderdagavond heeft 
VVD raadslid Paul de Bruijn tij-
dens de uitzending van Seaport 
TV bekend gemaakt niet verder 
te gaan in de gemeenteraad na 
de verkiezingen in maart 2014. 
Door promotie bij zijn werk als 
marketeer kan hij zijn raadslid-
maatschap niet meer combine-
ren: ,,Ik zie dat ik steeds meer 
tijd in de carrière moet stoppen. 
Dan vind ik het niet fair tegen-
over de kiezers en leden van de 
VVD als ik niet genoeg tijd kan 
besteden aan het raadswerk. 
Als je iets doet moet je het goed 
doen. Daarnaast wil ik nu ook 
bewust kiezen voor wat social 
life, naast mijn carrière. Ik ben er 

echter van overtuigd dat er rich-
ting de verkiezingen een goe-
de lijst met kandidaten komt, die 
mij prima kunnen vervangen. De 
laatste maanden zal ik met veel 
plezier en inzet mijn raadsperio-
de afronden en mijn steentje bij-
gedragen aan de campagne. Ik 
dank iedereen van binnen en 
buiten de VVD die mij het ver-
trouwen heeft gegeven en vraag 
direct dat vertrouwen te geven 
aan de huidige en nieuwe frac-
tie in de toekomst.”
Uiteraard vindt de VVD Vel-
sen het erg jammer dat Paul de 
Bruijn dit besluit heeft moeten 
nemen, maar begrijpt volkomen 
zijn keuze.

Regio - Op zondag 6 oktober is 
er bij Luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis aan de Genieweg 1 in 
Heemskerk een rommelmarkt. 
Mensen die graag wat spulle-
tjes willen verkopen, kunnen 
een tafel huren voor 10 euro. 
De huur komt geheel ten goede 
aan de werkzaamheden van de 
Stichting. Reserveren kan via 
linda.dereus@arg1940-1945.
nlof bel 06-29456364.

Rommelmarkt
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DCIJ-nieuws
Vader en dochter
aan de leiding
IJmuiden - Na jarenlang (we-
gens werkzaamheden) slechts 
incidenteel te hebben deelgeno-
men aan de onderlinge wedstrij-
den lijken de voorwaarden om 
frequent mee te spelen aanwe-
zig. Jack van Buuren speelt weer 
als in zijn beste dagen. Met zijn 
risicovolle speelstijl zet hij zijn 
opponenten onder druk. Fou-
ten zijn dan snel gemaakt. Rick 
de Wolf en Martijn Vis waren na-
tuurlijk kansloos en werden met 
snelle nederlagen geconfron-
teerd. Dochter Stella had heel 
wat meer te stellen met Nicole 
Schouten maar slaagde er toch 
in te winnen. 
Rick Hartman heeft nog niet de 
goede vorm te pakken. Tegen 
Max Doornbosch liep hij alweer 
tegen zijn tweede nederlaag aan. 

Jan Apeldoorn beleeft een wel 
zeer zwakke seizoen start. Tegen 
Cees van der Steen werd hij al 
in de opening gevloerd. Titelpre-
tendenten Cees Pippel en Cas-
per Remeijer kwamen in hun on-
derlinge treffen tot remise. Hoe-
wel Remeijer lange tijd het initia-
tief had was de remise uiteinde-
lijk onafwendbaar.
Jesse Bos en Martin van Dijk zijn 
goed van start gegaan en on-
derstreepten daarmee hun am-
bities. Martin van Dijk zette met 
een stevige centrumaanval Van 
der Vlis onder druk die eerst na 
vijftig zetten bezweek. Jesse Bos 
stuitte aanvankelijk op fel verzet 
van Jan Maarten Koorn. Koorn 
overzag echter een niet al te 
moeilijke combinatie en verloor 
pardoes.

Zeewaarts opgeleverd
IJmuiden - Woningbedrijf Velsen 
en bouwbedrijf HSB Volendam 
toonden woensdagmiddag een 
vooruitziende  blik bij de feestelij-
ke oplevering van de 103 appar-
tementen in het nieuwbouwpro-
ject Zeewaarts. Want een enorme 
partytent sierde de entree van het 
nieuwe complex, enerzijds voor 
de ontvangst van de vele huur-
ders, kopers, genodigden en be-
langstellenden. En anderzijds ter 
bescherming tegen de elemen-
ten, want de vorige avond nog 
geselde de eerste herfststorm 
van dit jaar deze nieuwe bouw-
locatie.
Op de plaats waar een aantal ja-
ren geleden nog de roemruch-
te Keetbergflat stond, zijn aan 
de Keetberglaan nu drie unieke 
woontorens verrezen. De locatie 
van de drie gebouwen is prach-
tig. Aan de rand van het fraaie 
natuurgebied de Kennemerdui-
nen en tevens in de nabijheid van 
winkels en overige voorzieningen.
Wethouder van onder meer Wo-
nen, Robert te Beest, benadruk-
te dit nog eens in zijn toespraak: 
,,Ik wil alle toekomstige bewo-
ners van harte feliciteren met hun 
nieuwe woning in deze prachti-

ge leefomgeving. En ik kan het 
weten want ik woon zelf in deze 
wijk.’’ Hij wees er nog eens op dat 
vanaf het moment van voorbe-
reiding tot de uiteindelijke bouw 
een lange periode van onder-
zoek en overleg moest plaatsvin-
den. ,,Deze nieuwbouw, aan de 
rand van een natuurgebied, had 
te maken met heel veel wettelij-
ke regels waardoor veel overleg 
met allerlei betrokken instanties 
noodzakelijk was’’, aldus Te Beest.  
Nadat stadsdichter Joris Brus-
sel ter gelegenheid van de ople-
vering zijn mooie gedicht ‘Samen 
zijn we Zeewaarts’ had voorge-
dragen was het moment voor 
wethouder Te Beest aangebroken 
om de eerste sleutels te overhan-
digen aan de heer en mevrouw 
Hazeleger. ,,We hebben een ap-
partement op de bovenste etage 
en we kunnen bijna niet wachten 
om van het fantastische uitzicht 
te gaan genieten’’, aldus de Ha-
zelegers. 
Om de herinnering aan het verle-
den levend te houden krijgen al-
le nieuwe bewoners van Woning-
bedrijf Velsen het luxe boek ‘de 
Keetbergflat, een onuitwisbaar 
stuk IJmuiden’ uitgereikt. Blesgraaf: ‘Erkenning 

waar we trots op zijn’
Velsen - Maandag 9 september 
vond tijdens de vakbeurs Dran-
ken Pakket Expo in Houten de 
spannende finale plaats van de 
jaarlijkse verkiezing van de ‘Slij-
terij van het Jaar’. 
In een show vol vuurwerk wer-
den de tien genomineerden op 
verrassende wijze aan het ver-
zamelde publiek van vakgenoten 
voorgesteld door illusionist Hans 
Kazàn. Één voor één werden de 
finalisten op het podium voorge-
steld en stak men voor het uit-
gebreide publiek van vakgeno-
ten de loftrompet over het vak-
manschap en de gastvrijheid van 
Richard en Esther Blesgraaf van 
Slijterij & Wijnhuis Zeewijck uit 
IJmuiden en Santpoort. Ook Felix 
Wilbrink, kritische beschouwer 
van het goede der aarde voor De 
Telegraaf, gaf op het podium een 
warm pleidooi voor de zelfstan-
dige ondernemer in feestelijke 
dranken, die zich van de super-
markt onderscheidt met een ver-

rassend assortiment, met goe-
de service en aankoopadviezen 
voor de klant. Een deskundige 
jury heeft de kwaliteit van Slijterij 
& Wijnhuis Zeewijck nu gehono-
reerd: de zaak is voor de derde 
keer uitverkoren als een van de 
tien topslijterijen van Nederland 
,,Een erkenning voor de vak-
bekwaamheid voor ons gehele 
team waar we trots op zijn,’’ al-
dus Richard. ,,De nominatie is 
voor ons in de eerste plaats een 
teken dat we goed bezig zijn met 
ons vak. En natuurlijk betekent 
het ook iets voor onze klanten: 
die worden door deze onder-
scheiding bevestigd in hun over-
tuiging dat ze bij ons de mooiste 
dranken vinden en perfect ge-
holpen worden bij de keuze uit 
ons brede assortiment. Nu weer 
op naar ons volgende evene-
ment waar onze klanten de no-
dige nieuwe produkten kunnen 
proeven en beleven.’’ Zie ook 
www.zeewijck.nl.

Je kunt wel op je kop gaan 
staan. Dat kan letterlijk om het 
wegwijzerbord voor fietsers op 
de kruising Gijzenveltplantsoen-
Heerenduinweg te lezen.
Vlak naast elkaar staan daar 
twee richtingaanwijzers voor 
fietsers. Aanvankelijk hadden 
beide één bord leesbaar en het 
andere bord op de kop staan. 
Een mailtje over beide borden 
naar het Meldpunt BOR leidde 
tot het omdraaien van één bord.
Op twee daaropvolgende mails 
met de melding dat 4 meter 
naast het eerste bord ook nog 
een tweede bord stond met de-
zelfde fout, kregen alleen het 
antwoord dat alles gereed was.
Mocht u dus de richting van het 
strand op willen fietsen, ga dan 
op de kop staan, dan leest u het 
bord het beste.
Voor onze overigens prima wer-

kende Meldpunt BOR zijn de 
twee borden vlak naast elkaar 
dus te verwarrend. Wellicht is 
het dan ook beter om één bord 
daar weg te halen.

Johan van Ikelen
IJmuiden

Nieuwe uit-
dagingen voor 
IJmondtrekkers
IJmuiden - Het weekend van 
14 en 15 september stond vol-
op in het teken van uitdagingen 
voor de leden van Scoutinggroep 
de IJmondtrekkers. Van jong tot 
oud, iedereen had dit weekend 
een bijzondere opgave. Zo leer-
den de welpen (jongens van 7-11 
jaar) hoe ze knopen moesten leg-
gen. Een platte knoop is nog niet 
zo makkelijk voor de jongsten. De 
wat oudere welpen leerden zelfs 
al een knoop waarmee ze palen 
aan elkaar konden vastbinden. 
De kabouters (meiden van 7-11 
jaar) hadden ingewikkelde spel-
letjes. Zij moesten bijvoorbeeld 
allerlei attributen doorgeven met 
een wasknijper die zij tussen de 
lippen hielden. Een blaadje pa-
pier ging best goed, maar toen 
de euromunten gepakt werden, 
werd het toch een stuk moeilij-
ker! Hakken en zagen zijn basis-
technieken die de scouts (11-15 
jaar) onder de knie moeten krij-
gen. De nieuwe kinderen begon-
nen met de basis, andere scouts 
gingen juist de verdiepingsfase 
in. Op deze manier werken ze aan 
een insigne en leren ze veilig met 
deze hulpmiddelen omgaan. Op 
zondag waren er kookwedstrij-
den bij de IJmondtrekkers. Hier-
bij moest een driegangendiner in 
Japans thema op houtvuur be-
reid worden. Vanuit heel Neder-
land deden er teams mee en de 
IJmondtrekkers waren vertegen-
woordigd met een team van ex-
plorers (15-18 jaar) en een lei-
dingteam. Er werd heerlijke su-
shi bereid, verrassende hoofdge-
rechten en het dessert werd na 
een ‘topclass’ prima nagekookt. 
Na juryberaad won een team dat 
uit Rijssen (Overijssel) was ge-
komen, het leidingteam van IJT 
werd nipt tweede. Kortom: alle 
leeftijden hadden een topweek-
end met mooie uitdagingen. Ook 
interesse om eens te kijken wat 
scouting jou te bieden heeft? 
Vooral bij de welpen/kabouters 
is nog ruimte voor nieuwe leden. 
Tevens zoeken we nog bestuurs-
leden en leidinggevenden. Kom 
op zaterdag eens langs bij het 
clubhuizen achter tennisbaan De 
Heerenduinen!
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Colofon

Meer bewegen in IJmuiden
Liza Ronde is per 1 augustus 
aangesteld als buurtsportcoach 
voor volwassenen in IJmuiden.  
Zij zal IJmuidenaren gaan sti-
muleren om meer te gaan spor-
ten en bewegen. Om kennis te 
maken met de buurtsportcoach 
kunt u meedoen aan de buurt-
wandeling op 1 oktober. Tijdens 
de wandeling wordt gesproken 
over behoeften en wensen m.b.t. 
bewegen. Zo kunt u bijvoorbeeld 
meer informatie krijgen over het 
sporten met hartklachten, het 
opzetten van een sportgroep 
in de wijk, over sporten om ge-
wicht te verliezen of over de mo-
gelijkheden te sporten met een 
kleine beurs. We starten vanaf 
buurthuis de Brulboei in Oud-
IJmuiden om 10.00 uur. U bent 
van harte uitgenodigd! Na af-
loop staat de koffie voor u klaar. 
Aan deze activiteit zijn geen kos-
ten verbonden. De buurtsport-
coach is in dienst bij Stichting 
Welzijn Velsen en werkt samen 
met onder andere fysiotherapie-
praktijken, huisartsen, sportver-
enigingen en overige sportaan-
bieders. Naast de buurtwande-
ling staan er nog meer activitei-

ten op het programma. In janua-
ri starten we met een fietscursus 
van 15 lessen voor 30 euro. Op-
geven kan bij buurtcentrum de 
Dwarsligger (tel: 0255-512725). 
Daarnaast organiseert de buurt-
sportcoach samen met peuter-
speelzaal de Brulboei een be-
weegactiviteit voor kinderen met 

hun ouders en opa’s en oma’s in 
de week van de opvoeding. Wilt 
u meer informatie over buurt-
sport? Op maandag en woens-
dag is Liza aanwezig in Buurt-
centrum de Spil, Frans Halsstraat 
29, IJmuiden. U kunt ook bellen 
naar 06-12798959 of mailen naar 
lizaronde@welzijnvelsen.nl.

De Mel–Watervliet - Vanaf het 
nieuwe seizoen is de wandel-
groep op woensdagochtend van 
9.00 tot 10.30 uur. Tijdens het 
wandelen leert u de omgeving 
kennen. Wekelijks wordt een 
leuke en interessante route uit-
gestippeld. Kosten zijn 1,50 eu-
ro per keer, inclusief een gezond 
tussendoortje en koffie of thee 
na afloop. Deelname is vrijblij-
vend, dus kom gewoon een keer 
meewandelen! Meer weten? Bel 
0251-226445.

Heerlijk 
wandelen

VKafé volop in beweging
Velsen - Het VKafé is een initi-
atief van Stichting Welzijn Vel-
sen om vriendschap binnen Vel-
sen te bevorderen. Velsenaren 
kunnen kosteloos lid worden van 
het VKafé en deelnemen aan ac-
tiviteiten voor en door VKaféers. 
Indien deelnemers op korte ter-
mijn samen op stap willen, wor-

den ideeën via Facebook uitge-
wisseld. Deelname aan activitei-
ten is tegen kostprijs. Activiteiten: 
o.a. casinobezoek, bezoek aan 
beeldenpark in Wijk aan Zee, sa-
men naar Swingsteesjon en spel-
letjesavonden. Zin om mee te 
doen? Meld je aan! Meer weten? 
Bezoek de website www.vkafe.nl.

Meezingmiddag
De Mel-Watervliet - Dinsdag-
middag 1 oktober van 13.30 tot 
15.30 uur wordt een leuke mee-
zingmiddag voor ouderen gehou-
den. De film ‘Ja zuster, nee zus-
ter’ wordt op groot beeldscherm 
vertoond en alle kijkers worden 
uitgenodigd om mee te zingen 

met de bekende liedjes. Onder de 
deelnemers wordt de DVD uitge-
reikt. Natuurlijk zijn er ook lekkere 
hapjes en wordt u ontvangen met 
een kopje koffie of thee. Deelne-
men kan voor slechts 2,50 eu-
ro, vergeet u niet in te schrijven! 
Meer weten? Bel 0251-226445.

Maatschappelijke stage
Velsen - De scholen zijn weer be-
gonnen dus wij zoeken weer leu-
ke maatschappelijke stageplek-
ken. Heeft u vrijwilligerswerk voor 
leerlingen uit de derde of vierde 
klas van de middelbare school? 

Laat het ons weten want er zijn 
in Velsen ruim 500 leerlingen die 
dit jaar een stageplek zoeken. Bel 
voor meer informatie met de sta-
gemakelaar: 0255-510186 of mail 
naar mas@welzijnvelsen.nl. 

50+ koffie ochtend
Welzijn Velserbroek - Op don-
derdag 26 september is bij de 
50+ koffie ochtend het thema: 
Week tegen Eenzaamheid, sa-
men tegen eenzaamheid. 
Iedereen kan te maken krijgen 

met eenzaamheid. Het kan ons 
allemaal overkomen. We gaan 
met de bezoekers van de koffie 
ochtend praten hoe we hier sa-
men iets aan kunnen veranderen! 
Meer weten? Bel 023-5388830.

Dwarsligger - In tegenstelling 
wat eerder in de Jutter is ver-
meld: Damesgym in de Dwars-
ligger bestaat nog steeds uit 
twee groepen. Iedere woensdag-
ochtend van 9.15 uur tot 10.15 
uur en van 10.30 uur tot 11.20 
uur. De kosten zijn 45 euro. Er 
is een nieuwe docente, Ze heet 
Sandra Raven. Meer weten? Bel 
0255-512725.

Damesgym
De Spil - Elke vrijdagmiddag 
van 16.00 tot 17.00 uur kunnen 
kinderen tussen de 7 en 12 jaar 
zich uitleven bij Zumba Kids. 
Zumba is een mengeling van 
fitness en dans. 
De leuke, ervaren docente 
maakt hierbij gebruik van be-
kende top 40-muziek. De kos-
ten voor 35 lessen bedragen 
106 euro.  Lijkt het je leuk om 
mee te doen? Inschrijfformulie-
ren kun je halen bij de receptie 
van de Spil. Meer weten? Bel 
0255-510186.

Zumba Kids

De Brulboei - De medewerkers 
van Buurthuis de Brulboei willen 
graag aandacht schenken aan 
de  week van de eenzaamheid. 
Nu klinkt eenzaamheid erg bela-
den maar er zijn best veel men-
sen alleenstaand en niet ieder-
een heeft een grote familie of 
vriendenkring. Op woensdag 2 
oktober organiseren wij een ge-
zamenlijke maaltijd voor buurt-
bewoners. De kosten zijn 5 eu-
ro. Hiervoor krijgt u een heerlij-
ke verse maaltijd en een drank-
je. U bent vanaf 16.30 uur wel-
kom en rond 17.00 beginnen we 
aan de maaltijd. U kunt zich van-
af heden (tot 1 oktober) opgeven 
bij de Brulboei. Meer weten? Bel 
0255-510652.

Samen eten
De Spil - Stoere jongens en 
meiden die van timmeren en 
zagen houden kunnen op 
maandagmiddag van 15.45 tot 
17.15 uur in de Spil terecht om 
iets moois te maken van hout. 
Wat dat precies gaat worden, 
beslis je zelf in overleg met 
één van de twee enthousias-
te vrijwilligers die deze club al 
een aantal jaar leiden. Voor 10 
lessen betaal je slechts 22 eu-
ro. De timmerclub start als we 
voldoende deelnemers hebben, 
dus geef je snel op bij de re-
ceptie van de Spil. Meer weten? 
Bel 0255-510186.

Timmerclub

De Spil - Jongens en meiden 
tussen de 8 en 12 jaar die het 
leuk vinden om te kokkerellen 
kunnen zich op dinsdagmiddag 
van 16.00 tot 17.30 uur uitleven 
in de keuken van de Spil. Cook 
It! wordt gegeven door een leu-
ke vrijwilligster die al jarenlang 
werkzaam is binnen het kinder-
werk. Voor 5 lessen betaal je 
slechts 20 euro. We starten als er 
voldoende deelnemers zijn en de 
plaatsen zijn beperkt, dus geef je 
snel op. Meer weten? Bel 0255-
510186.

Cook It!

Welzijn Velserbroek - Vanaf 24 
september is er ook een Praat-
huis in de bibliotheek van Velser-
broek. Je kunt hier Nederlandse 
taal oefenen in kleine groepjes. 
Het Praathuis is op dinsdagmid-
dag van 13.30 uur tot 15.00 uur. 
De kosten zijn 1 euro per keer. 
Meer weten? Bel 023-5388830.

Het Praathuis

De Dwarsligger - De werk-
groep Marhaba van Tiener- en 
Jongerenwerk Branding orga-
niseert een wijkfeest met een 
Pannavoetbaltoernooi voor de 
leeftijd 10 t/m 16 jaar op zater-
dag 28 september van 12.00 tot 
17.00 uur. Er zijn demonstraties 
hip hop dance en capoeira, een 
springkussen voor de kinderen 
en je kunt je laten schminken. 
De capoeira demo wordt gege-
ven door Graduado Caramelo 
Floreio. We gaan ook een lekker 
Marokkaans gerechtje te maken. 
Deelname aan het Pannavoet-
bal kost 0,50 euro per persoon.  
Opgeven tot woensdag 25 sep-
tember bij de Dwarsligger. Meer 
weten? Bel 0255-512725 of mail 
dirk@bcdedwarsligger.nl.

Pannavoetbal 
en wijkfeest

Welzijn Velserbroek – Op 
maandag 30 september pre-
senteert SpeelJeWijs in samen-
werking met Welzijn Velser-
broek de Workshop De kracht 
van spelen.  Dit is een interac-
tieve workshop. Geschikt voor 
alle kinderen en dus ook ‘kin-
deren met iets extra’s’. Men 
noemt dat ook wel hoogge-
voeligheid, hoogbegaafdheid, 
ADHD, ADD, autisme, dyslexie, 
PDD-NOS etc. De workshop 
is om 19.30 uur in Bibliotheek 
Velserbroek. Meer weten? Bel 
023-5388830.

Workshop 
De kracht van 

spelen

De Spil – Buurtcentrum de 
Spil zoekt met spoed een 
barmedewerk(st)er voor de 
avond. We zoeken iemand die 
zelfstandig kan werken, en ook 
het gebouw kan openen en slui-
ten. De Spil is ’s avonds open van 
19.00 uur tot circa 22.00 uur. Lijkt 
het u leuk om een avond in de 
week achter de bar te staan? Bel 
0255-510186.

Barmede-
werk(st)er 
gezocht
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Mandy rijdt drie dagen 
rond in Renault Cabrio

Velserbroek - Op vrijdagmid-
dag 13 september mocht Man-
dy van Geijlswijk de prijs in ont-

vangst nemen die ze hadden 
gewonnen tijdens het negen-
de Dames Stratenzaalvolley-
baltoernooi Velserbroek dat vo-
rig jaar 13 oktober werd gehou-
den. Toen werd deze prijs sym-
bolisch uitgereikt door de direc-
tie van Renault Velserbeek. Mar-
co en Mandy de Vries mochten 
drie dagen gratis rond rijden in 
een fonkelnieuwe Renault Ca-
brio. Ze hebben het fantastisch 
gehad met de Renault cabrio. 
Zie ook www.straatvolley.nl. 
Sinds kort is straatvolley Vel-
serbroek ook te volgen op fa-
cebook, ga naar facebook.com/
straatvolley. (foto: Bart Buijs, Di-
ablophotos)

Supertrio op Manege 
Kennemergaarde

Santpoort-Noord - Manege 
Kennemergaarde is weer crea-
tief bezig geweest. Het resultaat 
ontpopte zich tot het idee van: 
een supertrio dagje. 
Afgelopen zondag stond in het 
teken van drietallen. Strijden om 
een beker met een team van drie 
leden; een combinatie van dres-
suur, jachtparcours en gymka-
na. Hoe leuk is het om een ge-
zelschap samen te stellen en 
de kwaliteiten van een ieder sa-
men te voegen tot een: super-
trio! De buitenbaan werd omge-

toverd tot het centrum van het 
spektakel. Alle teams leverden 
een strijd, met als resultaat dat 
er een eerste, tweede en der-
de prijs te verdelen was. De der-
de prijs ging naar het team Do-
minque, Susan en Mara. Twee-
de prijs was voor Kirsty, Louise 
en Koen. En de eerste prijs was 
voor het supertrio Maartje, Jon-
na en Evelyn.Wat een superdag 
was dit zeg! Op naar het volgen-
de weekend, wanneer de eerste 
springcompetitie van dit seizoen 
weer plaats zal vinden.

EHBO Santpoort geeft 
cursus eerste hulp
Velserbroek - EHBO Sant-
poort geeft vanaf begin okto-
ber EHBO-cursussen in Velser-
broek. Op 8 oktober zijn geïn-
teresseerden welkom in basis-
school De Westbroek in Velser-
broek. Bij voldoende belangstel-
ling wordt vanaf 7 oktober ook 
een cursus gegeven in het Velle-
san College in IJmuiden. EHBO 
Santpoort kan ook een cursus 
voor eerste hulp aan kinderen 
verzorgen. Of deze dit jaar ge-
organiseerd wordt, hangt af van 
het aantal belangstellenden. In 
verband met de planning moe-
ten geïnteresseerden zich voor 
het begin van de cursussen op-
geven bij de vereniging.
De EHBO-cursus begint met 
een module van drie lessen, die 
vooral gaat over levensreddende 
handelingen. Dit zijn reanima-
tie en hulp bij verslikking en be-
wusteloosheid. De tweede mo-
dule van elf lessen gaat over za-
ken als bloedingen, verbranding, 
kneuzingen en botbreuken. Wie 
beide modules heeft gevolgd, 
kan examen doen en een EHBO-
diploma krijgen. Dit is bij de prijs 
inbegrepen.
EHBO Santpoort organiseert ook 
cursussen voor gevorderden. 
Deze zijn bestemd voor mensen 
die hun EHBO-diploma geldig 

willen houden. Wie hieraan wil 
deelnemen, kan lid worden van 
de vereniging. De cursus wordt 
gegeven in Santpoort, Velser-
broek en IJmuiden.
Ondanks de naam is EHBO Sant-
poort een echte Velsense vereni-
ging. Vorig jaar is de EHBO-ver-
eniging Damiaan uit IJmuiden 
opgegaan in EHBO Santpoort. 
Het ledental is hierdoor gegroeid 
naar zo’n 150, die met elkaar een 
bloeiende vereniging vormen.
Meer informatie is verkrijgbaar 
bij Ton de Lange (023-5378469) 
en Yvonne Ravenhorst (023-538 
8195), via info@ehbo-santpoort.
nl of op www.ehbo-santpoort.nl.

Santpoort-Noord -Zondag 22 
september is in café de Halve 
Maan te Santpoort een optreden 
van Faem. De aanvang is om 17.30 
uur, de toegang is gratis. Faem 
staat voor ‘For All Extraordina-
ry Music’. Het is een heel enthou-
siaste en dynamische coverband 
met zeer ervaren muzikanten, na-
melijk: Marcel de Vries, gitarist & 
lead vocal; Lysette Slof,  bassis-
te; Ellen Fiolet, lead vocal; Jean-
nette de Wit, backing vocal; Jes-
per Broeman, drums; Ron Arends, 
guitar, backing vocals en Dirk Ze-
mel op keyboards. Faem heeft een 
setlist met een breed repertoir in 
diverse muziekstijlen: pop, rock, 
een beetje soul, blues, nederpop 
en wat rock&roll. Voor elk optre-
den wordt de playlist afgestemd 
op wat het publiek leuk vindt. Het 
publiek altijd wordt aangestoken 
door de energie van Faem.

Faem in 
De Halve Maan

Goede start Smugglers
Velserbroek - Vorige zondag 
speelde rugbyclub the Smugg-
lers tegen de Utrechtse Studen-
ten (USRS4) de eerste thuiswed-
strijd van dit seizoen. De week 
ervoor hadden the Smugglers in 
Purmerend gespeeld tegen Wa-
terland 3 en gingen met grote 
winst van 62-17 het veld af.
De taak was nu de studenten uit 
Utrecht van de mat te tikken. Na 
een stevig ontbijt op de club en 
een aantal teamfoto’s te hebben 
gemaakt kon de wedstrijd begin-
nen. 
The Smugglers, die dit seizoen 
dankzij sponsoren Café de Halve 
Maan, Hutten Verhuur en Inter-
Visors Internet, in nieuwe shirts 
zijn gehesen begonnen de wed-
strijd goed. Maar dat leidde niet 
direct tot een score. Utrecht 
werd slordig en even leek het 
alsof the Smuggs dat begonnen 
over te nemen, gelukkig herstel-

de het team en werden er nu wel 
een aantal try’s gedrukt en de 
wedstrijd leek in de eerste helft 
al aardig beslist in het voordeel 
van the Smugglers.
De tweede helft liep ook geolied, 
de score werd groter, door try’s 
van onder meer Thijs Mes, Si-
mon Edwards en Hans la Gro. 
Toch drukte Utrecht ook een try 
en zo werd de eindstand 64-
5, een prachtige score en goed 
voor een eerste plaats in de 4e 
klasse Noordwest na twee wed-
strijden.
De Man-of-the-Match werd Le-
on van Haaften, die sinds dit sei-
zoen, na vertrek van de vori-
ge captain, de nieuwe captain 
is. Leon heeft voor het seizoen 
het team laten zien wat trainen 
is en hoe je goed werk moet af-
leveren. Ook deze zondag speel-
de hij een fenomenale wedstrijd. 
(tekst: Daan Rustemeijer)

‘Duinkinderen’
Driehuis - Beeldend kunstenaar 
Ria Schoof uit Driehuis heeft vo-
rig jaar een paar flinke projecten 
in de IJmond gerealiseerd zo-
als het Drieluik, glas beschilder-
de gotische ramen voor de ka-
pel in Huis ter Hagen en de me-
ters-lange schildering in de vitri-
ne van Woningbedrijf Velsen. De-
ze schildering geeft een doorlo-
pend beeld van bouwmaterialen 
en IJmuiden met als thema ‘Ver-
binding’. Verschillende schilder-
technieken kwamen aan bod bij 
de glasschilderingen en imita-
ties van bouwmaterialen die no-
dig waren bij deze projecten. Nu 
zijn met een totaal andere tech-
niek een serie kinderportretjes 
geschilderd in lichte transparan-
te kleuren. De kinderportretjes 
laten de onschuld en kwetsbaar-
heid van de kinderen zien en hun 
relatie met de duinen. Het zijn 
echte ‘duinkinderen’. Deze kin-
deren wonen in IJmuiden bij de 
duinen en zijn daar ook altijd te 
vinden. Ria Schoof vindt het klei-
ne werk zoals het schilderen van 
kinder- of dierenportretjes net 
zo leuk om te doen als de grote 
schilderijen en wandschilderin-
gen die zij voor bedrijven maakt. 
De afwisseling houdt het span-
nend, vindt zij. U kunt op de web-
site een idee krijgen van de ver-
schillende toegepaste discipli-
nes: www.riaschoof.com of voor 
informatie 06-40892812 bellen. 

Uitwisselingskoffieconcert
Santpoort-Noord - Zondag 22 
september is er een uniek uitwis-
selingsconcert in het Soli Muziek-
centrum. Om 11.00 uur treedt het 
brugorkest van brassband Kunst 
naar Kracht uit de Goorn op en 
geeft ook het Opleidingsorkest 
van Muziekvereniging Soli een op-
treden. Het brugorkest van Brass-
band Kunst naar Kracht houdt een 
repetitieweekend in de gemeente 
Velsen. Dit weekend wordt afge-
sloten met een koffieconcert in het 
Soli Muziekcentrum naast station 
Driehuis. De opzet van het brugor-
kest is vergelijkbaar met het doel 
van het Opleidingsorkest van Mu-
ziekvereniging Soli. Beide orkes-

ten zijn een kweekvijver voor or-
kestmuzikanten. Het Opleidings-
orkest van Soli bestaat voor het 
merendeel uit jeugdleden, maar 
ook beginnende volwassen mu-
zikanten spelen mee. Een aan-
tal gevorderde muzikanten speelt 
mee ter ondersteuning. Henk Veldt 
is al enige jaren de vaste dirigent 
van dit orkest. Het brugorkest van 
Kunst naar Kracht bestaat uit en-
thousiaste en ambitieuze jongeren 
van 12 tot ongeveer 18 jaar, verge-
zeld door enkele ervaren volwas-
senen. Sinds september 2011 staat 
het orkest onder leiding van Erik 
Kluin. Iedereen is van harte wel-
kom. De toegang is gratis.





Lev Sieraden heeft alle trends

Van goudkleur en rosé tot 
‘diamond dust’

IJmuiden - Lev Sieraden aan de Kennemerlaan 
heeft steeds de nieuwste collecties in huis van mer-
ken als Quoins, MelanO, Christina Watches, Dol-
ce Luna, Strong en meer. Nog deze maand wordt 
de collectie uitgebreid 
met het merk Zeuz 
met ‘legendary jewel-
lery’ in de vorm van 
stoere en echt zilveren 
schakelarmbanden.
Van veel merken kun 
je de sieraden zelf sa-
menstellen. Dat gaat 
dan bijvoorbeeld om 
de hangers en ringen 
van Quoins. Nieuw is 
de kleur rosé, naast 
goud- en zilverkleur. In 
de collectie Diamond 
Dust vind je nieuwe 
dessins, zoals dieren-
huidprints. 
Het merk MelanO is 
uitgebreid met Cu-
bic, vierkante steentjes 
in veel kleuren voor de ringen en Twisted armban-
den, zodat je deze kunt aanpassen aan je kleding of 
stemming. Steentjes zijn bovendien ook verkrijgbaar 

in druppel- of ovale vorm. Nieuw bij MelanO is de 
goudkleur, naast de bestaande zilver- en rosékleur.  
Dolce Luna heeft van Swarowski Elements prachtige 
hangers in vele uitvoeringen.

Niet alleen dames, 
maar ook heren ko-
men aan bod bij Lev 
Sieraden. Zij kunnen 
onder meer kiezen uit 
de Vendoux of Chris-
tina horloges. Christi-
na heeft haar collectie 
uitgebreid met ringen 
die passen bij de be-
staande collectie. De 
najaarscollectie van 
verschillende merken 
is stijlvol en kleurrijk, 
met kleuren als oran-
je en andere herfst-
tinten.
Lev Sieraden heeft 
naast de genoem-
de merksieraden ook 
een uitgebreide col-

lectie bijouterie en tassen. Ga dus gauw eens kijken 
bij Lev Sieraden aan Kennemerlaan 114 in IJmuiden. 
Geopend van dinsdag tot en met zaterdag.

IJmuiden - Het nieuwe mode-silhouet is uitgebreid te 
bewonderen en te passen bij Jacky Hart Mode. Gro-
te, zachte truien met spannende dierenprints worden 
gecombineerd met skinny’s in vele kleuren. Overdag 
een soepel laarsje en ‘s avonds hoge hakken van 
Moccio en je loopt er de hele dag modisch en toch 
comfortabel bij. Zelfs vrouwen die nooit hoge hakken 
dragen zouden deze eens moeten proberen.
Dat is nog maar één voorbeeld van de unieke mix 
van stijlen en merken waar Jacky Hart Mode voor 
staat. Zo is er voor elke vrouw iets aparts te vinden. 
Bijvoorbeeld de prachtige ecologische breisels van 
katoen, veelzijdig te dragen als cape of poncho van 
Beatrice San Francisco. En het leren jurkje van Arma 
is een eyecatcher eerste klas; de tricot zijpanden ge-
ven de mooie pasvorm. 

Jacky Hart Mode is ook ijzersterk in accessoires: 
sjaals, sieraden, riemen, maar ook tassen. Nieuw 
zijn de leren tassen van O My Bag, van een jonge Ne-
derlandse designer. Praktische modellen, fair trade, 

stoer en elegant,  en geschikt om je hele leven in mee 
te dragen. Per jaar worden ze mooier. 
De herfst laat zich ook bij Jacky Hart Mode zien in ve-
le kleuren: taupe, grijzen, bruin, legergroen en petrol-
blauw zijn nog maar enkele favoriete kleuren. 
Bij Jacky Hart Mode kan elke vrouw zichzelf zijn. Het 
team van enthousiaste medewerkers geeft graag 
persoonlijk advies. Om dagelijks op de hoogte te blij-
ven van de laatste aanwinsten is het handig om Jac-
ky Hart Mode via Facebook te volgen en de nieuws-
brief op te vragen. Maar ook de site is onlangs com-
pleet vernieuwd en nu ingesteld op de najaarsmode. 
Voor vaste klanten zijn er enkele malen per jaar in-
teressante contactavonden. Maar voor iedereen die 
van mode houdt zijn er op maandag 23 en dinsdag 
24 september om 20.00 uur de populaire mode-
shows. Kaarten à 5 euro zijn verkrijbaar in de winkel 
of via mail. Jacky Hart Mode is te vinden aan Kenne-
merlaan 94-96 in IJmuiden. Het telefoonnummer is 
0255-517494. Mail naar jackyhart@quicknet.nl of kijk 
op www.jackyhart.nl.
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Jacky Hart Mode
Unieke mix van stijlen en merken

IJmuiden - Voor veel (jonge) mannen is Patrick van Keulen Man-
nenmode / Casual Jeans aan de Lange Nieuwstraat al vele jaren 
een begrip. En dat niet alleen in Velsen maar ook in de omliggen-
de regio.
Patrick heeft zijn naamsbekendheid vanaf 1997 opgebouwd toen hij 
bij zijn ouders in de zaak ging werken, die hij in 2002 heeft overge-
nomen. In 2010 werd het aangrenzende pand erbij getrokken en sa-
mengevoegd waardoor de herenkledingzaak nu één van de beeld-
bepalende winkels aan de Lange Nieuwstraat is.
Maar ook buiten de zaak is Patrick actief, onder meer als sportieve 
sponsor. In dit verband heeft hij het team van Telstar, in hun huidi-
ge jubileumjaar, volledig in een nieuw kostuum gestoken onder het 
motto: ‘nieuw seizoen, nieuw pak’. 
,,En om mijn klantenkring, maar ook de overige mannen in Velsen en 
omgeving, dit jubileum mee te laten vieren hebben we gedurende 
de hele maand september twee speciale acties’’, vertelt Patrick. En 
hij vervolgt: ,,Bij besteding vanaf 150 euro verloten wij een VIP-arran-
gement. Dit arrangement houdt in het bijwonen van een wedstrijd 
inclusief diner en drankjes en dat geldt dan voor twee personen. 
Bovendien ontvangt iedere kopende klant een gratis toegangskaart 
voor twee personen om een wedstrijd van Telstar bij te wonen’’.
Op zondag 22 september is het weer koopzondag in IJmuiden van 
11.00 tot 17.00 uur en vindt tevens de jaarmarkt plaats. Op deze 
dag zal door Patrick een originele, Jupiler voetbaltafel voor de win-
kel worden opgesteld. Ook enkele spelers van Telstar zullen aanwe-
zig zijn zodat belangstellenden een spelletje tafelvoetbal tegen be-
roepsvoetballers kunnen spelen. ,,En mocht het onverhoopt slecht 
weer zijn, dan zet ik de tafel gewoon binnen’’, zegt Patrick.

Voetbalfeest bij Patrick van 
Keulen Mannenmode

4 Boys & 4 Girls: 
hippe kindermode

Santpoort-Noord - Per 1 september 2013 is de leuke kindermode-
winkel 4 Boys & 4 Girls verhuisd naar een groter pand in de Hoofd-
straat nummer 189-B, direct naast speelgoedwinkel Intertoys. De kin-
dermodezaak was namelijk al snel uit zijn hemdje gegroeid en ge-
lukkig kwam dit grotere pand snel vrij.
Geen trap meer, alles gelijkvloers en ruimte voor baby- en tienermo-
de. Dus in het nieuwe pand zijn alle maten, vanaf 44 tot en met 176, 
verkrijgbaar op een etage.
Naast de vertrouwde merken: Baker Bridge, CKS, Brian & Nephew, 
Bleu Rebel, No-Tomatoes, Mim-pi, No-No, Kiezeltje, PomPom, Baby-
face, Reset,  Claesen’s en Derhey girls, is er nu ook kleding van Gar-
cia, iDo en Imps & Elfs.
Ga snel langs voor de nieuwe wintercollectie. Deze is ook via de web-
shop / internetwinkel verkrijgbaar. Zie hiervoor: www.4boysand4girls.
nl.
Zaterdag 28 september wordt tussen 12 en 14 uur  een modeshow 
gehouden om deze nieuwe collectie te showen. We wilden de mo-
deshow eerder al houden bij de ruïne van Brederode, maar door de 
verhuizing is die toen niet door gegaan. Gezien het weer en de on-
zekerheid daarover: nu in de eigen ruime winkel zelf.  Wilt u wel iets 
doneren aan de ruïne  ‘Heerlijkheid Brederode’, kijk op de site of ga 
er even langs. 
Wie wil er meelopen als een echt model in de winkel? Geef je op: 
info@4boysand4girls.nl. Tot ziens en tot snel.





IJmuiden - Sinds kort is het in de regio moge-
lijk om een gezichtsbehandeling met elektrische 
impulsen te ondergaan om huidveroudering te 
voorkomen, dus zonder operatieve ingreep. De-
ze methode is sinds kort in Zandvoort bij Studio 
Slender You aan de Hogeweg mogelijk. De be-
handeling wordt uitgevoerd door Eric de Weerdt, 
hij is orthomoleculair en cosmetisch arts en heeft 
25 jaar ervaring als huisarts. Hij volgde in Enge-
land zijn opleiding en is zeer enthousiast over 
deze nieuwe therapie.

De CACI (Computer Aided Cosmetology Instru-
ment) therapie is gebaseerd op twintig jaar Ame-
rikaans medisch onderzoek. De methode werd 
in eerste instantie ontwikkeld bij toepassing van 
gezichtsverlamming maar bleek al snel zeer po-
sitieve bijwerkingen te hebben op de huid en de 
spieren. Daarom werd de therapie vele jaren ge-
leden ook geschikt gemaakt voor cosmetische 
toepassingen. Bij CACI-therapie wordt gebruik 
gemaakt van een apparaat dat microstroompjes 
uitzendt. Hiermee worden de huid en het spier-
weefsel gestimuleerd en de bloeddoorstroming 
geactiveerd. 

Met het CACI-apparaat krijgen de spieren nau-
welijks voelbare prikkels. De spieren in de huid 
worden verstevigd en krijgen meer volume. De 
huid wordt gestimuleerd om collageen aan te 
maken en de doorbloeding neemt ook toe. Door-
dat ook meer eiwit gevormd wordt, worden spie-
ren steviger. Ook elastine neemt toe waardoor 
rimpels verminderen en zachter worden. Door 

de behandeling keert de volheid in het gezicht 
terug. Fijne lijntjes en rimpels vervagen en huid-
verslapping wordt tegengegaan. De behande-
ling is niet pijnlijk, men voelt hooguit een lich-
te tinteling. De microstroompjes zijn zo veilig dat 
het zelfs rond de ogen gebruikt kan worden. De 
behandeling is niet alleen voor versteviging bij 
kraaienpootjes en zakken onder de ogen, voor-
hoofdsrimpels, rimpels rond de mond, zakken-
de kinlijn. Maar ook andere delen van het li-
chaam kunnen met deze methode worden ver-
sterkt, te denken valt bijvoorbeeld bij cellulitis.

De tijdsduur is inherent aan het deel van het li-
chaam. In eerste instantie wordt een gezichts-
behandeling in 10 behandelingen van een uur 
gepland. De CACI-therapie is geschikt voor zo-
wel vrouwen als mannen van alle leeftijden, 
voor zowel het voorkomen als te lijf gaan van 
verouderingsverschijnselen. Ongeacht de leef-
tijd is, op verantwoorde en betaalbare wijze, 
natuurlijke schoonheid mogelijk. Er zijn geen 
bijwerkingen en uw gelaatstrekken verande-
ren niet.

Op vrijdag 20 september van 10.00 tot 18.00 
uur kunt u kennis maken met Eric de Weerdt en 
de CACI-therapie. U kunt zich aanmelden voor 
een gratis minimale behandeling van 30 minu-
ten, voor meer informatie kunt u ook op de open 
dag terecht bij Slender You, Hogeweg 56 A in 
Zandvoort, via 06-19413733 of op andere dagen 
bij The Bodymanager aan Zeewijkplein 33, 1974 
PP IJmuiden, 06-42748933.

The Bodymanager: facelift zonder mes
NAJAAR 2013MODEMODEWellness HEALTHBeauty

TRENDY
SPORT

IJmuiden - Aan de Kennemerlaan 184 in IJmuiden is inmiddels al een aantal jaren 
Creations Hair&Make-up gevestigd waar zowel dames als heren welkom zijn. ,,Om 
precies te zijn al vier jaar, maar Creations bestaat al 15 jaar”, vertelt eigenaar Dani-
el van Son. En hij vervolgt: ,,Onze klanten kunnen bij ons niet alleen terecht voor knip-
pen of voor een complete haarverzorging. Sinds kort is het ook mogelijk om voor een 
SprayTan behandeling te kiezen en tevens voor een Gel-lak verzorging van OPI. Dit is 
een harde hoogglans lak voor de nagels van handen en/of voeten, die twee à drie 
weken blijft zitten. En we gaan ook nog van start met een speciale manier om hair-ex-

tensions aan te brengen die 
ontwikkeld is door de firma 
Djarling uit Denemarken.”
Deskundige op het gebied 
van de SprayTan behande-
ling is Mimi Visser die spe-
ciaal deze behandelingen 
in Creations  voor haar reke-
ning neemt. ,,Met een spe-
ciaal spray pistool, verge-
lijk het maar met een air-
brush, spuit ik een speci-
ale bruiningsvloeistof op 
het gezicht en/of lichaam’’, 
legt Mimi enthousiast uit. 
,,De spray en de overige 
producten die ik hiervoor ge-
bruik zijn van Infinity Sun dat 
gevestigd is in Beverly Hills 
in Californië. Deze produc-

ten bestaan uitsluitend uit anti-oxidanten en plantaardige ingrediënten die de huid 
verrijken, voeden en versterken. En de anti-aging vloeistoffen van Infinity Sun geven 
de huid een mooie, stralende, goudbruine teint.” Mimi vervolgt: ,,De klanten die ik be-
handel komen in een aparte ruimte in de kapsalon in het zogenaamde ’Infinity Thea-
ter’. En met de Infinity Spa, een volledig computergestuurd systeem, breng ik in 20 mi-
nuten de gewenste bruiningsintensiteit aan. Na een behandeling blijft het bruinings-
effect gedurende een periode van 7 tot 14 dagen goed zichtbaar.” 
Om nader kennis te maken met deze revolutionaire bruiningsmethode biedt Mimi, 
tot eind oktober, een behandeling aan voor de speciale prijs van 25 euro die norma-
liter 35 euro kost.

Creations Hair&Make-up 
introduceert SprayTan

Verkrijgbaar bij:

www.raffito.com

Raffito is een uniek schuifdeuren en in-
terieur concept, vervaardigd uit hoog-
waardig aluminium in combinatie met 
verrassende deurvullingen. Met Raffito 
stijldeuren kunt u een hoogwaardige 
en hedendaagse schuifwand creëren. 
De mogelijkheden zijn bijna oneindig, 
opbergen kunt u voortaan “in stijl”, 
want er is er altijd één die bij u past. 
Daarbij wordt iedere schuifdeur exact 
volgens uw wensen op maat gemaakt. 
Uitmuntende kwaliteit is een vanzelf-
sprekendheid met een garantie van 20 
jaar. Laat u inspireren…

Raffito is een uniek schuifdeuren en interieur concept, vervaardigd uit hoog-
waardig aluminium in combinatie met verrassende deurvullingen. Met Raf-
fito stijldeuren kunt u een hoogwaardige en hedendaagse schuifwand creë-
ren.  De mogelijkheden zijn bijna oneindig, opbergen kunt u voortaan “in 
stijl”, want er is er altijd één die bij u past. Daarbij wordt iedere schuifdeur 
exact volgens uw wensen op maat gemaakt. Uitmuntende kwaliteit is een 
vanzelfsprekendheid met een garantie van 20 jaar. Laat u inspireren...

Verkrijgbaar bij:





Nieuw: X by 
Trollbeads 

bij Juwelier Ris
IJmuiden - De trend van het persoonlijk samenstellen van sieraden 
is door menig vrouw al opgepikt. Voor wie een stapje verder durft 
te gaan en een geheel unieke identiteit wil neerzetten, is op 18 sep-
tember wereldwijd het revolutionaire sieradenmerk ‘X by Trollbeads’ 
geïntroduceerd en nu verkrijgbaar bij juwelier Ris. Geen modehype, 
maar een lifestyle voor de vrouw die stijlvol haar eigen pad kiest. 
De door de befaamde Deense ontwerpers van Trollbeads gecreëer-
de ‘X by Trollbeads’ is een unieke benadering van sieraden naar ei-
gen ontwerp. Voor het innovatieve design is gekozen voor hoog-
waardige zwarte rubberen, bronzen, zilveren en gouden X links, die 
je eenvoudig naar voorkeur aan elkaar rijgt tot armbanden en col-
liers. Om zo altijd je herinneringen, dromen en passies bij je te dagen. 
De ruwe elegantie van een zelf samengesteld X by Trollbeads–sie-
raad onderstreept de stijl van wie het draagt. Elke schakel heeft een 
onontkoombare unieke persoonlijkheid. Van rock chick-symbolen zo-
als gitaren en muzieknoten tot ultramoderne, op pixels en skylines 
geënte schakels. En ook persoonlijke en creatieve symbolen van 

liefde en dieren uit de Chinese dierenriem. Uiteenlopende creaties 
waarbij de draagster met verrassende combinaties haar geheel ei-
gen verhaal kan vertellen. 
De nieuwe collectie is een creatief eclectisch geheel van ruim zeven-
tig slim vormgegeven en speels gethematiseerde schakels gemaakt 
door negen kunstzinnige Trollbeads-designers, die elk met hun eigen 
interpretatie en stijl hebben bijgedragen tot het elegante en tegelij-
kertijd functionele ontwerp. 
‘X by Trollbeads’ maakt de creativiteit en expressie van persoonlijke 
sieraden toegankelijk voor een geheel nieuw publiek”, aldus Trollbe-
ads-oprichter en hoofdontwerpster Lise Aagaard: ,,Dit sieradencon-
cept is voor de vrouw die houdt van doordachte esthetiek, die fanta-
sierijk en creatief is en die een sterk ontwikkeld gevoel voor persoon-
lijke expressie en stijl heeft”. 
‘X by Trollbeads’ is vanaf nu verkrijgbaar bij juwelier Ris aan Markt-
plein 17 in IJmuiden. Een X by Trollbeads-armband of -collier is een 
unieke combinatie van zwarte rubberen, bronzen, zilveren en/of gou-
den X links en leent zich daarom voor ieder budget. Een basisarm-
band met meerdere zwarte rubberen X links met bijvoorbeeld één 
bronzen sluiting is al verkrijgbaar vanaf 60 euro. Vervolgens kunnen 
de rubberen X links vervangen worden door de designs van de ont-
werpers om het sieraad steeds persoonlijker te maken.

Koning Bodyfashion
Borstprotheses voor alle verzekeringen

Beverwijk - Koning Bodyfa-
shion aan de Zeestraat 7 in Be-
verwijk is hét adres voor mooie 
bh’s, badkleding, topjes, jurkjes 
nachtkleding en ondergoed. 
Voor het nieuwe seizoen zijn 
er leuke nieuwe kleurtjes ge-
arriveerd. Er is ook chloorbe-
stendige badkleding verkrijg-
baar. Tweemaal per jaar komt 
er een nieuwe colectie badkle-
ding binnen. Er worden bij Ko-
ning Bodyfashion mooie mer-
ken gevoerd, zoals Prima Don-
na, Mary-Jo, Chantelle, Feli-
na, Anita, Passionata, Fantasy 
en Freya, Bh’s zijn er in de ma-
ten dubbel A tot en met I. Ook 
voor heren is er een ruime keu-
ze aan badkleding, ondergoed 
en nachtkleding. 

Het bedrijf is SEMH gecertificeerd 
en dat betekent dat het bedrijf ook 
borstprotheses mag leveren voor al-
le ziektekostenverzekeringen. Jaar-
lijks wordt het bedrijf gekeurd en 
daarmee voldoet Koning Bodyfa-
shion aan alle eisen van de verzeke-
ringsmaatschappijen. 
Ook vrouwen die een borstamputa-
tie hebben moeten ondergaan kun-
nen er nog steeds leuk uit zien. Er 
zijn bh’s, badkleding, jurkjes en top-
jes, waar de prothese zo in kan. Het 
resultaat is prachtig. Zo nodig kan 
er een aanpassing worden gedaan 
aan een artikel om het goed pas-
send te maken. Ook hiervoor zorgt 
Koning Bodyfashion. 

Koning Bodyfashion, Zeestraat 7 in 
Beverwijk, tel. 0251-223736.

Wie jarig is trakteert

Van Delden Mode 
bestaat 35 jaar

IJmuiden - Van Delden Mode bestaat 35 jaar. Een 
belangrijke reden om een dezer dagen bij Pieter 
Geraedts, de huidige eigenaar van de herenmode-
zaak aan Plein 1945, binnen te stappen want eigen-
lijk is het dubbel feest. 
,,Afgezien van het feit dat Henk van Delden in 1978, 
dus 35 jaar geleden, deze herenmodezaak is be-
gonnen, is het ook 10 jaar geleden dat ik de zaak 
van Henk heb overgenomen. Henk vroeg mij des-
tijds of ik er wat voor voelde om hem te komen hel-
pen in de winkel en geen haar op mijn hoofd die 
toen dacht aan een mogelijke overname. Maar na 
een paar jaar voelde het zo goed dat ik de moge-
lijkheid van een overname, die zich toen aandiende, 
met beide handen heb aangegrepen’’ ,vertelt Pieter.
Hij vervolgt: ,,Vanzelfsprekend heb ik de collectie de 
afgelopen jaren aangepast aan de eisen en wen-
sen van deze tijd, zoals de inrichting van de winkel, 
het logo, een website en natuurlijk zit ik nu op Face-
book. Maar ik vind het belangrijk dat ook de oudere 
klanten zich hier nog steeds thuis voelen en daarom 
blijf ik ook merken als LeDub en Meyer in de collec-

tie voeren. Kleding kun je overal kopen, maar extra 
service, sfeer en persoonlijke aandacht vind ik heel 
belangrijk. Mijn klanten moeten zich in een warm 
bad voelen’’.
Ter gelegenheid van deze jubilea heeft Pieter een 
speciale actie op touw gezet dus een reden temeer 
voor klanten om zich dit najaar te laten verleiden tot 
een bezoek aan Van Delden Mode. Tot en met za-
terdag 5 oktober maakt iedere klant kans op een 
geheel nieuwe outfit ter waarde van 350 euro, bij 
een besteding vanaf 150 euro. Ook trakteert Van 
Delden op tegoedbonnen. Bij besteding vanaf 150 
euro is dat 15 euro, bij besteding vanaf 250 euro 
is dat 25 euro en vanaf 350 euro geldt een bedrag 
van 35 euro. Deze tegoedbonnen zijn bij een geda-
ne aankoop direct inwisselbaar. 

Het brede assortiment biedt elke bezoeker, van jong 
tot oud en van sportief, gekleed of modern wel iets 
van zijn gading in de fraaie najaarscollectie. Van 
Delden Mode is gevestigd aan Plein 1945 nummer 
52 in IJmuiden.
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Santpoort-Zuid - Vrijdag 27 
september om 14.00 uur wordt 
bij Vereniging Santpoorts Be-
lang een modeshow gehouden 
door de fi rma Fashion Plus. De-
ze fi rma toont kleding voor de 
herfst en winter 2013. Vlotte, 
stijlvolle mode voor 55 plussers, 
die met hun tijd meegaan. Na af-
loop van de modeshow is er ge-
legenheid om in een gezellige, 
ongedwongen sfeer en geheel 
vrijblijvend de kleding te passen 
en eventueel te kopen. De toe-
gang is geheel gratis. Adres: ’t 
Brederode Huys, Bloemendaal-
sestraatweg 201, telefoon 023-
5383016. Zie ook www.sant-
poortsbelang.nl.

Modeshow 
bij Santpoorts 

Belang

Pinken-
weekend

Santpoort-Noord - Van vrijdag 
11 oktober tot zondag 13 okto-
ber is er Pinkenweekend voor ie-
dereen die de gemeenschap een 
warm hart toedraagt van de Pa-
rochiekerk de Naald. Vrijdagmid-
dag 14.30 uur start de expositie 
Kerkkunst, vervolgens is er op 
zaterdag vanaf 10.00 uur optre-
dens, Rad van Fortuin, verkoop 
van onder andere: boeken, cu-
riosa, jams, stekjes van planten, 
haring, ananas, taart bij koffi e/
thee. Dit alles met medewerking 
van  vrijwilligers van de Naald. 
Als sluitstuk van deze dag de 
Goederenveiling, welke door de 
winkeliers van Santpoort en Vel-
serbroek ter beschikking zijn ge-
steld. Op zondag is er een me-
ditatieve viering, waarna u van-
af 13.00 uur mee kunt doen aan 
bridge- of klaverjasdrive. Tevens 
start tussen 13.00 uur en 13.45 
de fi ets- wandelroute kris-kras 
door Santpoort. Deelname vol-
wassenen 2,50 euro, kinderen 
1 euro. De opbrengst van dit 
weekend is bestemd voor activi-
teiten ouderen en kinderen. Op-
geven kan via Loesduineveld@
hotmail.com, parochiecentrum@
olvab.nl of 023-5378731 van 9.30 
tot 11.30 uur.

Santpoort-Noord - Maandag 
23 september wordt in Het Terras 
in het Stationsgebouw aan de 
Santpoortse Dreef een gezellige 
postzegelavond van de Postzegel 
Vereniging Santpoort georgani-
seerd. Vanaf circa 19.00 uur is 
men van harte welkom. Er is een 
leuke veiling, met genoeg gele-
genheid om de kavels te bekij-
ken wb een rondje kienen. Neem 
gerust uw boeken mee. Voldoen-
de parkeergelegenheid en gratis 
toegang. Meer informatie via te-
lefoonnummer 023-5382274 (na 
18.00 uur).

Postzegel-
avond

Sequens en Domenica 
Consort in Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - Op vrijdag 20 
september om 20.00 uur zal in ‘t 
Mosterdzaadje het Vrouwen Ka-
merkoor Sequens dat onder lei-
ding van Karen van Dellen het 
Magnifi cat van Vivaldi en het Re-
quiem van Fauré uitvoeren. Heel 
bijzonder daarin is de begeleiding 
van het Belgische Anemos saxo-
foonkwartet en de harpiste Judith 
Jamin. Soliste is de sopraan An-
ne Marie Schuitemaker. Het wordt 
een beetje passen en meten die 
avond in ‘t Mosterdzaadje. 
Het Domenica Consort presen-
teert op zondag 22 september om 
15.00 uur de mooiste muziek voor 

twee violen en een altviool. Het zijn 
Tony Rous, niemand minder dan 
de eerste violist van het Concert-
gebouworkest in Amsterdam, zijn 
dochter, de altvioliste Suzan Rous-
Woelderink, en de violiste Lucia 
Boeken. Zij spelen Bach, Nau-
mann, Dvorak en Martinu. Ze ope-
nen het concert met vijf duetten 
voor viool en altviool van J.S. Bach. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, te-
lefoon 023-5378625. 
Vanaf een haf uur voor aanvang is 
de zaal open. 
Toegang vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.

Wit lint van skaters
bij laatste Night Skate

Regio – Zaterdagavond 21 sep-
tember is de laatste Haarlem 
Night Skate van het seizoen. De 
Haarlem Night Skate is geen tour-
tocht of wedstrijd, het is een so-
ciaal gebeuren voor jong en oud. 
Deelnemers kunnen zich, zon-
der vooraf aan te melden, gratis, 
bij de start aansluiten en zo twee 
unieke uren op de skates en skee-
lers door de regio meemaken. De 
Night Skate start om 20.00 uur 
vanaf het fi etspad bij de hoofdin-
gang van de IJsbaan in Haarlem. 
De laatste edities worden telkens 
door honderden deelnemers be-
zocht. Zo verwacht de organisa-
tie ook bij deze laatste editie een 
grote opkomst met ruim 500 deel-
nemers. 
De speciale editie van zaterdag 21 
september geldt als afsluiting van 
het seizoen. Traditiegetrouw in het 
wit. Al sinds de oprichting in 2000 
is de laatste editie een white edi-
tie. Alle deelnemers kunnen mee-
doen en zich in het wit kleden. 
De afgelopen jaren was de ver-
kleedfantasie bij de deelnemers 
rijkelijk. Zo waren er deelnemers 
verkleed als kok, kapitein, judoka 
en dokter of zuster. Bij deze laat-
ste editie kan dit arsenaal verder 
worden uitgebreid. Het meedoen 
aan de thema’s is niet verplicht 
maar als je bij deze laatste editie 
niet iets wits aan hebt val je wel 
erg op. Naast witte kleding wordt 
ook verlichting geadviseerd van-
wege de invallende duisternis.  De 
route op zaterdag 21 september 

gaat door Haarlem Noord en nog 
een stuk door Velsen. Er wordt ge-
start op het fi etspad bij de ijsbaan 
van Haarlem ter hoogte van de 
hoofdingang. Na het vertrek rollen 
de deelnemers onder aanvoering 
van de Piaggio APE voorzien van 
een geluidsinstallatie via Haarlem 
Noord richting de Velserbroek. Na 
de pauze in de Velserbroek, waar 
dit seizoen ook drie keer van-
daan is gestart, volgt de grote fi -
nale. De deelnemers komen over 
de Westelijke Randweg terug naar 
de ijsbaan. Op de ijsbaan volgt de 
White party. Met dit feest wordt 
het seizoen 2013 afgesloten.
De Haarlem Night Skate stelt zich 
ten doel om de skate en skeeler 
sport in de regio Kennemerland 
te bevorderen. In 2011 werden zij 
daar na twaalf seizoenen voor be-
loond met de uitverkiezing Sport-
evenement van de regio Kenne-
merland. Het fenomeen Night 
Skate wordt georganiseerd door 
Sport Support Kennemerland sa-
men met een groep enthousias-
te vrijwilligers. Zij dragen er zorg 
voor dat de bonte stoet skaters 
veilig op de openbare weg kan rij-
den door alle kruisingen tijdelijk 
stil te zetten van overig verkeer. 
De Haarlem Night Skate is voor-
zien van een gemeentelijke ver-
gunning en van politiebegelei-
ding. Meedoen is gratis! Deelne-
mers komen op eigen gelegen-
heid naar het vertrekpunt, zonder 
dat er sprake is van een inschrij-
ving of licentie. 

Driehuis - Mevrouw Everiena 
Dogger-Bongers is maandag 16 
september 100 jaar geworden. 
Zij vierde haar verjaardag in Huis 
ter Hagen, waar zij woont. Eve-
riena Pieternella Bongers werd 
op 16 september 1913 geboren 
in Hellevoetsluis. Zij groeide op 
in een gezin met vier kinderen, 
twee jongens en twee meisjes.
Mevrouw Dogger-Bongers kreeg 
drie kinderen. Sinds 1959 woont 
zij in Velsen, eerst in de Thorbec-
kelaan in Driehuis, daarna aan 
de Wulverderlaan in Santpoort-
Noord en nu weer in Driehuis in 
Huis ter Hagen. Omdat de man 
van mevrouw Doggers stuurman 

was op passagiers- en vracht-
schepen zorgde mevrouw Dog-
ger vooral zelf voor haar drie kin-
deren. 
De hobby’s van mevrouw Dog-
ger-Bongers waren, reizen, puz-
zelen, lezen en bridgen. Op haar 
66ste jaar heeft ze leren bridgen 
en dit heeft ze gedaan tot haar 
96ste levensjaar. Van vele vereni-
gingen is ze lid geweest.
Haar vakanties bracht ze over 
de gehele wereld door in onder 
andere Zuid-Afrika, Thailand, 
Mexico, Amerika, Canada, China. 
Het geheim van 100 jaar worden 
is voor mevrouw Dogger-Bon-
gers niet roken en drinken.

Everiena Dogger 100 jaar

Loting damesstraten- 
zaalvolleybaltoernooi
Velserbroek - Op woensdag 11 
september is in restaurant Bos-
chbeek de loting verricht voor het 
10e HHI Metaalwerken dames-
stratenzaalvolleybaltoernooi Vel-
serbroek. Onder toeziend oog van 
de organisatie en Smashing Vel-
sen verrichte Wethouder Annette 
Baerveld de trekking. 
Dit jaar verschijnt het zesde kam-
pioensbord ergens aan een lan-
taarnpaal in Velserbroek. Vlak on-
der de naam van de straat, met 
dezelfde witte letters op de be-
kende lichtblauwe achtergrond: 
‘Kampioen straten zaalvolley bal-
toernooi Velserbroek 2013’. Het 
damesstratenzaalvolleybal toer-
nooi wordt op zaterdag 12 okto-
ber voor de 10e keer gehouden in 

het Polderhuis Velserbroek. Frans 
Looij heeft met zijn medeorgani-
satoren, JanKees Holst, Frank Post 
en volleybalvereniging Smashing 
Velsen in 10 jaar tijd een geweldig 
toernooi neergezet. Alle moeders 
kunnen ongestoord volleyballen, 
want hun kinderen worden be-
ziggehouden met een ballonnen-
clown, schminken en video’s op 
een groot scherm. En na de fi na-
le is er weer een groot feest in ca-
fé het Polderhuis met DJ Bas, Fun-
ky Diva Ezz. Hiervoor is de entree 
gratis. Als opmaat voor het toer-
nooi wordt er een clinic gehouden 
op donderdag 3 oktober van 20.00 
tot 22.00 uur in de sporthal het 
polderhuis. Zie ook www.straat-
volley.nl. (foto: Peter Weijers)
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DWDD-cabaretier 
Pieter Derks in Velsen
Velsen - Scherp met een glim-
lach en razend actueel. Zo zou 
Pieter Derks, dé rijzende ster 
in de Nederlandse cabaretwe-
reld, zijn eigen programma om-
schrijven, ware het niet dat hij 
ook nog eens bescheiden is. Op 
woensdag 2 oktober (20.15 uur) 
komt de populaire cabaretier, die 
wekelijks te zien is in De We-
reld Draait Door, naar de Stads-
schouwburg Velsen. In zijn vier-
de programma gaat  het over 
de vreemde eigenschap van 
de mens om altijd dat te wil-
len doen waar hij niet voor ge-
maakt is. Dingen waterpas han-
gen bijvoorbeeld, of het land re-
geren, of soepel kunnen dansen. 
Van nature ingrediënten voor 

een avondje verfrissend ouder-
wets cabaret.
Al spelend met de actualiteit gaat 
Derks in Van Nature met scherpe 
blik en troostende woorden op 
zoek naar het natuurlijke in een 
gemaakte wereld. Wat is echt, 
en wat hebben wij erbij verzon-
nen? Met die vraag in het ach-
terhoofd gaat het vooral over al 
het nieuws dat Pieter te pakken 
kan krijgen. Elke avond dus an-
dere grappen en nieuwe verha-
len. Precies de ingrediënten voor 
een avondje klassiek cabaret in 
een lekker fris jasje.
Prijs: vanaf 20,75 euro. Informa-
tie: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of telefoon 0255-515789. 
(foto: Bob Bronshoff)

Schouwburg 
lanceert 

REX-menu
Velsen - De Stadsschouwburg 
Velsen heeft een smakelijke ver-
rassing voor haar bezoekers in 
petto. Bij een aantal voorstellingen 
biedt het theater de gelegenheid 
om voorafgaand aan de voorstel-
ling in de REX-Foyer van het the-
ater (sponsor Rabobank Velsen en 
Omstreken) in een ongedwongen 
sfeer te genieten van een smake-
lijk tweegangen-diner. Aan mooi 
gedekte, lange tafels wordt samen 
met  andere theaterliefhebbers in 
Italiaanse familiesfeer gedineerd. 
De prijs van het REX-menu, inclu-
sief koffie, bedraagt 25 euro. Ver-
rassende ontmoetingen met on-
bekende tafelgenoten zijn bij de 
prijs inbegrepen! Het theater ser-
veert het REX-menu bij Lenette 
van Dongen op 4 oktober, Erik van 
Muiswinkel op 8 en 9 november, 
Het Groot Niet Te Vermijden op 14 
januari, Hair op 26 maart Hair en 
op 16 april bij Hans Liberg. Infor-
matie: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of telefoon 0255-515789.

The Dutch Eagles vieren 
première in Schouwburg
Velsen - Zes rasmuzikanten, 
een berg gitaren en vooral veel 
onvergetelijke West Coastmu-
ziek. De ingrediënten van de 
show ‘Take it’ van The Dutch 
Eagles die op zaterdag 5 okto-
ber om 20.15 uur in de Stads-
schouwburg Velsen in premiè-
re gaat. 
In deze nieuwe show  speelt de 
uit Haarlem afkomstige band 
de heerlijke muziek van The 
Eagles en hun tijdgenoten als 
Steely Dan, Crosby, Stills, Nash 
& Young. Maar ze brengen ook 
nummers waarvan het jammer is 
dat deze nooit door The Eagles 
zijn opgenomen.
The Eagles, de superband uit de 
jaren zeventig, verkocht maar 

liefst 90 miljoen albums en voer-
de met nummers als ‘Hotel Ca-
lifornia’, ‘Take It Easy’ en ‘New 
Kid In Town’ overal ter wereld de 
hitlijsten aan. The Dutch Eagles 
- volgens Radio 2 ‘beste cover-
band van Nederland’ - reprodu-
ceert de grote hits en minder be-
kende liedjes van deze Ameri-
kaanse band. Precies zoals u ge-
wend bent, vertrouwd, maar toch 
met een eigen gezicht. Of in de 
woorden van popmuziekexpert 
Leo Blokhuis: ,,Ik heb de Eagles 
live gezien, maar deze jongens 
gaan ze voorbij.”
Prijs: vanaf 25,25 euro. Meer in-
formatie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789. (foto: Rita van der Poel)

Velsen - Café REX, het gratis mu-
ziekpodium van de Stadsschouw-
burg Velsen, opent op zondag 6 
oktober (16.00 uur) weer haar deu-
ren voor een sprankelend nieuw 
seizoen. Voor de eerste REX heeft 
programmeur Koen van der Wel 
het hoogtepunt van het afgelopen 
seizoen uitgenodigd. Singer song-
writer Rachel Louise kwam, zag en 
overwon de harten van het Café 
REX-publiek. Gezegend met een 
zoet en warm stemgeluid en een 
muzikale familie lijkt ze de nieu-
we Laura Jansen of Sara Bareil-
les te worden. Naast Rachel Loui-
se is ook de REX-band te beluiste-
ren. Leading lady van de band tij-
dens de eerste REX is Jessica Ma-
nuputty. Manuputty mixt haar drie 
grote liefdes soul, jazz en funk tot 
een eigen stijl. Ze laat je wegdro-
men bij een intieme ballad, maar 
ook dansen op een superfunky 
groove. Haar soulvolle tunes ge-
ven je zelfs op een blij, zorgeloos 
en zomers gevoel. Rachel Louise 
brak twee jaar geleden door met 
haar eigenzinnige, sterk persoon-
lijke pop. Ze maakte indruk bij en 
won de Utrecht Popprijs (waar-
door ze zich met haar band een 
jaar lang ‘beste band van de pro-
vincie Utrecht’ mocht noemen). 
De landelijke stap volgde al snel. 
Rachèl Louise verscheen op tv bij 
De Wereld Draait Door, de single 
‘At The Disco’ werd een radiohit en 
haar debuutalbum ‘Be Your Own 
Cheerleader’ verscheen in oktober 
2012. Critici zijn lovend over de 
jonge artieste, die de gave heeft 
om uiterst persoonlijke muziek tot 
een beleving te maken waarin ie-
dereen wel iets herkent. Voeg haar 
talentvolle broer Colin Lee er aan 
toe en een Café REX-middag van 
niveau is gegarandeerd!

Rachel Louise 
in Café REX

Cursus ‘Grenzen aangeven 
voor mantelzorgers’

Regio - Volgens de cijfers van 
het Sociaal Cultureel Plan-
bureau zijn er in Nederland 
450.000 mantelzorgers overbe-
last. Een mantelzorger kan ie-
dereen zijn die zorgt voor ie-
mand in zijn of haar omgeving 
die een chronische ziekte of 
beperking heeft.  Deze zorg is 
vaak langdurig en onbetaald. 
Kenmerkend is de persoonlij-
ke band tussen de mantelzor-
ger en degene die hij of zij ver-
zorgd. De mantelzorger is dan 
ook meestal een familielid, een 
vriend of een goede kennis.
Mensen zijn snel geneigd om 
meer voor iemand anders te 
zorgen dan voor zichzelf. Over-
belasting treedt dan heel gelei-
delijk op. Vaak merkt een man-
telzorger eerst dat hij niet lek-
ker in zijn vel zit. Daarna volgen 
gezondheid- en spannings-
klachten en wordt wat somber-
der en gespannen. De klach-
ten worden steeds erger. Het 
stellen van grenzen speelt een 
grote rol bij het voorkomen dat 
mantelzorgers overbelast ra-
ken. 
De cursus ‘Grenzen aange-
ven voor mantelzorgers’  wordt 
georganiseerd door MaatjeZ, 

Centrum voor Mantelzorg en 
Socius maatschappelijk dienst-
verleners. Tijdens deze cursus 
maakt u kennis met verschil-
lende thema’s zoals: bewust-
wording, assertiviteit, steun, 
waardering en wat mensen en 
instanties om u heen voor u 
kunnen betekenen. Kortom een 
driedelige cursus waarin theo-
rie en praktijk samenkomen.
De cursus wordt gegeven op 
maandag 14 en 28 oktober en 
4 november 2013 van 14.00 tot 
16.00 uur in het gebouw van 
Socius, Burgemeester Nielen-
plein 6 in Heemskerk.
Deze cursus is gratis en is ge-
richt op hoe u als mantelzor-
ger op een gezonde manier 
op de been blijft. Alle mantel-
zorgers uit de regio Midden-
Kennemerland zijn vrij om zich 
aan te melden voor deze cur-
sus. Aanmelden kan tot 6 ok-
tober 2013 via e-mail op in-
fo@maatjez.nl of telefonisch op 
088-9957788. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen 
met Irene Campfens, MaatjeZ, 
via i.campfens@maatjez.nl, tel. 
06-51246851 of Hansje Veen 
Socius-md, hveen@socius-md.
nl, tel. 088-8876900.

Burendag-actie 
Buurman & Buurman
Velsen - Zaterdag 21 septem-
ber is het weer nationale Bu-
rendag. Speciaal voor alle buren 
in de IJmond hebben de leuk-
ste en bekendste Buurmannen 
een speciale kortingsactie bij de 
Stadsschouwburg Velsen voor 
elkaar geklutst. 
Buren, buurkinderen, families 
en vrienden kunnen alleen dit 
weekend een speciaal Buren-
ticket bestellen voor de nieu-
we familiemusical ‘Buurman & 
Buurman beginnen voor zich-
zelf’ op woensdag 20 november 
(14.00 en 16.15 uur) in de Stads-
schouwburg Velsen.
Het Burenticket bestaat uit drie 
kaartjes voor slechts 37,50 eu-
ro*. Deze kortingskaarten zijn al-
leen op zaterdag 21 en zondag 
22 september te reserveren on-
der vermelding van ‘Buren’ via 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of tel. 0255-515789. 
Burendag is een initiatief van 
het Oranje Fonds het is een dag 
waarop je gezellig samen komt 
en waarbij veel mensen iets 
goeds doen voor elkaar en de 
buurt. Het doel is om buurten 
leuker, socialer en veiliger te ma-
ken doordat buren elkaar ont-
moeten en zich samen inzetten 
voor hun buurt.

Als er twee buurmannen weten 
hoe leuk het is om samen aan de 
slag te gaan dan zijn het de twee 
doe-het-zelvende Buurmannen. 
Al timmerend, zagend en borend 
maken de buurmannen hun ei-
gen huis telkens weer onveilig. 
Als de Buurmannen lekker in de 
tuin een appeltje aan het eten 
zijn zakken ze door hun bank-
je. Voor Buurman en Buurman is 
niets aan de hand. Met een ha-
mer, zaag, stukkie touw en wat 
lijm is de bank zo gerepareerd. A 
Je To! En als ze dan besluiten om 
van de appelboom een bijpas-
sende tafel te maken, zijn ze niet 
meer te houden.
‘Buurman & Buurman beginnen 
voor zichzelf is een nieuwe fami-
liemusical (3+) vol humor, mu-
ziek en slapstick. De liedjes zijn 
geschreven door taalkunstenaar 
Ivo de Wijs. Cabaretier Jelle Kui-
per maakte de teksten en regis-
seur Bruun Kuijt regisseerde het 
tot een echte slapstickmusical.
*Korting geldt niet voor reeds 
gekochte kaarten en niet in 
combinatie met andere acties. 
Actieprijs per kaartje 12,50 euro 
(inclusief ijsje voor de kinderen). 
Minimale afname is drie kaarten. 
Zie ook www.stadsschouwburg-
velsen.nl en www.burendag.nl.
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Velsen-Zuid - Zaterdag 7 sep-
tember was de opening van het 
nieuwe seizoen  2013-2014. De 
klootschieters van Full Speed 
waren blij dat de vakantiekilo’s er 
weer afgegooid kunnen worden. 
Het clubgebouw De Voltreffer 
ziet er weer spik en span uit. De 
dames en heren vrijwilligers wor-
den namens de besturen, harte-
lijk bedankt. Het weer in Spaarn-
woude was goed. Team 1 met 
Ton, Nico, Willem P. en Jan St. 
werd eerste met 80 schoten en 
1 meter. Team 3 met Harm, As-
trid, Willem K. en Lia werd twee-
de op 87-17. Team 2 met Son-
ja, Bertie, Jan Sch. en Elly, werd 
derde op 92-26. Team 4 met In-
grid, Ina en Dries, werd vierde op 
94-21. Op de agenda staat zater-
dag 28 september om 18.00 uur 
een prijsuitreiking en rookbuf-
fet. Voor informatie: Harm jong-
man, telefoon 0255-514780 of 
Ton Boot, telefoon 0255-510085. 
Zie ook www.svfullspeed.nl.

Klootschieten

IJmuiden - Het was vrijdav-
avond weer erg gezellig bij Kla-
verjasclub Stormvogels. De uit-
slag van het klaverjassen is 1. J. 
Mandje; 2. A. Vessies; 3. J. Wel-
born; 4. H. Clots en 5. J. Broek. 
Nieuwe leden zijn van har-
te welkom. Er zijn weer leuke 
prijzen te winnen. Aanstaande 
vrijdag is er weer klaverjassen 
in de kantine van Stormvogels 
aan de Zuiderkruisstraat. Voor 
meer informatie kan men bel-
len met 751256.

Klaverjassen 
bij Stormvogels

Cursus bij De Jump
IJmuiden - Met ingang van 
maandag 14 oktober wordt bij de 
bridgeclub De Jump weer weke-
lijks een bridgecursus gegeven.  
Het idee is hierbij om belangstel-
lenden uit de omgeving een ex-
tra zetje in de rug bij de tv-cursus 
bridge die in november bij Om-
roep Max van start gaat.
In clubverband speelt ieder teams 
dezelfde spellen zodat uiteinde-
lijk de score van iedere tafel on-
derling vergeleken kan worden 
en worden omgezet in een eind-
stand. Mede daardoor is het mo-
gelijk dat er met een ‘slechte’ 
kaart nog steeds gewonnen kan 
worden. Niet door te bluffen, zo-
als bij poker bijvoorbeeld maar 

door slimmer te bieden en beter 
te uit te spelen dan de rest. Als je 
kunt bridgen, kun je overal in de 
wereld terecht. Of je nu in Toron-
to bent, in Jakarta of in Johannes-
burg, het spel wordt overal op ba-
sis van dezelfde regels gespeeld.
Bridgeclub De Jump zeer actief in 
de promotie van deze sport. Niet 
alleen met de beginnerscursus 
maar ook met de populaire zon-
dagmiddagdrive. Bridgers uit de 
omgeving weten al dat dit feno-
meen op 22 september weer ge-
houden wordt. 
Zie ook www.dejump.nl. Voor de 
cursus kunt u bellen met Robert 
Stroet op 06-10335940 of via ro-
bert@dejump.nl.

Vellesan College scoort 
goed op Pierloop
IJmuiden - Dat het Vellesan Col-
lege sportklassen heeft weet ie-
dereen in IJmuiden. En dat schept 
verplichtingen als er in de ge-
meente een mooi sportevenement 
wordt georganiseerd. De school 
deed dan ook met maar liefst 13 
leerlingen en twee docenten mee 
aan de Pierloop van 7 september. 
Bij de 8,3 kilometerloop spron-
gen twee leerlingen eruit. Justin 
Balm uit 2 mavo wist met zijn 13 
jaar een geweldige 32.29 neer te 
zeten waarmee hij als 8ste eindig-
de. Justin is lid van atletiekclub AV 
Suomi en traint zo’n twee keer per 
week. Hij had zelf niet door dat het 
zo hard ging en dacht dat hij er-
gens op de 20ste plaats liep. Toen 
hij aan het einde merkte dat hij bij 
de eerste 10 zou eindigen ging hij, 
volgens zeggen, alleen maar har-
der lopen. Grote winnaar van de 
8,3 kilometer was 6 vwo-er Chris 
van Hensbergen. Zelf was hij niet 
echt verbaasd dat hij won. Hij 
traint er hard voor en loopt zo’n 40 
kilometer per week. Na een snelle 
start liep Chris lange tijd aan kop 
met de latere winnaar van de 15 
kilometer. 
Chris: ,,Bij de splitsing heb ik hem 
al gefeliciteerd met de overwin-
ning en hij mij.” De rest van het 
parcours liep Chris in zijn eentje 
onbedreigd aan kop. Uiteindelijk 
kwam de nummer twee pas een 
dikke minuut later over de meet. 
Chris was zeer tevreden over zijn 
eindtijd van 28.48.
Ook Ronald Welboren, gymdocent 

van het Vellesan College, was zeer 
te spreken over het resultaat van 
zijn leerlingen. Niet alleen Chris en 
Justin deden het fantastisch, maar 
alle leerlingen leverden op hun ei-
gen niveau een puike prestatie. 
En dat hij zelf door menig leerling 
voorbij gelopen werd vond hij pri-
ma. Het laat zien dat die leerlin-
gen op het Vellesan College op het 
juiste spoor zitten.

DKV Jeugdnieuws
IJmuiden - Zaterdag 14 september speelde er maar één jeugd-
team van DKV. Dat was de A1. Ze speelden tegen VZOD A1. DKV 
had het beste van het spel, had ook voldoende kansen, maar deze 
werden niet afgemaakt. Na een 2-0 voorsprong kwam VZOD langs-
zij. Het werd een spannende wedstrijd. Na 4 doelpunten van Bjar-
ne Zeegers en één van Jip Grimmink stond het één minuut voor tijd 
5-5. Gelukkig wist Matthé Schrijver met een doorloopbal de winst 
veilig te stellen.
Verder stond deze zaterdag bij DKV de Kangoeroe ochtend voor 
kinderen van 3 tot en met 7 jaar centraal. In de gymzaal van de Boe-
kanier hebben veel kinderen kunnen genieten van de spelletjes. 
Er was verschrikkelijk veel te doen, zoals een klim- en klauterpar-
cours, schieten op de korf, kegelen, dropveter eten,  schminken, 
zaklopen, spelen met de parachute, pionnen omgooien, schipper 
mag ik overvaren en nog meer activiteiten. Er was ook een levens-
grote Kangoeroe aanwezig die de kinderen aanmoedigde en zelf 
ook wel eens mee deed met een spel. 
Heeft u ook een kind tussen de 3 en 6 of 7 jaar dat graag beweegt 
en samen speelt? DKV biedt iedere zaterdagochtend van 11.15 tot 
12.00 uur in de gymzaal van de Boekanier sporten aan. Onder be-
geleiding van enthousiaste en gekwalificeerde vrijwilligers worden 
er veel spellen met een bal aangeboden en ook  andere vormen van 
bewegen, zoals klimmen, klauteren, springen en rennen. 
Nieuwsgierig? Kijk op dkv-ijmuiden.nl en kom dan eens langs om 
kennis te maken.

Stormvogels stuurt 
De Foresters bos in
IJmuiden - In Heiloo, de plaats 
met een populaire burgemeester 
( Hans Romeijn),  trad Stormvo-
gels aan tegen debutant De Fo-
resters en wie in de rust voor-
speld had, dat Stormvogels een 
1-4-overwinning zou gaan boe-
ken, kon gelijk aldaar opgeno-
men worden. Want wat speel-
de Stormvogels de eerste helft 
slecht, maar gelukkig herstelden 
de IJmuidenaren zich voor de 
100 procent in de tweede helft.
Op een zeer kort kunstgrasveld 
liep Stormvogels de eerste helft 
voortdurend naar haar vorm te 
zoeken en alles wat zij ook pro-
beerden, er lukte niets. Zelfs 
kon het team van trainer Dick-
Jan Ente niets doen met de wei-
nig geboden  kansen (o.a. voor 
Patrick Krop en Kevin Sterling). 
Omdat dit eveneens het man-
co bij de Foresters was, werd de 
ruststand 0-0.
De tweede helft was amper 
twee minuten oud toen een ver-
re pas van Milan Berck Beelen-
kamp spits Patrick Krop bereik-
te om vervolgens doelman Laag-
land met een mooie beweging 
het bos in te sturen, 0-1. Vijf mi-
nuten daarna was het opnieuw 

Krop die op aangeven van Erik 
Homan de 0-2 kon aantekenen.
Invaller Shanon Schet ging 17 
minuten voor tijd op de solotoer 
om door Gronsfelt in het straf-
schopgebied onderuit gehaald te 
worden. Voor Patrick Krop mooi 
de gelegenheid vanaf 11 me-
ter een zuivere hattrick te ma-
ken, 0-3. De koek was nog niet 
op, want opnieuw kreeg Storm-
vogels een strafschop te nemen 
(hands). 
Nu was het Glenn van Geldrop 
die de bal feilloos achter doel-
man Laagland plaatste, 0-4.
In de slotfase slaagde De Fores-
ters erin een van de vele gebo-
den kansen te verzilveren. Na 
een wat rommelige situatie voor 
het doel van de uitstekend voor 
de dag komende doelman Se-
bastiaan de Lijzer gaf Verdi Sam-
bo het laatste tikkie, 1-4.
Een wedstrijd dus met twee ge-
zichten. Zondag 22 september, 
wanneer degradant Elinkwijk 
naar sportpark Zeewijk (aan-
vang 14.00 uur) komt, zal Storm-
vogels voor de 100 procent bij de 
les moeten zijn om opnieuw een 
goed resultaat te kunnen boe-
ken

Velsen - De gemeente Vel-
sen een regeling kent voor ver-
goeding van schoolkosten? 
Het gaat hierbij om de rege-
ling tegemoetkoming indirecte 
schoolkosten. Deze bijzondere 
bijstandsvoorziening is speciaal 
bedoeld voor ouders met een 
laag inkomen, die kinderen tot 
18 jaar op het voortgezet onder-
wijs hebben. Indirecte school-
kosten zijn kosten die gemaakt 
worden voor allerlei bijkomen-
de uitgaven naast de onderwijs-
bijdrage en schoolkosten zo-
als het boekengeld. Te denken 
valt aan schoolactiviteiten (bij-
voorbeeld schoolreisje of werk-
week) en bijkomende kosten 
zoals een boekentas, materiaal 
of een fiets. Er geldt een maxi-
male vergoeding van 270 euro 
per schooljaar. Kosten moeten 
worden aan getoond. De formu-
lierenbrigade is bereikbaar  op 
werkdagen bereikbaar via te-
lefoonnummer: 088-8876900. 
E-mail: formulierenbrigadevel-
sen@socius-md.nl. De Formu-
lierenbrigade Velsen is geves-
tigd in gebouw Waterstaete, 
Dokweg 27a 1976 CA IJmuiden.

Formulieren-
brigade
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Opening sportpark Rooswijk
Sportpark Rooswijk is feestelijk 
heropend. Op zaterdag 14 sep-
tember werd er gesproken, ge-
sport en gefeest. De komende 
maanden worden de werkzaam-
heden afgerond; dat duurt tot het 
eind van het jaar.

Zaterdag 14 september j.l. was het 
feest op Sportpark Rooswijk. De her-
opening van het sportpark werd ge-
vierd met alle verenigingen. In de 
verbouwde accommodatie van voet-
balvereniging FC Velsenoord, de 
handbalvereniging HCV 90 en de 
Honk-en Softbalvereniging Roos-
wijk hield wethouder Annette Baer-
veldt een openingsspeech (foto). 
Daarnaast spraken Edwin Kuijpers, 
voorzitter van Stichting exploita-
tie sportpark Rooswijk en Jaap Bos, 
voorzitter van TC De Gieteling de 
aanwezigen toe. Daarna was het tijd 

om in actie te komen – een kennis-
making met allerlei sporten van de 
verenigingen. De avond werd af-
gesloten met een barbecue en een 
swingende band.

De eerste fase van het sportpark 
is opgeleverd. Dit houdt in dat de 
sportvelden zijn aangelegd, de nieu-
we inrit aan de Witte Hekweg en 
parkeerterrein is gerealiseerd en het 
eerste deel van de openbare rond-
gang er ligt. De komende maanden 
worden het tweede deel van de rond-
gang aangelegd, een deel van de ba-
rakken gesloopt en wordt het voor-
malige parkeerterrein en inrit van 
het sportpark ingericht als open-
baar sportpark. Daarnaast worden 
er nieuwe bomen en ander groen 
geplant, zodat eind van dit jaar het 
sportpark gereed is. (foto: Ko van 
Leeuwen)

20.000 euro beschikbaar

Ideeën voor Binnenhaven
Een natuurlijke ontmoetingsplek 
met ruimte voor bankjes, water 
en verschillende activiteiten. Dat 
is richting die verder uitgewerkt 
wordt als idee voor De Binnenha-
ven in IJmuiden.

Op woensdagavond 11 september 
kregen bewoners van De Binnenha-
ven in IJmuiden de gelegenheid om 
hun eigen ideeën aan andere buurt-
bewoners te presenteren. Onge-
veer 40 buurtgenoten kwamen naar 
buurtcentrum De Spil om te luisteren 
naar de bevlogen presentaties. Daar-
na konden zij de ideeën met ‘geel-
tjes’ waarderen. Met deze informa-
tie heeft een jury gekozen om door te 
gaan met de ideeën van Maurice Bok, 
Willemina Oostenrijk en Janneke 
Kiekebos-Meijns. Zij worden uitge-
nodigd om mee te denken over de uit-
voering van het plan dat moet passen 
binnen het budget van 20.000 euro.

De Binnenhaven is een nieuwbouw-
wijk aan de Zeeweg in IJmuiden. Bij 
de oplevering van de eerste woon-
blokken heeft ontwikkelaar Syn-
chroon een bedrag van 10.000 eu-
ro beschikbaar gesteld aan  de nieu-

we bewoners met als doel om er iets  
mee te doen waar mensen blij van 
worden. Dit bedrag is nu aangevuld 
door Zorgbalans (5000 euro) en de 
gemeente Velsen. Deze stelt 5000 eu-
ro beschikbaar uit het budget voor  
wijkinitiatieven. Begin oktober 
wordt met de winnaars gesproken 
over de uitwerking en de haalbaar-
heid van het plan. (foto: Reinder Wei-
dijk)

Zonnepanelen in gebruik
Wethouder Wim Westerman (midden op de foto) staat tussen de 90 zonne-
panelen op het dak van het gemeentehuis, in aanwezigheid van externe en in-
tern betrokkenen die aan de plaatsing hebben meegewerkt. Op maandag 16 
september 2013 werden ze officieel in gebruik genomen. (foto: Reinder Wei-
ijk)

Sluitingstermijn 18 oktober 2013

Evenementen aanmelden
Het jaar 2013 is nog niet voorbij, 
maar aan de evenementenkalen-
der voor 2014 wordt binnenkort al 
weer gewerkt. Tot 18 oktober kunt 
u evenementen aanmelden.

Elk jaar zijn er tientallen evenemen-
ten in de gemeente Velsen en in de 
regio Kennemerland. Voor goede co-
ordinatie en voldoende inzet van de 
hulpdiensten (ambulances, brand-
weer en politie) wil de gemeente daar 
op tijd een overzicht van hebben: een 
evenementenkalender. 

Evenementen die in 2014 gaan 
plaatsvinden moeten vóór 18 oktober 
worden aangemeld.

Op www.velsen.nl onder Velsen Ac-
tueel staat hoe u dat kunt doen; daar 
is ook het aanmeldingsformulier te 
downloaden. Dit kunt u mailen naar 
evenementen@velsen.nl. 

Wie geen internet heeft, kan het for-
mulier opvragen bij het Klant Con-
tact Centrum van de gemeente Velsen 
via telefoonnummer 0255-567200.
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Van Velsen tot Heemskerk

Groot onderhoud aan A9
Rijkswaterstaat doet groot onder-
houd aan de A9 vanaf knooppunt 
Velsen tot en met afslag Heems-
kerk. Van half augustus tot begin 
oktober 2013 worden de voeg-
overgangen vervangen en krijgt 
de weg een nieuwe laag asfalt. Het 
verkeer moet rekening houden 
met omleidingen en extra reistijd.

Het asfalt op de A9 is verouderd en 
aan vervanging toe. Daarom brengt 
Rijkswaterstaat een nieuwe laag aan 
op de weg in de richting Alkmaar en 
op de oostelijke op- en afrit Heems-
kerk (richting Alkmaar). Ook wor-
den de voegovergangen vervangen 
– de voegen tussen de verschillende 
wegdekplaten. Daarnaast zijn er on-
derhoudswerkzaamheden aan via-
duct Communicatieweg over de A9 
ter hoogte van afslag Heemskerk. De 

werkzaamheden zijn augustus be-
gonnen en duren nog tot in oktober 
2013. 

Van 9 tot 21 september wordt er ge-
werkt tussen verzorgingsplaats 
Twaalfmaat en afslag Heemskerk. 
Van 27 tot 30 september is de week-
endafsluiting van de op- en afrit 
Heemskerk (vanuit Amsterdam en 
richting Alkmaar) en op 4 en 5 okto-
ber is de afrit Heemskerk vanuit Am-
sterdam aan de beurt. 

Het verkeer wordt omgeleid. Waar 
en wanneer er wordt gewerkt staat 
op www.velsen.nl. Ook kunt u de lan-
delijke informatielijn van Rijkswa-
terstaat bellen: 0800-8002 (gratis, 
zeven dagen per week, van 06.00 tot 
22.30 uur). De werkzaamheden du-
ren uiterlijk tot 7 oktober.

Werk Velserbroekse Dreef
De Velserbroekse Dreef gaat 
twee weken op de schop. Het 
verkeer wordt omgeleid. Er 
wordt nieuw asfalt aangebracht 
en de belijning verandert.

Maandag 23 september 2013 wordt 
de Velserbroekse Dreef richting 
Velserbroek in verband met werk-
zaamheden afgesloten voor al-
le verkeer. Alleen Connexxion en 
hulpdiensten met spoed mogen er 
wel door. 

De Velserbroek-
se Dreef krijgt 
voor de kruising 
nieuw asfalt. De 
breedte en de be-
lijning worden 
aangepast zo-
dat de uitvoeg-
stroken rich-
ting De Kamp 
en N208 langer 
worden; dit komt 
de doorstroming 
ten goede. Na de 
kruising wordt 
ook nieuw asfalt 
aangebracht en 
wordt het ver-
keer middels be-
lijning via één 
rijbaan naar de 
rotonde geleid. 

Tijdens deze 
werkzaamheden 
wordt al het ver-
keer omgeleid 
via de N208, af-
slag Haarlem-
Noord, onder de 
N208 door, links-

af de N208 richting IJmuiden, af-
slag Velserbroek, rechtsaf de Zeil-
makerstraat, linksaf de Ambachts-
dreef en vervolgens de route vervol-
gen bij de rotonde rechts richting 
Velserbroek. Na deze werkzaam-
heden wordt de Ambachtsweg ge-
asfalteerd, maar hier heeft het ver-
keer weinig hinder van. De werk-
zaamheden zullen twee weken du-
ren. (illustratie: gemeente Velsen)

Informatieavond over 
Brede School Velsen-Noord
Hoe komt de nieuwe Brede 
School in Velsen-Noord eruit te 
zien? Op 24 september is er een 
informatieavond over. Ook de in-
richting van de omgeving en de 
planning komen aan bod. 

Het nieuwe gebouw gaat onderdak 
bieden aan een school, een peuter-
speelzaal, een consultatiebureau, 
een verloskundige praktijk en een 
wijk- en dorpsvereniging. Het ge-
bruik door meerdere groepen is te-
rug te zien in het ontwerp.

De verwachting is dat de bouwaan-
vraag in oktober kan worden inge-
diend, de bouw in januari 2014 kan 
beginnen en dat de oplevering in 
het voorjaar van 2015 zal zijn.

In Watervliet aan de Doelmanstraat 
34 in Velsen-Noord kunt u dinsdag 
24 september vanaf 19.00 uur te-
recht. Vragen over de Brede School 
kunt u stellen aan de projectleider 
mevrouw Mannsur, amannsur@
velsen.nl of via 0255-567200. (illu-
stratie: GAJ Architecten)

Gedeputeerde Talsma
op werkbezoek in Velsen
Op donderdag 12 september 2013 
was gedeputeerde Talsma te gast 
in Velsen. Hij sprak onder ande-
re met de wethouders Verkaik en 
Baerveldt.

De heer Talsma (uiterst rechts op de 
foto) is lid van het college van Gede-
puteerde Staten van Noord-Holland, 
het dagelijks bestuur van de provin-
cie. Zowel de gedeputeerde als de 
wethouders Verkaik en Baerveldt 
hebben het bezoek zeer gewaar-
deerd. Het is goed van elkaar te we-
ten waar elkaars uitdagingen liggen.
De heer Talsma heeft onder andere 

de Metropool Regio Amsterdam, Mi-
lieu en Ruimtelijke Ordening in zijn 
portefeuille. We hebben elkaar no-
dig, aldus Talsma, om met name de 
ruimtelijk uitdagingen in Velsen het 
hoofd te bieden. Soms zijn oplossin-
gen daarbij belangrijker dan regels.

De havenontwikkelingen in Velsen 
zijn interessant voor de heer Talsma. 
Walstroom heeft zijn belangstelling. 
Bedrijfsleven en Onderwijs waren 
vertegenwoordigd bij dit bezoek. Ge-
sproken werd over de samenwerking 
met de gemeente over de strategi-
sche agenda. (foto: Reinder Weidijk)
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Pijlkruid en Waterdrieblad
Voor de speelplaatsen aan het 
Pijlkruid en Waterdrieblad in Vel-
serbroek is een voorlopig ont-
werp gemaakt.

In deze ontwerpen zijn opmerkingen 
en suggesties van eerdere gespreks-
rondes zo goed mogelijk verwerkt. 
Omwonenden en belangstellenden 

in alle leeftijden hadden laten weten 
wat ze wilden met de speelplekken. 
De voorlopige ontwerpen staan op 
www.velsen.nl onder Meepraten in 
Velsen > Samenspraak > Speelplek-
ken Velsen. Iedereen die betrokken 
is – zowel kinderen als ouders – wor-
den uitgenodigd om zoveel mogelijk 
digitaal te reageren.

Demonstratie tegen beleid
Een honderdtal mensen demon-
streerden zaterdag 14 september in 
IJmuiden – tegen de aanleg van een 
deel van het HOV-tracé en voor het 
behoud van de Fast Flying Ferry.

Afgelopen zaterdag, 14 september 
2013, kwamen ruim 100 mensen op 
Plein 1945 samen om te demonstreren 
tegen de manier waarop bij de provin-
cie en gemeente politieke keuzes wor-
den gemaakt. Zo werd onder andere 
gedemonstreerd tegen de aanleg van 
een deel van het HOV-tracé in Velsen 
en tegen het stopzetten van de Fast 
Flying Ferry, de snelbootdienst tussen 
Velsen en Amsterdam. Voor beide on-

derwerpen zijn petities en handteke-
ningen overhandigd aan zowel de wet-
houders Annette Baerveldt en Ronald 
Vennik als aan gedeputeerde Tjeerd 
Talsma van de provincie Noord-Hol-
land. Voor de HOV-actie waren 2300 
handtekeningen opgehaald; voor de 
Fast Flying Ferry 4800. Na aanbieding 
van de petities en handtekeningen lie-
pen de demonstranten naar de aanleg-
steiger van de snelboot aan het Pont-
plein. Op 30 september organiseert de 
provincie Noord-Holland een open-
bare bijeenkomst om te praten over 
personenvervoer over water in het 
Noordzeekanaalgebied. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Evenementen in Velsen
Zaterdag 21 september  Vestingspleinfestival, Velserbroek
Zaterdag 28 september   Jaarmarkt, Velsen-Zuid

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > Sport, 
Recreatie en Cultuur > Toerisme

De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u meer informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau dis-
criminatiezaken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerela-
teerde vragen kunt u een afspraak maken met één 
van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag 
een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 

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

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 7 
september 2013 tot en met 13 
september 2013 de volgende aan-
vragen hebben ontvangen voor 
een omgevingsvergunning op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haak-
jes vermeld.

IJmuiden 
Loggerstraat 35 en 35a, wijzigen 
twee bedrijfspanden (13/09/2013) 
w13.000350;

Halkade 27, plaatsen containers 
(12/09/2013) w13.000348.

Velsen-Zuid 
Van Tuyllweg 30, plaatsen groendra-
ger (12/09/2013) w13.000347.

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 48 RD, wijzigen 
gebruik wonen naar dienstverlening 
(10/09/2013) w13.000344;
J.T. Cremerlaan 111, plaatsen groen-
drager (10/09/2013) w13.000345.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Driehuis
Marnixlaan 14, plaatsen dakkapel 
(13/09/2013) w13.000352.

Velserbroek
Dammersweg 15, legaliseren er-
fafscheiding/hek (08/09/2013) 
w13.000343;
Helene Mercierstraat 3, plaatsen 
dakkapel (voorgevel)(10/09/2013) 
w13.000346;
Broerskamp 1 t/m 29, aanpas-
sen en vernieuwen ballustrades 
(12/09/2013) w13.000349.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Ontwerpbesluiten – uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij het (de) 
onderstaande besluit(en) geduren-
de zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemo-
tiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen (zoals college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combinatie 
met inloggen via DigiD).In spoedei-
sende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-

lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tussen 
haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen – reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Moerbergplantsoen ong., kappen boom 
(16/09/2013) w13.000338.

Santpoort-Noord
Wüstelaan ong., kappen 2 kastanjebo-
men (16/09/2013) w13.000325; 
Terrasweg ong., kappen boom 

(16/09/2013) w13.000341.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
Tureluur 6, vergroten woning met uit-
bouw (16/09/2013) w13.000279.

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 8, kap-
pen dennenboom (16/09/2013) 
w13.000324.

Velsen-Noord
Beecksanghlaan 38, kappen 2 bomen 
(16/09/2013) w13.000337.

Driehuis
P.C. Hooftlaan 22, oprichten hou-
ten tuinhuis met veranda en schuur 
(17/09/2013) w13.000288;

P.C. Hooftlaan ong., kappen 2 bomen 
(16/09/2013) w13.000342.

Evenementen art. 2:17 APV
NK Kitebuggy wedstrijden op 9 en 
10 november 2013, op het strand van 
IJmuiden aan Zee, bij IJmuiderslag 
(zone 3) (11/09/2013) u13.008092;
KNVB beker- en oefenwedstrij-
den, speelseizoen 2013-2014, in het 
Tata Steelstadion te Velsen Zuid, 
(11/09/2013) u13.007848;
Vestingpleinfestival op 21 septem-
ber 2013, in het winkelcentrum en 
op het Vestingplein te Velserbroek, 
(12/09/2013) u13.007718.

Standplaats art. 5:18 APV 
Tijdelijke standplaats verkoop vis, 
Sterbastion 47 te Velserbroek van 30 
september 2013 tot en met 12 oktober 
2013 (13/09/2013) u13.008287.

voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag. Deze ontwerp-
omgevingsvergunning ligt met in-
gang van 20 september 2013 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de af-
deling Publiekszaken. Tevens zijn 
deze stukken digitaal in te zien op 
de website velsen.nl via het menu 

bekendmakingen/direct naar/meer 
nieuws/inzage (ontwerp)besluiten. 
Tijdens deze periode van terinza-
gelegging kan eenieder naar keu-
ze mondeling of schriftelijke ziens-
wijzen inbrengen tegen de ontwer-
pomgevingsvergunning. Zienswij-
zen moeten worden gericht aan het 
college van burgemeester en wet-

houders van Velsen, werkeenheid 
Vergunningen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden (bezoekadres Dudok-
plein 1 te IJmuiden). Voor het ken-
baar maken van mondelinge ziens-
wijzen kunt u contact opnemen met 
de werkeenheid Vergunningen, tele-
foon 140255. Het betreft  het volgen-
de ontwerpbesluit:

Velsen-Zuid
Laaglandersluisweg 12, het oprich-
ten van een recreatiecentrum voor 
een termijn van 5 jaren en het ver-
anderen van de werking van een in-
richting w13.000252.

Aanvragen (vervolg)

Bestemmingsplan IJmuiden Centrum
Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat de gemeen-
teraad van Velsen in zijn verga-
deringen van 5 september 2013 
het bestemmingsplan ‘IJmuiden 
Centrum’ (idn: NL.IMRO.0453.
BP0701IJMUIDEN CEN1-R001) 
heeft vastgesteld

Waar ligt het plangebied:
Het gebied “IJmuiden Centrum” is 
gelegen tussen de Piet Heinstraat/
Oosterduinweg in het noorden en 
de Merwedestraat/Rijnstraat/Wil-
lemsbeekweg in het zuiden (zie af-
beelding). De afbakening van het 
oosten en het westen zijn de Zout-
manstraat/Heidestraat respectie-
velijk  Marktplein/Merwedestraat.

Wat gaat er gebeuren:
Binnen het plangebied blijven diver-
se functies mogelijk die men in een 

stadscentrum mag verwachten. De 
bestemmingen in het bestemmings-
plan zijn globaler gemaakt. Dit geeft 
horeca en detailhandel meer vrij-
heid om, zonder af te wijken van het 
bestemmingsplan, leegstaande pan-
den te benutten.
Verder wordt er ruimte gegeven aan 
evenementen op het Velserduin-
plein en Plein 1945. Wat betreft de 
woongebieden wijzigt er feitelijk 
niks. Voor de beoogde ontwikkelin-
gen aan de Kalverstraat (naast de 
Albert Heijn) is een wijzigingsbe-
voegdheid opgenomen.  

Inzage in het plan:
Krachtens artikel 3.8 lid 3 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ligt het vast-
gestelde bestemmingsplan IJmui-
den Centrum (idn: NL.IMRO.0453.
BP0701IJMUIDEN CEN1-R001) 
met het vaststellingsbesluit van 

vrijdag 20 september tot en met 
donderdag 31 oktober 2013 ter inza-
ge bij de receptie van het stadhuis en 
de centrale bibliotheek. Het digitale 

bestemmingsplan is ook te raadple-
gen via de gemeentesite www.vel-
sen.nl en www.ruimtelijkeplannen.
nl. 
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De openingstijden van het stadhuis 
zijn op werkdagen van 09.00 uur tot 
16.00 uur en donderdagavond van 
18.00 tot 20.00 uur. Voor inhoude-
lijke vragen over het bestemmings-
plan kunt u een afspraak maken met 
de behandelend ambtenaar van de 
afdeling Economische Zaken, Wo-
nen en Ruimtelijke Ontwikkelin-
gen, tel. 0255-567200.
 
Beroep instellen:
Tot en met 31 oktober 2013 kan op 
grond van artikel 8.2 van de Wet 
ruimtelijke ordening beroep bij de 

Raad van State worden ingesteld 
door:
• belanghebbenden die tijdig ziens-

wijzen op het ontwerpbestem-
mingsplan bij de raad kenbaar 
hebben gemaakt, dan wel door be-
langhebbenden aan wie redelij-
kerwijs niet kan worden verweten 
geen zienswijzen op het ontwerp-
bestemmingsplan bij de raad ken-
baar te hebben gemaakt; 

• een ieder als het gaat om de wij-
zigingen die de raad heeft aange-
bracht in het vastgestelde plan ten 
opzichte van het ontwerpbestem-

mingsplan. 
Het beroepschrift dient te worden 
gezonden aan de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Graven-
hage. U moet er rekening mee hou-
den dat u griffierecht moet beta-
len als u een beroepschrift indient. 
Meer informatie over de beroeps-
procedure vindt u op www.raadvan-
state.nl

Bestemmingsplan in werking:
Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in wer-

king daags na afloop van de genoem-
de termijn van terinzagelegging. 
Het instellen van beroep schorst 
de werking van het besluit niet op. 
Belanghebbenden  die beroep heb-
ben ingesteld kunnen verzoeken 
om een voorlopige voorziening. In-
dien binnen de termijn naast het be-
roepschrift een verzoek om voor-
lopige voorziening is ingediend bij 
de Voorzitter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van 
State, treedt het besluit niet in wer-
king voordat op het verzoek is be-
slist.

Bestemmingsplan IJmuiden Centrum (vervolg)

Raadsplein 26 september 2013 
Op 26 september 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijdelij-
ke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) aan 
de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Ruimte 1
19.30-21.00 Actualisatie Lokaal Verkeers- en Vervoerplan

Inspreken tijdens de carrousel:
Over de sessie kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot ui-
terlijk woensdag 25 september 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 
567502 of via email: griffier@velsen.nl. Over het onderwerp kan ook schrifte-
lijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via 
email: griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de 
raadsleden doorgestuurd. 

Na de carrousel is er een korte pauze waarna de raadsvergadering begint.

De agenda voor de raadsvergadering is als volgt:

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 notulen en besluitenlijst raadsvergadering 5 september 2013
4  Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Bijdrage nieuw verdeelsysteem huurwoningen woningcorporaties
6 Bosbeekschool - restant boekwaarde
7 Verklaring van geen bedenkingen Hoofdstraat 112-114, Santpoort
8 Spelregels voor het actualiteitenuurtje
9 Basisafspraken ‘IJmond-raadsbijeenkomsten’ 2013-2014
10  Aanwijzen voorzitter IJmond-raadsbijeenkomsten

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken, 
wel kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingele-
verd – dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie 
vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de 
bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en 
onderliggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl

De raadsvergadering is live te volgen via Seaport TV. Een samenvatting van de 
raadsvergadering is terug te zien in de week na de vergadering op Seaport TV 
en via uitzending gemist op www.seaporttv.nl

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
18.30 – 19.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in 
te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere actuele 
en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Deze 
inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat 
of die relevant zijn voor de raad.

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl) tot 
uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering.

De raad heeft in zijn vergaderingen van 5 september 2013 een besluit genomen 
over de volgende onderwerpen:

• Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek
• Jaarrekening 2012 en begroting 2014 gemeenschappelijke regeling Regio-

naal Historisch Centrum in Noord-Holland (Noord-Hollands Archief )
• Bestemmingsplan IJmuiden Centrum
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Aanmelding 
evenemen-
ten 2014   

In verband met planning en afstem-
ming is het van belang om in een 
vroeg stadium inzicht te hebben in 
het aantal en soort evenementen 
waarvoor in het jaar 2014 een ver-
gunning wordt aangevraagd.

Organisatoren van evenementen 
dienen met gebruik van het hier-
voor bestemde aanmeldingsfor-
mulier vóór 18 oktober a.s. hun 
evenement(en) aan te melden bij 
de Gemeente Velsen, afdeling Pu-
bliekszaken, werkeenheid Vergun-
ningen. 

Het aanmeldingsformulier kunt u 
downloaden van de website van de 
gemeente www.velsen.nl. Het for-
mulier is te vinden op de startpa-
gina onder Velsen actueel. U wordt 
verzocht het formulier digitaal op 
te sturen naar evenementen@vel-
sen.nl

Werkzaamheden Velserbroekse Dreef
Maandag 23 september 2013 
wordt de Velserbroekse Dreef 
richting Velserbroek in verband 
met werkzaamheden afgeslo-
ten voor alle verkeer, behoudens 
Connexxion en hulpdiensten met 
spoed.

De Velserbroekse Dreef voor de 
kruising zal worden voorzien van 
een nieuw asfalt, de breedte en de 
belijning wordt aangepast zodat de 
uitvoegstroken richting De Kamp en 
N208 verlengt worden, dit voor een 
betere doorstroming. Na de kruising 
wordt ook nieuw asfalt aangebracht 
en middels belijning het verkeer via 
één rijbaan naar de rotonde geleidt. 
Tijdens deze werkzaamheden zal al 
het verkeer omgeleidt worden via de 
N208, afslag Haarlem-Noord, onder 
de N208 door, linksaf de N208 rich-
ting IJmuiden, afslag Velserbroek, 
rechtsaf de Zeilmakerstraat, linksaf 
de Ambachtsdreef en vervolgens de 
route vervolgen bij de rotonde rechts 
richting Velserbroek. Na deze werk-
zaamheden zal de Ambachtsweg ge-
asfalteerd worden, maar hier heeft 
het verkeer weinig hinder van. De 
werkzaamheden zullen twee weken 
duren.

19 september 2013 7

Majorettes gezocht
Driehuis - Majorettegroep Soli 
is het nieuwe seizoen goed be-
gonnen. Met nieuwe plannen, 
waarbij muziek van Robbie Wil-
liams, Sharon Doorson en lied-
jes van Kinderen voor Kinderen 
door het gebouw klinken, be-
ginnen de eerste resultaten van 
de show al zichtbaar te worden. 
De meiden zijn erg enthousi-
ast, maar het kan nog veel leu-
ker worden als er meer majo-
rettes bijkomen. Voor elk aan-
tal majorettes kan een majo-
retteshow gemaakt worden. Al-
leen worden shows met meer 
meiden veel spannender, door-
dat je meer vormen en figu-
ren kan maken. En daar wil de-
ze groep met hun nieuwe idee-
en nu echt naar toe. Majoret-
te is tegenwoordig niet alleen 
maar voor de muziek uit mar-
cheren. De meiden van muziek-
vereniging Soli maken ook gro-
te shows op muziek van het op-
leidingsorkest, het Klein Orkest 
en het harmonieorkest. Hierbij 
wordt het marcheren veel afge-
wisseld door allerlei danspassen 
en zit de show natuurlijk vol met 
een heleboel draaien, gooien en 
andere trucs met de baton (ma-
jorettestok). Ook treedt majoret-

tegroep Soli zelfstandig op, wat 
met het slagen van hun nieuwe 
project in de toekomst nog veel 
vaker zal voorkomen.
Lijkt het je leuk om het team te 
komen versterken en om bo-
vendien hun nieuwe trainings-
pak voor de winteroptredens te 
komen bewonderen? Kom dan 
een langs!
Iedereen vanaf 7 jaar is van har-
te welkom voor de trainingen 
op woensdagavond van 18.30 
tot 19.30 uur. Op 25 septem-
ber start er een nieuwe groep. 
Je kan ook via de JeugdSport-
Pas meedoen. Vragen? Mail 
naar majorettes.soli@gmail.com 
of kijk op www.soli.nl en/of fa-
cebook.

Wijksteunpunt De Hofste-
de, A. Jacobsstraat 227, Vel-
serbroek, 023-5386528.
Restaurant Op maandag en 
woensdag kan men vanaf ca. 
11.45 tot 13.15 uur terecht in 
restaurant. Men betaalt, af-
hankelijk van de maaltijdkeuze 
6,50 of 7,50 euro voor een drie-
gangen diner. Vooraf reserve-
ren is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 27 sep-
tember: Kerriesoep, pasta met 
Italiaanse gehaktsaus en ba-
varoise toe. Kosten 6,-. Aan-
vang 12.30 uur. Reserveren 
maandag 23 september tus-
sen 11-12 uur.
Gym voor minder mobie-
le ouderen Woensdagoch-
tend vanaf 11.00 uur. Meer in-
formatie: Marcel Stam, 023-5 
396528.
Vrijdag 20 september in-
formatiebijeenkomst over 
basiscursus ‘Werken met de 
computer onder besturings-
programma Windows 7’. Start 
15.00 uur. 
Toegang gratis. Aanmelden 

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

van tevoren via 023-5386528.
Expositie van Frieda Brenk-
man en Assie Friso. Toegang 
gratis gedurende de ope-
ningstijden van het Wijkcen-
trum.

Wijksteunpunt De Moer-
berg, Zuiderkruisstraat 74, 
IJmuiden, 0255-561500.
Bewegen voor Ouderen op 
maandag van 15.00 tot 16.00 
uur. Men is welkom om eens 
vrijblijvend mee te doen.
Biljartclub De Moerberg 
is verhuist naar Verpleeg-
huis Velserduin in IJmuiden. 
Zij spelen hun competitie op 
maandag- en woensdagmid-
dag van 13.00 tot 17.00 uur.

ANBO afdeling IJmuiden, 
Driehuis en Velsen-Zuid
8-Daagse herfstcruise op 
de Rijn van woensdag 23 tot 
en met woensdag 30 oktober 
met de Prinses Juliana. Voor 
meer informatie: mevrouw 
Wit-Mateboer, telefoon 0255-
510797, 06-22197237 of teu-
nenbetty@versatel.nl.
Voorjaars bustoer Zands-
culpturen op de Veluwe met 
als thema; ‘Ik hou van Hol-
land’. Maandag 22 april. Meer 
info: mevrouw Wit-Mateboer, 
telefoon 0255-510797, 06-
22197237 of teunenbetty@ver-
satel.nl.

Regio - Er was eens… een 
Prins Bernhard HBS in IJmui-
den. Eerst een dependance van 
een Haarlems lyceum, toen zelf-
standig en vervolgens opge-
gaan in een scholengemeen-
schap te Driehuis. Een twaalf-
tal jaren (1958-1972) waarin 
leerlingen uit de gehele IJmond 
les kregen in noodlokalen in de 
Planetenbuurt in IJmuiden. 
In 2008 werd voor het eerst een 
reünie gehouden voor allen die 
er doceerden en die er les kre-
gen. De reünie was in het vroe-
gere ‘hol van de leeuw’ (Pius 
X), het Kennemer College. Een 
groot succes! Dit jaar, op 5 ok-
tober, wordt een tweede reünie 
gehouden. Kleinschaliger, maar 
toch, en weer in Beverwijk, in de 
Lua Sportsbar aan de Hoflan-
derweg. Alle oud-docenten en 
leerlingen uit de periode 1958-
1972 kunnen zich aanmelden. 
Zie: www.pb-hbs.nl rubriek ‘Re-
unie 2013’.

Nostalgie? 
Reünie!
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Aanmelding 
evenemen-
ten 2014   

In verband met planning en afstem-
ming is het van belang om in een 
vroeg stadium inzicht te hebben in 
het aantal en soort evenementen 
waarvoor in het jaar 2014 een ver-
gunning wordt aangevraagd.

Organisatoren van evenementen 
dienen met gebruik van het hier-
voor bestemde aanmeldingsfor-
mulier vóór 18 oktober a.s. hun 
evenement(en) aan te melden bij 
de Gemeente Velsen, afdeling Pu-
bliekszaken, werkeenheid Vergun-
ningen. 

Het aanmeldingsformulier kunt u 
downloaden van de website van de 
gemeente www.velsen.nl. Het for-
mulier is te vinden op de startpa-
gina onder Velsen actueel. U wordt 
verzocht het formulier digitaal op 
te sturen naar evenementen@vel-
sen.nl

Werkzaamheden Velserbroekse Dreef
Maandag 23 september 2013 
wordt de Velserbroekse Dreef 
richting Velserbroek in verband 
met werkzaamheden afgeslo-
ten voor alle verkeer, behoudens 
Connexxion en hulpdiensten met 
spoed.

De Velserbroekse Dreef voor de 
kruising zal worden voorzien van 
een nieuw asfalt, de breedte en de 
belijning wordt aangepast zodat de 
uitvoegstroken richting De Kamp en 
N208 verlengt worden, dit voor een 
betere doorstroming. Na de kruising 
wordt ook nieuw asfalt aangebracht 
en middels belijning het verkeer via 
één rijbaan naar de rotonde geleidt. 
Tijdens deze werkzaamheden zal al 
het verkeer omgeleidt worden via de 
N208, afslag Haarlem-Noord, onder 
de N208 door, linksaf de N208 rich-
ting IJmuiden, afslag Velserbroek, 
rechtsaf de Zeilmakerstraat, linksaf 
de Ambachtsdreef en vervolgens de 
route vervolgen bij de rotonde rechts 
richting Velserbroek. Na deze werk-
zaamheden zal de Ambachtsweg ge-
asfalteerd worden, maar hier heeft 
het verkeer weinig hinder van. De 
werkzaamheden zullen twee weken 
duren.
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Majorettes gezocht
Driehuis - Majorettegroep Soli 
is het nieuwe seizoen goed be-
gonnen. Met nieuwe plannen, 
waarbij muziek van Robbie Wil-
liams, Sharon Doorson en lied-
jes van Kinderen voor Kinderen 
door het gebouw klinken, be-
ginnen de eerste resultaten van 
de show al zichtbaar te worden. 
De meiden zijn erg enthousi-
ast, maar het kan nog veel leu-
ker worden als er meer majo-
rettes bijkomen. Voor elk aan-
tal majorettes kan een majo-
retteshow gemaakt worden. Al-
leen worden shows met meer 
meiden veel spannender, door-
dat je meer vormen en figu-
ren kan maken. En daar wil de-
ze groep met hun nieuwe idee-
en nu echt naar toe. Majoret-
te is tegenwoordig niet alleen 
maar voor de muziek uit mar-
cheren. De meiden van muziek-
vereniging Soli maken ook gro-
te shows op muziek van het op-
leidingsorkest, het Klein Orkest 
en het harmonieorkest. Hierbij 
wordt het marcheren veel afge-
wisseld door allerlei danspassen 
en zit de show natuurlijk vol met 
een heleboel draaien, gooien en 
andere trucs met de baton (ma-
jorettestok). Ook treedt majoret-

tegroep Soli zelfstandig op, wat 
met het slagen van hun nieuwe 
project in de toekomst nog veel 
vaker zal voorkomen.
Lijkt het je leuk om het team te 
komen versterken en om bo-
vendien hun nieuwe trainings-
pak voor de winteroptredens te 
komen bewonderen? Kom dan 
een langs!
Iedereen vanaf 7 jaar is van har-
te welkom voor de trainingen 
op woensdagavond van 18.30 
tot 19.30 uur. Op 25 septem-
ber start er een nieuwe groep. 
Je kan ook via de JeugdSport-
Pas meedoen. Vragen? Mail 
naar majorettes.soli@gmail.com 
of kijk op www.soli.nl en/of fa-
cebook.

Wijksteunpunt De Hofste-
de, A. Jacobsstraat 227, Vel-
serbroek, 023-5386528.
Restaurant Op maandag en 
woensdag kan men vanaf ca. 
11.45 tot 13.15 uur terecht in 
restaurant. Men betaalt, af-
hankelijk van de maaltijdkeuze 
6,50 of 7,50 euro voor een drie-
gangen diner. Vooraf reserve-
ren is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 27 sep-
tember: Kerriesoep, pasta met 
Italiaanse gehaktsaus en ba-
varoise toe. Kosten 6,-. Aan-
vang 12.30 uur. Reserveren 
maandag 23 september tus-
sen 11-12 uur.
Gym voor minder mobie-
le ouderen Woensdagoch-
tend vanaf 11.00 uur. Meer in-
formatie: Marcel Stam, 023-5 
396528.
Vrijdag 20 september in-
formatiebijeenkomst over 
basiscursus ‘Werken met de 
computer onder besturings-
programma Windows 7’. Start 
15.00 uur. 
Toegang gratis. Aanmelden 

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

van tevoren via 023-5386528.
Expositie van Frieda Brenk-
man en Assie Friso. Toegang 
gratis gedurende de ope-
ningstijden van het Wijkcen-
trum.

Wijksteunpunt De Moer-
berg, Zuiderkruisstraat 74, 
IJmuiden, 0255-561500.
Bewegen voor Ouderen op 
maandag van 15.00 tot 16.00 
uur. Men is welkom om eens 
vrijblijvend mee te doen.
Biljartclub De Moerberg 
is verhuist naar Verpleeg-
huis Velserduin in IJmuiden. 
Zij spelen hun competitie op 
maandag- en woensdagmid-
dag van 13.00 tot 17.00 uur.

ANBO afdeling IJmuiden, 
Driehuis en Velsen-Zuid
8-Daagse herfstcruise op 
de Rijn van woensdag 23 tot 
en met woensdag 30 oktober 
met de Prinses Juliana. Voor 
meer informatie: mevrouw 
Wit-Mateboer, telefoon 0255-
510797, 06-22197237 of teu-
nenbetty@versatel.nl.
Voorjaars bustoer Zands-
culpturen op de Veluwe met 
als thema; ‘Ik hou van Hol-
land’. Maandag 22 april. Meer 
info: mevrouw Wit-Mateboer, 
telefoon 0255-510797, 06-
22197237 of teunenbetty@ver-
satel.nl.

Regio - Er was eens… een 
Prins Bernhard HBS in IJmui-
den. Eerst een dependance van 
een Haarlems lyceum, toen zelf-
standig en vervolgens opge-
gaan in een scholengemeen-
schap te Driehuis. Een twaalf-
tal jaren (1958-1972) waarin 
leerlingen uit de gehele IJmond 
les kregen in noodlokalen in de 
Planetenbuurt in IJmuiden. 
In 2008 werd voor het eerst een 
reünie gehouden voor allen die 
er doceerden en die er les kre-
gen. De reünie was in het vroe-
gere ‘hol van de leeuw’ (Pius 
X), het Kennemer College. Een 
groot succes! Dit jaar, op 5 ok-
tober, wordt een tweede reünie 
gehouden. Kleinschaliger, maar 
toch, en weer in Beverwijk, in de 
Lua Sportsbar aan de Hoflan-
derweg. Alle oud-docenten en 
leerlingen uit de periode 1958-
1972 kunnen zich aanmelden. 
Zie: www.pb-hbs.nl rubriek ‘Re-
unie 2013’.

Nostalgie? 
Reünie!
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