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Winnaars
ballonnenwedstrijd
in het zonnetje
gezet.
Zie bericht elders in de krant.
Het is tijd voor u.

Feestelijke start nieuwbouw Oud-IJmuiden
IJmuiden – Vorige week
woensdag werd de eerste
paal geslagen voor de nieuwbouw in Oud-IJmuiden en
dat was tevens de aftrap voor
het culturele weekeinde, georganiseerd door de Stadsschouwburg Velsen, als tractatie voor bewoners.

Zaterdagmiddag was het Thalia
Theater het domein van de kinderen (foto). Poffertjes bakken
en koksmutsen versieren waren
onder andere activiteiten waar zij
zich prima mee vermaakten. Die
avond genoten de volwassenen
in een uitverkocht theater van de
band MowtownHead. Die gaven

een weergaloze show met muziek van weleer, waarbij de bezoekers niet stil konden blijven
staan.
Zondagmiddag was er nog een
rondwandeling door de wijk,
waarbij de gids veel wetenswaardigheden vertelde.
(foto: Reinder Weidijk)

Ongeval zorgt
voor lange files
Regio - Het dodelijke ongeval op
de A22 heeft dinsdag een enorme verkeerschaos veroorzaakt
op de wegen ten zuiden van het
Noordzeekanaal. Na het ongeval werd de A22 afgesloten. Tot
drie uur na het ongeval stonden
op de A9, A22 en N208 lange files. Ook het verkeer in HaarlemNoord en op de route door Driehuis en Santpoort-Noord liep
vast. Bij de pont stonden lange rijen wachtenden. Pas in de
loop van de avond was de situatie weer normaal.

Actie! Maandmenu van 29,50 voor 22,50
Alleen op maandag, dinsdag en woensdag

www.villa-westend.nl
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En natuurlijk is er veel lekkers te
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Dodelijk ongeval A22
Regio - Bij een ernstig ongeval op de A22 is dinsdagmiddag een 8jarige jongen uit Beverwijk om het leven gekomen. Zijn 36-jarige vader raakte zwaar gewond. Hij is in kritieke toestand overgebracht
naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde omstreeks 15.25 uur ter
hoogte van de Meubelboulevard in Beverwijk. Vader en zoon werden
bij het oversteken van de snelweg aangereden door een vrachtauto.
De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het
ongeval. (foto: Leo Tillmans)
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal)
is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u bellen met:
0900-8212230 of 020-5709595.
Voor onze lezers in Velsen-Noord
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

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

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek,
Driehuis, Santpoort-Zuid,
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid.
Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
aanleveren teKst:
Dinsdag voor 17.00 uur
redactie@jutter.nl

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur:

verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
directie:
Frits Raadsheer
06-53951836
BladManager:
Veroni Pereboom
06-30695175
chef redactie:
Friso Huizinga
06-53911726

Rabobank zet winnaars
wedstrijd in ‘t zonnetje
IJmuiden - Rabobank Velsen en
Omstreken was tijdens de jaarmarkt in Santpoort-Noord op 7
augustus jl. aanwezig met een
kraam, waar kinderen een ballon de lucht in konden laten. De
wedstrijd was een groot succes
met maar liefst 223 deelnemers.
De winnaars van de wedstrijd
werden op 16 september in het
zonnetje gezet door Albert Mol,
adviseur Particulieren van Rabobank Velsen en Omstreken.
Met een gunstige noordwesten wind kwamen de ballonnen
van Ronald Tilstra (9 jaar), Madina Jousefzai (7 jaar), Maudy
Teucher (11 jaar), Marlou Holla
(6 jaar), Demi Boon (4 jaar), Amy
Hermans (3 jaar) en Siem Hollaar (1 jaar) het verst. Er zijn zelfs
drie ballonnen op Texel terechtgekomen.

Tijdens de prijsuitreiking bij de
Rabobank wonnen de kinderen
verschillende prijzen. Ronald,
Madina, Maudy en Marlou werden verblijd met twee kaarten
voor de Musical ‘Huis van Anubis’, die op woensdag 2 december te zien is in de Stadsschouwburg Velsen. Demi en Amy waren de gelukkige winnaars van
een roze microfoon en Siem won
een muziektrein.
Fans van het Huis van Anubis of
van de Sprookjesboom zijn bij
Rabobank Velsen en Omstreken
aan het goede adres. Want bij
het openen van een Topkid rekening ontvangen jongeren een
stoere kluis of een Sprookjesboom pakket cadeau. Meer weten over deze actie? Kom gerust
eens langs op een van onze kantoren!

redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
advertentieverKoop:
Therese Imming
06-13509314
Gerda Ritskes 06-45708874
Tinka van Leeuwen
06-11215143
Uitgave van:
Kennemerland Pers BV
drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl
verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Overname/kopiëren van advertenties
en/of teksten uit deze uitgave is
niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.

No Slack live in muziekcafé De Halve Maan
Santpoort-Noord - Zondag is
de band No Slack te zien in muziekcafé De Halve Maan. Noslack
is een echte bluesband. Oude
vertrouwde bluesnummers worden door dit drietal perfect gebracht. Hun muziek omvat stevige blues en surfrock, geïnspireerd door Rory Gallagher, Dick
Dale, Hendriks etcetera.
René Kramer, zang en gitaar, is
geen onbekende van De Halve
Maan. Samen met Henk Niemeijer op de basgitaar weten zij altijd een bepaalde stempel tijdens
de jamsessies te drukken. Ogen

dicht, en je denkt werkelijk dat
Bob Dylan de sterren van de hemel staat te spelen. Samen met
Jean Paul Borgerding op drums
en zang is dit een prettig trio om
naar te luisteren. Zij worden versterkt door de verdienstelijke
saxofoniste Beate Zuidam.
No Slack is de eerste band van
dit seizoen die het maandelijkse
zondagmiddag-live-optreden verzorgt. Aanvang 17.30 uur
Hagelingerweg 36, SantpoortNoord. Toegang vrij. Zie ook
www.noslack.nl.

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 0623958704. Zie ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en SantpoortNoord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot
22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst:
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255515348.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen:
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie telefonisch bereikbaar via 0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie,
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
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Donderdag 24 september
Open repetitie-avond bij COV
IJmuiden in De Rank, Kon. Wilhelminakade 265 in IJmuiden.
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Ashton Brothers in ‘Charlatans,
a mediciine show’. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Boogaerdt/van
der Schoot met ‘M Loves G’.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, www.patronaat.nl: Kleine
zaal: Michael de Jong. 21.00 uur.
Toegang 11,-. 24.00-04.00 uur
LOS! met dj Paullie & Co. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Voor studenten gratis. Café: The ‘76 giant Tiger Hooch. 22.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 25 september
Kleding- en speelgoedbeurs
bij PCB De Hoeksteen, De Weid
24 in Velserbroek. Van 19.00 tot
20.30 uur.
Stadsschouwbrug
Velsen:
Ashton Brothers. Aanvang 20.15
uur.
Pianorecital in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.15 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Tulpan’. Aanvang
20.30 uur.
Groot Singlesfeest op het
strand van Wijk aanZee van
21.00 tot 02.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, www.patronaat.nl: Stadsschouwburg: Patronaat & Stadsschouwburg presenteren Pete Philly & Perquisite. 20.15 uur.
Toegang 16,-/25,-. Dommelsch
zaal: Peter Pan Speedrock. 19.30
uur. Toegang 12,-. 23.00-04.00
uur: Spektrum XL. Toegang 12,vanaf 18 jaar. Kleine zaal: Jiggy
Djé. 20.30 uur. Toegang 10,-. Café: Aftershow Peter Pan Speerock. 22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 26 september
Jaarmarkt rond de Engelmunduskerk in Oud-Velsen.
Oudespullenmarkt voor de
Derde Wereld, Solidariteitsgebouw aan de Eenhoornstraat in
IJmuiden. Van 09.30 tot 12.30
uur.
Rommelmarkt aan de Trawlerkade 98 in IJmuiden. Wekelijks
te bezoeken op zaterdag van

24 september 2009
10.00 tot 15.00 uur.
J. Jansen Memorial wandeltocht. Start om 10.00 uur vanaf
speeltuin De Veilige Haven, Heerenduinweg 6a IJmuiden.
Scouting Roeiwedstrijd t.h.v.
het Witte Theate tot aan de loswal van de kleine sluis. Rond
12.30 uur gaan de eerste lelievletten van start.
Optreden Breakdancegroep
Come Correct bij de Dekamarkt, Floridaplein in Haarlem
van 12.30 tot 14.00 uur en op
de Hagelingerweg in SantpoortNoord van 15.00 tot 16.30 uur.
Lunchconcert in de Grote of St.
Bavokerk in Haarlem. Optreden
Bon Ton of La Notte. Van 13.15
tot 13.45 uur.
Bingoavond bij Fauna Felisena,
Eksterlaan 8 IJmuiden. Aanvang
20.00 uur.
Concertduo Nevermore in de
Dorpskerk, Burg. Enschedelaan
in Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur.
Blues meets Folk, Ruïne van
Brederode in Santpoort-Zuid.
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
‘Eindelijk Alleen’ van Alex Klaasen. Voorstelling is inmiddels uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Charlie Dée met een
tribute to Joni. Aanvang 20.30
uur.
Optreden Alderliefste bij de
Zeewegbar, Zeeweg IJmuiden.
Aanvang 21.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Dommelsch
zaal: Patronaat & Philharmonie
presentern Roosbeef. Aanvang
20.30 uur. Toegang 12,-. 23.0004.00 uur: Superstijl. Toegang
10,- vanaf 18 jaar.
Kleine zaal: Irrational Library presenteert King Khan & The Shrines. 20.30 uur. Toegang 8,-. Café: Klavan Gadjé. 22.30 uur. Toegang gratis.

Zondag 27 september
Jaarmarkt en koopzondag in
het centrum van IJmuiden.
Hippischdag bij De Hofgeestruiters in Velserbroek. Zie ook
www.hofgeestruiters.nl voor kosten en deelname.
J. Jansen Memorial wandeltocht. Start om 10.00 uur vanaf
speeltuin De Veilige Haven, Heerenduinweg 6a IJmuiden.
Rondrit met de stoomtrein over
het staalbedrijfsterrein.
Vertrek 10.45 uur van Station
Velserbosch. Kosten 5,-, kinderen 3,-.
Gratis Koffieconcert bij Velser Gemeenshap in de laurentiuskerk, Fidelishof in IJmuiden.
Aanvang 12.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Tulpan’. Aanvang
14.30 uur.
Optreden Pauni Trio in ‘t Mosterdzaaje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de
onkosten wenselijk.
No Slack in muziekcafé De Halve Maan, Hagelingerweg 36 in
Santpoort-Noord. Aanvang 17.30
uur.

Maandag 28 september
Modeshow bij Jacky Hart aan
de Kennemerlaan in IJmuiden.

Dinsdag 29 september
Modeshow bij Jacky Hart aan
de Kennemerlaan in IJmuiden.
Informatieavond voor ouders
van kinderen met obstipatie in
het KG locatie zuid, 19.30 uur.
Aanmelden: info@kg.nl of 0235453138/4138.
L

Woensdag 30 september

Een dag voor de Hartekampgroep op Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg 50 in Velsen-Zuid. Vanaf 11.00 uur kunnen zij deelnemen aan verschillende activiteiten. Tevens opent
Anette Baerveldt om 16.00 uur
opent de Geurtuin.
Glenfarclas whiskyproeverij
door Slijterij & Wijnhuis Zeewijck in Café Middeloo in Oma’s
Kamer in Driehuis. Kosten 20,-.
Reserveren via 0255-540331 of
info@zeewijck.nl.

Donderdag 1 oktober
Landelijke Banenmarkt, UWV
Werkbedrijf IJmond, Kennemerhof 1 in Beverwijk. Van 14.00 tot
20.00 uur.
Klaverjassen voor de gehandicaptensport in het clubhuis
De Voltreffer, Tolsduinerlaan 8
in Velsen-Zuid. Aanvang 20.00
uur, zaal open 19.30 uur.
Volleybalclinic voor de deelneemsters aan het 6e 123 Makelaar dames straaten zaalvolleybaltoernooi. In het Polderhuis in Velserbroek van 20.00
tot 22.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Dansclick 7. Muhanad Rasheed & Hildegard
Draaijer. 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, www.patronaat.nl: Kleine
zaal: Kocani Orkestar. 21.00 uur.
Toegang 18,-. Café: Dj Perestroika Sound System. 22.30 uur.
Toegang gratis.

Expositie Coby
Schonenberg

Velsen-Zuid - Tot eind oktober
exposeert Coby Schonenberg
op Informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude. Ze gebruikt voor haar acrylschilderijen meerdere technieken. Op de
galerij van Informatie boerderij
Zorgvrij hangen kleurige werken met verschillende dieren.
De expositie is tijdens de openingsuren van de boerderij te
bewonderen (dagelijks van 9.00
uur tot 17.00 uur, op maandag
gesloten, gratis toegang). Boerderij Zorgvrij ligt in het recreatieschap Spaarnwoude, Genieweg 50 in Velsen-Zuid, telefoon
023–5202828. Zie ook www.
spaarnwoude.nl.

Ouderennieuws
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650, g.schol@zorgbalans.nl
Modeshow maandag 5 oktober door H en A Mode. Aanvang
10.00 uur. Verkoop tot 13.00 uur.
Kienavond op 21 oktober. Kaartverkoop start maandag 11 oktober. Kaartjes à 1,- verkrijgbaar
aan het buffet.
Gezellig komen eten. Vijf dagen in de week kunnen 55plussers komen eten. Op maandag,
dinsdag en donderdag restaurant. tussen 12.00 en 13.15 uur
(aanwezig zijn rond 11.45 uur)
een 3-gangen a la carte menu.
6,- p.p. Op woensdag en vrijdag
om 12.00 uur open tafel. Vrijdag
25 september: slaatje, Chili con
Carne met rauwkoste, chocoladevla als dessert. Woensdag 30
september: groentesoep, hutspot
met bal gehakt en dubbelvla als
dessert. Vrijdag 2 oktober: tomaten/groentensoep, gebakken vis
met gebakken krieltjes met worteltjes en yoghurt met ananas als
dessert. Opgeven noodzakelijk,
uiterlijk 2 dagen van tevoren bij
de beheerder.
Internetcursus, maandagmiddag voor senioren. Kosten 15 euro voor drie middagen. Opgeven
bij de beheerder.
Filmavond vanaf oktober elke 3e
donderdagavond van de maand.
Vrijdag 15 oktober wordt de film
van de renovatie van de tuin achter de seniorenflat verteoond.
Aanvang 19.30 uur. Kosten 2,- incl. kopje koffie/thee.
Vrij biljarten op maandag- en
dinsdagochtend. Verder op alle middagen en ook in het weekend.
Darten op maandag (gehele
dag), woensdag-, donderdag- en
vrijdagochtend vanaf 10.00 uur. ‘s
Middags op donderdag-, vrijdag, zaterdag- en zondagmiddag.
Cursus Valpreventie voor ouderen op vrijdagochtend van 09.00
tot 09.45 uur.
De cursus start op vrijdag 9 oktoeber. Kosten 20 euro voor 11
lessen.

Ouderennieuws

Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Restaurant is geopend van 12.00
tot 13.00 uur. U kunt a la carte komen eten, waarbij u naast
een hoofdgerecht ook een soepje
vooraf en toetje geserveerd krijgt.
Kosten 6,-.
Erwtensoep donderdag 1 oktober. Van 12.00 tot 13.00 uur. Kosten 2,50. Reserveren niet nodig.
Open tafel vrijdag 2 oktober: as-

pergesoep, rode kool, hachee,
aardappelen en fruitsalade met
slagroom. Reserveren maandag
28 september tussen 11.00-12.00
uur. Kosten 6,-.
Optreden koor Kassian vrijdag
2 oktober om 19.30 uur. Karten
à 3,- (incl. koffie en iets lekkers)
verkrijgbaar aan het buffet.
Najaarskien vrijdag 9 oktoeber.
Aanvang 19.30 uur. Kaarten à
3,50 (incl. koffie/thee, 2 kienronden en een hapje) verkrijgbaar
aan het buffet.
Donderdag instuif. Elke donderdagmiddag een spelmiddag
b.v. rummicub of klaverjas. U
hoeft zich niet op te geven. Kosten 1,50.
Vrijwilligers gezocht voor de
felicitatiedienst, het verzorgen en
onderhouden van de volière en
de keuken.
ANBO afdeling IJmuiden, Driehuis en Velsen-Zuid
8-Daagse busreis/Reincruise
IJmuiden Mainz - Mainz IJmuiden. Maandag 26 oktober tot en
met maandag 2 november. Er zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar.
Info: Mw. B. Wit, tel. 0255-510797
of 06-22197237.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat,
IJmuiden, 0255-520960.
Modeshow Modehuis H en A op
vrijdag 2 oktober. Aanvang 10.30
uur.
Herfstkien, zondag 11 oktober.
Verkoop van kaarten start op vrijdag 25 september aan de bar.
Inloopspreekuur Ouderenadviseurs: maandag- en vrijdagochtend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreekuur iedere werkdag op afspraak
(09.00–12.00 uur): tel. 0255533885.
Frontoffice van Zorgbalans:
vragen over zorgverlening: tel.
023-8910550.
Formulieren Brigade: moeite
met het invullen van gemeentelijke formulieren? Hiervoor kan
men langskomen of bellen met
tel. 0255-533885.
Wonenplus: Voor vele vormen
van dienstverlening: zoals klusjes, boodschappen en/of vervoer:
tel. 0255-518888.
Zorg- en welzijnscafé maandag 5 oktober. Vanaf 14.45 uur
inloop.
Visserhuis,
Houtmanstraat,
IJmuiden, 0255-549549.
Poffertjes
met
ijssneeuw
woensdag 30 september om
12.30 uur.

Uil knutselen op Zorgvrij
Velsen-Zuid - De komende
tijd staat op Informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude de
uil centraal. Iedere woensdagmiddag in september en oktober
kunnen kinderen op Informatieboerderij Zorgvrij een uil knutselen. Het knutselen is tussen 13.30

en 15.30 uur en kost 1,50 euro. In de herfstvakantie kan een
uil worden gemaakt van een blik.
Op 24 oktober tijdens de nacht
van de nacht kunnen kinderen
’s avonds met de boswachter op
zoek naar de uil.
Zie ook www.spaarnwoude.nl.
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Jaarmarkt
Oud-Velsen

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010
Als raadslid ben je een radertje
in het lokaal bestuur, een radertje dat samen met de 32 andere
raadsleden besluiten neemt van
allerlei aard. Besluiten met voor
burgers, bedrijven en instellingen vaak belangrijke gevolgen.
Bijvoorbeeld de bebouwing van
de Grote Buitendijk, de multifunctionele accommodatie Groot
Helmduin, de hoogte van belastingen en leges, het parkeerbeleid, enzovoorts.
Burgers en bedrijven zijn voor
een raadslid een onmisbare
bron van informatie. Raadslid
zijn betekent voor mij dan ook
ogen en oren open naar de samenleving, goed luisteren naar
de inwoners, bedrijven en instellingen. Alle belangen afwegen en soms ook pijnlijke keuzes maken en impopulaire besluiten nemen. Het afwegen van
belangen is niet altijd even eenvoudig. De individuele belangen
zijn vaak verschillend en in elk
argument zit wel wat. Toch moet
je als fractie een knoop doorhakken. Je kunt dus nooit iedereen tevreden stellen.
Het is natuurlijk hartstikke fijn
als initiatieven van de fractie tot
resultaat leiden zoals de homohuwelijken en het behoud van
wijksteunpunt Zeewijk. Soms
moet je water bij de wijn doen
en compromissen sluiten (bijvoorbeeld bij de verdeling van
de ReinUnie-gelden). Soms
moet je als fractie constateren
dat jouw standpunt niet door
een raadsmeerderheid wordt
gedeeld (bijv. financiering huisvesting organisaties voor ont-

wikkelingssamenwerking Eenhoornstraat), maar dat is nu
eenmaal democratie.
Als VVD letten we altijd scherp
op de centen. Natuurlijk borrelen er regelmatig nieuwe wensen in de raad op. Dat is prima,
maar de meeste wensen kosten geld en je moet ook het lef
hebben om ‘nee’ te verkopen of
iets bestaands ter compensatie
te schrappen als de gemeentelijke portemonnee leeg is. Dat is
niet leuk, maar soms noodzakelijk. Het verhogen van lokale belastingen als compensatiemiddel is voor ons geen optie. De
lasten zijn in Velsen toch al bovengemiddeld hoog. Onze inzet
is dan ook de lasten zo laag mogelijk te houden maar toch een
prettige en veilige leefomgeving
te borgen. Hier ligt de komende
jaren een grote uitdaging, want
Velsen gaat veel minder geld
krijgen uit Den Haag.
Mijn vader zei altijd ‘Probeer een
steentje bij te dragen aan het
verbeteren van de wereld, ook
al is het een kleine.’ Dat is voor
mij een belangrijke drijfveer als
raadslid. Ik realiseer me dat je
invloed als lokale liberale fractie beperkt is, maar elk (liberaal)
steentje dat je kunt bijdragen is
er één. Het is volgend jaar aan u
om te beoordelen of u tevreden
bent over onze liberale bijdrage.
Maar u hoeft niet tot volgend
jaar te wachten want ook nu horen we uw mening graag (vvdvelsen@live.nl).

Perron Zee en Grand Café
Kruiten nieuw in IJmuiden
IJmuiden - Zaterdagmiddag
was het dan eindelijk zo ver. De
officiële opening van Perron Zee
en Grand Café Kruiten aan de
Kruitenstraat 1-3 bij de Halkade was een feit. Vele genodigden
en belangstellenden maakten
hun opwachting om de werkelijk
schitterende locatie te bewonderen en om te genieten van een
hapje en een drankje. Dankzij
het mooie weer was ook het grote terras, met terrasverwarming
en met uitzicht op de veerboot
van DFDS , druk bezet. Christine Jumelet, tevens uitbaatster
van restaurant Valerius in Driehuis toonde zich bijzonder trots
op het nieuwe onderkomen. Zij
kwam handen tekort om alle bezoekers te begroeten en om de
bloemen en de cadeaus in ontvangst te nemen. Waar nu restaurant Perron Zee gevestigd is,
stond ooit het hoofdstation van
IJmuiden Het grand café op het-

zelfde adres is vernoemd naar de
vroegere stationschef van IJmuiden, Cornelis Kruiten. Als aandenken hieraan kreeg Christine
Jumelet een oude, ingelijste foto aangeboden van de vroegere
stationschef.
In beide eetgelegenheden kan
uit vele, ook eenvoudige gerechten een keuze worden gemaakt,
hoewel restaurant Perron Zee
een wat luxere uitstraling heeft.
Vanuit deze locatie is het ook
mogelijk een blik in de keuken te
werpen zodat men de koks aan
het werk kan zien de de bestelde
gerechten klaar maken. Voor de
rokers onder de gasten is het belangrijk te weten, dat er een speciale rookkamer, met afzuigsysteem, aanwezig is.
Al met al een aanwinst voor deze centrale plek in IJmuiden.
Nu maar hopen dat er eindelijk
toestemming komt om het oude
pand van Schoorl te slopen.

Henny Langendijk-Meijer, fractievoorzitter VVD Velsen

Kunstencentrum Velsen
start jeugdpopkoor
IJmuiden - Donderdag 1 oktober a.s. start er aan het Kunstencentrum Velsen een jeugdpopkoor. Meisjes en jongens in de
leeftijd van 13 tot en met 18 jaar
die het leuk vinden om in koorverband popmuziek te zingen,
kunnen hiervoor terecht in het
Kunstencentrum van 20.00 tot
21.00 uur. Het repertoire wordt
zoveel mogelijk afgestemd op
de wensen van de deelnemers.
Er wordt gerepeteerd in modules van 10 repetities. De prijs van
een module bedraagt 40 euro.
Bij de afdeling beeldend is er op
vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober
van 10.00 tot 16.00 uur een glasworkshop. Een ideale workshop
voor mensen die creatief zijn of
van techniek houden, want glas
is een combinatie van beide! Inclusief basismateriaalkosten 113
euro. Zaterdag 3, 10 en 17 oktober is er van 10.30 tot 13.00 uur
een korte cursus 3D Schilderij. Er wordt gewerkt met materialen als stof, papier, heavygel,
acrylverf, enzovoort. De kosten
bedragen, inclusief basismate-

riaalkosten, 47,50 euro. Een leuke workshop voor (groot)ouder
en (klein)kind is Kindkunst. Met
als onderwerp materieschilderen
wordt getimmerd, gelijmd en geverfd op en met gevonden hout
en allerlei ander materiaal. Deze
workshop is op zaterdag 11 oktober van 10.00 tot 15.00 uur. De
prijs voor bedraagt, inclusief basismaterialen, 32,50 euro. De afdeling dans biedt peuters vanaf 3 jaar een proefles peuterdans aan. Deze proeflessen zijn
op dinsdag 6 oktober van 15.00
tot 15.45 uur in Het Polderhuis in
Velserbroek en op vrijdag 9 oktober van 09.30 tot 10.15 uur in het
Kunstencentrum in IJmuiden.
Op de lessen showdans (vanaf
9 jaar) en kleuterdans (4 tot en
met 6 jaar) is nog plaats, zowel in
Velserbroek als in IJmuiden.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen met het Kunstencentrum, P.J. Troelstraweg20
in IJmuiden, telefoon 0255510684. Zie ook www.kunstencentrumvelsen.nl.

Velsen-Zuid - De traditionele
Velser Jaarmarkt rond de Engelmunduskerk vindt dit jaar op zaterdag 26 september plaats. Het
is de 42e keer dat de kerk deze jaarmarkt organiseert. De opbrengst van deze jaarmarkt blijft
een noodzakelijke bijdrage om
in de kosten van onderhoud van
de enkele jaren geleden prachtig gerestaureerde kerk te voorzien. De jaarmarkt zal zaterdag
om 10.00 uur officieel geopend
worden. Het beloofd ook dit jaar
weer een gezellig gebeuren te
gaan worden waarbij veel te zien
en te beleven zal zijn voor jong
en oud. Rondom de kerk zullen
ongeveer 70 kramen staan waar
van alles te koop zal worden
aangeboden. Speciale aandacht
is er voor de kramen die te herkennen zijn aan het bordje kerkkraam. De opbrengst van deze
kraampjes, de poffertjeskraam
en het buffet zal geheel ten goede komen aan het onderhoudsfonds van de kerk. Het Rad van
Avontuur is op het podium vóór
de kerk te vinden en zal weer vele rondjes gaan draaien. Hier zijn
zoals altijd mooie prijzen te winnen. Er vinden dit jaar geen helikoptervluchten plaats. De kerk is
de hele dag voor belangstellenden geopend. Tevens is er een
expositie van Loes Verbrugge
te bezichtigen. ‘s Middags vindt
een tweetal optredens plaats die
verzorgd worden door het Christelijk Mannenkoor IJmuiden (van
14.30 tot 15.00 uur) en Muziekvereniging Soli (van 15.30 tot
16.00 uur). In de omgeving van
de jaarmarkt en op het terrein
van de jaarmarkt is het niet toegestaan om een vrijmarkt te
houden. Hierop zal strikt worden
toegezien door zowel de organisatie als de gemeente.

Puntenplan
van Rover

Constructief openbaar
debat PvdA Velsen
Velsen - Een constructieve en
gezellige ochtend. Dat is de conclusie die men kan trekken naar
aanleiding van het openbare debat over het nog te schrijven verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010. Aan de
hand van pikante stellingen probeerden leden van het schrijversteam de aanwezigen (leden
en niet-leden) te prikkelen om
na te denken en in debat te gaan
over plannen voor onze gemeente, en de huidige en toekomstige
(lokale) ontwikkelingen.

Aan de orde kwamen onderwerpen als veiligheid, millenniumdoelstellingen, woningbouw, sociale zekerheid en werkgelegenheid. In parallelle sessies van 30
minuten werd er onderling gediscussieerd. De daaruit voortvloeiende suggesties en opmerkingen worden door het schrijversteam meegenomen in de
stukken die uiteindelijk tot een
lokaal PvdA verkiezingsprogramma zullen leiden.
Al met al een zeer geslaagde
ochtend! Zie ook www.velsen.
pvda.nl.

Regio – Rover komt met een
puntenplan om het openbaar
vervoer in de regio te verbeteren. Ze willen het succes van de
Zuidtangent uitbreiden tot HOV
(Hoogwaardig Openbaar Vervoer), onder meer naar IJmuiden
en IJmuiden aan Zee. De reistijd kan verbeterd worden door
direct groen bij verkeerslichten
voor bus, tram en Zuidtangent.
Verder is er een voorstel voor
een lijnennet met lage nummers,
dit maakt het simpel en helder.
Belangrijke reden om niet met
het openbaar vervoer te gaan is
de onzekerheid.
Rover wil daarom een thuiskomgarantie, een aansluitgarantie,
een schoonheidsgarantie en een
klachtengarantie. Daarnaast is
de vereniging van mening dat er
veel reclame gemaakt moet worden.
Jongeren bijvoorbeeld vinden
dat de bus voor sukkels is. Reclame kan er voor zorgen dat het
stoer en slim is om te reizen met
het openbaar vervoer.
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Cats-tribute
op Seaport FM
IJmuiden - In aflevering acht
van One Way Wind gaan we in
het eerste uur luisteren naar
een diversiteit van artiesten uit
het palingdorp waarbij ook flink
wat nieuw materiaal te horen is.
In het tweede gedeelte is er een
live-concert te horen van de Tribute to The Cats band. Topmuzikanten die nauwelijks onderdoen van hun voorgangers. De
band is vaak al een jaar van te
voren volgeboekt, en dat geeft
dan ook meteen de populariteit
aan. Het concert vond in 2007
plaats in de Volendamse St. Jozef. One Way Wind zal naast vrijdagavond 25 september tussen
19 en 21 uur ook op zondag 27
september tussen 16 en 18 uur
op herhaling te beluisteren zijn.
Erik Beekman is de presentator.
Seaport FM is te beluisteren via
de kabel op 89.0, FM 107.8 en via
de website www.seaportplaza.nl.

‘A Good Year’
in Thalia
IJmuiden - Op zaterdag 3 oktober gaat het eerste filmdiner van
dit seizoen weer van start uit de
populaire serie Thalia CinemaCafé met als primeur de leuke komische film ‘A Good Year’. Oscar
winnaar Russell Crowe en Gladiator regisseur Ridley Scott herenigen zich voor een romantische film die zich afspeelt tegen
de betoverende achtergrond van
de Provence. Max Skinner, een
succesvolle Londense zakenman,
verhuist naar Frankrijk om een
prachtig kasteel met wijngaard
te verkopen die hij heeft geërfd
van zijn overleden oom. Tijdens
dit nieuwe en spannende hoofdstuk in zijn leven raakt hij in conflict met een vrouw die beweert
ook recht te hebben op de erfenis en ontmoet hij een aantrekkelijke Française. ‘A Good Year’ is
een film over geluk, liefde, wijn,
passie in het leven. De combinatie met het driegangen filmdiner van Thalia maakt de avond
compleet. Kortom, om de donkere dagen in te luiden is men met
een avondje film in Thalia verzekerd van een héérlijk avondje
uit! Aanvang aperitief 19.00 uur.
De toegang bedraagt 44,50 euro
(film, aperitief, drie gangen diner
en koffie). ThaliaTheater Breesaapstraat 52 IJmuiden. Reservering en informatie 0255-514217.
Zie ook www.thaliatheater.nl.

Pupillen Suomi
Santpoort-Noord - De meisjes B-pupillen van Suomi hebben zich geplaatst voor de finale van de Noord Hollandse competitie. Deze plaatsing is het resultaat van de goede prestaties
van Kiki, Romy, Iris, Kim en Isa
tijdens de competitie. De finale
speelt zich zaterdag 19 september af in Heerhugowaard.

Zaterdag oudespullenmarkt

Microkrediet voor
vrouwen in Niger
IJmuiden - Zaterdag is er weer
een oudespullenmarkt van Velsen voor de Derde Wereld in het
solidariteitsgebouw aan de Eenhoornstraat. De markt is van
9.30 tot 12.30 uur. De opbrengst
van de markt is voor Stichting
Pequenita.
In Niamey, de hoofdstad van Niger, heeft Stichting Pequenita in
de afgelopen vier jaar een goed
contact opgebouwd met een actieve vrouwenorganisatie, Tin Hinan. Er zijn diverse projecten ondersteund met goede resultaten (waterput; graanbank; krediet voor geiten). De voorzitter
van Pequenita heeft in Niamey in
het vrouwencentrum met diverse
vrouwengroepen gesproken. Zij
kunnen met behulp van een microkrediet een handeltje opzetten. Hun handel varieert van het
verkopen van beignets, houtskool, hout, linnengoed, koekjes,
tabak, limonade tot zelfgenaaide tassen. Met een startkapitaal
van 75 euro per vrouw zijn zij

enorm geholpen. Bovendien zijn
zij in staat om het krediet binnen
een paar maanden terug te betalen. Zij blijven een groep, maar
komen wel wekelijks in het vrouwencentrum bij elkaar om problemen te bespreken, ervaringen uit te wisselen, eventueel
krediet terug te betalen, te beslissen wat er met terugbetaalde krediet gebeurt. Tweemaal
per jaar bespreken ze een thema over gezondheid en diverse vrouwen volgen ook in het
vrouwencentrum een alfabetiseringscursus of een naaicursus.
Pequenita heeft al aan een paar
groepen krediet verstrekt en wil
dat graag aan nog één groep
doen. Met een relatief klein bedrag wordt de economische situatie van deze vrouwen versterkt;
hun achterban profiteert mee.
Binnen enkele maanden kan een
nieuwe groep microkrediet ontvangen, ofwel kan het terugbetaalde krediet geïnvesteerd worden in de aanschaf van een naaimachine.

Workshop
internetbankieren
IJmuiden - De computer neemt
tegenwoordig een niet weg te
denken plaats in. Niet alleen bij
werk of studie, maar ook thuis.
Mensen komen met elkaar in
contact via de PC, wisselen kennis en informatie uit, of gaan op
zoek naar nieuws. Zelfs is het
mogelijk om van achter het toetsenbord uitgebreid te winkelen en uw bankzaken te regelen. Met de PC kunnen omgaan
is belangrijk voor jong én oud.
Jong leert het spelenderwijs, op
school of thuis. Volwassenen leren het vaak via cursussen of in
de praktijk.
Op maandag 19 oktober organiseert Rabobank Velsen en Omstreken samen met Bibliotheek
Velsen een workshop internetbankieren. Bij internetbankieren
regelt u zelf uw bankzaken. Gemakkelijk en zonder omwegen.
In vergelijking met de ‘oude’ ma-

nier van bankieren is internetbankieren een stuk sneller, gemakkelijker én overzichtelijker.
Alle betalingen zijn bijvoorbeeld
meteen zichtbaar. Ook kunt u op
ieder moment een recent overzicht van al uw bankzaken opvragen. Zoals af- en bijschrijvingen en automatische betaalopdrachten. Maar ook een actueel
overzicht van uw belegging, lening, verzekering en hypotheek.
U weet dus altijd precies waar u
aan toe bent en u kunt alles eenvoudig terugzoeken. Internetbankieren is bovendien niet aan
tijd gebonden en u hoeft er de
deur niet voor uit.
Heeft u interesse in deze workshop
internetbankieren
op
maandag 19 oktober van 09.30
uur tot 11.30 uur? Meld u dan
vóór 12 oktober aan bij de servicebalie van Bibliotheek Velsen,
Dudokplein 16 in IJmuiden.

Beverwijk - Op donderdag 1
oktober organiseren UWV Werkbedrijf en gemeenten de zevende editie van de jaarlijkse Landelijke Banenmarkt. Bezoekers
kunnen tussen 14.00 en 20.00
uur op meer dan honderd locaties in het land terecht voor vacatures, informatie en advies. In
Beverwijk kunnen werkzoekenden terecht bij UWV Werkbedrijf
IJmond (Kennemerhof 1).
Het grootste banenevenement
van Nederland staat dit jaar in
het teken van kansen. Immers,
ondanks de economische tegenwind zijn bedrijven nog steeds
op zoek naar personeel. Dit geldt
in het bijzonder voor sectoren
waar nog veel banen zijn, zoals
de zorg, het onderwijs, de beveiliging en de overheid. Maar ook
in branches die last ondervinden

van de crisis zijn mogelijkheden.
Goed voorbereid solliciteren
Werkgevers, opleiders en re-integratiebureaus staan in Beverwijk klaar met vacatures, informatie en advies. Daarnaast zijn
er allerlei activiteiten om goed
voorbereid te solliciteren. Een
kledingadviseuse van ‘Dress for
Succes’ geeft kledingtips- en
adviezen. Met een competentietest kunnen bezoekers hun verborgen talenten ontdekken. Dat
kan helpen bij het gericht zoeken naar een baan. Een cv-specialist geeft tips over sollicitatiebrieven en cv’s. De banenmarkt
biedt naast honderden vacatures
dus alle kansen om goed voorbereid te solliciteren. Ook is er
volop informatie over opleidingen en leerwerkbanen en zelfstandig ondernemen.

Blues meets Folk in
Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid – Sinds 1 mei
van dit jaar is Gert Brouwer de
nieuwe beheerder van de Ruïne
van Brederode, samen met zijn
vrouw. Naast de normale werkzaamheden organiseren zij ook
andere activiteiten. Zo vond het
Verhalenfestival er plaats en was
er een tentoonstelling met werk
van Yvonne Pilar. Nu gaat er

weer iets leuks plaatsvinden in
de kasteeltuin: Blues meets Folk.
De band Harmony Glenn speelt
originele Ierse volksmuziek, terwijl BluezzControl de blues ten
gehore brengt. Een aanrader
voor de liefhebbers. Het concert
vindt plaats op zaterdag 26 september vanaf 20.00 uur.

Roeiwedstrijd scouting
IJmuiden - De Regionale Scouting Roeiwedstrijden van de
Scouting Regio Haarlem worden
dit jaar gevaren op het Noordzeekanaal in IJmuiden. Alle voorgaande jaren werden de roeiwedstrijden gehouden op het
Spaarne in Haarlem. De zeeverkennersgroep Nannie van der
Wiele organiseert dit jaar de
roeiwedstrijden. Dit in het kader van hun 40 jaar bestaan en
om de Haarlemse groepen kennis te laten maken met hun vaargebied. Ook waterscouting groepen uit de regio’s grenzend aan
het Noordzeekanaal zijn uitgenodigd.
De roeiwedstrijden worden gehouden op zaterdag 26 september op het Noordzeekanaal ter
van hoogte van het Witte Thea-

ter tot aan de loswal van de kleine sluis. Rond 12.30 uur gaan de
eerste lelievletten (scouting zeilen roeiboten) van start.
Er wordt door de scouts gestreden om de Noordzeekanaal Bokaal. Minimaal vier roeiers per
boot strijden tegen elkaar. Dit
zijn meisjes en/of jongens in
de leeftijd van 10 tot 16 jaar en
16 plus scouts. Ook zullen er
wrikwedstrijden gehouden worden. Hierbij wordt de lelievlet van
bijna 6 meter door één persoon
voort bewogen met behulp van
een riem die aan de achterkant
van de boot in het water steekt.
De wrikwedstrijden zijn in 4 leeftijdscategorieën ingedeeld.
Rond 16.30 uur zullen de prijzen
worden uitgereikt aan de snelste
deelnemers.

24 september 2009

pagina 14

Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Zumba
De Dwarsligger - Met docente Murielle kun je op vrijdag 23
oktober van 20.00 tot 21.00 uur
een leuke en swingende avond
beleven. Zumba Fitness is een
leuke kennismaking van bewegen die je gezamenlijk doet met
een grote groep andere deelnemers waardoor de fun, de stimulans en de motivatie enorm hoog
ligt. Geef je snel op voor een leuke introductie van deze nieuwe
dansstijl! Kosten voor deze workshop bedragen 4,50 euro. Meer
info? Bel: 0255-512725.

Rommelmarkt
De Mel - Zondag 11 oktober organiseert Buurtcentrum De Mel
weer een rommelmarkt Heeft u
op zolder nog wat oude spulletjes staan die u graag wilt verkopen huur dan eens een kraam
op de rommelmarkt in De Mel.
Een tafel kost 2,50 euro per stuk,
de rommelmarkt begint om 12.00
uur, de zalen zijn vanaf 10.00 uur
open voor het inrichten. Meer
weten? Bel 0251-210050 of mail
naar info@demel.nl.

Activiteiten
voor kinderen

De Mel - Er zijn in Buurtcentrum
de Mel plekken vrij voor peutergym voor kinderen van 2 tot 4
jaar. Samen actief spelen, rennen, klimmen en klauteren. De
lessen worden door een ervaren
docente en assistente gegeven.
Iedere donderdagmorgen van
9.00 tot 10.00 uur en van 10.15
tot 11.15 uur. De kosten voor 30
lessen zijn 67 euro. • Iedere vrijdagmiddag middag van 16.00 tot
17.30 is er timmerclub in de Mel.
Jongens en meisjes worden uitgenodigd om mee te klussen! De
kosten voor 8 lessen zijn 16 euro.
Meer weten? Bel 0251-210050 of
mail naar info@demel.nl.

Cursus tekenen

De Brulboei - In de cursus
wordt aandacht besteed aan
de volgende onderwerpen; perspectief, compositie, anatomie
het vastleggen van sfeer, etc.
Om aan deze cursus te beginnen hoeft u niet te kunnen tekenen. Ook mensen die wel tekenervaring hebben, kunnen
aan deze cursus deelnemen. U
heeft nodig: tekenschetsboek
(potlood) A3 formaat , HB potlood, B3 potlood, zacht potloodgum, doezelaar of wattenstaafje.
De lessen worden gegeven op
maandag ochtend van 10.30 tot
12.00 uur. De kosten bedragen
voor 30 lessen 122 euro. Meer
weten? Bel 0255-510652.

Help, ik moet inburgeren
Moet u ook inburgeren?
Kom dan eerst naar de cursus ‘Help, ik moet inburgeren’. Inburgeren duurt ongeveer twee jaar. U leert de
Nederlandse taal en u krijgt
informatie over Nederland.
Daarna doet u examen.
‘Help ik moet inburgeren’ is een
korte cursus: hij duurt 4 lessen
van twee uur. Het is een voorbereiding op de lessen inburgering. U doet een paar taaloefeningen, u hoort iets over
interessante dingen in uw eigen buurt, u maakt opdrachten

op de computer en u krijgt informatie over de school waar u
in Velsen kunt inburgeren. Er is
ook tijd om met elkaar te praten. Hoe vinden uw man en kinderen het als u gaat inburgeren? Hoe zijn je contacten met
Nederlanders?
De lessen zijn in het Nederlands. De cursus ‘Help, ik moet
inburgeren’ is bedoeld voor
vrouwen die nog weinig Nederlands spreken. U bent welkom
als u eenvoudig Nederlands
kunt verstaan.
De vier lessen zijn op maandagavond, van 19.00 uur tot 21.00

uur. De data: 5, 12 en 26 oktober en 2 november 2009. Adres:
De Dwarsligger, Planetenweg
338, 1974 BP IJmuiden, telefoon 0255-512725. De lessen
worden gegeven door Ignace
Verberk van het regionaal Bureau Onderwijs in Haarlem, telefoon 023–5124080. Aanmelden graag zo spoedig mogelijk
bij Nanda Ramakers van buurtcentrum De Dwarsligger.
U betaalt een keer 15 euro voor
de 4 lessen samen. De cursus wordt georganiseerd door
Stichting Welzijn Velsen en het
RBO.

Creatief

De Spil - Dit seizoen starten
twee nieuwe creatieve activiteiten: de tekenclub en de
workshop sieraden maken. De
tekenclub bestaat in eerste
instantie uit 8 bijeenkomsten
op woensdagochtend (kosten 20 euro excl. materiaal).
De begeleider staat te popelen om deelnemers aanwijzingen te geven bij het tekenen
om eenieder zo verder op weg
te helpen. Tevens beschikt hij
over vele voorbeelden ter inspiratie. Bij de workshop sieraden maken, maken cursisten in twee woensdagochtenden originele nieuwe sieraden van oude sieraden. Docente Yvonne Vervoort is zeer
creatief met textiel en kralen
en steekt anderen graag aan.
Gebruik een van de vele voorbeelden om iets moois te maken. Een workshop van twee
bijeenkomsten kost 12,50 euro, cursisten nemen zelf oude kettingen en knopen
mee. Meer weten? Bel 0255510186.

Arti-kind
De Spil - In het vorige seizoen zijn we gestart met de
cursus Arti-kind. Ieder kind
kon op zijn eigen manier kennis maken met diverse teken- en schildermaterialen.
Een creatieve ontdekkingsreis
waarbij plezier hebben voorop
stond. Deze cursus gaan wij
in het nieuwe seizoen herhalen met op verzoek een aanvulling; een tekencursus. In
deze tekencursus leer je b.v.
hoe je een gezicht moet tekenen of een huis, je leert over
verhoudingen en perspectief.
Hou je van tekenen en schilderen dan is deze cursus heel
geschikt voor jou. Meer weten? Bel 0255-510186.

Opvoedthema
De Veste - start tijdens de inloopochtenden van MamaMia
deze herfst met maandelijkse opvoedkundige thema’s. De wijkverpleegkundige van het consultatiebureau zal op dinsdag deze
thema’s extra onder de aandacht
brengen. Op woensdag en donderdagochtend zullen er tijdens
de inloop over de thema’s materiaal op de info tafels liggen.
Naar aanleiding van de thema’s
zullen er ook knutselwerkjes e.d.
gemaakt wroden. De inlopen zijn
op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 - 11.00 uur.

Klusjes in huis
De Dwarsligger - Stekkers repareren, lekkende kranen verhelpen, boren etc. Alles wat u wilt
weten om er thuis zelf(standig)
uit te komen! Vanaf maandag 5
oktober van 9.15 tot 11.15 uur.
Kosten: 30 euro. Meer weten?
Bel 0255-512725.

Zelfmaakmode

De Dwarsligger - Vanaf 6 oktober kunt u op dinsdagmorgen
van 9.15 tot 11.15 uur 10 weken
lang leren naaien en werken aan
eigen patronen. Kosten: 15 euro.
Meer weten? Bel 0255-512725.

Dartclub

Velserbroekse jongeren
klimmen omhoog
De Koe - De jongeren die in
het voorjaar, samen met buurtbewoners, Stichting Welzijn Velsen, politie en Woningbouwvereniging Eigen Haard de Hang
Around activiteitenmiddag hebben georganiseerd bij de Westbroekplas in Velserbroek, hebben afgelopen zondag geklommen in de klimtoren nabij het
IJmuider strand. Na het winnen van twee belangrijke Hang
Around Awards voor de grootste
activiteit en beste samenwerking kregen zij van de gemeen-

te Velsen dit cadeautje voor hun
inzet. Er werd zondag weer fantastisch samengewerkt tussen
de jongeren en volwassenen om
veilig naar boven te klimmen en
weer naar beneden af te dalen.
Ook een vaartocht met de Drakenboot was een kwestie van
goed teamwork. Onder leiding
van twee jongeren, waarvan een
op de grote trommel het tempo
aangaf en de ander die het roer
in handen had, kwam de hele
groep weer veilig en droog terug.

Eetcafé De Smullerij
De Mel - Sinds enkele jaren bestaat op donderdag de mogelijkheid om gezamenlijk een lekkere maaltijd te nuttigen in buurtcentrum De Mel. Een groepje van drie vrijwilligers, aangevoerd door een echte kok, verzorgt een heerlijk hoofd- en nagerecht. Bezoekers dekken gezamenlijk de tafel en ruimen alles na afloop ook weer op waar-

na nog een kopje koffie of thee
gedronken wordt. Voor aanvang
van de maaltijd is er nog tijd voor
een gesprekje of een spelletje.
Op het prikbord van het buurtcentrum vindt u elke maand het
menu met de gerechten die de
komende 4 weken gemaakt worden. De maaltijd vangt aan om
17.30 uur en kost slechts 4,50
eruo per persoon.

De Spil - De dartclub van buurtcentrum de Spil verhuist naar de
dinsdagavond. Tevens verhuist
de club naar de ontmoetingsruimte omdat het daar gezelliger
is. De leden van de dartclub willen graag nieuwe darters uitnodigen om eens langs te komen.
Er wordt recreatief gedart en de
deur staat open om eens langs
te komen. Het darten begint om
19.30 uur. Deelname kost 6,50
euro per maand. Meer weten?
Bel 0255-510186.

Koken, hiphop
De Koe - Binnenkort gaan we
weer beginnen met de tienerkookcursus en de hiphopcursus. De kookcursus is op maandag van 17.00 tot 19.00 uur, 6 lessen voor 24 euro, leeftijd van 11
t/m 15 jaar. De hiphopcursus is
op woensdag van 17.30 tot 18.30
uur, 10 lessen voor 35 euro, leeftijd van 12 t/m 15 jaar. Meer weten? Bel 023-5481817.

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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Speciaal toernooi
op het Cruyff Court

Opening
Geurtuin
op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Op woensdag 30
september wordt om 16.00 uur
de Geurtuin op Informatieboerderij Zorgvrij aan de Genieweg in
het recreatiegebied Spaarnwoude officieel geopend. De opening wordt verricht door de vicevoorzitter van het recreatieschap
mevrouw Anette Baerveldt. De
Geurtuin is het resultaat van een
in 2006 gehouden ideeënprijsvraag met als thema ‘Denk mee
en lanceer een idee’, die door de
provincie Noord-Holland was
uitgeschreven om de recreatiegebieden in Noord-Holland leuker en aantrekkelijker te maken.
De tuin wordt onderhouden door
een medewerker van het werkvoorzieningschap Paswerk. De
geurtuin is dagelijks voor het
publiek geopend en vrij toegankelijk.

Modelbouw
bij Hobbyhuis

IJmuiden - Heeft u interesse
om zelf een vliegtuig of boot in
elkaar te zetten, en u weet niet
precies hoe dat moet, of u wilt dit
gezellig in groepsverband doen,
kom dan eens langs bij ‘t Hobbyhuis van A tot Z aan de Kromhoutstraat 50a op maandagmiddag van 13.00 uur tot 15.30 uur.
Inlichtingen: Carrie Nupoort, telefoon 06-12650716 of kom gewoon langs.

Leuke dag voor
Hartekampgroep
Velsen-Zuid - Woensdag 30
september organiseren de ondernemers in het recreatiegebied Spaarnwoude voor cliënten van de Hartekamp een leuke dag.
Vanaf 11.00 uur kunnen zij deelnemen aan verschillende activiteiten zoals: Vliegers maken, egels kleien, dennenappels
vullen voor vogels, een speurtocht met de boer georganiseerd
door Informatieboerderij Zorgvrij, golfspelletjes georganiseerd
door golfbaan Spaarnwoude,
paintballen georganiseerd door
Paintball Spaarnwoude, in een

echte Hummer rijden, georganiseerd door Action Planet. Ook
kunnen ze hun eigen pannenkoek bakken in pannenkoekenboerderij Onder de Platanen en
zelf lekker opeten. Na afloop van
de dag krijgen ze nog een heerlijk ijsbuffet aangeboden door
Villa Westend. Saplaza stelt een
stormbaan op waarop naar hartelust kan worden gespeeld.
Daarnaast kunnen ze nog sjoelen of een (nep)koe melken.
De dag wordt georganiseerd op
Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg 50 in Velsen-Zuid en
duurt tot 14.30 uur.

Klootschietjournaal

Velsen-Zuid – Van Full Speed
waren afgelopen zaterdag met
dertien leden komen opdagen in
het clubhuis. De derde zaterdag
van de maand is er het Persoonlijk Kampioenschap, dan gooit
ieder het hele parcours voor zich
zelf. Op de straatbaan (fietspad)
in Spaarnwoude is het nu slecht
gooien de sloten staan vol met
riet en het gras is ook hoog. Dus
dat is zoeken naar de ballen.
Op de straatbaan won Dirk met
19 schoten en 32 meter. Bertus
tweede met 23–16. Jan St. derde met 23–97. Ton vierde met 27–
1. Bianca vijfde met 28–19. Bertie zesde met 30 –22. Later op
de bosbaan werd Jan St. eerste
met 12–22. Dirk tweede met 12–
13. Bianca derde met 12–10. Ton
vierde met 13–27. Bertus vijfde
met 13–2. Bertie zesde met 16–
13. Bij de liefhebbers van het gewoon gooien werd team 1 met
Joke, Elly, Astrid, Lia, eerste met
96 schoten en 49 meter. Team
2 met Ingrid, Cor, Sonja werden
tweede met 114 schoten en 26
meter. Op de agenda staat in oktober op alle donderdagen om
20.00 uur in het clubhuis klaverjassen voor gehandicaptensport.
Meer informatie: Nico Prins, telefoon 0255–518648 of Dirk Sieraad, telefoon 0255-515602.

Grietje PolsMiedema 101 jaar
IJmuiden – Mevrouw Pols-Miedema vierde dinsdag in Velserduin, te midden van haar familie,
haar geboortedag. 101 jaar geleden werd zij als Grietje Miedema
geboren in Te Peins (Friesland).
Zij groeide op in een gezin met
drie kinderen. Grietje Miedema
is op 29 juli 1933 getrouwd met
Bote Pols. De heer Pols is op 17
september 1978 overleden. Het
echtpaar heeft geen kinderen
gekregen wat ze altijd erg jammer hebben gevonden.
In 1939 is het jongste kind van
de zwager van mevrouw PolsMiedema aan het echtpaar toevertrouwd. Uit het huwelijk van
hun pleegzoon werden twee kinderen geboren en vijf kleinkinderen. Voor mevrouw Pols-Miedema is dit altijd haar echte familie
geweest. Vanaf 2007 woont me-

vrouw Pols-Miedema niet meer
in Friesland, maar in IJmuiden,
vlakbij haar familie en wordt ze
liefdevol verzorgd in Verpleeghuis Velserduin. Omdat mevrouw
Pols-Miedema haar hele leven in
Friesland heeft gewoond spreekt
ze nog steeds het liefst in de
Friese taal.
De heer Pols was landarbeider
en dit bracht met zich mee dat
het echtpaar regelmatig moest
verhuizen. Zo hebben zij vele jaren door de kop van Friesland gezworven. Mevrouw PolsMiedema werkte in de huishouding bij de boeren waar de heer
Pols werkzaam was. Lezen was
een van de hobby’s van mevrouw Pols-Miedema veel gelezen en samen met haar man
heeft ze vele jaren gezongen op
een Christelijk gemengd koor.

IJmuiden - Op woensdag 30
september van 14.30 tot 17.00
uur vindt op het Cruyff Court in
IJmuiden een speciaal toernooi
plaats voor meiden in de leeftijd
van 10 tot 12 jaar.
In dit dubbele toernooi dat alleen
toegankelijk is voor meiden kan
men zowel voetballen als hockeyen tegen leeftijdsgenoten.
Het is ook mogelijk om slechts
aan één van deze sporten mee te
doen. Het hockeyen gebeurt met
kunststof sticks en een lichtere
bal voor de veiligheid. De organisatie is in handen van Buurtsport Velsen.
Buurtsport Velsen sport met de
jeugd op straat om het sporten te
stimuleren, maar ook om de situatie in een wijk gunstig te beïnvloeden. Eén van de aandachts-

gebieden van Buurtsport Velsen
is het welbekende Cruyff Court in
IJmuiden aan het Pleiadenplantsoen. Dit veld wordt veel gebruikt door de jeugd voor voetbal en Buurtsport organiseert
hier ook op elke eerste woensdagmiddag van de maand voetbaltoernooien voor de jeugd, van
half 3 tot 5. Nu is de grondlegger
van dit Court, de Cruyff Foundation, van mening dat er te weinig meiden sporten op hun velden. Men heeft daarom nu extra subsidie beschikbaar gesteld
om hier iets aan te doen. Buurtsport Velsen organiseert daarom
een speciaal toernooi, waarbij
leuke prijzen te winnen zijn. Er is
plaats voor zes meidenteams en
men kan zich nog opgeven: bel
Ad Otten: 06-11883720.

Full Speed Darts nieuws
Velsen-Zuid - Tijdens het schrijven van dit stukje zijn we al drie
weken verder in de competitie.
In de eredivisie is men flink aan
het strijden Albert Mol en Martin
de Vreugd delen de eerste plaats
met acht punten uit drie wedstrijden. Ook de tweede plek wordt
gedeeld namelijk door Arend
van Vierzen en Sander Roos met
zeven punten uit twee wedstrijden. Op de derde plek vinden we
Peter Voetman met zes punten
uit drie wedstrijden.
Ook in de Eerste divisie wordt
al flink gestreden. Op de eerste plaats Paul Blanken met
tien punten uit drie wedstrijden.
Mascha ter Wolbeek ligt tweede met negen uit drie wedstrijden. De derde plek is voor Dennis Verzijlberg met zes uit twee
wedstrijden. Ron van der Wel
is vierde met zes punten maar
heeft hier drie wedstrijden voor
nodig gehad.
Ronald Pomp heeft inmiddels
de eerste plek in handen in de
Tweede divisie door tien pun-

ten uit drie wedstrijden te behalen. De tweede plaats is voor Els
prins met vijf uit twee wedstrijden. De derde plek wordt bezet
door Harrie de Vries ook met vijf
punten maar heeft hier drie wedstrijden voor nodig gehad.
In de derde divisie de nieuwkomers Cees Oldenburg, Ifor
Roersma en Paul Hollander op
een gedeelde eerste plaats met
één punt uit twee wedstrijden.
Een tweede of derde is er nog
niet omdat nog niet alle deelnemers in deze divisie aanwezig
zijn geweest.
Ook darten bij Full Speed? Kom
dan gerust eens langs op de dinsdag avond in het gezellige clubhuis. Neem je Darts mee want je
mag twee keer gratis mee spelen. Pijlen kunnen eventueel ook
geleend worden De vereniging
hanteert een minimum leeftijd
van 16 jaar, een maximum leeftijd kennen zij niet.
Voor meer informatie: Mark van
Loon, telefoon 0255-534876 of
fullspeeddarts@quicknet.nl.

Duurzame energie in
Kruisbergflat van start
IJmuiden - De werkzaamheden voor het duurzame collectieve warmwatersysteem voor de
Kruisbergflat zijn afgerond. Vrijdag 25 september om 16.30 uur
zet wethouder Ockeloen, milieuzaken, met een symbolische
handeling het nieuwe warmwatersysteem voor de Kruisbergflat
in werking. Zodra de zon gaat
schijnen, wordt het warmwatersysteem gevoed door de zonnecollectoren op het dak.
Het duurzame gedeelte van het
werk is daarmee klaar. Aansluitend wordt de mechanische ventilatie gerealiseerd, maar dat valt
buiten het project duurzame
energie. Het proces is prima verlopen. De goede medewerking

van de bewoners en de bewonerscommissie was daarbij van
groot belang. De Kruisbergflat
is voor Woningbedrijf Velsen een
voorbeeld voor gelijksoortige
projecten. Het is voor Woningbedrijf Velsen een belangrijke
stap als het gaat om duurzaamheid. Woningbedrijf Velsen is een
maatschappelijk
ondernemer,
die zich verantwoordelijk voelt
voor een duurzame kwaliteit van
wonen. Stijgende energieprijzen
worden in de toekomst een belangrijke factor voor de stijging
van de totale woonlasten. Omdat
het nieuwe systeem minder gas
verbruikt, is het vooral op de langere termijn een duurzamer en
goedkoper systeem.
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Langer bruin
dankzij Sun
Tan Lounge

Timmer- en onderhoudsbedrijf De Meer
IJmuiden - Aan de Industriestraat 17G in IJmuiden heeft
Henk de Meer zijn timmer- en
onderhoudsbedrijf
gevestigd.
Dit jonge, dynamische en gecertificeerde bedrijf is gespecialiseerd in houtsanering, renovatie
en onderhoud. Door heel Nederland worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door gecertificeerde vakmensen. Hierbij kan het gaan om conserveren en repareren van ongezond
en aangetast hout dat door middel van speciale epoxy weer als
nieuw wordt hersteld. Maar ook
het plaatsen van nieuwe kozijnen en ramen, die in de eigen
werkplaats worden gefabriceerd
en waarbij ook weer de speciale
epoxy een belangrijke rol speelt
zijn een onderdeel van het leveringsprogramma. Met deze speciale middel worden ijzersterke
hoekverbindingen tot stand gebracht, die tevens de kans op

houtrot in de toekomst tot een
minimum beperken.
In veel gevallen komen de opdrachten van woningbouwverenigingen, waarbij doorgaans
grote aantallen kozijnen moeten worden vervangen of gerepareerd, maar ook particuliere opdrachten zijn natuurlijk
welkom. Ingeval van renovaties
plaatst men ook nieuwe deuren,
ramen, kozijnen, dubbel glas en
kan ook voor een Politie Keurmerk worden gezorgd. Momenteel lopen er een aantal grote
projecten, onder andere in Zegveld en Woerden waar, in beide
plaatsen, bij ruim 40 woningen
houtsanering moet plaatsvinden.
Maar ook bij Parlevliet in IJmuiden moet in de koelruimtes circa
27 kilometer speciale kit worden
aangebracht. Meer informatie is
te vinden op www.de-meer.eu of
via telefoonnummer:
06-53587277.

Whisky inlooopmiddag
bij Gall & Gall van Setten
IJmuiden - Gall & Gall van Setten aan Plein 1945 nr. 49 presenteert met medewerking van
Whisky Import Nederland op de
koopzondag van 27 september
een middag van 13.00 tot 16.00
uur met whisky informatie en
een inloopproeverij.
De heer Hans Bol van Whisky
Import Nederland is in de winkel aanwezig om al uw vragen
te beantwoorden. In de proef-

kelder heeft u de gelegenheid
om, eventueel tegen een kleine vergoeding, een aantal mooie
en bijzondere Malt Whisky’s te
proeven.
Op tafel staan een aantal Malt
Whisky’s van onder andere
Adelphi, Berry’s Bros & Rudd,
Provenance en nieuwe Vintage Malts van Wemyss (speciale soorten binnen een week leverbaar).

IJmuiden - Sun Tan Lounge
IJmuiden ziet ze na iedere vakantie weer: klanten die binnen een week na hun vakantie
weer net zo gehaast en gestrest
zijn als de weken vóór de vakantie. Met een vakantiebruine
teint terugkomen van vakantie is
voor veel mensen een teken dat
het een mooie vakantie was. Je
bent helemaal opgeladen en het
bruine lijf herinnert je daar aan.
,,Maar de huid vernieuwt zich
continue en wanneer de vakantiezon niet meer bij je benen kan
komen, verdwijnt het bruin snel.
Gelukkig is er een simpele oplossing: blijf ook na je vakantie af
en toe nog genieten van de vakantiezon. Wanneer ex-vakantiegangers gebruik maken van de
professionele zonne-apparatuur
bij SunTanLounge IJmuiden, zullen ze zich weer even wanen op
dat heerlijke strand of dat mooie
uitzicht bij die bergen. De zonneapparatuur is voorzien van allerlei comfortelementen. Het ligvlak
is heerlijk ruim en ergonomisch
gevormd, waardoor je comfortabel ligt. De temperatuur tijdens
de zonnesessie is aangenaam
door het verkoelende briesje
dat de instelbare ventilatie geeft.
Met eigen muziek, heerlijke geuren en verfrissende nevel hervindt de zonaanbidder de ontspanning tijdens de minivakantie. Zo is het langer behouden
van je mooie teint nog een relaxte activiteit ook. SunTanLounge
IJmuiden, is lid van de brancheorganisatie Samenwerking Verantwoord Zonnen, waardoor
zonaanbidders verzekerd zijn
van deskundigheid. ,,We passen
de zonnekuur aan op de huid
van onze klanten, zodat de huid
nooit te veel zon krijgt. Ook na
de vakantie kijken we goed naar
het huidtype en de huidige bruine kleur”, zegt de zonneconsulent. Het bijhouden van de bruine teint hoeft ex-vakantiegangers overigens niet veel tijd te
kosten. Het gaat om het verantwoord bijhouden van een lichte
teint. Extra advies over de verzorging van de huid en aanvullende
tips over zonnecosmetica maken
het vakantiebruine plaatje compleet. Voor meer informatie over
het binnenzonnen, een verantwoorde kuuropbouw of een persoonlijk interview kunt u contact
opnemen met: SunTanLounge,
Velserduiplein 2A in IJmuiden.
Kijk ook op www.suntanlounge.
nl of 0255-514650,

Rijbewijs kwijt
Regio - Een 16-jarige bromfietser raakte afgelopen zondag zijn
rijbewijs kwijt, toen bij een alcoholcontrole bleek dat hij teveel
gedronken had. De Heemskerker moest omstreeks 00.45 blazen toen hij aan de kant was gezet op de Zeestraat. Hij krijgt
proces-verbaal.

Restaurant De Heeren
van Velsen een begrip
Velsen-Zuid - Al lange tijd is
restaurant De Heeren van Velsen
een begrip in Velsen en omstreken. De historie begint al ruim
vijftien jaar geleden, toen het
nog een gerenommeerd pannenkoeken restaurant was met
een uitgebreide keuze uit allerlei soorten en smaken.
In de loop der jaren is de formule
echter steeds veranderd. De collectie pannenkoeken werd langzamerhand teruggebracht naar
een beperkt aantal, terwijl er op
de bovenetage een eetcafé werd
geopend. Echter, gezien de grote belangstelling hiervoor en ook
nog het restaurant op de benedenetage bleek dit, logistiek,
geen haalbare kaart. Vandaar
dat Petra en Lucien van der Wal,
inmiddels ook met zoon Luciano
in de zaak, besloten om alle activiteiten te concentreren op de
benedenetage. Gezien de gro-

te belangstelling van de clientèle
om hier een hapje te gaan eten,
werd het tijd om zowel de dinerruimte als de keuken aan een ingrijpende verbouwing te onderwerpen. Het geheel is nu naar de
eisen van deze tijd ingericht met
frisse kleuren en modern meubilair. Vanuit het restaurant is het
nu ook mogelijk om de koks in
de keuken te zien zwoegen om
te zorgen dat uw diner tot in de
puntjes verzorgd op tafel komt.
Aan de achterkant van het restaurant is een loungeafdeling ingericht, waar een aperitiefje kan
worden genoten. Maar ook is het
mogelijk om in dit afgescheiden
gedeelte met een wat kleiner gezelschap in een wat intiemere
sfeer het diner te gebruiken.
Meer informatie is te vinden op
www.deheerenvanvelsen.nl of
telefoonnummer
0255-531717.

Gall & Gall van Setten
twee keer in het nieuw
Velsen - De Gall & Gall van Setten winkels aan Plein 1945 te
IJmuiden en Hagelingerweg te
Santpoort–Noord tappen uit een
nieuw vaatje. Want zowel interieur als exterieur hebben afgelopen week een metamorfose ondergaan. ,,We hebben de
zaak stevig onder handen genomen”, aldus de eigenaren Richard, Thea en Albert van Setten. ,,Op de gevel en in de winkel prijkt het kersverse logo. Het
vertrouwde bordeauxrood heeft
plaatsgemaakt voor de nieuwe huiskleuren oranje en grijs.
Sfeerbeelden maken het plaatje compleet. De heldere ‘navigatie’ maakt het zoeken voor de
klant een stuk makkelijker. En –
last but not least – hebben wij

ook onze bestelauto’s aangepast en ons zelf ook letterlijk in
een nieuw jasje gestoken,” zeggen Richard, Thea en Albert van
Setten trots.
Nieuwsgierig geworden naar de
nieuwe eigentijdse en frisse uitstraling van de Gall & Gall winkels in IJmuiden en SantpoortNoord? Dan is het tijd voor een
hernieuwde kennismaking. Iedereen uit IJmuiden, Driehuis en
Santpoort is welkom. En wie op
vrijdag 25 en zaterdag 26 september snel is, staat een verrassing te wachten. Want zowel op
vrijdag als op zaterdag krijgen
de eerste 100 klanten een ‘Gall &
Gall in ‘t nieuw’ boodschappentas mét een handige flessenlus
cadeau.
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Muziek uit
jaren ’70 en
’80 in Seasons

Alderliefste in Zeewegbar
IJmuiden - Zaterdag 26 september speelt Alderliefste opnieuw in de Zeewegbar. Alderliefste is bekend met het nummer ‘Laat me/Vivre’ samen met
Ramses Shaffy en Liesbeth List.
Iedereen vraagt ruimschoots van
te voren (dus twee weken nadat
ze geweest zijn): Wanneer komt
Alderliefste weer spelen?
Dat is altijd even afwachten want

die jongens hebben het razend
druk en de Zeewegbar is altijd
blij wanneer ze toch eens per
jaar nog een plekje vrij maken
voor een optreden hier.
Nou zaterdag is het dan zover:
Alderliefste komt. Dans er lekker
op los in de Zeewegbar en geniet
van deze spectaculaire band. De
aanvang is om 21.00 uur en de
entree is gratis.

PvdA wil nieuwe
insteek Groot Helmduin
IJmuiden – De PvdA is het niet
eens met het afblazen van Groot
Helmduin. Dat blijkt uit een aantal kritische vragen die zij nu
aan het college stellen. Zo pleit
de PvdA voor meer samenwerking en een groter gebruik van
de multifunctionele accommodatie die Groot Helmduin moest
worden. Het toelaten van nieuwe
activiteiten en een beter gebruik
van de aanwezige ruimtes zijn
volgens de PvdA goede opties.
Ook vindt de PvdA dat creatiever moet worden gekeken naar
de financiële mogelijkheden van
het project en dat moet worden
bekeken of het mogelijk is dat
de gemeente eigenaar wordt van
Groot Helmduin in plaats van de
woningcorporaties. Ook stelde

de PvdA een aantal kritische vragen over het parkeren bij Groot
Helmduin. Zo vragen zij zich af
waarom er 64 parkeerplaatsen
moeten komen voor het kinderdagverblijf. ‘Welk kinderdagverblijf heeft zoveel parkeerplaatsen?’ stellen zij. De frictie van
parkeerdruk tijdens de weekeinden tussen bewoners en gebruikers van de sportaccomodatie kan ook op een andere manier worden opgelost, bijvoorbeeld door eigen parkeerplaatsen voor bewoners en sporters.
De kritische vragen van de PvdA
laten duidelijk blijken dat de partij vindt dat een nieuwe insteek
van de gemeente voor Groot
Helmduin zeer wenselijk is. (Karin Dekkers)

IJmuiden - Na de zomer is er
een nieuw concept gelanceerd
door Seasons Café. Samenvallend met de interne aanpassingen heeft Seasons er voor gekozen om iedere vrijdag een duidelijk concept neer te zetten. Jarenlang heeft Seasons bestaan
uit ‘de seizoenen’, wat betekende dat per half jaar het interieur qua uitstraling en muzieksoort veranderde. Toch is de tijd
voor Seasons aangebroken om
na 22 ‘seizoenen’ een nieuw tijdperk binnen te stappen. In Seasons wordt het interieur beetje bij beetje aangepast en veranderd, zodat er na afloop een
nieuwe Seasons geboren is. In
aanloop naar de complete metamorfose heeft de vrijdag al een
vaste invulling gekregen. Er zal
alleen maar muziek uit de jaren zeventig en tachtig gedraaid
worden. Uiteraard komen de bekende hits voorbij, maar ook vele
minder bekende nummers zullen
gedraaid worden. Het moet een
avond zijn, waarbij men kan genieten van de muziek en dansen op de muziek. Overigens is
het niet verplicht om te dansen
op de muziek uit de voorbije tijden, het samen zijn en de muziek moeten de belangrijkste redenen zijn. Uiteraard zal met de
ingezette metamorfose ook het
serviceniveau in Seasons stijgen.
Uitgaan zal weer uitgaan worden, zoals dat ooit bedoeld is. Iedere vrijdag en zaterdag is Seasons geopend vanaf 23.00 uur
tot in de late uurtjes. En natuurlijk blijft de entree gratis.

IJmuiden - Iedereen is momenteel natuurlijk druk bezig met apart
plastic inzamelen, waardoor veel plastic hergebruikt kan worden.
Metaalhandel Broersen uit IJmuiden doet hetzelfde, maar dan met
metaal, getuige deze vracht op een ponton, met voorop de Sea Alfa.
De Hercules fungeerde als achterboot. (foto: Rick Folkerts)

IJmuiden – Het is alweer zes
jaar geleden dat Eileen en Jimmy
Eetcafé Dinges overnamen. Zij
gingen gewoon door op de oude
voet, want de vertrouwde formule sloeg goed aan. Jong en oud
voelt zich thuis bij Dinges, waar
men in een ongedwongen sfeer
lekker kan eten voor weinig geld.
Er is een grote kaart met een ruime keuze uit heel veel diverse
gerechten. Soms vonden klanten het wel eens moeilijk om te
kiezen uit al dat lekkers. Daarom
hebben Eileen en Jimmy een leuke actie bedacht. Om alles eens
uit te proberen, kan men nu kiezen voor meerdere gerechten. Er
is keuze uit onder andere shoarma, saté, slibtong, spareribs,

gamba’s en nog veel meer, met
uitzondering van enkele gerechten van de kaart. Voor 17 euro kan men onbeperkt eten. De
gerechten worden geserveerd
met patat, aardappels en salade. Deze actie is geldig vanaf nu
en duurt de hele maand oktober. Wie lekker wil eten en zich
eens wil laten verrassen, moet
dus bij Eetcafé Dinges zijn. Onbeperkt eten voor 17 euro, waarbij men kan kiezen voor diverse
gerechten van de kaart. Eet smakelijk! Dinges is te vinden aan de
Kennemerlaan 24 en telefonisch
bereikbaar via 0255-515704. De
keuken is tot in de kleine uurtjes
geopend, op maandag is het eetcafé gesloten.

Bokbierdag
Velsen - Zondag 11 oktober is
er vanaf 12.00 uur weer een Kennemer Bokbierdag. Diverse café’s waaronder Bartje, Middeloo, Koops, De Tapuit, 1ste Aanleg en de Flapcan zullen overheerlijke bokbieren schenken, al
dan niet vergezeld door een toepasselijk hapje. Deze keer géén
fietsroute, vlag, stempelkaart of
inschrijfgeld, want op deze dag
mogen de deelnemers hun eigen
koers bepalen.

Velsen Centraal
op Seaport TV

Varende schroothoop

Leuke actie bij Dinges

Velsen - Het dagelijkse tv-programma Velsen Centraal op
Seaport TV is elke dag om 17.00
en 21.00 uur te zien. Op vrijdag
25 september starten afwisselend twee programma’s, die de
gehele week iedere dag uitgezonden worden. Komende week
zijn de fractievoorzitters van de
VVD, LGV en Groen Links van
de gemeenteraad van Velsen de
studiogasten. In het andere programma wordt de nieuwe burgemeester van Velsen mr. Franc
Weerwind geïnterviewd.

Gallino Kids nieuwe
sponsor VSV D1
Velserbroek - Gallino Kids uit Santpoort heeft VSV D1 in een nieuwe wedstrijdtenue gestoken. De D1 is dit jaar een nieuw samengesteld team en er was nog geen kledingsponsor voor dit elftal. Tegenwoordig een zeldzaamheid als je bij VSV in de jeugd voetbalt. Menig
elftal is voorzien van sponsorkleding. De spelers en begeleiding willen hierbij Gallino Kids uit Santpoort-Noord hartelijk bedanken voor
het mooie tenue.

Koor Vitaal Kerstproject
IJmuiden - Een oproep aan
graag zingende senioren vanaf 55 jaar om het Velser Seniorenkoor ‘Vitaal’ te komen versterken bij dit tweede Kerstproject.
Repetities, onder leiding van dirigent Thom ten Harkel, zijn elke woensdag van 09.45 tot 11.45
uur in wijksteunpunt de Delta,
Rijnstraat 2 IJmuiden. Het concert zal worden uitgevoerd op

20 december, zoals gebruikelijk in de Laurentiuskerk, Fidelishof IJmuiden. Naast de bekende, staan er nieuwe én heel oude Nederlandse kerstliederen en
Engelse Christmas carrols op het
programma. Vanaf woensdag 23
oktober zijn belangstellenden
welkom, een of twee weken later
instappen is geen probleem. De
kosten per repetitie zijn 1 euro.
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Overwinning
voor VSV

Speeltuin Santpoort dicht
voor groot onderhoud
Santpoort - Het Woningbedrijf
Velsen heeft dit jaar besloten om
haar jaarlijkse dag vrijwilligerswerk volledig te besteden aan
de altijd druk bezochte speeltuin Santpoort. Met 80 man zal
het hele speelpark worden aangepakt voor een grote schoonmaak- en opknapbeurt. Daar
komt nogal wat bij kijken, onder
andere de opbouw van steigers
en stellages wat allemaal niet
te combineren is met het veilig
spelen van de kinderen. Het be-

stuur heeft dan ook besloten de
speeltuin de hele week 40 gesloten te houden zodat dit geweldige vrijwilligerswerk goed en veilig kan worden uitgevoerd. Bij
eventueel slecht weer is de optie
open om ook week 41 gesloten
te blijven. De speelgrage kindertjes kunnen zich daarna echter
weer volop uitleven en ter compensatie wordt er een prachtige
week gepland in de herfstvakantie wanneer het speelseizoen officieel wordt afgesloten.

Geschenkenveiling
Engelmundus Driehuis
Driehuis - Op 3 oktober vindt
weer de jaarlijkse geschenkenveiling in Parochiekerk H. Engelmundus in Driehuis plaats. Het
belooft weer een bijzondere dag
te worden, de aanvang is om negen uur.
Sinds zo’n 35 jaar zetten parochianen zich in om geld bijeen
te brengen en om zodoende onze mooie kerk te laten voortbestaan.
Er worden oliebollen gebakken,
bollenpakketten gemaakt, lootjes verkocht, er is een gezellige
en goedkope rommelmarkt en

nog veel meer. Ook zorgen vrijwilligers er weer voor om alles
in alle opzichten gezellig aan te
kleden, zodat iedereen zich welkom zal voelen. Wie wil de kerk
met geschenken helpen? Dan
zijn zij u zeer dankbaar.
Welkom
zijn
houten
(klein)meubelen, spiegels, stoeltjes en dergelijke, zijdeglans en/
of muurverf; kwasten en schuurpapier; resten behang; en aardewerk potten. Caroline WalgienNijssen, telefoon 06-14167295
komt dit namens de kerk graag
ophalen.

VSV E1 nieuw in ‘t pak

Velserbroek - VSV E1 heeft vorige week zaterdag nieuwe trainingspakken ontvangen van Glazenwas- en schoonmaakbedrijf van Kuijk.
Zaterdagochtend, in de stralende zon, gingen de spelers met de
sponsor op de foto. De spelers van VSV E1 willen de heer Mike van
Kuijk nog heel erg bedanken voor deze mooie pakken.

Velserbroek - Na de vrij probleemloze overwinning op laagvlieger Purmerend vorige week
wachtte nu Onze Gezellen. In het
verleden was deze tegenstander
altijd lastig te bestrijden en werden zelden de punten binnengehaald tegen onze buren. VSV begon aanvallend en al na tien minuten hing de 1-0 aan de scorepaal. Een terugspeelbal werd
door doelman Hurkmans opgeraapt en de scheidsrechter kon
niets anders dan een indirecte vrije trap geven. Bob Schol
schoot de bal eenvoudig langs
de niet goed opgestelde muur.
Zo kwam VSV wel heel makkelijk aan de goede kant van de
score. Hierna ontwikkelde zich
voornamelijk een middenveldpartij met weinig goed voetbal
van beide kanten. Toch kreeg
OG nog een mooie kans uit een
verre inworp maar doelman De
Vent redde bekwaam tegen zijn
oude club. De grootste kans om
de wedstrijd definitief te beslissen kreeg VSV vlak voor de rust.
Een prima voorzet van Roel Pitstra werd door Pascal Maat twee
keer tegen de keeper geschoten en de rebound op deze actie
schoot Floyd Hille over. De tweede helft was van een matig gehalte. OG probeerde druk te zetten maar maakte een ongeïnspireerde indruk. VSV verdedigde
onder leiding van de sterk spelende Orlando Williams de nul
en plaatste zo nu en dan een gevaarlijke counter. Uit deze counters kwam Roel Pitstra tweemaal
alleen op de vijandelijke doelman af maar tweemaal plaatste
hij een zacht rollertje in de handen van de keeper. Vlak voor tijd
viel de beslissing, Pistra sprintte
de verdedigers eruit en gaf Furlen Bouma de gelegenheid om
de 2-0 binnen te tikken. Na de
wedstrijd bleek zowel HSV als
Saenden verloren te hebben en
is VSV achter ZTS naar een gedeelde tweede plaats opgerukt.
In de ochtenduren vooraf aan
deze wedstrijd vocht VSV 2 een
heroïsche strijd uit tegen medekoploper EDO 2. I Door een doelpunt van Dennis van de Manakker na voortreffelijk aangeven
van Khalid el Kadoussi wist VSV
met 1-0 te winnen. Jammer was
het dat de scheidsrechter waarschijnlijk slecht geslapen had
want hij strooide met gele praten
wegens praten. Ik weet niet of de
KNVB door de kredietcrisis een
tekort moet wegwerken en daardoor de arbiters heeft geïnstrueerd om vooral veel belachelijke
gele kaarten geven om zodoende maar veel boetes binnen halen anders kan ik deze kaartenregen niet verklaren. VSV stond
al na twintig minuten met tien
man en kreeg evenzogoed nog
de beste kansen. Wederom was
de teamspirit uitstekend te noemen en door kei en keihard werken werden er weer drie punten
aan het totaal toegevoegd. Zondag moet VSV 1 naar OFC en
VSV 2 naar DWS 2.

Burgmeijer verricht
loting volleybaltoernooi
Velserbroek - Op donderdag 17
september werd in café het Polderhuis de loting verricht voor
het 6e 123 Makelaar dames straten zaalvolleybaltoernooi Velserbroek Onder toeziend oog van
de organisatie van het toernooi
en Smashing Velsen verrichte Wies Burgmeijer de trekking.
De loting staat binnenkort op
de vernieuwde site www.straatvolley.nl. Dit jaar verschijnt het
tweede kampioensbord ergens
aan een lantarenpaal in de Velserbroek. Vlak onder de naam
van de straat, met dezelfde witte letters op de bekende lichtblauwe achtergrond: kampioen
straten
zaalvolley-baltoernooi
Velserbroek 2009 Frans Looij
heeft met zijn medeorganisatoren, JanKees Holst, Frank Post
en volleybalvereniging Smashing
Velsen in 6 jaar tijd een volwaardige tegenhanger van het uiterst
populaire
zaalvoetbaltoernooi
voor heren-stratenteams uit de
grond gestampt. Aan het 6e volleybaltoernooi doen 10 oktober

maar liefst 24 damesteams mee.
Verdeeld over zes poules strijden zij tussen 15.00 en 21.00 uur
om de felbegeerde wisseltrofee
én sinds vorig om het blauwe
naambord. Daarnaast zijn er prijzen voor de beste speelster, het
grootste talent, het meest sportieve team de meest enthousiaste straat en de poedelprijs. Alle moeders kunnen ongestoord
volleyballen, want hun kinderen
worden beziggehouden met een
ballonnenclown, een tekenwedstrijd, schminken en video’s op
een groot scherm. En na de finale is er weer een groot feest in
café het Polderhuis met de coverband Linke Soep.
Als opmaat voor het toernooi
wordt er een clinic gehouden op
donderdag 1 oktober van 20.00
uur tot 22.00 uur. Zo’n 120 vrouwen zullen onder leiding van
Boudewijn Maas Jochem de
Gruijter Rodin Merx, en Paul Pilon, gaan werken aan hun volleybaltechniek. M www.straatvolley.nl.

Terrasvogels kampioen
Santpoort-Zuid - Hoewel de
honkbalcompetitie nog niet is
afgelopen, werd afgelopen zaterdag feest gevierd op sportpark De Elta in Santpoort-Zuid.
De aspiranten 1 van de Terrasvogels hadden voldoende aan een
overwinning op RCH Pinguins
uit Heemstede (vierde plaats in
de competitie) om kampioen te
worden in hun poule. De blauwwitten wonnen onder grote publieke belangstelling overtuigend met 16-0, waarna het feest

kon losbarsten. Het Terrasvogelsteam heeft –onder aanvoerderschap van Tom Dekker- de hele
competitie overtuigend gedomineerd. Slechts één keer moesten
de aspiranten een verlies incasseren; in de overige 16 wedstrijden werd de slagkracht uit Santpoort in winst omgezet.
Nu moet nog één competitiewedstrijd worden gespeeld,
waarna de handschoenen en
knuppels weer tot volgend voorjaar in de kast verdwijnen.
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Come Correct
bij Dekamarkt

Klarinet trio en Pauni
Trio in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Een dubbelconcert op vrijdag 25 september om 20.15 uur in ’t Mosterdzaadje. In de hoofdrol de pianist Sergey Smirnov die voor de
pauze soleert met Rachmaninov
en Grieg. Daarna samen met de
klarinettiste Ryanne Hofman en
de cellist Willem Stam het grootse en beroemde Klarinet trio van
Brahms. Kamermuziek van de
bovenste plank. Sergey Smirnov
opent het concert met Rachmaninov.
Het Pauni Trio is op zondag 27
september om 15.00 uur te gast
in ’t Mosterdzaadje. Juliëtte van
Dijk, Iris Ficker en Mariëlle de
Winter nemen het publiek mee
op een wonderschone reis door
Bulgarije. Het repertoire omvat al

het menselijke. Het Nederlandse publiek laat de messcherpe
dissonanten en de schitterendste harmonieën muisstil op zich
afkomen, geheel in de ban van
het mysterie van de Bulgaarse stem. In Bulgarije zelf zweept
de muziek het publiek de dansvloer op. Er is daar ook muziek
voor hen geschreven. In oktober
wordt hun debuut cd gepresenteerd in het Concertgebouw van
Amsterdam.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
Santpoort-Noord, telefoon 0235378625.
Vanaf een half uur voor aanvang
is de zaal open. Toegang vrij, een
bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie ook www.mosterdzaadje.
nl. (foto: Ton Maas)

Try-out Tjalling en
Kees op De Beekvliet
Velserbroek - Dinsdag 22 september werden de kinderen van
de groepen 1 tot en met 4 van
basisschool De Beekvliet in Velserbroek verrast met de allereerste uitvoering van Smakelijk
eten, de nieuwste voorstelling
van het komisch muziekduo Tjalling en Kees.
De twee muzikanten en grappenmakers kwamen namelijk
hun try-out geven in de aula van

De Beekvliet. Rode draad van de
voorstelling was dat Tjalling trek
had, maar geen geld om een boterham te kopen.
Grappige situaties en vrolijke
liedjes volgden elkaar daardoor
in rap tempo op en de kinderen, die helemaal in het verhaal
zaten, klapten gezellig mee. Al
met al een hele smakelijke primeur voor de leerlingen van De
Beekvliet.

Regio - Zaterdag 26 september
treedt de Apeldoornse breakdance crew Come Correct (bekend van Holland’s got talent)
op bij drie verschillende vestigingen van DekaMarkt. Deka’s
Come Correct tour. Op zaterdag
26 september zal de breakdance
crew de volgende filialen bezoeken: Floridaplein in Haarlem van
12.30 tot 14.00 uur en aan de Hagelingerweg in Santpoort-Noord
van 15.00 tot 16.30 uur. De succesvolle breakdance groep is
het ‘gezicht’ van Deka’s BlingBling actie die momenteel in volle gang is. Vijf weken lang geeft
Come Correct op zaterdag daverende demonstraties in 3 verschillende Deka filialen. Na afloop kunnen bezoekers zelf aan
de slag. De tourdata en deelnemende winkels zijn te vinden op
www.dekamarkt.nl.

Bijzondere
bijstand

Velsen - Bijzondere bijstand is
een eenmalige uitkering die men
kan ontvangen als er sprake is
van noodzakelijke kosten die niet
van het inkomen betaald kunnen
worden. Het gaat om kosten die
buiten het normale uitgavenpatroon vallen als gevolg van sociale of medische omstandigheden.
Voor de bijzondere bijstand geldt
als hoofdregel: eerst aanvragen,
dan aanschaffen! De bijzondere bijstand kan worden gebruikt
voor onder andere de eigen bijdrage tandartskosten, (mits u
voldoende verzekerd bent voor
de tandarts bij uw ziektekostenverzekering), aanschaf van een
bril, gehoorapparaat, meerkosten maaltijdvoorziening en een
wasmachine. Er bestaat mogelijk
recht op bijzondere bijstand als
het inkomen en vermogen lager
zijn dan de vastgestelde grenzen. De Formulierenbrigade Velsen kan kijken of iemand in aanmerking komt voor de regeling.
Daarnaast helpen zij bij het invullen van het formulier. De Formulierenbrigade Velsen is gevestigd in Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, gebouw ‘de
Delta’, Rijnstraat 2 te IJmuiden.
Op werkdagen zijn zij bereikbaar
tussen 09.00-17.00 uur op telefoonnummer 0255-533885 en
via de e-mail: formulierenbrigadevelsen@madi-mk.nl. Bij mensen die graag hulp willen maar
niet mobiel zijn komt de Formulierenbrigade thuis.

Drankdief
betrapt
Haarlem - Een 16-jarige jongen
uit Overveen werd afgelopen zaterdag omstreeks 03.00 uur betrapt toen hij uit de kelder van
een horecabedrijf twee flessen
drank pikte. De politie heeft de
jongen overgedragen aan het
HALT-bureau.

Koor van start
in Velserbroek

Velserbroek - Afgelopen vrijdag
is in buurthuis de Veste het eerste Nederlandstalige gezelligheidskoor van Velserbroek van
start gegaan. Het koor, nu nog
zonder naam, gaat uitsluitend
Nederlandstalige liedjes zingen.
Er worden liedjes uit de oude
doos gezongen, maar ook liedjes uit ‘deze tijd’ zullen de revue
passeren.
Dirigent Andre Jansen zal samen met toetsenist Andre Daemen het koor leiden en begeleiden en de initiatiefnemers hopen
dat het koor gaat groeien in aantal en kwaliteit. ,,Misschien kunnen we over een jaar wel optreden in verzorgingstehuizen, zodat we ouderen een fijne middag kunnen bezorgen”, zegt Ton-

ny Gadella enthousiast. Dit enthousiasme heeft er ook toe geleid dat Velserbroek een koor rijker is. De initiatiefneemsters, bewoners uit Velserbroek, hebben
met ondersteuning van opbouwwerker Els Zorgdrager, veel werk
verricht om de oprichting van het
koor te realiseren.
Zij hebben interviews gegeven
om leden te werven, perberichten verstuurd, gesprekken gehad met kandidaat dirigenten en
musici, en zijn zelfs in het radioprogramma van Hans van Willigenburg geweest, hieraan is dan
ook de toetsenist te danken. Het
koor zal iedere donderdag vanaf
19.30 uur in de grote zaal van het
Polderhuis repeteren. Nieuwe leden zijn welkom!

OBS Het Anker

Niels uit groep 8 wint
vakantiefotowedstrijd
Velserbroek - Zuchten, steunen, nog eens kijken... het viel de
jury niet mee!
Door de kinderen van basisschool Het Anker in Velserbroek
waren er 31 foto’s ingezonden
die meededen met de ‘ Vakantiefotowedstrijd 2009’. Spelen in
de golven, op de foto met Mickey Mouse, lekker met je vader

en broertje een vuurtje maken of
genieten van een groot glas cola: het vakantiegevoel spatte van
de foto’s af!
Na lang beraad kon de jury kiezen en werd afgelopen vrijdag de
winnaar bekend gemaakt. Niels
uit groep 8 won met zijn onderwaterfoto de een heerlijke taart
met zijn winnende foto erop.
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AZ Vrouwen tegen
Deense Brøndby IF
Velsen-Zuid - De AZ Vrouwen
nemen het woensdag 30 september op tegen het Deense Brøndby IF. Dit duel in de UEFA Women’s Champions League wordt
gespeeld in het Tata Steel Stadion in Velsen-Zuid en begint om
19.30 uur. De toegang is gratis.
Het is de eerste keer dat de
landskampioen van de Eredivisie
Vrouwen op Nederlandse bodem
een Champions League-wedstrijd speelt.
Het is tevens het eerste Europese duel dat gespeeld wordt
in het vernieuwde TATA Steel
Stadion, de thuishaven van Telstar. Met ingang van dit seizoen
vormt dit stadion ook de thuishaven van de AZ Vrouwen.De

return is op 7 oktober in Denemarken en begint om 19:00 uur.
De sterkste ploeg over beide duels neemt het in de tweede ronde op tegen de winnaar van de
wedstrijd tussen Honka Espoo
(Finland) en Turbine Potsdam
(Duitsland).
,,Op papier is Brøndby een behoorlijk zware tegenstander uit
een sterk voetballand”, reageert
Manager Vrouwenvoetbal Marleen Molenaar. ,,Brøndby stond
in 2004 en 2007 in halve finale
van dit toernooi. We maken alleen kans als we geen moment
verslappen. Het wordt een unieke wedstrijd, want er is door een
vrouwenploeg nooit eerder op dit
niveau gespeeld in Nederland.”

Man gestoken
IJmuiden - Een 41-jarige IJmuidenaar meldde maandag rond
22.30 uur dat hij in zijn woning
aan de Schiplaan was gestoken door zijn vriendin. De vrouw
had hem met messen aangevallen terwijl hij in bed lag. Het stel
heeft relatieproblemen. De man
is voor behandeling naar een
ziekenhuis gebracht. Zijn vriendin is aangehouden. De politie
heeft een onderzoek ingesteld.

Agressieve
verwarde man
Regio - Medewerkers van het
Rode Kruis Ziekenhuis meldden
maandagmiddag dat een verwarde man zich in het ziekenhuis agressief gedroeg en mensen bedreigde. De man was half
gekleed in een bed gekropen en
beweerde dat hij ziek was. Agenten hebben de man, een 34-jarige IJmuidenaar, meegenomen
naar het bureau.

Strawberries
Heren 1 wint
in Friesland

Tegen de vangrail A9
Velsen - Zondagochtend raakte het verkeer op de A9 richting Amsterdam ter hoogte van Velserbroek flink gestremd, vanwege een
eenzijdig auto ongeluk. De auto stuiterde daarbij van de binnenvangrail naar de buitenvangrail en weer terug. De gewonde bestuurder werd met behulp van de brandweer uit de auto geholpen. Door
de enorme file, stond ook de A22 vast. Later werd het verkeer vanaf
Castricum richting Amsterdam omgeleid. (foto: Reinder Weidijk)

Telstar creëert meer
plaatsen op West
Velsen-Zuid - De afgelopen
thuiswedstrijden was Telstar in
de luxe situatie dat alle publiekstickets voor de nieuwe Westtribune uitverkocht waren. Telstarfans werden toen doorverwezen naar de Oosttribune.
Om dit minder vaak voor te laten komen heeft de club uit Velsen-Zuid hierop ingespeeld. Tevens is supporters de kans geboden om van Vak F naar Vak A
te verhuizen. ,,Wij willen ons publiek maximaal van dienst zijn
waar dat kan”, aldus commercieel directeur Steef Hammerstein.
Al vroeg in het seizoen kreeg de
club het verzoek van een aantal
fans om van Vak F naar Vak A te
verhuizen. Toen ook al snel bleek
dat de twee publieksvakken op
de nieuwe Westtribune in het TATA Steel Stadion iedere wedstrijd
uitverkocht raakte is men gaan
kijken naar passende oplossingen. ,,Het is vooraf niet altijd
goed in te schatten hoe zaken

zich ontwikkelen, maar als dan
blijkt dat er een grotere behoefte
is aan ruimte voor ticketpubliek
dan voor nieuwe sponsoren, dan
moet je daar op inspelen”, aldus Hammerstein. Door de vaste kaarthouders van Vak A naar
Vak B door te schuiven ontstaat
voor circa 100 personen ruimte
in Vak A. Een deel hiervan wordt
ingevuld door supporters die nu
een seizoenskaart hebben in Vak
F maar liever naar Vak A verhuizen. Alle seizoenkaarthouders
uit Vak F zijn hierover benaderd
door de club. Hun kaart wordt
voor de wedstrijd tegen Emmen
van vrijdag omgezet.
Een positieve ontwikkeling voor
Telstar dat zich mag verheugen
in een groeiende publieke belangstelling. ,,Laat dat zo doorgaan, dan moeten we nog sneller naar de koptribunes toe, want
nee verkopen aan onze supporters, daar willen we niet aan denken”, aldus Hammerstein.

Driehuis - Strawberries Heren
1 heeft de verre uitwedstrijd in
Sneek met overmacht gewonnen. De ploeg uit Driehuis won
met 1-9 van de erg zwak spelende tegenstander. Doelpuntenmakers waren Daan Ensing
(drie maal), Sebastiaan Wermenbol (twee maal), Bart van Hofwegen (twee maal), Sebastiaan de
Vos en Marijn Donker. Binnen
een minuut was het al raak voor
de bezoekers. De Vos, dit seizoen
overgekomen van HBS, scoorde zijn eerste doelpunt voor zijn
nieuwe club. Strawberries bouwde de voorsprong daarna snel
uit. Enkele flitsende combinaties resulteerden in doelpunten. Sneek counterde zich naar
een tegendoelpunt, maar daarbij
zou het blijven voor de Friezen.
In het tweede deel van de eerste helft speelde Strawberries te
gehaast. De spitsen werden met
lange klappen niet bereikt, waardoor de score niet snel meer opliep. Strawberries had een strafbal moeten krijgen en een doelpunt werd onterecht afgekeurd,
waardoor de ruststand ‘slechts’
1-6 was. Daarmee was de overwinning natuurlijk al zeker. In de
rust werd het doel gesteld om
voor de tien doelpunten te gaan.
Helaas lukte dit niet. Een strafbal en veel grote kansen werden
gemist, waardoor de eindstand
op 1-9 kwam te staan. Door deze overwinning in Friesland staat
Strawberries op doelsaldo op de
eerste plaats in de stand. Aanstaande zondag staat de tweede
thuiswedstrijd van het seizoen
op het programma. Magnus uit
Schagen is dan de tegenstander.
De nieuwkomer in de 4e klasse
A staat op de negende plaats.
(Finn van Leeuwen)

Klaverjassen voor
gehandicaptensport
Velsen–Zuid – Op donderdag
1, 8, 15, 22 en 29 oktober wordt
het jaarlijkse klaverjassen voor
de gehandicaptensport georganiseerd. De opbrengst gaat geheel naar de Stichting Gehandicapten-sport S.G.H. in kennemerland. Full Speed uit IJmuiden
verleent haar medewerking door
het clubhuis De Voltreffer aan de
Tolsduinerlaan 8 in Velsen-Zuid
ter beschikking te stellen.
Het klaverjassen begint om 20.00

uur, de zaal is open 19.30 uur.
Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro. Er is iedere avond een loterij met veel en leuke prijzen. Tevens wordt iedere avond loten
verkocht voor de super verloting
op de laatste avond. Het is geen
koppelkaarten en het systeem is
Amsterdams. Opgeven bij: Sonja
en Peter Verdoes, telefoon 0255–
523592 of bij Ton en Lia Boot,
telefoon 0255–510085 of snelboot@planet.nl.

Jeugdig talent BC
Velsen valt goed in
IJmuiden - Afgelopen weekend
was de eerste competitie ronde voor zowel de jeugd als seniorenteams. Door verschillende blessures moesten een aantal jeugdige spelers in de hogere seniorenteams invallen. In
het eerste team viel de invalbeurt van Jeroen van Tilburg
op. Hij speelde drie klassen hoger, en deed dit op zeer goede
wijze. Tevens heeft ook Laura
Kaasenbrood (nog in het eerste
jeugdteam spelend), op een uitstekende wijze in het derde seniorenteam ingevallen. Zij wist

twee van de drie partijen in haar
voordeel te beslissen en de derde partij ging net aan in drie sets
verloren. Behalve dat het eerste
team zijn wedstrijd enigszins geflatteerd verloren zag gaan, vier
driesetters werden in het voordeel van het bezoekende team
Slotermeer beslist, hebben de
andere teams geen punten laten liggen. Zondag 27 september
vanaf 14.00 uur spelen de senioren in de Zeewijkhal in IJmuiden. (hiervoor speelt vanaf 10.00
uur de jeugd). Zie ook www.bcvelsen.nl.

Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal

zaterdag 26 september
lrC-odin’59 (hoofdklasse b)
- 15.00
overbos-Kennemerland (2a)
- 14.30
Wieringermeer-IJmuiden (3a)
- 14.30
Jong Hercules (3a)-blauw Wit W.
- 14.30
eDo (4a)-SIZo
- 14.00
velsen (4a)-Sporting martinus
- 14.30
vvH/velserbroek (5b)-HYS
- 14.30
Schoten (5b)-uNo
- 14.00
Dem (5b)-taba
- 15.00
zondag 27 september

aDo’20 (hoofdklasse a)-Westlandia
De Zouaven-De Kennemers (1a)
velsen-Stormvogels (2a)
eDo-Dem (2a)
oFC-vSv (3b)
onze Gezellen (3b)-DSS
united/Davo-FC velsenoord (4D)
Schoten (4D)-Spaarnwoude
SvIJ (4D)-bloemendaal
DIo-Waterloo (5D)
vvC-terrasvogels (5D)
beverwijk-Wijk aan Zee (5e)

- 14.30
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00

pagina1132
pagina

24 10
september
september2009
2009

Wijkplatform Santpoort-Noord

www.santpoort-noord.nl
Nieuws vanuit het wijkplatform Santpoort-Noord

Peiling
Bestemmingsplan randgebieden Santpoort-Noord
De gemeente is op dit moment bezig met het samenstellen van een nieuw
bestemmingsplan voor een aantal gebieden in en om Santpoort-Noord.
Uit de informatie die het wijkplatform heeft verkregen blijkt dat de voetbalvelden
van RKVV Velsen verplaatst gaan worden vanuit Driehuis naar Santpoort-Noord.
Het gebied wat de gemeente Velsen voor ogen heeft is ten zuiden van het huidige
sportpark Groeneveen, het huidige grasveld.
Omdat deze plannen nog in een ontwerpfase zitten wil het Wijkplatform
graag weten wat de inwoners van Santpoort-Noord van deze
plannen vinden zodat zij een mening kan vormen in dit proces.
Reageren kan via: Santpoort-Noord@hotmail.com
Of uw reactie indienen bij: Wijkplatform Santpoort-Noord, P/a Valckenhoefﬂaan 2 (speeltuin), 2071 RR Santpoort-Noord

GrandPrix Santpoort
Velserbroek - Zondag 20 september werd de Grand-Prix
toernooiencyclus geopend bij
Schaakclub Santpoort. Er was
vanuit heel Noord-Holland (en
zelfs daarbuiten) met 86 deelnemers heel wat animo om mee te
doen met dit jaarlijkse schaakfestijn in het Soli muziekcentrum.
Daarbij mag aangetekend worden dat er nog een aantal vaste GP deelnemers gemist werden vanwege de eerste KNSB
training. Gelukkig valt die alleen
deze keer op een GP toernooidatum.
Heel wat leden en ouders hadden
zich aangemeld om de schaakzaal in te richten. Op het toernooi
worden zowel vooraf als achteraf bekers uitgereikt. Vooraf deelt
Chris de Saegher van de NoordHollandse schaakbond bronzen,
zilveren en gouden ‘toernooitijger’ medailles uit aan kinderen
die in het afgelopen seizoen aan
maar liefst acht, negen of zelfs
aan alle tien de GP toernooien
hebben meegedaan. Daarnaast
waren er in de vier leeftijdscategorieën bekers voor de nummers
1 tot en met 3 in de eindstand
van het seizoen 2008/2009. Veel
blije gezichten dus voordat er
nog maar een schaakstuk was
verplaatst.
Rond 11.30 uur kon er dan ook
enthousiast gestart worden. In
11 groepen van 8 (of 7) kinderen

van ongeveer gelijk niveau werd
gestreden om drie prijzen. De bedenktijd van 20 minuten per persoon in elke partij is voor de beginnende schakers een zee van
tijd, terwijl in de hogere groepen
de kinderen hiermee regelmatig
in tijdnood komen.
Na vier ronden werd de tussenstand in de poules bekend en
berekenden de schakertjes of ze
nog kans maakten op zo’n mooie
beker van de firma Swier. Die wil
iedereen wel in zijn prijzenkast
hebben. Zeven van die prijzen
gingen uiteindelijk naar deelnemers van SC Santpoort.
De volledige uitslag en foto’s van
dit geslaagde evenement staan
op www.schaakclubsantpoort.nl.

Vernieler
autospiegel
aangehouden
Santpoort-Noord - Zaterdagavond zijn in de Hoofdstraat
twee jongens aangehouden. Zij
worden ervan verdacht betrokken te zijn bij het vernielen van
een autospiegel. Op het politiebureau kwam vast te staan dat
een van de jongens dit op zijn
geweten had. Het gaat om een
15-jarige jongen uit SantpoortNoord. Hij wordt overgedragen
aan het bureau HALT.

Gezonde groei VVH/
Velserbroek jeugd
Velserbroek - VVH/Velserbroek
heeft met zijn jeugdplan een
schot in de roos gedaan, maar
liefst 29 kinderen in de leeftijden van 4 tot 9 hebben zich op
dit moment aangemeld.
Op de woensdagmiddag wordt
er training gegeven, de kinderen worden op leeftijd ingedeeld
en krijgen op een speelse manier training van hoofdtrainer
Rob Riebeek met assistentie van
Baddy Barends en de spelers van
de zaterdag en zondagselectie.
Op de zaterdag wordt er een
heuse Champions League gehouden waarbij de kinderen in

de shirts van de grote clubs spelen.
De trainingen op de woensdag
worden aangepast aan de leeftijd van de kinderen en zo wordt
ook de allerkleinste op speelse manier met het voetbalspel in
contact gebracht. Bij slecht weer
worden er spelletjes in de kantine gedaan. Nieuwsgierig geworden? Kom eens langs op woensdagmiddag om 16.30 uur en ervaar het zelf. VVH/Velserbroek,
Van der Aartsportpark in Velserbroek. Meer informatie op www.
vvhvelserbroek.nl of mail met
vvhjeugd@hotmail.com.

Velserbroekse
automobiliste
gewond
Velserbroek - Een vrouwelijke automobiliste uit Velserbroek
reed zondag om 9.45 uur over de
rechterrijstrook van de A9, met
circa 110 km per uur, toen zij
in de linkerberm terecht kwam.
Als reactie daarop stuurde zij
naar rechts, raakte in een slip en
kwam vervolgens tegen de vangrails aan de rechterkant van de
weg terecht. Daar kwam de auto tot stilstand. De vrouw raakte gewond en moest naar een
ziekenhuis gebracht worden. De
politie onderzoekt de precieze
toedracht van het ongeval.
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Wintersluiting
de Speelhoek

IJmuiden - Speeltuin de Speelhoek is zondag 27 september
voor de laatste keer van dit zomerseizoen geopend. Ter afsluiting van het seizoen is er een
leuke playbackwedstrijd. De
speeltuin gaat zondag om 13.00
uur open. Het adres is Orionweg
700 in IJmuiden.

Bingoavond
IJmuiden - Zaterdag 26 september houdt Fauna Felisena haar
maandelijkse bingoavond. Ook
nu zijn er weer schitterende prijzen met een super hoofdprijs te
winnen. De avond wordt gehouden in het verenigingsgebouw
aan de Eksterlaan 8 in IJmuiden.
Aanvang 20.00 uur, zaal is open
om 19.15 uur. Gaarne aan de
achterzijde van het gebouw parkeren. Informatie: R. Broekhuizen, telefoon 06-50664420.

SVIJ eregast
bij Telstar
IJmuiden - De pupillen van SVIJ
D2 zijn vorige week vrijdag als
eregast bij Telstar ontvangen, om
samen met de spelers uit de Jupiler League het veld op te gaan
voor de wedstrijd tegen Emmen. Om 19.00 uur stonden de
jongens al te trappelen van ongeduld! Een hostess van Telstar
kwam de SVIJ’ers halen om in
het stadion te wachten tot zij het
veld op mochten. Om 20.00 uur
was het dan zo ver, de jongens
moesten in een rij gaan staan
om samen met de spelers van
Telstar het veld op te lopen. Na
deze fantastische ervaring hebben de spelers genoten van de
wedstrijd op een mooie plek in
het stadion.

Controles
Velsen-Zuid - Vorige week
woensdag tussen 19.30 en 22.00
uur heeft de politie op de Parkweg een snelheidscontrole gehouden. Van de 625 passanten
overschreed slechts één automobilist de maximum toegestane snelheid (50 km/u). De man
reed 30 km te hard en kreeg
daarvoor een bekeuring. Een andere bestuurder bleek ruim 400
euro aan openstaande boetes
op zijn naam te hebben. De 28jarige inwoner van Hoofddorp
mocht pas verder toen dit bedrag betaald was.

Valse
legitimatie

Haarlem - Omstreeks 01.00 uur
probeerde een 15-jarig meisje
uit Haarlem afgelopen zaterdag
met een vals legitimatiebewijs
een horecazaak binnen te komen. Dit werd echter opgemerkt
door de beveiliging, die de politie inschakelde. Het meisje kreeg
een bekeuring.
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DCIJ–nieuws

Eerste paal Oud-IJmuiden
IJmuiden – Vorige week woensdag werd onder grote belangstelling de eerste paal geslagen van de nieuwbouw in OudIJmuiden. Dit is een samenwerkingsproject van de gemeente Velsen, het Bouwfonds, Woningbedrijf Velsen en wooncorporatie Eigen Haard. Het belooft
van het oudste stukje IJmuiden
een mooie nieuwe wijk te maken, met veel diversiteit, onder
andere appartementen die zowel
te koop als te huur zijn, stadswoningen met verschillende gevels
en kleinschalige bedrijven. De
eerste fase is van start.
Cabaretier Eric Koller maakte
van de ceremonie een doldwaze act. Met een geruite lampenkap als kilt en met een druipsnor
die op een gegeven moment op
zijn voorhoofd hing, hield hij zijn
eigen Highland Games. Na allerlei caperiolen werd er een bordje
onthuld met het opschrift ‘eerste
paal’. De assistentie van wethouder AnneMieke Korf werd ingeroepen en na veel gedoe met een
zware hamer kreeg zij een kleine
hamer overhandigd, om het bord
de grond in te slaan. Lichtelijk
verbouwereerd zag de wethouder het bord vanzelf de grond
in zakken, nog voordat zij iets

kon doen. Hierna ging het gezelschap naar het Thalia Theater.
Daar was champagne en werden
toespraken gehouden. Ben Vos,
directeur ontwikkeling van het
Bouwfonds, vertelde dat er tien
jaar geleden al begonnen was
met plannen maken. Die werden steeds bijgesteld en er werd
zelfs pas op de plaats gemaakt.
,,Maar nu ligt er een schitterend
plan. Ik ben blij hier te staan, de
markt is momenteel niet makkelijk. Het komt er eindelijk van, alle hobbels zijn genomen, met
dank aan de gemeente Velsen’’,
zegt Ben Vos.
Ook wethouder AnneMieke Korf
vertelt over het moeizame verloop. ,,Je hebt te maken met de
elementen, met Corus en het Havenbedrijf. Tel daarbij de steeds
strengere milieueisen, er leek
niets meer te kunnen. Totdat
de Milieudienst een onderzoek
startte waaruit bleek wat er allemaal wel kon. Oud-IJmuiden
wordt weer een juweel’’, aldus de
wethouder.
Verder dankte zij het wijkplatform voor hun inzet en ook directeur Siebe van den Berg van
Eigen Haard en Ted Kuné, directeur van het Woningbedrijf. (Carla Zwart)

IJmuiden - In de onderlinge competitie van de ‘Damclub
IJmuiden zijn een aantal jonge spelers actief. Door de inspanningen van de jeugdleiders
zijn ze uitgegroeid tot een versterking van de competitie. Vele
standaardcombinaties en spelsituaties wordt hen, door intensieve training, bijgebracht. Het
enige wat er nog vaak aan mankeert is het vasthouden van de
concentratie. Na de vele jeugdtoernooien waarin voornamelijk
snel gespeeld wordt is de overgang naar het echte damwerk,
waar partijen van vier uur of langer duren, groot. Het is dan ook
logisch dat ze daar grote moeite mee hebben. Tegen Jacqeline
Schouten waren Rick Hartman
en Dana van der Wiele niet opgewassen. Beiden konden één
uur lang goed partij geven maar
kwamen daarna in moeilijkheden. Rick Hartman en Vince van
der Wiele ondergingen het zelfde
lot tegen Paul Smit. Wanneer deze jonge spelers in de toekomst

IJmuiden - Vorige week woensdagmiddag is en inzittende van een
invalidenbusje tijdens een noodstop gewond geraakt. Het busje
moest op de Lange Nieuwstraat voor een zebrapad hard afremmen,
waardoor een van de passagiers naar voren schoot en zich daarbij
verwondde. Ambulance, politie en brandweer kwamen hulp verlenen. Het ongeval zorgde voor grote verkeersvertragingen tot op het
Pontplein. (foto: Reinder Weidijk)

IJmuiden - COV IJmuiden geeft
op donderdag 24 september
vanaf 20.00 uur een open repetitie-avond. COV IJmuiden is een
oratoriumkoor dat wekelijks repeteert in gebouw ‘de Rank’ aan
de Koningin Wilhelminakade 265
in IJmuiden.
Wie een goede stem of een bijzonder stemgeluid heeft, maar
liever niet solo zingt, is van harte
welkom. De oratoriumvereniging
biedt de kans, om onder andere mee te zingen met de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Het concert is op
13 november, waar onder ande-

re ‘Ein deutsches Requiem’ van
J. Brahms ten gehore zal worden gebracht. Bovendien doet
de vereniging een beroep op de
jongeren, om de rijke, muzikale
traditie in de gemeente Velsen te
kunnen blijven voortzetten tot in
de verre toekomst.Zowel tenoren
en bassen als sopranen en alten
zij welkom op de open repetitieavond in het gebouw de Rank
aan de Kon. Wilhelminakade 265
in IJmuiden. Na afloop van deze repetitie is er gelegenheid om
na te praten onder het genot van
een drankje. Voor meer informatie: www.cov-ijmuiden.nl.

Landelijke meldactie
over de AWBZ
de rust op kunnen brengen kan
DCIJ nog veel plezier van ze
hebben. Voor de klapper van de
avond zorgde Piet Kok. Niet alleen de winst op Koos de Vries
was opmerkelijk maar vooral de
wijze waarop hij tot deze verkreeg. Eerst met engelengeduld
wachtte hij op een kans en toen
deze zich aandiende sloeg hij onverbiddelijk toe. Een imponerende demonstratie van techniek en
vasthoudendheid. Het toptreffen
tussen Stijn Tuijtel en Casper Remeijer kende na een boeiend gevecht geen winnaar. Een resultaat wat eveneens in de partijen
van Jan Apeldoorn tegen Nicole
Schouten en Jan Maarten Koorn
tegen Conall Sleutel te zien gaf.

Klaverjassen

Noodstop invalidenbus

Open repetitie-avond
COV IJmuiden

IJmuiden - Vrijdagavond 18
september was het gezellig
druk in de kantine van Stormvogels. Maar liefst 37 klaverjassers
konden, onder het genot van
een hapje en een drankje, strijden om de eerste plaats. De op
de eerste plaats staande Peter
Damcat gaf aan dat hij in zijn vakantie flink geoefend had en dat
hij daarom de eerste plaats bezet
hield. Wie ook zin heeft om een
kaartje te leggen, is elke vrijdag
welkom. Het begint om 20.00 uur
en de koffie staat klaar.

Regio - Van 21 september tot
19 oktober neemt Zorgbelang
Noord-Holland deel aan een landelijke meldactie over de AWBZ.
Aanleiding voor de meldactie zijn
de wetswijzigingen in de Algemene Wet bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De wijzigingen zijn
doorgevoerd in de begeleiding,
verzorging, verpleging en psychosociale hulp. Voor veel mensen betekent de wijziging dat
zij op minder uren ’zorg’ krijgen
dan voor deze wijziging. Psychosociale hulp is zelfs volledig uit
de AWBZ geschrapt.
Het zijn vooral ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en
mensen met psychische problemen die gebruik maken van zorg
uit de AWBZ. Het gaat om langdurige zorg van meer dan drie
maanden die zorgverzekeraars
niet vergoeden. Niet alleen mensen die voor het eerst gebruik
maken van de AWBZ vallen onder de nieuwe regeling.
De nieuwe regels gelden ook
voor mensen die er al langer gebruik van maken. Bijvoorbeeld in
het geval van Anita, moeder van
een 21-jarige dochter met autisme:
,,Onze dochter woont nog thuis
en is in alles afhankelijk van
anderen. Voorheen kregen we
daarom 7 tot 9,9 uur begeleiding
per week. Bij de herindicatie is
dit gewijzigd in 0 tot 1,9 uur zonder dat er voor ons iets is ver-

anderd. De belasting, die al fors
was, is hierdoor enorm toegenomen en onze vrijheid wordt nog
meer beperkt.
We overwegen nu een plaatsing in een zorginstelling. Dat is
niet onze wens en aanmerkelijk
duurder dan de begeleiding die
we hadden.’
Nu steeds meer mensen een
herindicatie krijgen, neemt het
aantal klachten en ondervonden problemen sterk toe. Bovendien wordt soms pas na een paar
maanden duidelijk wat de werkelijke gevolgen zijn. Daarom
horen zij graag de ervaring van
mensen die hulp krijgen vanuit
de AWBZ.
Via www.zorgbelang-noordholland.nl kan een vragenlijst ingevuld worden. Ook kunnen ervaringen telefonisch gemeld worden bij de afdeling Informatie en
Klachtenopvang Gezondheidszorg via telefoonnummer: 09002437070 (0,10 p.m.).
De resultaten worden gebruikt
om belangrijke signalen over wat
er wel en niet goed gaat door te
geven aan de Tweede Kamer en
Staatssecretaris Bussemaker. Op
provinciaal niveau worden de resultaten vertaald in informatiebrieven en instrumenten waarmee bijvoorbeeld Wmo-raden en
patiëntenverenigingen de belangen van AWBZ zorggebruikers
kunnen behartigen bij gemeenten en zorgkantoren.
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Openbare
bijeenkomst over
burgerparticipatie
Op woensdag 30 september 2009 vindt
in het stadhuis van Velsen een openbare bijeenkomst plaats over burgerparticipatie. Op deze avond worden
ook de resultaten van de enquête over
burgerparticipatie gepresenteerd.

Renovatie in volle gang

Eerste paal in Oud-IJmuiden
Op 16 september heeft wethouder AnneMieke Korf samen met cabaretier Eric Koller de eerste paal geslagen voor het ‘nieuwe’ Oud-IJmuiden. Bouwfonds, AWV Eigen
Haard, Woningbedrijf Velsen en de gemeente Velsen zijn volop bezig met de renovatie
van Oud-IJmuiden. Er wordt hard gewerkt aan de ambitieuze plannen om van de oude
havenwijk een bijzondere nieuwe woonwijk te maken. (foto: Reinder Weidijk)

Partijen tekenen intentieverklaring

De gemeente Velsen wil de komende jaren meer inzetten op burgerparticipatie
en meer in contact komen met haar inwoners. Burgerparticipatie houdt in dat
onderwerpen met inwoners, organisaties
en bedrijven worden besproken om plannen te verbeteren en een breder draagvlak te krijgen. Hiervoor is een aantal uitgangspunten en spelregels opgesteld in
een concept beleidskader met de titel:
Inspraak en Samenspraak. Voordat deze
door de gemeenteraad wordt behandeld,
heeft iedereen de mogelijkheid om de uitgangspunten uit de nota te leren kennen
en er op te reageren.
Als eerste inventarisatie over hoe burgerparticipatie in Velsen vorm moet krijgen, is
er eind augustus een digitale enquête ge-

start. Deze is inmiddels afgerond. De volgende stap in het traject is een openbare
avondbijeenkomst op 30 september. Betrokkenen en geïnteresseerden zijn welkom om ideeën en opvattingen met elkaar
uit te wisselen op basis van eigen ervaringen, het concept beleidskader en de resultaten van de enquête.
Vanaf 30 september zal als onderdeel van
dit traject de Ervaringskamer ‘in de lucht
zijn’. In een digitaal forum kan iedereen
meningen en suggesties geven en ervaringen vertellen, waarop anderen weer
kunnen reageren. Het is de bedoeling dat
steeds wanneer in Velsen een vorm van
burgerparticipatie plaatsvindt, de deelnemers in de Ervaringskamer evalueren en
zo voortbouwen aan de kwaliteit van de
lokale burgerparticipatie.
De bijeenkomst begint om 19:30 uur en
eindigt om ongeveer 22:00 uur. Binnenlopen is mogelijk vanaf 19:00 uur. De entree
is bij de oude ingang van het stadhuis
aan het Plein 1945.

Platform Arbeidsmarkt en
Onderwijs IJmond van Start
Het bedrijfsleven, het onderwijs en de
gemeenten in de IJmond slaan hun
handen ineen om de knelpunten op
de arbeidsmarkt op de lossen en de
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.
Hiervoor hebben 12 partners op 23 september 2009 een intentieverklaring ondertekend waarmee het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs IJmond (PAO)
van start is gegaan. Met de oprichting

van dit platform onderschrijven de partners hun overtuiging dat praktische en
projectgerichte samenwerking voor elk
van hen winst oplevert.
Het idee voor oprichting van een platform is ontstaan vanuit het project Leren
Werken dat de afgelopen twee jaar in de
IJmond vorm heeft gekregen. Onder leiding van de Velsense wethouder Verkaik, portefeuillehouder Arbeidsmarkt &
Onderwijs binnen de stuurgroep IJmond
Veelzijdig zijn de partijen bij elkaar gebracht. IJmond Veelzijdig is de naam van
het Regionaal Economisch Stimuleringprogramma in de IJmond.
Het platform is er in de eerste plaats voor
het bedrijfsleven en richt zich op het versterken van de slagkracht van de IJmondeconomie. Het bedrijfsleven kan binnen
het platform zowel zijn vraag naar gekwalificeerd personeel als zijn opleidingsbehoefte afstemmen met het onderwijs.
Voor het onderwijs biedt het platform de
ruimte om met het bedrijfsleven stage- en
leerwerkplaatsen te arrangeren.
De intentieverklaring is ondertekend door
de gemeente Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest, Dunamare Onderwijsgroep, Nova college, Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland, VNO-NCS
west, Kamer van Koophandel Amsterdam,
FED IJmond, MKB IJmond en het UWV.

Eerste steen Ladderbeekstraat
Afgelopen donderdag 17 september eerste steenlegging door wethouder AnneMieke
Korf en de jongste bewoonster Zoë de Haan van het project Ladderbeekstraat fase 2 in
Velsen-Noord. Dit bouwplan is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Bouwfonds Ontwikkeling en AWV Eigen Haard. (foto: Reinder Weidjijk)
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College wil fietsers beter faciliteren

Inspraak fietsbeleidsplan
De fiets is, naast de auto, het meest
gebruikte vervoermiddel. Het college
vindt het belangrijk dat inwoners en
bezoekers van Velsen vaker voor de
fiets kiezen in plaats van voor de auto.
Om het fietsen daadwerkelijk beter te
faciliteren en te stimuleren, heeft het
college een concept fietsbeleidsplan
opgesteld.

Bezoek bergbezinkbassin
Abusievelijk is vorige week op de infopagina de verkeerde foto geplaatst bij onderstaand artikel. Hieronder volgt het betreffende artikel met de correcte foto.
In de Orionweg in IJmuiden wordt op dit
moment riolering vervangen. Tegelijkertijd wordt ter plaatse ook een bergbezinkbassin gebouwd en dat zijn werkzaamheden die niet vaak voor komen binnen
de gemeente. Het voltallige College van
B&W heeft vrijdag 11 september een bezoek gebracht aan het in aan bouw zijnde bergbezinkbassin. Tijdens het bezoek is uitleg gegeven over de werking

van een bergbezinkbassin en is ook in
en op het bassin gekeken. De luiken op
het bassin worden gebruikt voor onderhoud aan het bassin en zijn na de werkzaamheden het enige wat zichtbaar blijft
van het bassin. Het bassin is een grote
ondergrondse betonnen bak en wordt
gebouwd om tijdens grote regenbuien
het rioolwater op te vangen, zodat minder rioolwater in de havens moet worden geloosd. Als het water door ruimtegebrek toch geloosd moet worden dan
is het tevens schoner. De bouw van het
bassin nadert momenteel zijn voltooiing.
(foto: Ko van Leeuwen)

De hoofddoelstellingen van dit plan zijn
het realiseren van directe en samenhangende routes, het verhogen van de verkeersveiligheid voor fietsers, het realiseren van comfortabele en aantrekkelijke routes, het bieden van goede fietsparkeervoorzieningen, het realiseren van veilige schoolroutes, het stimuleren en faciliteren van verkeerseducatie, het complementeren en verbeteren van het recreatief netwerk.

Het concept fietsbeleidsplan ligt vanaf
heden tot en met 23 oktober ter inzage bij
de receptie in het Stadhuis, Dudokplein
1 te IJmuiden (geopend op maandag tot
en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
en op donderdag van 18.00 uur tot 20.00
uur), bij de bibliotheek, Dudokplein 16 te
IJmuiden (tijdens de gebruikelijke openingstijden), bij de vestiging van de bibliotheek te Velserbroek, Maan Bastion
476 (tijdens de gebruikelijke openingstijden) en bij buurtcentrum De Mel te Velsen-Noord, Wijkermeerweg 1 (tijdens de
gebruikelijke openingstijden). U kunt het
fietsbeleidsplan ook inzien of downloaden via www.velsen.nl
Schriftelijke reacties kunnen worden ingediend tot en met 23 oktober 2009 bij
het College van burgemeester en wethouders, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

Tijdregistratie in zwembad
Op 22 september heeft wethouder Annette Baerveldt (Sport) in zwembad De
Heerenduinen een automatisch tijdregistratiesysteem (timepoint) officieel in
gebruik genomen. Dit systeem is permanent geïnstalleerd in het zwembad
en werkt als volgt: u zwemt de banen
met een chip om de pols en ziet direct
de baantijden terug op een display. Eenmaal thuis vindt u op een persoonlijke
pagina op www.mychampionchip.com
uw baantijden en de totale trainingsarbeid terug. Deze directe weergave van
resultaten maakt banenzwemmen pas
echt leuk! De chip met polsband is te
verkrijgen aan de kassa van het zwembad en kost E 25,- De chip is één jaar
geldig.

Interview nieuwe burgemeester
Nog vóór zijn installatie als burgemeester van Velsen maar met het koninklijk besluit van zijn benoeming op zak, is Franc
Weerwind geïnterviewd voor het TV-programma Velsen Centraal. In het programma komen de loopbaan, achtergrond, ervaringen en verwachtingen van de nieu-

we burgemeester aan de orde. Het programma wordt uitgezonden na zijn officiële installatie op donderdag 24 september 2009. De uitzendingen beginnen op
25 september en zijn dan tot en met 1 oktober 2009 dagelijks te zien om 17.00 en
21.00 uur op Seaport TV.

MEDEDELINGEN
Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie
van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en
voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
Vergunning en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Colofon: Afdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 24 september 2009
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl
Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v.
woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.
Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 uur;
bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
- bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en
ruiterpaden
- straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de
erfgrens t/m het hoofdriool)

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn
van Burgerzaken, tel. (0255) 56 72 00.

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

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt
kunnen worden.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en
di, do 14.00 - 15.00 uur

AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl
Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator
mondiale bewustwording, regionale samenwerking,
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie,
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot
burgemeester Franc Weerwind
Voor vragen over:
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid,
Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich
wenden tot wethouder AnneMieke Korf
- financiën, belastingen, grondzaken, milieu,
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie,
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot
wethouder Karel Ockeloen
- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken,
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen,
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust,
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot
wethouder Arjen Verkaik
- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project
Kustvisie, Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden
tot wethouder Annette Baerveldt
- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wel-

zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein,
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder
Ineke Edzes - Altena
Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid

RAADSPLEIN 1 OKTOBER 2009

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u
terecht bij het WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m
vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, Kennemerhof 1
(hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige
verblijfsvergunning.
WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00 uur
en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1,
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing
en urgenties
Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

20.15 - 22.15 uur

Groot Helmduin

Inspreken tijdens de carrousel:
Over de agendapunten 1-1 en 4-1 kan worden ingesproken.
Hiervoor kunt u kunt zich tot uiterlijk woensdag 30
september 2009 16.00 uur aanmelden bij de Griffie,
tel. (0255) 56 75 02 of via e-mail: griffier@velsen.nl
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig
is ingeleverd - dat kan via e-mail: griffier@velsen.nl,
- dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de
raadsleden doorgestuurd.

Donderdag 1 oktober 2009 vanaf 19.00 uur vergadert
de gemeenteraad weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Raadsvergadering - aanvang 22.20 uur

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

1R
2R

Raadzaal

Raadzaal
3R
Sessie 1-1
19.00 - 20.00 uur

Dierenwelzijnsbeleid

Commissieruimte 1
Sessie 2-1
19.00 - 20.00 uur

4R
5R
6R

Beleidskader onderwijshuisvesting

Opening
Vaststellen van notulen en besluitenlijst raadsvergadering 3 september 2009
Afhandelen lijst van aan de raad gerichte brieven
Besluitvorming
Weigeren medewerking aan projectbesluit
perceel Egmondstraat 12 te IJmuiden
Benoeming lid in Algemeen Bestuur De Meergroep
Bekrachtigen oplegging geheimhouding rapport
ICS m.b.t. Groot Helmduin
Sluiting

Commissieruimte 2
Sessie 3-1
19.00 - 20.00 uur

IJmuider Reddingsbrigade

Raadsbrede sessie in de Raadszaal
Sessie 4-1

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

MEDEDELINGEN
Het Raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van
Velserbroek aan de Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken
via de website www.velsen.nl
De sessies in de Raadzaal en de raadsvergadering zelf
worden vanaf 19.00 uur live uitgezonden op de lokale
zender Seaport TV. De agenda en een korte inhoud van
sommige agendapunten zijn ook te lezen bij Seaport
TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.
Op de website en bij de receptie treft u een greep uit
het Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen
worden toegelicht.
U kunt deze greep ook thuis ontvangen via de e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl
De raad heeft in zijn vergadering van 3 september 2009
een besluit genomen over de volgende onderwerpen:
- Onderzoek geloofsbrieven, toelating als raadslid en
afleggen eed/belofte van de heer C. Stapper
- Benoeming 1e waarnemend voorzitter van de raad
- Voortgangsnota Millenniumdoelen
- Eenhoornstraat 4
- Eerste wijziging Verordening op de heffing en invordering woonwagenrechten 2008
- Fractieverantwoording 2008
- Vestigen van een wettelijk voorkeursrecht
- Jaarrekening 2008 en begroting 2010 van de
Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie
- Jaarverslag en jaarrekening 2008 de Meergroep
- Eerste begrotingswijziging 2009 de Meergroep
- Groencompensatie i.v.m. realisatie aansluiting bedrijventerrein ‘Broekerwerf’ op oostelijke toe- en afrit A208
en parkeerplaatsen langs Broekerdreef
- Groencompensatie i.v.m. de realisatie van de aansluiting van het Gijzenveltplantsoen op de Heerenduinweg
- Wet investeren in jongeren
- Onttrekken tunneltje Gildenspoor aan het openbaar
verkeer in de zin van de Wegenwet
- Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Velsen 2009
- Eindrapport Quickscan dossiervorming ambtelijk apparaat gemeente Velsen
- Eindrapport Rekenkamercommissie Quickscan naar
inhuur van externe medewerkers, interim-management
en tijdelijke medewerkers
- 1e bestuursrapportage VRK en 1e begrotingswijziging
2009 VRK
De besluiten en besluitenlijsten zijn in te zien op de
website www.velsen.nl

KAPVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft de volgende kapvergunning verleend:
straat en huisnummer
aantal en soort
Van Kalkarstraat ong.
1 fraxinus
(boom naast huisnummer 4 mag worden gekapt
vanwege het Bomenplan Velsen 2003)
Dagtekening van deze kapvergunning is 22 september 2009.
Motivatie aanvraag
Het bomenplan Velsen 2003 is in september 2003 door
de raad vastgesteld. In dit beleidsstuk zijn aan de
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hand van inventarisatie lijsten samengesteld voor het
vervangen van laan- en straatbomen binnen de
gemeente. Oude en niet vitale bomen worden vervangen. Bovenstaande lijst is een uitwerking van het vastgestelde beleid.
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunning kunt u contact opnemen met het meldpunt
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-162-2009 Industriestraat 63 en Middenhavenstraat
98 te IJmuiden; het gewijzigd uitvoeren
van BP-280-2007 (het veranderen van
een bedrijfsgebouw)
BP-163-2009 Velsertunnelweg Noord ong. te VelsenNoord; het oprichten van een stalen
voetgangersbrug
BP-164-2009 Grahamstraat 93 te IJmuiden; het veranderen van de voorgevel van een school
BP-165-2009 Driehuizerkerkweg 174 te Driehuis NH;
het veranderen en vergroten van de 2e
verdieping van een woning
BP-166-2009 Wijkeroogstraat ong. te Velsen-Noord;
het oprichten van een ketenpark (tijdelijk)
BP-167-2009 Willebrordstraat 15 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van de 1e verdieping van een woning
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-184-2009 Van Dalenlaan 57 te Santpoort-Zuid; het
gewijzigd uitvoeren van BL-75-2009 (het
veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw)
BL-185-2009 Herculesstraat 45 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning
met een erker
BL-186-2009 Zeeweg 305 te IJmuiden; het veranderen
en vergroten van een woning met een
uitbouw, berging en overkapping
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

WELSTANDSVERGADERINGEN
Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd
aan de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare
welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 1 oktober 2009.
BL-185-2009 Herculesstraat 45 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning
met een erker

BL-186-2009 Zeeweg 305 te IJmuiden; het veranderen
en vergroten van een woning met een
uitbouw, berging en overkapping
BP-159-2009 Trompstraat 163 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van de 1e verdieping
van een woning
BP-161-2009 Grote Buitendijk 244 te Velserbroek; het
veranderen en vergroten van de 2e verdieping van een woning
BP-163-2009 Velsertunnelweg Noord ong. te VelsenNoord; het oprichten van een stalen
voetgangersbrug
BP-164-2009 Grahamstraat 93 te IJmuiden; het veranderen van de voorgevel van een school
BP-165-2009 Driehuizerkerkweg 174 te Driehuis NH;
het veranderen en vergroten van de 2e
verdieping van een woning
BP-167-2009 Willebrordstraat 15 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van de 1e verdieping van een woning
Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website
van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke mededelingen op www.velsen.nl, waarop alle recente informatie wordt bijgewerkt.

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
PS-36-2009 Marktplein 56 te IJmuiden; verzoek verlenen ontheffing ex art. 3.23 van de Wro
t.b.v. speelautomatenhal
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken ter
inzage van 25 september t/m 5 november 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-139-2009 Keetberglaan 4 8000 te IJmuiden; het
plaatsen van een ketenpark (tijdelijk)
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes
weken ter inzage van 25 september t/m 5 november
2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

AANVRAAG
MONUMENTENVERGUNNING
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
MO-9-2009 Beecksanghlaan 36 te Velsen-Noord;
het restaureren van een gemeentelijk

MEDEDELINGEN
monument
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen gedurende
2 weken na deze publicatie worden ingediend bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
B1-3-2009
Monnickendamkade ong. te IJmuiden;
het oprichten van havenkantoren
BL-154-2009 Zeeweg 217 te IJmuiden; het veranderen
en vergroten van een woning met een
uitbouw
BP-115-2009 Maxwellstraat 13 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een bedrijfsgebouw
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6
weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en

Inschrijving
Rob Acda
Regio – Patronaat is vanaf heden gestart met de inschrijfperiode voor de Rob Acda Award en
de Rob Acda Foto Award 20092010. Beginnende bands en
(pop)fotografen kunnen zich tot
11 oktober 2009 inschrijven. Dit
jaar vindt de Rob Acda Award
voor de 15de keer plaats. Meer
informatie, inschrijfformulieren
en het reglement zijn te vinden
op www.robacdaaward.nl.
De Rob Acda Award is een popconcours voor veelbelovende
bands, muzikanten en MC’s uit
Haarlem en omstreken. Uit alle
inzendingen worden, door een
professionele jury, 24 bands gekozen om te strijden voor deze
felbegeerde titel. Inschrijven kan
tot en met 11 oktober 2009. Alle muziekgenres zijn toegestaan.
Tijdens elke voorronde spelen
zes bands, waarvan er één direct doorgaat naar de finale, en
één als runner up wordt verkozen. Na afloop van de vier voorrondes wordt ook uit de runner
ups een winnaar gekozen. De
winnende runner up gaat door
naar de finale. Er staan dus in totaal vijf bands in de finale.
De Rob Acda Foto Award is een
competitie waar beginnende fotografen hun eigen visie op popfotografie kunnen laten zien. Een
professionele jury bestaande
uit ervaren (pop)fotografen selecteert hiervoor vier fotografen
uit de aanmeldingen. Tijdens elke voorronde van de Rob Acda
Award zal één van de fotografen
de strijdende bands vastleggen.
Het resultaat hiervan wordt door
de jury beoordeeld en geëxposeerd tijdens de finale. Ook inschrijven voor de Rob Acda Foto
Award kan t/m 11 oktober.

Colofon: Afdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 24 september 2009
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD).

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend
voor:
BL-114-2009 Bloemendaalsestraatweg 20 en 22 te
Santpoort-Zuid; het veranderen en vergroten van 2 dakkapellen (voor- en
achtergevel)
BP-68-2009 Ster Bastion 105 te Velserbroek; het
veranderen van een voormalig fitnesscentrum naar kantoor en woonruimte
BP-93-2009 Hagelingerweg 46 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woonwinkelhuis met een dakopbouw
BP-125-2009 Canopusplein 5 te IJmuiden; het plaatsen van een geluidswerend scherm

Vrijwillige brandweer
Regio - Op de wervingscampagne voor vrijwillige brandwachten in veiligheidsregio Kennemerland, zijn veel aanmeldingen binnengekomen. Inmiddels zijn 28 enthousiaste vrijwilligers gestart met de basisopleiding manschap. In het najaar
beginnen naar verwachting nog
eens twaalf nieuwe kandidaten.
Brandweer Kennemerland telt

zo’n 500 brandweervrijwilligers.
Samen met de vaste krachten
houdt brandweer Kennemerland
zich bezig met het blussen van
branden en het redden van mens
en dier. Spannend en uitdagend
werk, met een hechte groep collega’s, de mogelijkheid om je
zinvol in te zetten voor je omgeving. Geïnteresseerd? Zie www.
brandweerkennemerland.nl.

VVD tegen ontwikkelingshulp gemeente
IJmuiden - De VVD vindt het
onverstandig dat de gemeente Velsen financieel meer wil bijdragen aan ontwikkelingssamenwerking. In het gemeenteraadsdebat over de Velsense bijdrage aan de Milleniumdoelen
liet fractievoorzitter Henny Langendijk vorige week donderdag
dan ook een kort en krachtig
‘nee’ horen. Langendijk: ,,Wij zijn
enorm trots op particuliere initiatieven en al die bevlogen vrijwilligers die zich inzetten voor mensen die het minder hebben dan
wij. Maar dit betekent niet automatisch dat de gemeente hiervoor belastinggeld moet inzetten.’’
De VVD bleek overigens in de
gemeenteraad alleen te staan.
VVD-raadslid Beryl Dreijer: ,,Je
zou verwachten dat het wel over
is met dit politiek correcte geklets. Maar niks hoor. Alle andere partijen in de gemeenteraad van Velsen rolden in een
soort collectieve vlaag van verstandverbijstering over elkaar
heen. De één heeft het nog beter voor met ontwikkelingssamenwerking dan de ander. Wij

zijn er ook niet tegen, maar het
is geen taak voor de gemeente.
Want wie krijgt uiteindelijk de rekening voor dit mooi-weer-spelen: de inwoners van Velsen. Wij
komen hier bij de begrotingsbehandeling zéker nog op terug.’’
De VVD vindt dat het geen gemeentelijk taak is om aan ontwikkelingssamenwerking in arme landen te doen. Het is een
taak van het Rijk en via belastingen dragen alle inwoners van
Velsen al bij aan de pot voor ontwikkelingshulp. Daarbij hebben
het Rijk en internationale organisaties jarenlange deskundigheid opgebouwd op dit gebied.
De VVD vindt dat Velsen een te
grote broek aantrekt door zich
ook op dat terrein te willen begeven. Het subsidiebeleid kost
extra bestuurlijke en ambtelijke
capaciteit. Daarmee wordt nog
eens een extra bedrag uitgegeven bovenop de te verstrekken
subsidies.
Tijd en geld die niet aan het primaire gemeentelijke werk kunnen worden besteed. Terwijl ze
daar hun handen al vol aan hebben.

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

TOESTEMMINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-25-2009 Wijkerstraatweg 204 te Velsen-Noord;
verzoek wijzigen bestemming i.v.m.
vestigen huisartsenpraktijk
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Charlie Dée brengt een
tribute to Joni in WT
IJmuiden - Zaterdag 26 september zal Charlie Dée om 20.30
uur een tribute houden van Joni
Mitchell in het Witte Theater aan
de Kanaalstraat 257 in IJmuiden.
Charlie Dée is 17 als ze van haar
vriendje een cassettebandje
krijgt met daarop vier liedjes van
Joni Mitchell. Het maakt een verpletterende indruk! Charlie herkent de melancholie en de eenzaamheid in de stem van
Joni. En ze gaat zelf
schrijven. De songwriter Charlie Dée
is geboren. Op 7
november
2008
wordt Joni Mitchell
65 jaar. Voor Charlie Dée hét moment om een ode
te brengen aan
haar grootste inspiratiebron. Met
lef, uitstraling en
een tijdloze kwaliteit speelt Charlie Dée de mooiste
liedjes van Joni en
vertelt ontroerende anekdotes. Deze muziektheatervoorstelling wordt
ondersteund door
historisch beeldmateriaal. Charlie

Dée won in 2004 de Grote Prijs
van Nederland in de categorie
‘Singer-songwriter’. Haar stem
raakt je in het hart. Haar teksten
zijn grappig, met een serieuze
ondertoon. En haar performance
is kwetsbaar en fragiel, alsof iedere keer de eerste keer is. Zie
ook www.viarudolphi.nl. (foto:
Hans Reitzema)

%2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘Charlie Dée’ op 26 september 2009 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

