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IJmuiden - Mevrouw Alberdi-
na Koster kreeg gisteren bur-
gemeester Franc Weerwind 
op verjaardagsbezoek. De vi-
tale mevrouw Koster bereikte 
op 29 september de eerbied-
waardige leeftijd van 101 jaar. 
Zij woont nog zelfstandig en 
geniet volop van haar leven 
en de mensen om haar heen.

Haar ouders trokken in 1900 na 
hun trouwen van Pernis naar 
IJmuiden, waar haar vader in de 
visserij werkte. Alberdina Koster 
werd in 1909 in IJmuiden gebo-
ren in een gezin van acht kinde-
ren, waarvan zij de op twee na 
oudste was. Van 1932 tot 1942 
had de familie Koster een krui-
denierszaak in de Breesaap-
straat, waar mevrouw Koster ook 
meehielp. De twee jongens kon-
den goed leren. De oudste moest 
eigenlijk ook in de visserij, maar 
dankzij meester Popta mocht 
hij toch doorstuderen. De meis-

jes hielpen in het huishouden. In 
1939 overleed haar moeder. Van-
wege de oorlog vertrok mevrouw 
Koster met haar vader naar 
Friesland. Toen zij in december 
1945 terugkeerden, woonden 
er andere mensen in hun huis 
en was de kruidenierszaak een 
groentenzaak geworden. Geluk-
kig vonden zij een huis aan de 
Bloemstraat. Vader Koster werk-
te daarna nog een paar jaar in de 
visserij. Na zijn overlijden in 1955 
kreeg mevrouw Koster het aan-
bod kostgangers te huisvesten, 
wat zij jarenlang heeft gedaan.

Mevrouw Koster is een gezel-
ligheidsmens, dol op spelletjes 
en haar uitgebreide familie, die 
goed contact met haar houden. 
Mevrouw Koster heeft veel con-
tact met haar jongste zus Lena 
van 88 die sinds drie jaar tegen-
over haar woont. Samen gaan ze 
regelmatig boodschappen doen 
in IJmuiden.

Van de eerste wereldoorlog kan 
mevrouw Koster zich herinneren 
dat het een moeilijke tijd was. ,,Ik 
snap niet hoe mensen het vroe-
ger redden zonder telefoon,’’ 
zegt ze tegen burgemeester 
Weerwind. Moderne vindingen 
als de computer vindt ze gewel-
dig. Zelf maakt ze soms gebruik 
van een ‘leescomputer’, maar dat 
is eigenlijk een loep. Ze komt 
nog wel eens in oud-IJmuiden 
maar vindt dat erg veranderd. 
Vorig jaar vierde mevrouw Kos-
ter op eigen verzoek haar 100ste 
verjaardag zonder burgemees-
ter, maar wel met een etentje. ,,U 
was er toen nog maar net en ik 
kende u nog niet,’’ zegt ze tegen 
de burgemeester. ,,Later zag ik 
uw foto en had ik er spijt van dat  
ik had geweigerd.’’ 
Ondertussen laat het hele ge-
zelschap, inclusief de jarige me-
vrouw Koster, zich de taart van 
de gemeente Velsen goed sma-
ken. (Karin Dekkers)

Burgemeester bezoekt 
101-jarige mevrouw Koster

Velsen-Zuid - Telstar is op zoek 
naar versterking van de ploeg 
vrijwilligers die het sportpark 
en stadion onderhouden. Deze 
werkzaamheden zijn zowel bin-
nen als buiten. Voor meer infor-
matie, kan men contact opne-
men met Rianne Christiaans via 
administratie@sctelstar.nl of te-
lefoonnummer 0255-546920.

Telstar zoekt 
vrijwilligers

0065133
25x85.2
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Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70 • 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Grootbloemige 
viool
diverse kleuren - potmaat 12 cm
draagtray 6 stuks - van 3,29

NU voor 1,99

1 oktober is 
de Nationale 
ouderendag.
Veel plezier!

www.rabobank.nl/velsen

Hoofdstraat 188 Santpoort-Noord
023-5377224

www.dingespoort.nl

Proef nu ons 
3-gangen 

keuzemenu voor 
slechts €24,50

ZATERDAG 16 OKTOBER
21.00 - 03.00 UUR
THALIA THEATER

TICKETS 14 EURO
VERKRIJGBAAR VIA
WWW.IN2DISCO.NL

zondag 3 oktober:
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk

Deze advertentie is aangeboden door:
Noordborgh
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Zeehaven IJmuiden NV

Stormvogels tegen Pancratius

Iedere week 
in deze krant:
Informatie 

van de 
gemeente 

Velsen

Kromhoutstraat 24 - IJmuiden - 0255 - 517 510

ramen • deuren • kozijnen • erkers • dakkapellen

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

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, 
tel. 023-5201212.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

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

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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IJmuiden – Tijdens de jaarmarkt/koopzondag was er bij Patrick van 
Keulen Mannenmode en Casual Jeans voor de deur een optreden te 
zien van Elastic Double. Dit dansduo werd tweede bij de talenten-
jacht Holland got Talent. Tijdens een kort optreden, twee keer vijf mi-
nuten, deden Murat Prins en Wesley Melsen hun artiestennaam al-
le eer aan. Daarna was er nog een ‘Meet and Greet’: wie dat wilde 
kreeg een handtekening en mocht met het duo op de foto.

Elastic Double bij
Van Keulen Herenmode

IJmuiden - Corus gaat officieel 
verder onder de nieuwe naam 
Tata Steel. De naam en het lo-
go van Tata Steel zullen in eer-
ste instantie verschijnen op het 
zakelijke drukwerk van het be-
drijf, op geleverde producten, 
op bedrijfsvestigingen en op 
voertuigen. Niet alles zal echter 
meteen worden aangepast: de 
naamswijziging is een geleide-
lijk proces.
Corus is in april 2007 onderdeel 
geworden van de Tata Steel-fa-
milie, met een transactie waar-
door een van ’s werelds grootste 
staalproducenten ontstond, met 
belangrijke vestigingen in zowel 
Europa als Azië. Net zoals Co-
rus en z’n voorgangers heeft Ta-
ta Steel een lange en succesvol-
le geschiedenis, waarin met pi-
onierswerk ruim een eeuw ge-
leden in India de eerste geïnte-

greerde staalfabriek werd ge-
bouwd.
Managing Director en Chief Exe-
cutie Officer van Tata Steel Eu-
rope, Kirby Adams: ,,Het is nu 
het juiste moment om onder de 
naam Tata Steel een nieuw tijd-
perk in te gaan, nu we het be-
drijf na de wereldwijde financi-
ele crisis weer hebben terugge-
bracht naar winstgevendheid. 
Deze naamswijziging zal er toe 
leiden dat de naam Tata Steel 
steeds prominenter en breder 
bekend zal worden binnen Euro-
pa, en dat ons gevoel om bij de 
Tata Steel familie te horen steeds 
sterker wordt.’’ 
Tata Steel, dat in India is geno-
teerd aan de Nationale Effecten-
beurs en die van Bombay, is on-
derdeel van de Tata Group: een 
van de grootste concerns in In-
dia. (foto: H. Blomvliet)

Corus officieel
verder als Tata Steel
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Marion Bos helpt de 
balans terug te vinden
IJmuiden – Sinds kort heeft Ma-
rion Bos haar eigen praktijkruim-
te bij Fitnesscentrum Donar aan 
de Reaumurstraat 4. Marion is 
sensitherapeut en orthomole-
culair voedingsdeskundige. Een 
hele mond vol en het zal men-
sen niet veel zeggen. Zelf noemt 
ze het liever sensitief-voedings-
therapeut. Marion houdt zich 
niet alleen met voeding bezig, 
sensitherapie bestaat uit een 
aantal verschillende behande-
lingen. Zoals massage (waar-
bij de kleding gewoon aan blijft), 
een allergietest en voedingsad-
vies. Mensen krijgen vaak aller-
lei gifstoffen in hun lichaam, on-
der andere door luchtvervuiling, 
roken of stress. Hierdoor zijn ze 
niet meer in balans en het kan 
allerlei klachten veroorzaken zo-
als angst, overgewicht, hoofdpijn 
en stress. Een dokter zal vaak 
medicijnen voorschrijven, dit be-
strijdt de symptomen. De behan-
deling van Marion probeert di-
rect de veroorzaker weg te ne-
men. Een allergietest kan aan-
wijzen of iemand, zonder het te 
weten, niet goed tegen bepaalde 
stoffen kan. De massage voert 
de gifstoffen uit het lichaam. 
Vaak vertelt het lichaam via de 
meridianen wat de klachten ver-

oorzaakt en zo kunnen die di-
rect aangepakt worden. Via voe-
dingsadvies leren mensen hoe 
ze gezond kunnen eten, ook op 
langere termijn. Marion schrijft 
geen dieet voor, maar legt uit 
hoe bepaalde voedingstoffen 
werken, wat ze met het lichaam 
doen. Door te veel suiker of kool-
hydraten schiet de bloedsuiker 
omhoog, maar ook weer snel 
omlaag. Dit brengt stemmings-
wisselingen teweeg. Een tekort 
aan vitaminen en mineralen ver-
oorzaakt ook klachten. Ook het 
idee dat minder vet eten goed is, 
klopt niet. Het lichaam heeft juist 
vet nodig om belangrijke vitami-
nes op te nemen. 
Door deze behandelingen komt 
het lichaam weer in de juiste ba-
lans en gaan mensen weer lek-
ker in hun vel zitten. Marion 
heeft bij Donar een eigen prak-
tijkruimte waar zij in alle rust de 
tijd voor haar bezoekers kan ne-
men. 
Wie wil weten, of deze vorm van 
behandelen iets voor hem of 
haar is, kan altijd een afspraak 
maken voor een vrijblijvend en 
gratis kennismakingsgesprek. 
Marion is bereikbaar via tele-
foonnummer 06-18046261. Zie 
ook www.marion-bos.nl

Geslaagde open dag
op De Groene Heuvel
Velsen-Zuid - Afgelopen zon-
dag was op Manege/pension-
stal VarioHippiQue een zeer 
geslaagde open dag, georga-
niseerd door Angela van der 
Vecht. Het thema was dit jaar 
Landen. Om 11.00 uur begon 
het programma met verschil-
lende lessendemonstraties door 
Renske Kleefstra, Lana Vergers 
en Angela van der Vecht. Daar-
na, om 13.00 uur, gaf Valentijn 
van Weering (eigenaar Vario-
HippiQue en Lichte Tour ruiter) 
een mooie leerzame Kür op mu-
ziek, hij werd begeleidt door Il-
se Ligthart. Van 13.15 tot 14.15 
uur gaf Renee Kwintenberg een 
carrouseldemonstratie. Hij ver-
telde wat carrousel rijden in-
hield en liet leuke figuren zien 
met twaalf ruiters. Om 14.30 uur 

hadden zij een hele fanatieke 
spannende springdemonstra-
tie. Zij moesten zes sprongen 
springen. De ruiters die meede-
den waren: Nicole Hoogduin op 
Difference, Denise Kerssens op 
Molly, Licha Bax op LiQueur en 
Angela van der Vecht op Won-
derboy. Er werden ook lootjes 
verkocht. 
In totaal is er 438 euro opge-
haald voor het goede doel, 
Stichting ’T Olde Manegepeerd. 
Als afsluiting was er een leu-
ke Balkendans te paard voor de 
kinderen. De winnaar daarvan 
was Anja Koestal op Davy. De 
prijzen waren gesponsord door 
de Oude Woonstal in Castricum. 
Wegens de goede inzet van alle 
vrijwilligers is deze dag fantas-
tisch verlopen!

De Bokkentocht
van Wijk aan Zee
Zondag 10-10-10

Een Bokkenpas is ook een 
lot voor de loterij en kost €4. 
Te koop bij de VVV vanaf 25 
sept. en bij elk van de 16 
Tapperijen. Verdeeld over 5 
routes, wordt er van 12.00 tot 
18.00 uur uitgebreid bokbier 
geproefd. Te voet door het 
dorp, over het duin en op het 
strand, weer of geen weer! 

Tapperijen: 1618, de Zon, 
Horse Club, de KUSt, de Lief-
hebberS, de Sunseabar, de 
Whisky Club, Schoos, Eetcafé 
Rijckaertsz, het Badhuis, Het 
Strandhuis, het Wapen van 
WAZ, het Zomerhuis, Hotel 
Sonnevanck, Klein Zwitser-
land, Sout. 

www.debokkentocht.nl

Jamsessie in 
Zeewegbar
IJmuiden - Verleden maand 
was de jamsessie in de Zeeweg-
bar weer een groot muziekfeest. 
Een keur muzikanten uit de wij-
de omgeving ontmoette elkaar in 
een geweldige sfeer en speelden 
de sterren van de hemel. Schit-
terende combinaties van jong en 
oud, ver gevorderden en begin-
ners stonden met elkaar op het 
podium en leerden elkaar mu-
zikaal kennen. Dat feest krijgt 
zondag 3 oktober een vervolg op 
de tweede Zeewegbar Jamses-
sie van het seizoen. Vanaf 17.00 
uur is iedereen, met of zonder in-
strument, van harte welkom om 
te luisteren of te spelen. Backli-
ne is aanwezig, Tom Makkes ver-
zorgt het geluid.

Kilo’s weg met Zumba
IJmuiden - Als je eens iets an-
ders wilt dan het gewone fit-
nessprogramma, kun je vanaf 
nu de kilo’s wegdansen met de 
nieuwste fitnessrage Zumba bij 
RKGV. 
Drie redenen om Zumba uit te 
proberen: Zumba is pure fun. 
Het is een vorm van oefenen en 
een work-out die wel de hele dag 
wilt én kunt doen. Je zet muziek 
op en hup ‘shaken’ maar.  Zum-
ba is apart. Wedden dat je nooit 
eerder dacht dat je kon sporten 
op dit type muziek. Zumba is ef-
ficiënt. Het is een leuke inter-
val (aerobic en fitness) training 
die wordt afgewisseld met kor-
te danscombinaties. De bewe-
gingen worden opgebouwd uit 
diverse latin-danspassen, zoals 
salsa, merengue, samba, cum-
bia en reggaeton. Door de war-
me klanken, opzwepende ritmes 
en swingende heupen vergeet 
je dat je met een workout be-
zig bent. Je hoeft geen danser te 
zijn om mee te kunnen doen met 
Zumba. Het is meer fun zodat je 
het langer met plezier gaat doen. 
Zumba is een fitnessprogramma, 
gebaseerd op een Latijns-Ameri-
kaanse dans. Het is opgezet door 
Alberto ‘Beto’ Perez, een danser 
en choreograaf uit Miami. De 
naam Zumba komt uit het Co-
lombiaans-Spaans, waar het zo-
veel betekent als snel bewegen 
en lol hebben. Wereldwijd zijn er 
Zumba-instructeurs en worden 
er Zumba-dvd’s via internet ver-
kocht. De aanstekelijke Latin rit-
mes en makkelijk te volgen be-
wegingen creëren een dyna-
misch fitness programma.

Zumba doet niet aan moeilijke 
choreografieën en je hebt geen 
danspartner nodig. Iedereen, 
jong of oud, kan meteen deel-
nemen. Niets moet en alles mag 
bij Zumba. De vrijheid van bewe-
gen, de dynamiek en de gezelli-
ge zomerse muziek zorgen voor 
een leuke workout.
Dinsdag 5 oktober start RK-
GV met 10 lessen Zumba in de 
Sluiswijkzaal, Kerkstraat 93 in 
IJmuiden, om 19.00 uur en om 
20.00 uur. De zaal bevindt zich 
in Oud-IJmuiden, aan het ein-
de van de Kennemerlaan over 
de brug meteen achter KIiniek 
Noordzee. De betaling van 52,50 
euro geschiedt door een één-
malige automatische incasso, 
dus neem het bankrekeningge-
gevens mee. Opgeven kan via 
www.rkgv.velsen.nl.

Rommelmarkt 
Velserbroek - Zondag 3 okto-
ber van 10.00 tot 16.00 uur wordt 
in het Polderhuis weer de grote 
rommelmarkt georganiseerd. Vele 
leuke in interessante spullen zul-
len op circa 80 kramen en 40 ta-
fels liggen. Er is voldoende,  gratis, 
parkeergelegenheid. Ook zal de 
kantine de gehele dag geopend. 
De entrée bedraagt slechts 2 eu-
ro, kinderen tot en met 6 jaar gra-
tis. Meer informatie: 023-5374218.

Show Jacky Hart 
daverend succes
IJmuiden - Twee avonden full 
house. Vol enthousiasme werd er 
gereageerd op zo’n 40 sets die 
geshowd werden op swingende 
muziek bij Jacky Hart Damesmo-
de aan de Kennemerlaan. 
De tijgerprint jurkjes met stoere 
wollen jassen werden met suc-
ces door de dames ontvangen. 
De zwarte motorlaarzen werden 
gecombineerd met wollen tu-

nieks en bodywarmers. Ook voor 
de zakelijke vrouw is ruime keus 
in de vrouwelijke blouses van 
Cavallaro die worden gedragen 
met jersey blazers van het tren-
dy Italiaanse merk Rinascimen-
to. Na afloop was het een gezel-
lige drukte. Onder het genot van 
een glaasje wijn werd er volop 
gepast en gingen er heel wat da-
mes tevreden de deur uit.
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Leef & Beweegbeurs 
belangrijk voor jong & oud
Velsen-Zuid – De Leef & Be-
weegbeurs van Servicepaspoort 
op landgoed Beeckestijn heeft 
zaterdag ondanks het regenach-
tige weer toch zo’n duizend be-
langstellenden getrokken. De 
beurs was bedoeld om leden ken-
nis te laten maken met het grote 
aanbod van mogelijkheden. Dat 
gebeurde onder meer met work-
shops en een markt met zeer di-
verse kramen.
De Leef & Beweegbeurs trok zo-
wel jonge gezinnen als wat ou-
dere mensen. Op de beurs wa-
ren diverse aanbieders die be-
weging bieden, zoals Yogastu-
dio Santpoort met diverse vor-
men van yoga. Zie www.yogastu-
diosantpoort.nl. Minder mensen 
zullen hebben gehoord van Chi 
Neng Qigong, dit is een Chinese 
bewegingsleer geschikt voor jong 
en oud, waarbij het zelfgenezend 
vermogen van de mens wordt ge-
stimuleerd. De lessen worden on-
der meer in Velserbroek gege-
ven, zie www.chineng-ijmuiden.
nl. Op 10 oktober is in Bloemen-
daal een open lesdag in het kader 
van World Day of Interconnected-
ness, zie hiervoor www.chikung-
haarlem.nl. Tijdens de beurs wa-
ren er workshops yoga, Chi Neng 
Qigong en Tai Chi en Meer Bewe-
gen voor Ouderen. Ook waren er 
lezingen over zorg in Kennemer-
land en over Zorgbalans. Zorgba-
lans is een thuiszorgorganisatie, 
waar men voor zeer veel aspec-
ten van zorg terecht kan. Belang-
rijk bij Servicepaspoort is pre-
ventie, daarom zijn er cursussen 
Stoppen met Roken, Bewegen 
55plus of, zoals onlangs een in-
formatieavond over omgaan met 
de OV chipkaart. Ook voor jonge 
ouders zijn er cursussen, zoals Fit, 
Food & Fun en EHBO voor kinde-

ren. Alle activiteiten van Service-
paspoort zijn sterk regionaal ge-
richt. Zo zijn de meeste bedrijven 
die deelnemen aan het diensten-
pakket van Servicepaspoort loka-
le bedrijven, zoals Kieviet Maal-
tijdservice uit Haarlem. Er zijn be-
drijven die service bieden op het 
gebied van woninginrichting zo-
als De Zwart in Santpoort-Noord 
en Heemstede. En Mobike levert 
niet alleen fietsen, maar repareert 
ze ook bij u thuis. Als dat geen 
service is. Mobike kreeg op de 
beurs veel belangstelling voor de 
elektrische fietsen, die een steeds 
grotere actieradius hebben en 
dus steeds interessanter worden. 
Een dame meldde: ,,Mijn huidige 
fiets haalt het maar net als ik van 
Haarlem naar Zandvoort rijd, 40 
kilometer is dan niet zo veel. Daar 
heb ik niet op gelet toen ik de 
fiets kocht.” Gelukkig krijgt men 
bij Mobike een goed advies.
Iedereen kan en moet bewegen. 
Als bewegen moeizaam gaat, 
zijn er toch altijd mogelijkheden, 
daarvoor zijn specifieke groepen 

en is er een goed aanbod. Ser-
vicepaspoort heeft een Leden-
consulent waarmee men met al-
lerlei vragen terecht kan, bijvoor-
beeld op het gebied van bewegen 
en gezondheid.
Servicepaspoort is onderdeel van 
Zorgbalans, de grote aanbieder 
van zorg in wooncentra en ge-
woon thuis in de regio Kennemer-
land. Servicepaspoort is er voor 
jong en oud. Immers iedereen kan 
baat hebben bij cursussen op het 
gebied van gezondheid en bewe-
gen, een maaltijdservice of ande-
re bedrijven die goede service aan 
huis bieden. Deelnemende bedrij-
ven worden gescand voor ze wor-
den uitgenodigd zich aan te slui-
ten bij Servicepaspoort, men kan 
dus rekenen op deskundigheid 
en service. Leden betalen jaar-
lijks een klein bedrag, 15 euro, 
waarmee men met het hele ge-
zin kan profiteren van het aanbod 
van Servicepaspoort en boven-
dien korting krijgt bij op de dien-
sten van aangesloten bedrijven. 
Zie www.servicepaspoort.nl.

Hanneke Drenth: ‘Het 
is voor ons voor lollig’
Velsen – Deze week speelt de 
van oorsprong Velsense Hanneke 
Drenth met haar ‘partner in crime’ 
Anne van Rijn in de voorstelling 
Koude Kermis van Dames voor 
Na Vieren. Hanneke Drenth is 
zeer bekend van haar optredens 
in musicals van het Ichthus Colle-
ge en musicalvereniging De Jon-
ge Stem. Momenteel woont zij in 
Amsterdam. Half december ver-
wacht zij haar eerste kind, daar-
om lassen de Dames voor Na Vie-
ren een pauze in de optredens 
in van 1 oktober tot half februa-
ri. De première van Koude Kermis 
is vandaag, donderdag, in Stads-
schouwburg Velsen.
Hanneke heeft veel mooie herin-
neringen aan de musicals in Vel-
sen waaraan zij meedeed: ,,Bij De 
Jonge Stem heb ik wel tien mu-
sicals gedaan,’’ vertelt zij. ,,De 
mooiste vond ik de Wizard of Oz, 
waar ik op mijn vijftiende al een 
hoofdrol had. En met het Ichthus 
College speelde ik onder meer in 
Sweeney Todd de ‘pasteienvrouw’. 
Ik had het altijd maar druk met die 
musicals en dan ook nog zangles-
sen. Ik ben in de vierde klas van 
het VWO blijven zitten, omdat ik 
het zo druk had met mijn muziek. 
Maar gelukkig heb ik daarna toch 
mijn diploma gehaald.’’
Hanneke studeerde daarna eni-
ge tijd aan de toneelschool in 
Amsterdam en vervolgens aan 
de kleinkunstacademie in Den 

Bosch. Daar werkte zij eerst aan 
solovoorstellingen. Ook leerde zij 
daar Anne van Rijn kennen. De 
twee werkten samen aan een ein-
dejaarsvoorstelling waar zij groot 
succes mee behaalden. ,,Het was 
voor ons vooral lollig,’’ zegt Han-
neke. ,,En dat is het nog steeds. 
Kennelijk versterken wij elkaar. 
De samenwerking is super. We 
zijn ook op het toneel aan elkaar 
gewaagd, schrijven samen tek-
sten en liedjes en dat werkt. We 
begrijpen elkaars humor.’’ 
Hanneke en Anne zijn zeer be-
weeglijke types met een bijzonder 
vermogen tot mime en aan acro-
batiek grenzende dynamiek. Om 
te zien zijn het echte dames, maar 
ondertussen zijn de twee ook 
‘theaterbeesten’, getuige hun eer-
dere voorstellingen De Diepvries-
dames, Hijgende Hakken en Tja, 
Tja, Tja. Dames voor Na Vieren 
wonnen in 2003 de Holland Casi-
no Prijs en in 2004 de Wim Son-
neveld prijs.
Welbewust werd voor de première 
van Koude Kermis gekozen voor 
Stadsschouwburg Velsen. ,,IJmui-
den is voor mij als een warm 
bad,’’ zegt Hanneke. ,,Een pre-
mière is natuurlijk altijd bijzonder. 
Er komt landelijke pers en boven-
dien veel familie en vrienden. Het 
publiek in Velsen is altijd hartelijk, 
dat scheelt weer een stressfactor.’’ 
(foto: Menno Kok & ontwerp Dog 
and Pony, tekst: Karin Dekkers)

Ontmoet het mbo
op ROC Nova College
Regio - Iedereen die nieuwsgie-
rig is naar het mbo kan op don-
derdag 7 oktober meedoen aan 
een rondleiding op ROC Nova 
College, onder andere in Haarlem 
en IJmuiden. Cursisten leiden de 
bezoekers rond, laten praktijkles-
sen zien en vertellen hoe je op 
het Nova College een vak leert en 
je persoonlijk ontwikkelt.   Ont-
moet het mbo! is onderdeel van 
de Landelijke 6-Daagse Beroeps-
onderwijs, een evenement van de 
MBO Raad dat duidelijk maakt 
hoe belangrijk beroepsonderwijs 
en vakmanschap zijn. De rondlei-

dingen op het Nova College vin-
den plaats onder schooltijd, zo-
dat de bezoekers echt de sfeer 
op school kunnen proeven. Het 
Nova College verzorgt mbo Eco-
nomie, Techniek en Zorg & Wel-
zijn. Voor volwassenen verzorgt 
Nova College inburgering, cur-
sussen lezen en schrijven, vm-
bo-tl, havo en vwo. Op het Nova 
College leren cursisten meer dan 
alleen een beroep, ze groeien er 
ook als mens. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden voor de 
rondleidingen via www.novacol-
lege.nl/ontmoethetmbo.

Dansevenement Beach 
Flavours in Noordzee
IJmuiden aan Zee - Er wordt 
weer gefeest in IJmuiden, op 9 
oktober organiseert JL Produc-
tions het dansevenement Beach 
Flavours indoor in Strandpavil-
joen Noordzee. Met dit nieuwe 
concept gaan bekende en min-
der bekende deejay’s een gro-
te variatie aan dancestijlen pre-
senteren. De stijlen lopen uiteen: 
van house, techno, trance, early/
nu en hardstyle. De twee grote 
namen van deze editie zijn Quin-
tin van onder andere Danceval-
ley, Mysteryland en de hit Ori-
ginal Dutch Sound van dj Jean 
& Quintin en mc Villain die be-
kend is van o.a defqon 1 Deci-
bel outdoor en de Dancetour en 
zijn vele hits met D-Block&S-
te-fan. De avond start om 20.00 
uur en eindigt om 04.00 uur. Op 
deze avond kan je gebruik ma-

ken van het terras of het res-
taurant om wat te eten en te 
relaxen(garderobe gratis.)
De artiesten die optreden zijn 
Bart Stellingwerf (Beach Fla-
vours), DaMasta (Defqon 1), 
Dutch Guys (Beach Flavours-
Hurricane outdoor), Jefferson le 
Freak (Beach Flavours), Max Bur-
ton (Betterdayz), Quintin (Dance 
Valley, Mysteryland), Stereo 
Deejayz (Reset-Beach Flavours 
en MC Villain (Defqon 1, Deci-
bel Outdoor). Zorg er dus voor 
dat je deze editie niet gaat mis-
sen. Kaarten zijn 13,50 ex fee bij 
Music Store IJmuiden, Jemiardi 
Mde Santpoort,Strandpaviljoen 
Noordzee ijmuiden en aan de 
deur (16,50 euro). Verder zijn er 
via Taxi 16000 instap prijzen ge-
regeld en word je voor de deur 
van het paviljoen afgezet.

Velsen - Een 27-jarige man uit 
Zaandam is zaterdag om 16.00 
uur door de politie op de snel-
weg aangehouden vanwege zijn 
rijgedrag. De man reed te snel, 
droeg geen gordel, maakte zich 
diverse keren schuldig aan bum-
perkleven en verkeerd voorsor-
teren. Uit onderzoek bleek te-
vens dat de man een vals rijbe-
wijs gebruikte en een ontzeg-
ging van zijn rijbevoegdheid had. 
Voor al deze overtredingen heeft 
hij proces-verbaal gekregen.

Meerdere 
overtredingen

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 

Dwars-
ligger

De 
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Bekijkt u dan eens de mogelijkheden van een 
eigen recreatieverblijf, zodat u te allen tijde op 
vakantie kunt. Er zijn al recreatieverblijven te 
koop vanaf €49.500,-. En bij DroomParken 

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

Buitenhuizen

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

DUURT UW VAKANTIE 
ALTIJD TE KORT?

Kijk voor meer informatie op www.droomparkbuitenhuizen.nl 
en kom langs op één van onze parken.

DCIJ–nieuws
IJmuiden - Vince van der Wiele 
(foto) komt uit de jeugdopleiding 
van DCIJ. Zijn overgang naar 
de senioren gaat gepaard met 
wisselende resultaten. Gebrek 
aan concentratie is de belang-
rijkste oorzaak van puntenver-
lies. Maar dat hij uit het goede 
damhout gesneden is toonde hij 
aan tegen Nicole Schouten.Met 
sterk spel verkreeg de 15-jarige 
Van der Wiele een overwegen-
de stand. Nu slaagde hij erin om 
de concentratie wel vast te hou-
den en boekte een fraaie winst. 
Zijn twee jaar jongere zus Dana 
leverde tegen Cees van der Vlis 
een prestatie van jewelste. Lan-
ge tijd zag het ernaar uit dat er 
een puntendeling haalbaar was. 
Eerst in het eindspel kon Van 
der Vlis alsnog, mede door zijn 
routine, winnen. Piet Kok kent 
een geweldige seizoenstart. De 
wijze waarop hij Cees van der 
Steen versloeg was imponerend 
en getuigde van een grote ma-
te van kennis en strijdlust. Club-
kampioen Casper Remeijer had 
zijn handen vol aan Jan Maar-
ten Koorn. Na een boeiend dam-
gevecht kon hij een overwin-
ning boeken. Jack van Buuren 
liet niets aan het toeval over en 
won van Berrie Bottelier. Na de 
goede competitiestart lijkt Bot-
telier enigszins de weg kwijt. Hij 
zal zich in de komende wedstrij-
den moeten herpakken. Bram 
van Bakel had wel heel snel de 
punten binnen. Paul Smit zette 
zijn stand open voor een com-
binatie die hem onmiddellijk 
deed capituleren. Jan Apeldoorn 
kon tegen de talentvolle Stella 
van Buuren na een klassiek ge-
vecht de punten binnen halen. 
Rick Hartman speelde lange tijd 
op een combinatie en verwaar-
loosde daarmee zijn strategische 
voortzettingen. Het kwam hem 
duur te staan want Kees van Nie 
kon toewerken naar een superi-
eure stand die hem een verdien-
de winst opleverde. 

Frans Hoek Keeper-
promotiedag Stormvogels
IJmuiden - Op maandag 25 
oktober (in de herfstvakantie) 
organiseert Frans Hoek Sports 
een keeperspromotie en trai-
ningsdag op het terrein van 
IJ.V.V. Stormvogels in IJmuiden.
Tijdens deze dag staat de kee-
per in het middelpunt van de 
belangstelling en word er ge-
traind, een onderlinge com-
petitie afgewerkt en is er een 
spectaculaire keeperdemon-
stratie, veelal met een bekende 
doelverdediger. De onderlinge 
competitie tussen de keepers 
van verschillende leeftijdsgroe-
pen leidt tot de uitverkiezing 
van de beste keeper(ster) van 
het district. De keeperspromo-
tiedagen staan open voor alle 
keepers en keepsters, alsme-
de G-keepers (graag zelf voor 
begeleiding zorgen). Tijdens de 
keeperpromotiedagen staat het 
doelverdedigen centraal. De 
dagen zijn bedoeld om tech-
niek en inzicht bij te schaven 
en een leuke dag met andere 
keepers en keepsters te heb-
ben. De sluitpost van een voet-
balelftal is en blijft een eenling 
die een specifieke en gerichte 
aanpak verdient.
Dagindeling: De keeperspro-

motie en trainingsdag begint 
om 10.00 uur en is om ongeveer 
16.00 uur afgelopen. Als eer-
ste programmaonderdeel staat 
de keepers een instructiepro-
gramma te wachten. In groe-
pen wordt een specifiek on-
derdeel van het keepen behan-
deld, in veel gevallen met een 
hulpmiddel zoals een tsjoek. 
Hiermee kan een keeper zich-
zelf trainen. Het programma 
wordt aangepast aan de leef-
tijd. Na de training en lunch 
volgt de een op een competitie, 
die leidt tot verkiezing van de 
beste keeper van de afdeling in 
een aantal leeftijdscategorie-
en. De finalisten en nummers 2 
en alle meisjes per district gaan 
door naar de voorronde/finales 
voor de eindstrijd van de beste 
keeper van Nederland. De fina-
le van die competitie vindt jaar-
lijks plaats bij een club centraal 
gelegen in Nederland.
Voor iedere deelnemer is er 
een speciaal voor deze dag 
ontworpen T-shirt en de lunch 
word verzorgd. De kosten voor 
deze dag bedragen 19,90 euro.  
Contactpersoon namens 
Stormvogels is Alex Beck, 
0255-537155 of 06-12552153.

IJmuiden - Op de Zeeweg heeft 
de politie zondag om 00.45 uur 
een 51-jarige motorrijder uit 
Amsterdam aangehouden van-
wege rijden onder invloed. De 
man was uit de bocht gevlo-
gen en had een lantaarnpaal ge-
raakt. Hij is voor onderzoek over-
gebracht naar het ziekenhuis. De 
man had een alcoholpromillage 
van 1,0. 

Motorrijder
uit de bocht

Don Groos NK minibike
IJmuiden - Afgelopen zaterdag 
werd de achtste ronden NK mi-
nibike verreden in Zwolle. Pas in 
de laatste training werd na het 
monteren van een nieuwe ach-
terband de pole positie gehaald. 
Na de start nam Don de kop en 
ging er gelijk goed voor zitten. 
Met rondetijden van heel laag 
in de 34 seconden was de voor 
sprong in de 17 ronde tellen-
de race ruim 7 seconden op de 
tweede man Hans Minnen, de 
zeer slecht gestarte Melanie 
Haan wist zich op te werken van 
de laatste plaats naar de derde 
plaats op ruim 15 seconden van 
de winnaar. In de tweede man-
che was het weer Don die het 

tempo bepaalde en in eerste in-
stantie kon Hans Minnen nog 
volgen maar het Puch-blokje kon 
de martelingen niet langer ver-
dragen en gaf de geest. 
De IJmuidenaar ging gewoon  
door en had aan het einde van de 
races 10 seconden op de twee-
de man. Dus de dag-overwin-
ning, met de daar bij behoren-
de 50 punten, konden worden 
bij geschreven. Met nog de races 
in Stadskanaal als afsluiter van 
2010 is hij niet meer in te halen  
door de concurrentie. Als het lukt 
om daar ook nog de pole binnen 
te halen is hij twee seizoenen niet 
alleen de snelste trainer geweest 
maar ook twee jaar kampioen.
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Bingo- en loterijmiddag in Ca-
fé Kamperduin, Bik en Arnoldka-
de 12 IJmuiden. Aanvang 15.00 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Mark Rietman in blijspel ‘De Wij-
ze Kater’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: ‘Me and Orson Welles’. 
Aanvang 20.30 uur.
Live optreden Verhage & Co. 
in de Zeewegbar, Zeeweg in 
IJmuiden. Aanvang 21.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Madness & 
Arts Festival Afsluitend Te Gek 
Feest: De Hitklup - Tribute to 
Mad Musicians. 21.00 uur. Toe-
gang 25,-. Café: Prima Donaa en 
The Noise Guys. 22.00 uur. Toe-
gang gratis. Dommelsch zaal: 
Club Colombo. 24.00-04.00 uur. 
Toegang 10 vvk/12,50 add. Vanaf 
16 jaar. Kleine zaal: 00’s Best ft. 
Sjef Rolet & Friends. Toegang 8,- 
vanaf 18 jaar.

Zondag 3 oktober
Rommelmarkt in het Polder-
huis in Velserbroek. Van 10.00 tot 
16.00 uur.
IVN Zuid Kennemerland: Pad-
destoelendag! Op zoek naar 
paddestoelen!. Start landgoed 
Elswout in Overveen. Van 10.30 
tot 16.00 uur.
Lezing door drs. Gover Bach 
over De spiritualiteit van Gustav 
Mahler in De Kapel, Potgieter-
weg 4 in Bloemendaal. Aanvang 
10.30 uur. Toegang gratis.
Open dag Kerbert Dierentehuis, 
Heerenduinweg 8 IJmuiden. Van 
12.00 tot 16.00 uur.
Nocturne bij Informatieboerde-
rij Zorgvrij, Genieweg in Velsen-
Zuid. Aanvang 13.00 uur.
Herfstvertelvoorstelling in Pie-
ter Vermeulen Museum, Driehui-
zerkerkweg 34d Driehuis. Aan-
vang 13.30 uur.
ZoMiPo met optreden De Rad-
draaiers in buurtcentrum De 
Mel, Wijkermeerweg 1 in Velsen-
Noord. Aanvang 13.30 uur.
Lezing met beeldpresentatie 
met als thema: ‘Ook een contro-
lefreak?’ door Carmen de Haan 
in St. Rafaëlkerkje, Popellaan 1 
Bloemendaal. Van 14.00 tot 16.00 
uur.
Concert Conservatorium Am-
sterdam in de Stompe Toren, 
Kerkweg Spaarnwoude. Aan-
vang 14.00 uur. Toegang gratis.
Ensemble Anima in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Kilshannig, Ierse muziek in het 
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden. Aanvang 15.15 uur.
Opening expositie ‘Verontrus-
tende portretten om 16.00 uur 
van Dirk Vruggink, Parterre, To-
renstraat 7 in Velsen-Zuid. Ex-
postitie duurt tot en met 31 ok-
tober.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: J.P.K. Band tijdens foy-
erconcert. Aanvang 16.30 uur.
Jamsessie in de Zeewegbar, 
Zeeweg IJmuiden. Aanvang 
17.00 uur.
Vespers in de Engelmundus-

kerk in Driehuis. Aanvang 19.15 
uur.

Maandag 4 oktober

J. Jansen Memorial wandel-
tocht. Start tussen 10.00 en 
11.00 uur (25 km.), 5, 10 en 15 
km. tussen 10.00 en 13.00 uur. 
Het startlokaal is geopend van 
09.30 tot 17.00 uur.

Dinsdag 5 oktober
 

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Renske van der Broek 
met Fast Car. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 6 oktober

Botdichtheidmeting voor vrou-
wen van 45 jaar en ouder bij Ve-
gro Thuiszorgwinkel Santpoort, 
Crocusstraat 1 Santpoort-Noord. 
Tussen 09.00 en 17.30 uur.
Coeliakie inloopuur in het 
Spaarne Ziekenhuis Hoofd-
dorp, 13.00-14.30 uur. Info: 023-
8908360.
Vergadering Wijkplatform Vel-
sen-Noord in Dienstencentrum 
Watervliet, Doelmanstraat 34. 
Aanvang 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: ‘Me and Orson Welles’. 
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 7 oktober

Botdichtheidmeting voor vrou-
wen van 45 jaar en ouder bij Ve-
gro Thuiszorgwinkel Santpoort, 
Crocusstraat 1 Santpoort-Noord. 
Tussen 09.00 en 17.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Mother’. Aanvang 
20.30 uur.
Rondleiding op het ROC Nova 
College in Haarlem en IJmuiden. 
Aanmelden kan via www.nova-
college.nl/ontmoethetmbo
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: LOS! met dj Paullie 
& Co. 24.00-04.00 uur. Toegang 
5,- vanaf 18 jaar. Gratis voor stu-
denten. Café: People Get Ready. 
22.00 uur. Toegang gratis.

Donderdag 30 september

Stadsschouwburg Velsen: 
Hanneke Drenth en Dames 
Voor Na Vieren beleven lande-
lijke première. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Dolf Jansen 
met ‘Oudejaars 2010. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: The Unthanks. 
20.30 uur. Toegang 12,50. Van 
24.00 tot 04.00 uur LOS!. Toe-
gang 5,- vanaf 18 jaar, studen-
ten gratis. Café: The Oscillation. 
22.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 1 oktober

Bingo bij OBS De Vuurtoren, 
Koningsplein in IJmuiden. Aan-
vang 19.00 uur, zaal open 18.30 
uur.
Vocaal ensemble WaterWijs 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Het Groot Niet te Vermijden met 
‘Take Ten’. Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: John the Revela-
tor (cd-presentatie ‘Underway’). 
21.00 uur. Toegang 15,-. Ca-
fé: Helsinki Seven en Hey Ene-
my en Spoelstra. 21.30 uur. Toe-
gang gratis. Kleine zaal: Rocki-
tis: dj Crazy Crudesjev, dj Ba-
de en dj Milan. 23.00-04.00 uur. 
Toegang 3,- vanaf 18 jaar.

Zaterdag 2 oktober
Rommelmarkt bij De Regen-
boog (hoek Schiplaan) van 
09.00 tot 16.00 uur.
Geschenkenveiling in de En-
gelmunduskerk in Driehuis. 
Vanaf 09.00 uur vinden er div. 
activiteiten plaats. De veiling 
begin om 11.30 uur.
Lezing door Meindert Fenne-
ma over zijn boek ‘Een spannd 
leesboek’ in de Veste, Vesting-
plein in Velserbroek. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Felison Brass geeft openings-
concert in St. Bavokerk in Haar-
lem. Aanvang 12.00 uur.
Bavodag: de Grote of St.-Bavo-
kerk op de Grote Markt in Haar-
lem is gratis toegankelijk, 12.00 
- 17.00 uur. Diverse rondleidin-
gen.
Kledingbeurs in ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraatweg 
201 Santpoort-Zuid. Van 14.30 
tot 17.00 uur.

Santpoort-Noord - Toetsenvir-
tuoos Ruud Jansen is vooral be-
kend om zijn Ruud Jansen Band 
die sinds jaren optredens doet op 
evenementen en feesten. De fans 
weten dat de band ook een avond 
kan vullen met de legendarische 
muziek van de Nederlandse sym-
fonische groep Ekseption. Buiten 
het grotere werk wil de band in 
de toekomst naast de grotere za-
len ook weer terug naar de kleine 
locaties en kroegjes. Naast Ruud 
Jansen op toetsen doen mee: 
Paul Bakker (gitaren/zang), Char-
les Duijft (drums/zang) en Hein 
Piscaer (basgitaar). Het optreden 
vindt plaats op zondag 3 oktober 
om 16.30 uur. Toegang gratis.

Ruud Jansen 
Band in Café
De Halve Maan

Felison Brass speelt
in Unesco monument
Regio - Zaterdag 2 oktober 
geeft Felison Brass een ope-
ningsconcert in St. Bavo kerk 
(Bavodag)  in Haarlem. Eén in 
een reeks van vele optredens dit 
naseizoen voor de brassband uit 
Velsen.
Het kan geen thuishaven worden 
genoemd, maar Felison Brass is 
regelmatig een welkome gast in 
deze middeleeuwse kruiskerk in 
Haarlem, die midden in het ou-
de centrum van de stad staat en 
is opgetrokken door verschillen-
de bouwmeesters in 150 jaar-
tijd (1370- 1520) En onder ande-
re zeer bekend is om zijn Chris-
tian Müller orgel (1738).  Fe-
lison Brass zal om 12.00 uur 
een uur lang concert geven die 

dag. Onder leiding van Dirigent 
Alexander Zwaan zal een com-
pleet nieuw repertoire ten geho-
re worden gebracht. Geen mu-
ziek van Mendelsson, Handel of 
Mozart die hier ooit in deze ka-
thedraal hebben gespeeld, maar 
onvervalste brassband klanken 
zullen onder de houten gewelf-
constructie klinken, zoals on-
der andere ‘La Tricot Rouge’. Een 
briljante en boeiende compositie 
van Wilfred Heaton – ‘The bells 
of Peover’ van Philip Doe. Dit is 
een mooie en lyrische cornet so-
lo (Pieter Enthoven) met begelei-
ding van het blaasorkest.
Ierdereen is van harte uitgeno-
digd op de Bavodag vanaf 11.45 
uur.

LéLé & Pi Catering
Trawlerkade 40

 1976 CB IJmuiden
 T. 0255 515779
M. 06 29390677
M. heleen@lelepi.nl
W. www.lelepi.nl

 
Dinsdag 5 oktober 2010 van 

19.00 tot 21.00 uur geeft LéLé & 
Pi Catering u de gelegenheid om 
diverse hapjes te komen proeven 
aan de Trawlerkade 40 1976 CB 
IJmuiden waar LéLé & Pi  haar 
catering en bevoorrading gaat 

voortzetten.
 

LéLé & Pi Catering vraagt een 
cateringmedewerker m/v 
met rijbewijs B voor 15 uur p.week
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Akrides verliest
van Hoofddorp
IJmuiden - De heren van Vel-
ser Basketbal Club Akrides zijn 
het seizoen 2010-2011 in de Pro-
motiedivisie van de Nederlandse 
Basketbal Bond begonnen met 
een nederlaag. Thuis in de eigen 
Sporthal IJmuiden-Oost werd 
met 62-71 verloren van Basket-
bal Vereniging Hoofddorp. Ko-
mend weekend spelen de he-
ren van Akrides hun eerste uit-
wedstrijd. De formatie van coach 
Joaquin Zschuschen speelt za-
terdagavond in Barendrecht te-
gen CBV Binnenland dat afge-
lopen seizoen tweede werd in 
de Promotiedivisie. (foto: Gerard 
Gleijm)

Velsen-Zuid - Vrijdag 29 okto-
ber en vrijdag 5 november spe-
len de Witte Leeuwen twee uit-
wedstrijden tegen respectieve-
lijk Cambuur Leeuwarden en 
Almere City FC. Voor het be-
zoeken van deze wedstrijden 
gelden verplichte buscom-
bi’s. Deelnemen aan de com-
bi’s kan alleen met een omwis-
selbiljet, die in de bus zelf om-
geruild gaat worden voor een 
wedstrijdkaartje. Meer informa-
tie over deze twee aankomen-
de buscombi’s volgt zo spoedig 
mogelijk op de website van Tel-
star. Telstar speelt in de vierde 
ronde van de KNVB Beker een 
uitwedstrijd tegen SDC Putten. 
Deze wedstrijd wordt gespeeld 
op dinsdag 9 november 2010 
op sportpark Putter Eng en be-
gint om 20.00 uur. De daarop-
volgende competitiewedstrijd 
thuis tegen AGOVV Apeldoorn 
is daarom verplaatst van vrijdag 
12 november naar zaterdag 13 
november 2010. Aanvang van 
dit duel is ouderwets en wel om 
19.30 uur.

Met de bus 
naar Telstar

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en don-
derdag restaurant. Tussen 12.00 
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 
11.45 uur) een 3-gangen a la 
carte menu. 6,- p.p. Op woens-
dag en vrijdag om 12.00 uur 
open tafel. Vrijdag 1 oktober: 
tomatensoep, hutspot met bal 
gehakt en bitterkoekjesvla als 
dessert. Woensdag 6 oktober: 
groentesoep, stoofvlees met 
bloemkool en ijs toe. Vrijdag 8 
oktober: kippensoep, ballen van 
de Radja met dessert. Twee da-
gen van te voren opgeven voor 
12.00 uur. Kosten 6,-.
Presentatie politie donder-
dag 7 oktober op het gebied van 
persoonlijke veiligheid, oplich-
ting en insluiping. Van 09.30 tot 
12.00 uur.
Modeshow H + A Mode, 
maandag 4 oktober om 10.00 
uur. Aansluitend kledingver-
koop om 12.00 uur.
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het week-
end. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- 
en vrijdagochtend vanaf 10.00 
uur. ‘s Middags op donderdag-, 
vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag.
Internetcursus, nu op woens-
dagmiddag voor senioren. Kos-
ten 15 euro voor drie middagen. 
Er is geen wachtlijst. Opgeven 
bij de beheerder.

Wijksteunpunt De Hofste-
de, A. Jacobsstraat 227, Velser-
broek, 023-5386528.
Restaurant is weer van start 
gegaan. Elke maandag en 
woensdag kan men van 11.45 
tot 13.00 uur men terecht voor 
een kopje soep, een hoofdmaal-
tijd en een toetje naar keuze. 
Kosten 6,-.
Open tafel. Vrijdag 8 oktober: 
groentesoep, wortelen met dop-
erwten, aarappelen, speklapje 
en een toetje. Opgeven maan-

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

dag 4 oktober tussen 11-12 uur. 
Aanvang 12.30 uur. Dinsdag 
12 oktober: kip/kerriesoep, na-
si met kippenbout en blanke vla 
met vruchten en slagroom toe. 
Opgeven donderdag 7 oktober. 
Erwtensoepmaaltijd donder-
dag 7 oktober. Aanvang 12.00 
uur. Kosten 2,50. Opgeven voor-
af niet nodig.
Hofstede cinema vrijdag 8 ok-
tober wordt de film ‘The man 
who knew too much’ vertoond. 
Aanvang 19.30 uur. Kosten 2,-
, incl. koffie/thee en een hapje.
Modeshow en verloting, don-
derdag 14 oktober van mode-
huis Meijssen Mode. Aanvang 
10.30 uur. Daarna verkoop tot 
ca. 15.00 uur. Toegang gratis.
Informatiebijeenkomst poli-
tie over veiligheid, donderdag 
21 oktober om 09.30 uur.  
Herfstkien vrijdag 22 oktober 
om 19.30 uur.
Internetcursus voor senioren 
op de woensdagochtend. Zij 
kunnen weer deelnemers aan-
nemen.
Vrijwilligers voor de open ta-
fel, felicitatiedienst en het buf-
fet gezocht. Info: M. Stam, 023-
5386528.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 023-8910195.
Inloopspreekuur Ouderenad-
viseurs: maandag- en vrijdag-
ochtend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreek-
uur iedere werkdag op afspraak 
(09.00–12.00 uur): tel. 0255-
533885.
Frontoffice van Zorgbalans: 
vragen over zorgverlening: tel. 
023-8910550.
Formulieren Brigade: moeite 
met het invullen van gemeente-
lijke formulieren? Hiervoor kan 
men langskomen of bellen met 
tel. 0255-533885.
Herfstkien, zondag 10 okto-
ber om 14.00 uur. Kaartverkoop 
start 24 september om 10.00 
uur.
Presentatie over Thuiszorg, 
dinsdag 12 oktober van 14.00 
tot 16.00 uur.

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

Velsen-Zuid - Telstar is op 
zoek naar versterking van de 
ploeg vrijwilligers die het sport-
park en stadion onderhouden. 
Deze werkzaamheden zijn zo-

wel binnen als buiten. Meer in-
formatie: Rianne Christiaans 
via administratie@sctelstar.
nl of telefoonnummer 0255-
546920.

Telstar zoekt vrijwilligers

Regio - Een 17-jarige inwo-
ner van Santpoort-Noord is 
maandagavond rond 20.10 uur 
slachtoffer geworden van een 
straatroof aan de Planetenlaan 
in Haarlem. 
Het slachtoffer bevond zich bij 
de Schoter Scholengemeen-
schap en wilde naar zijn scoo-
ter lopen die geparkeerd stond 
ter hoogte van de Dekamarkt. 
De jongen werd door twee 
mannen met bivakmutsen te-

gen hekken geduwd en kreeg 
diverse klappen in het gezicht. 
De twee daders hebben ver-
schillende persoonlijke spullen, 
waaronder een telefoon, mee-
genomen waarna ze de Korte 
Weg in renden. 
Bent u getuige geweest van 
dit misdrijf, heeft u iets opval-
lends gezien of denkt u te we-
ten wie de daders zijn? Meldt u 
zich dan bij de politie via 0900-
8844.

Getuigen gezocht na 
gewelddadige straatroof

Regio - De politie Kennemer-
land wil mensen waarschuwen 
voor een mogelijke oplichter die 
zich aan de deur voordoet als 
monteur. Dit naar aanleiding van 
twee meldingen uit IJmuiden en 
Velsen. 
Bij een 85-jarige IJmuidenaar 
belde woensdagochtend rond 
9.00 uur een man aan die zich 
voordeed als gasverwarmings-
monteur. Hij vertelde dat hij de 
onderhoudswerkzaamheden 
van een bedrijf uit Heemskerk 
had overgenomen. De 85-jari-
ge bewoner is in het bezit van 
een gaskachel en vond de ‘mon-
teur’ dusdanig overtuigend over-
komen dat hij hem zijn woning 
binnenliet. De monteur rommel-

de wat aan de gaskachel, waar-
na de bewoner 100 euro contant 
diende te betalen. Het bejaarde 
slachtoffer weigerde dit en be-
taalde de man een kleiner be-
drag waarna hij hem wegstuur-
de. Een dag eerder kwam een 
soortgelijke melding bij de politie 
binnen. Er is signalement van de 
man bekend: Blanke man, leef-
tijd ongeveer 50 á 60 jaar oud, 
redelijk klein, 1.60 – 1.65 meter 
lang, gezet postuur, sprak goed 
Nederlands, droeg een zwart le-
ren jack, met een zwarte broek, 
had een gereedschapkoffer bij 
zich. Meldt deze man zich bij u 
aan de deur of is dit al het geval 
geweest? Laat het dan weten via 
0900-8844.

Waarschuwing
voor oplichting

In2disco trots op
komst Funky Diva Ezz
IJmuiden - Eén van de namen 
op de poster van In2disco is Fun-
ky Diva Ezz, oftewel Esther de 
Haas uit IJmuiden. De organisa-
toren van het feest stellen Esther 
graag aan u voor! In2disco wordt 
op zaterdag 16 oktober gehou-
den in het Thalia Theater.
In 1995 doet Esther mee aan 
‘That’s fun Entertainment Talen-
tenjacht’ bij Bobs Party Saloon in 
Uitgeest. Eigenlijk voor de grap, 
maar het resultaat is er: de eer-
ste plaats!  Vanaf dat moment 
heeft Esther de smaak van het 
zingen te pakken. Ze doet audi-
tie bij een plaatselijke band: de 
8-koppige soulformatie Knag-
grocka. Ook zij zien haar ta-
lent.  Zonder enige ervaring met 
microfoon,geluid en samenspel 
wordt ze direct aangenomen als 
leadzangeres. 
Na 5 jaar samenspel met Knagg-
rocka, verbreedt Esther haar ho-
rizon. De  Allround Top 40 forma-
tie ‘Streetbeats’, die in Aalsmeer 
en omstreken grote bekendheid 
geniet, neemt haar graag op in 
de gelederen. Samen winnen 
ze in de Amstelland Live band-
competitie. Ze spelen op diver-
se bandfestivals en zijn zelfs bij 
Radio 3FM geen onbekende. 
StreetBeats treedt op met een 
volledige blazersselectie, the Tri-
ple-B-Horns en geeft in binnen- 
en buitenland spetterende en 
dynamische optredens weg.
Sinds 2004 is Esther ook de lead-
zangeres bij de funky/pop cover-
band ‘What the Funk’ . De naam 
zegt het al: de band heeft een 
heerlijk funky geluid en weet ie-
dere gelegenheid om te toveren 

tot een feest. Deze band speelt 
op bedrijfsfeesten, bruilof-
ten maar zeker ook in de kroeg 
of Grand Cafe.  Aan deze band 
heeft Esther haar artiestennaam 
Funky Diva Ezz over gehouden.
Wanneer Esther in 2004 wordt 
gevraagd om een solo-optre-
den te verzorgen op Koningin-
nedag in Haarlem, is ze meteen 
enthousiast. Het optreden is een 
daverend succes door de pro-
fessionele en betrokken houding 
van Esther. Met haar prachtige 
warme stemgeluid komen funky 
songs en soulnummers enorm 
goed tot hun recht. Haar gevoel 
voor entertainment zorgt ervoor 
dat bezoekers als het ware naar 
het podium worden toe getrok-
ken en niemand meer stil kan 
blijven staan.
Funky Diva Ezz zingt van 23.30 
tot 0.00 uur op In2disco. Tickets 
kosten 14 euro en zijn nog be-
perkt verkrijgbaar bij Hotel Au-
gusta, Indigo, Brederode Sport 
en via www.thaliatheater.nl.
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Loopbaancoach, dat werkt
Stel, u wilt van baan of van 
werkgever veranderen. Of u bent 
werkloos en zoekt werk. Waar 
moet u op letten als u gaat solli-
citeren? Het is erg belangrijk dat 
u goed voorbereid bent. Daar-
mee bedoel ik dat u een au-
thentiek en logisch verhaal moet 
kunnen vertellen over uw ei-
gen ontwikkeling. Over uw in-
teresses, ambities en sterke en 
zwakke kanten. Over uw kijk op 
uw beroep en op de vraagstuk-
ken daarin. Over uw keuzes in 
uw loopbaan en opleiding, cur-
sussen, trainingen of stages. Met 
zo’n verhaal laat u uzelf namelijk 
kennen. U laat ermee zien dat u 
uzelf begrijpt, dat u nadenkt over 
uw ontwikkeling, en dat u ver-
antwoordelijkheid en zelfbewust-
zijn heeft. U presenteert zich-
zelf als een partner die kan mee-
groeien met een organisatie. 
Maar om zo’n verhaal te kun-
nen vertellen is het zelfonder-
zoek nodig waar ik eerder over 
geschreven heb. Zodat u zelf be-
grijpt hoe uw beroep, visie en 
aanpak samenhangen met de in-
teresses die u als kind had. Zo-
dat u uw sterke en zwakke kan-
ten begrijpt, en wat u van uw 
voorouders of andere culturen 
hebt meegekregen. En zodat u 
en anderen zien dat het logisch 
is dat u zich heeft bijgeschoold 
en dat u overstapt naar een an-

der beroep. Ik adviseer ook om 
situaties op te zoeken waarin u 
kunt oefenen in het vertellen van 
uw verhaal, zonder dat het met-
een een sollicitatie is. Een ver-
eniging waar u lid van bent kan 
zo’n gelegenheid bieden. En ook 
uw gezin, een cursus, of een 
groep vrienden of vriendinnen. 
Tijdens dit vertellen wordt u dui-
delijk waar de sterke en zwakke 
kanten in het verhaal zitten. En 
hoe vaker u uw verhaal vertelt, 
in allerlei vormen, hoe authentie-
ker het wordt en hoe makkelij-
ker het gaat.
Maar is solliciteren wel echt no-
dig? Volgende keer: het oriënte-
rende gesprek

Han van Kleef 
loopbaanbegeleidingijmond.nl

Regio - Zondag 10 oktober be-
looft een memorabele dag te 
worden voor fietsers die van 
een bokbiertje houden. Die dag 
wordt de beroemde Kenne-
mer Bokbiertocht gehouden. De 
tocht voert langs achttien café’s 
in Velsen en Haarlem. Inschrij-
ven doe je in het café waar je 
die dag wilt starten en eindigen. 
Deelname kost 5 euro. Fietsrou-
tekaarten zijn alleen verkrijgbaar 
bij Café Bartje in Santpoort-

Noord, Café Middeloo in Drie-
huis, Grand Café Brinkmann in 
Haarlem en Tapperij 1ste Aan-
leg in Heemstede. Een deel van 
de Bokbiertocht is te voet. In de 
prijs inbegrepen is een inschrij-
vingsgadget, een stempelkaart 
met informatie over de deelne-
mende café’s en bieren, en een 
presentje bij het inleveren van 
een volle stempelkaart. De aan-
vang is om 12.00 uur, sluiting om 
20.00 uur. 

Kapsalon Dortmundt
Michel de Looff 
terug van weg geweest
Santpoort-Noord - Bij Kapsa-
lon Dortmundt is iedereen blij 
dat kapper Michel de Looff weer 
terug is van weg geweest. Mi-
chel werkte tot twaalf jaar gele-
den bij Kapsalon Dortmundt.
,,Ik begon hier als broekie van 19 
en heb er tot mijn 26ste met veel 
plezier gewerkt. Daarna werkte 
ik in een kapsalon in IJmuiden 
en later als accountmanager bij 
een kappersgroothandel in Gro-
ningen. Maar ik miste het knip-
pen. Toen Ron Smit mij van de 
zomer belde of ik terug wilde ko-
men, zei ik meteen ja. De sfeer 
hier is opperbest.’’
De komst van Michel had alles te 
maken met het vertrek van Pa-
trick van Bakel, die maar liefst 
22 jaar bij Kapsalon Dortmundt 
werkte. Verder werken eigenaar 
Ron Smit, zijn vrouw Corine en 
kapster Yvette in de zaak.
Kapsalon Dortmundt bestaat al 
58 jaar. De ooms van Ron zijn de 
zaak in 1952 begonnen. Aanvan-
kelijk was Kapsalon Dortmundt 
een herenkapperszaak, nu kun-
nen ook dames en kinderen hier 

terecht. Michel werkte als ac-
countmanager met het haar-
verzorgingsproduct Biosilk, dat 
nu door hem in Kapsalon Dort-
mundt wordt geïntroduceerd. De 
eerste reacties op de producten 
zijn heel goed. Michel: ,,Biosilk is 
gebaseerd op zijde. Het omhult 
en beschermt de haren en geeft 
een prachtige glans. Maar ook 
kan het zorgen voor het herstel 
van zeer zwaar beschadigd haar. 
Er is een hele serie prettige pro-
ducten, naast de producten van 
Keune die we hier gebruiken. Bi-
osilk is alleen in geselecteerde 
salons verkrijgbaar en is bij ons 
te koop.’’
Kapsalon Dortmundt is geopend 
op maandag en woensdag tot en 
met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur 
en op zaterdag van 8.00 tot 12.30 
uur. Op dinsdag is de kapsalon-
volgens oud Santpoorts gebruik 
gesloten. Kapsalon Dortmundt 
is gevestigd aan Hoofdstraat 135 
in Santpoort-Noord. Voor een af-
spraak kan men bellen met 023-
5377193. Op de foto vanaf links: 
Corine, Ron en Michel.

Landelijke Banenmarkt
Regio - Voor de achtste keer 
op rij vindt de Landelijke Ba-
nenmarkt plaats op Werkplein 
IJmond in Beverwijk. De ba-
nenmarkt is dé ontmoetings-
plek voor werkzoekenden en 
werkgevers en wordt gehou-
den op donderdag 7 oktober 
tussen 14.00 en 20.00 uur. De 
toegang is gratis. 

Het grootste banenevenement 
van Nederland, dat wordt geor-
ganiseerd door UWV WERKbe-
drijf en gemeenten, heeft zich 
bewezen als een succesvolle 
ontmoetingsplaats voor werk-
gevers en werkzoekenden. On-
danks het nog voorzichtige eco-
nomische herstel presenteren 
bedrijven er tal van vacatures. 
De Landelijke Banenmarkt is op 
meer dan honderd Werkpleinen 
te bezoeken. De organisatie re-
kent op honderdduizend bezoe-
kers en tweeduizend standhou-
ders. In Beverwijk kunnen werk-
gevers en werkzoekenden te-
recht op Werkplein IJmond, Ken-
nemerhof 1 in Beverwijk.
Werkzoekenden kunnen vacatu-
res bekijken, direct contact ma-
ken met werkgevers en infor-
matie inwinnen over scholings-
mogelijkheden en competentie-
tests. Wie in het buitenland aan 
de slag wil, kan advies inwinnen 
bij EURES, de Europese tak van 
UWV WERKbedrijf. Voor de be-
zoekers die als zelfstandig on-
dernemer aan de slag willen is 
er een voorlichtingsbijeenkomst 
(voor starttijden en aanmel-

ding zie www.werk.nl. Ook kan 
men terecht voor sollicitatietips 
en -trucs van een expert, neem 
uw CV en sollicitatiebrief mee! 
Een professionele styliste geeft 
adviezen voor een goede per-
soonlijke presentatie op uw sol-
licitatiegesprek en een fotograaf 
maakt kosteloos foto’s voor uw 
CV.
Voor werkgevers is de Landelij-
ke Banenmarkt een unieke kans 
om hun bedrijf te presenteren 
aan een breed publiek. Het eve-
nement wordt ieder jaar druk 
bezocht door starters en men-
sen met relevante werkerva-
ring. Ook mensen die al langer 
op zoek zijn naar werk of werk-
zoekenden met een arbeidshan-
dicap kunnen van grote waarde 
zijn voor elke organisatie. Voor 
de laatste groep kandidaten gel-
den voor werkgevers vaak inte-
ressante financiële regelingen. 
De standhouders op de banen-
markt zijn vooral bedrijven en or-
ganisaties die daadwerkelijk va-
catures hebben of op andere 
manieren iets voor werkzoeken-
den kunnen betekenen. 
Met de campagne ‘Ik laat me 
zien’ roepen de Werkpleinen 
werkzoekenden en werkgevers 
op om elkaar donderdag 7 ok-
tober te ontmoeten én te vinden. 
De voorbereidingen voor de Lan-
delijke Banenmarkt zijn inmid-
dels in volle gang. Werkgevers 
kunnen zich nog aanmelden via 
www.iklaatmezien.nl. Voor werk-
zoekenden is er meer informatie 
via www.werk.nl.

Kennemer bockbiertocht

Strakke buik 
door infrarood
dieptewarmte
Velserbroek - Ben Rietdijk 
Sport, Health & Beauty introdu-
ceert als eerste sportcentrum in 
de regio de Better Belly. De af-
gelopen jaren heeft het Velser-
broekse sportcentrum met suc-
ces diverse afslankmethodes 
geïntroduceerd zoals de Hypo-
xi studio (nog steeds zeer goe-
de resultaten) en de Slim Belly.
Trainen met de Better Belly® 
geeft u de kans om op een snelle 
en effectieve wijze van uw buik-
vet af te komen. Binnen vier we-
ken heeft u twee kledingmaten 
minder! Wanneer u op de gewo-
ne manier gaat bewegen zoals u 
gewend bent, blijft uw buik al-
tijd koud; dat wil zeggen dat er 
in dit gebied een slechte door-
bloeding is. Dit is tevens het pro-
bleem waarom het zo moeilijk is 
om juist op die plek af te vallen.
Door met infrarood dieptewarm-
te te gaan bewegen neemt de 
doorbloeding toe omdat het li-
chaam met alle macht de tem-
peratuur gelijk wil houden met 
als gevolg dat er in de buikzone 
een vele malen betere doorbloe-
ding plaatsvindt. Hierdoor zal de 
vetverbranding enorm toene-
men. Daarnaast zorgt infrarood 
er tevens voor dat de ruststof-
wisseling verhoogd wordt. Om 
tot deze resultaten te komen is 
er periode van onderzoek voor-
af gegaan. 
De Better Belly® is uitvoerig ge-
test met verbluffende resultaten. 
Nooit eerder werd er aangeno-
men dat men daadwerkelijk op 
een specifieke plaats in centi-
meters zou kunnen afnemen, 
maar ook nooit eerder is het 
voorgekomen dat mensen zijn 
gaan trainen met deze speciaal 
voor dit doeleind ontwikkelde 
band. Infrarood in samenwer-
king met bewegen zorgt ervoor 
dat de vetcellen slinken. Door de 
warmte en effectiviteit wordt be-
wegen met de Better Belly® ook 
als zeer prettig ervaren.
De methode is eenvoudig: u 
gaat drie keer per week, vier we-
ken achter elkaar 30 tot 40 mi-
nuten trainen. De deelname-
kosten bedragen 19,90 euro per 
week. De intensiteit wordt af-
gestemd op uw fitheid. Voor de 
eerste training wordt u gemeten 
en na een periode van vier we-
ken opnieuw om het positieve 
resultaat vast te stellen. Tijdens 
de training maakt u gebruik van 
crosstrainer, fiets of loopband. U 
hoeft niet specifiek op uw voe-
ding te letten, omdat de resul-
taten zonder dieet al verbluf-
fend zijn.
De Better Belly® is uniek en u 
heeft nu de kans om hiervan als 
een van de eersten te profiteren! 
Mis die kans niet! Let op: het 
aantal deelnemers is beperkt!
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de recep-
tie van ons sportcentrum op 
023-5384002 of via email op in-
fo@benrietdijksport.nl.

IJmuiden - In de nacht van af-
gelopen woensdag op donder-
dag heeft de politie rond 3.00 uur 
een 21-jarige IJmuidenaar aan-
gehouden die onder invloed van 
alcohol een eenzijdige aanrijding 
had veroorzaakt op de Havenka-
de. De bestuurder was, volgens 
een getuige, met zijn rode au-

to tegen een verkeersbord ge-
knald waarna hij doorreed. De 
politie kwam de brokkenma-
ker het Moerbergplantsoen op 
het spoor. Op de auto was ver-
se schade te zien aan de voorzij-
de. Een blaastest bevestigde dat 
de IJmuidenaar teveel gedron-
ken had. 

Beschonken automobilist 
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Tijdens jaarmarkt/koopzondag
Filevorming op
de Lange Nieuw
IJmuiden – Afgelopen zondag 
werd de koopzondag gecombi-
neerd met de jaarmarkt, geor-
ganiseerd door winkeliersver-
eniging Stadscentrum IJmui-
den. Op sommige plekken van 
de Lange Nieuwstraat ontstond 
in het voetgangersgebied zo-
wat filevorming. De bezoekers 
konden alleen voetje voor voet-
je schuifelen, zo druk was het. 
Gelukkig was er op het Plein 
’45 wat meer bewegingsvrij-
heid. Poffertjes, suikerspinnen, 
een glasbrander en een Zeeuw-
se sierschilder onderstrepen 
hier het nostalgische Oud-Hol-
landse karakter van het evene-
ment. Clown Cees vermaakt de 
jongste bezoekers, Zoё mag op 
het podium een dansje doen. 
,,Wat een mooie naam heb jij, 
heeft mama die bedacht of pa-
pa?’’, vraagt clown Cees. ,,Papa’’, 
is het antwoord. ,,Maar mama is 
zeker wel de baas thuis?’’, wil de 
clown weten. Het meisje knikt. In 
een andere hoek van het plein is 
een bierproeverij, waar bieren 
getest kunnen worden met na-
men als Deugniet en Flying Dog. 
Henny en Rob, twee vrienden uit 
Velserbroek, proberen een trip-
ple van het merk Jopen. ,,Lek-
ker, maar wel zwaar. Wij gaan 
straks zingend naar huis’’, lacht 
Rob. Deze eerste biermarkt van 
Gall & Gall van Setten is een 
groot succes. Ruim 180 bierlief-
hebbers weten er de weg naar 
toe te vinden en genieten van 

de aangeboden speciale bie-
ren. De organisatoren zijn dik 
tevreden en krijgen van diver-
se kanten het verzoek om een 
vervolg volgend jaar. Alle win-
keliers hebben kramen met leu-
ke aanbiedingen voor hun zaak 
staan. Bij een kraam met kle-
dingkoopjes is het zo druk, dat 
een voorbijgangster verbaasd 
vraagt: ,,Is het hier soms gratis 
en voor niks?’’ Halverwege de 
middag breekt de zon door en 
de terrassen doen goede zaken. 
De kraam waar op ambachte-
lijke wijze paling wordt gerookt 
veroorzaakt veel rook, het staat 
er blauw. De Hollandse aard-
beien van de buurman gaan grif 
van de hand. Martha uit Uitgeest 
past zelfgemaakte kettingen en 
weet niet welke kleur ze moet 
kiezen. ,,De prijs valt zo mee, 
neem ze toch allebei’’, zegt de 
verkoopster. Bij een kraam met 
nostalgische landkaarten ver-
zucht een vrouw: ,,Oh, die kaart 
van Nederland hadden wij vroe-
ger ook op school, ik zou zo al-
le plaatsnamen nog op kunnen 
dreunen.’’ Op een terras zitten 
mensen in klederdracht. Het zijn 
leden van de Blokkerder Dans-
groep, een volksdansgroep uit 
Blokker. Zij rusten even uit tus-
sen twee optredens in. ,,Ik had 
niet verwacht dat er zo veel win-
kels in IJmuiden zouden zijn’’, 
zegt een vrouw. ,,Het is een 
drukke markt, maar ik vind het 
wel heel gezellig.’’ (Carla Zwart)

Cadeaus bij Israël
Producten Centrum 
Velsen-Noord - Ook in oktober 
is er, bij de consulenten van het 
Israël Producten Centrum in Vel-
sen Noord, weer open huis. Er is 
dan ook informatie over het land 
en het volk van Israël. Er is te-
vens mogelijkheid tot het be-
kijken en kopen van Israëlische 
producten, zoals sieraden, huid-
verzorgingsproducten (van de 
Dode Zee), wijn en jams en vele 
andere artikelen voor uzelf of als 
geschenk. De open dagen zijn 

op donderdag 7 en vrijdag 8 ok-
tober aan Zeeuwstraat 12 in Vel-
sen-Noord van 10.30 tot 18.00 
uur of na telefonische afspraak. 
Israël Producten Centrum is ook 
aanwezig op woensdag 6 okto-
ber van 14.30 tot 18.00 uur, in 
het gebouw van de Vrije Evange-
lische Gemeente, van Riemsdij-
klaan 1, Beverwijk. Koffie of thee 
staat klaar. Voor meer informatie 
of een afspraak kan men bellen 
met 0251-228286. 

Stormvogels overvleugelt 
De Kennemers
IJmuiden - Na dertien minuten 
speeltijd was het Lars de Kort 
die het publiek de handen op el-
kaar deed klappen bij het scoren 
van een magnifiek doelpunt na 
subliem combinatie spel (0-1). 
Zou dit de inleiding zijn van een 
vervolg van de voorgaande wed-
strijden?. Ja, kunnen we achter-
af zeggen want vooral in die eer-
ste helft zal vriend en vijand ge-
noten hebben van het vertoonde 
spel en de uitzonderlijk mooie 
doelpunten die daarna gemaakt 
werden door de mannen van 
trainer Patrick van der Fits. Het 
moge gezegd worden dat de 
‘Wijkers’ zich niet zonder pardon 
gewonnen gaven want aan ijver 
ontbrak het hun niet maar echt 
gevaar ontbrak. Nadat Ronnie 
Nolles verzuimde enkele moge-
lijkheden af te ronden was het 
Tim Groenewoud die in de 28ste 
minuut na voorbereidend werk 
van Lars de Kort met een su-
bliem schot in de linker bene-
den hoek doelman Menno Bos 
verraste (0-2). Stormvogels ging 
schitteren en de gehele ploeg 
dwong bewondering af met hun 
vertoonde spel. Het hoogtepunt 
van de eerste helft kwam in de 
35ste minuut toen Tim Groene-
woud vanaf de zijlijn aan de lin-
ker speelzijde een hard en ef-
fectvol schot afvuurde en de bal 
in de rechter kruising (alias Rob-
ben) zag belanden en daarmee 
de 0-3 op het scorebord aante-
kende.
Enkele minuten voor rust kreeg 
nummer 2 van de gastheren zijn 
tweede gele kaart en moesten 
de rood-zwarten met 10 man 
verder. Na de thee gaven de 

gastheren zich niet gewonnen 
en probeerden een draaglijkere 
uitslag te bewerkstelligen maar 
kwamen echter niet tot scoren. 
In de 20ste minuut werd Mick 
Dobbelaar ingezet voor Israad 
Amdoerasit met enkele omzet-
tingen als gevolg en kort daar-
na kreeg ook Jesper Gutte-
ling speelminuten en kreeg Tim 
Groenewoud rust voor zijn ge-
maakte doelpunten. Helaas 
moest Jesper Gutteling al snel 
door een ernstige hamstring-
blessure het veld verlaten.
In de 35ste minuut scoorde Dan-
ny Blok het vierde doelpunt na-
dat Lars de Kort op aangeven 
van Rick Kluijskens een mooie 
kans miste en Ronnie Nolles we-
derom een kans onbenut liet en 
daarmee als topscorer aangaf 
dit keer zijn dag niet te hebben. 
Al met al werd er in de tweede 
helft slechts één keer gescoord 
en zag Jurjen Dikker zijn solo 
voor de doellijn te niet gaan. Een 
compliment voor de hele ploeg 
is zeker op zijn plaats en kan 
men terug zien op een uitste-
kende wedstrijd waarin de score 
ook nog hoger had moeten zijn. 
Daar elke wedstrijd weer anders 
is zal men zich terdege moeten 
voorbereiden op de wedstrijd 
van zondag 3 oktober op Zee-
wijk om 14.00 uur tegen het niet 
te onderschatte Pancratius. De 
opstelling was: Mike de Kruijff, 
Jurjen Dikker, Floyd Hille, Tim 
Binkhorst, Cor Bal, Rick Kluijs-
kens, Lars de kort, Danny Blok, 
Tim Groenewoud (Jesper Gut-
teling/Achmed Kortoglu),  Ke-
vin Sterling (Mick Dubbelaar) en 
Ronnie Nolles.

Volleybalheren starten 
competitie goed
IJmuiden - Heren 1 en heren 
2 wonnen hun eerste volley-
balwedstrijd terwijl bij de da-
mes geen overwinning te no-
teren viel. Heren 2 mocht aan-
treden in ‘de Walvis’ in Bever-
wijk en stond al snel met 2-0 
in sets voor. Door een beetje te 
nonchalante derde set en een 
vermoeide vierde set die wer-
den verloren, mocht er een vijf-
de set gespeeld worden. De-
ze werd wel door de heren met 
winst afgesloten. Heren1 won 
op gemak van de Setfighters 
uit Zaandam. Mede door goed 
de concentratie te houden en 
steeds druk te zetten werd er 
met 4-0 gewonnen. Het laatste 
punt was een ace. Bij de da-
mes kreeg dames 2 weer een 
4-0 aan hun broek. Als excuus 
geldt dat de dames zijn net bij 
elkaar zijn en nog moeten wer-
ken aan de teamindeling. Het-
zelfde geldt ook voor dames 3 
die vlak voor de competitie ver-
sterkt zijn. Zij pakte nog wel 
een setje tegen the Setfighters. 

Dames 4 werd weggevaagd 
door Heemstede met 4-0 en 
dames 1 pakte in Heemskerk 
niet de vijfde set waardoor een 
3-2 verlies. de eerste sets wer-
den gewonnen met het breek-
punt in de derde set, daar werd 
verloren met 28-26. 
Bij de jeugd verloor jongens A 
met 4-0 in Volendam. Het was 
voor hun wennen, zeker met dit 
jaar zeer sterke tegenstanders 
van gerenommeerde clubs. In 
de derde set lieten ze wel zien 
dat ze het volleybalniveau ze-
ker aan kunnen alleen zal trai-
ner Harry nog wat gaan bij-
schaven aan de passing. Meis-
jes C1 mocht voor de eerste 
keer competitie spelen en de-
den dat met heel veel enthou-
siasme en inzet. Met een beetje 
ongeluk werd er in de Emergo-
hal verloren met 2-1 van AM-
VJ. Volgende week mogen de 
meisjes B (drie teams) het gaan 
proberen en maken die wel een 
goede start! Zie ook www.sma-
shingvelsen.nl.

IJmuiden - Zaterdag 2 okto-
ber houdt Hervormde Gemeen-
te IJmuiden–West haar traditio-
nele jaarlijkse bazaar in wijkge-
bouw de Rank aan de Kon. Wil-
helminakade te IJmuiden. De 
bazaar is van 10.00 tot 18.00 
uur. Er wordt heel veel georga-
niseerd voor een gezellige dag. 
Het rad van avontuur zal als van-
ouds draaien. De te winnen prij-
zen zijn mooi en waardevol. Ver-
der wordt er gezorgd voor wat 
lekkers, tegen betaling. Op het 
‘Waterlooplein’ kan men net dat 
antieke hebbedingetje kopen 
waar men al jaren naar op zoek 
is. Verder zijn er verkoopkraam-
pjes van verschillende vereni-
gingen, met zelfgemaakte kerst-
kaarten, handgebreide wollen 
sokken, schitterende kettingen 
en nog veel meer. Voor de kin-
deren is er ook van alles geor-
ganiseerd. Zij kunnen zich la-
ten schminken een greep doen 
in de grabbelton of sjoelen. Te-
vens worden er loten verkocht. 
De trekking van de winnende lo-
ten is aan het eind van de mid-
dag. De Rank is aan de Kon. Wil-
helminakade in IJmuiden.

Grote bazaar 
in de Rank

IJmuiden - Zaterdag 2 oktober 
wordt van 09.00 tot 16.00 uur bij 
woonvoorziening De Regenboog 
(hoek Schiplaan) weer een rom-
melmarkt georganiseerd. Er zijn 
weer leuke spulletjes te koop. 
De opbrengst is voor een dagje 
pretpark met de bewoners van 
De Regenboog.

Rommelmarkt 
De Regenboog

IJmuiden - Woensdagmiddag 6 
oktober is er weer een kindermid-
dag. Helaas de laatste kindermid-
dag, maar er wordt een waar feest 
van gemaakt. Het thema van deze 
middag is: ‘Ik zie wat jij niet ziet’. 
Kom en doe gezellig mee. Waar: 
in de Baptisten gemeente op de 
Eemstraat van  kwart voor twee tot 
vier uur. Voor  alle kinderen van de 
basisschool groepen 4, 5 en 6.

Laatste
kindermiddag

IJmuiden - Zaterdag 25 sep-
tember was het bij het kloot-
schieten van SV Fullspeed weer 
tijd voor de beeldenroute. Het 
weer was een beetje dreigend 
maar toch gingen de klootschie-
ters met 17 leden op pad. De uit-
slag van de beeldenroute was als 
volgt. 1. Raymond, Nico, Rob en 
Dirk 78 schoten en 0,20 cm. 2. 
Dries, Bianca, Harm en Lina 90 
schoten en 5 meter. 3. Bertus, In-
grid, Ina en Saskia 93 schoten en 
8 meter. 4. Agnes, Astrid, Sander, 
Sonja en Willem 99 schoten en 
7 meter. 

Klootschieten
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IJmuiden - Het was weer gezel-
lig vrijdagavond. Met 44 klaver-
jassers werd er geklaverjast bij 
Stormvogels aan de Zuiderkruis-
straat. Volgende week vrijdag is 
er weer klaverjassen om 20.00 
uur in de kantine van Stormvo-
gels. Vrijdag werden de prijzen 
als volgt verdeeld: 1. André Pe-
tersen 5699 (koffie en koek);  2. 
Ria Broek 5515 (schoonmaak-
spullen); 3. Leen Strijker 5461 
(jenever); 4. Hr. Tabernal 5294 
(rode wijn); 5. Petra Kooijman 
5233 (paardeworst); 6. Joop Rut-
ten 5134 (rollade); 7. Tiny Piet 
5108 (ontbijtkoek en roomboter); 
8. Gerard Rommers 5087 (zalm-
pakket); 9. Willem Swart 5054 
(shampoo); 10. Piet de Bot 5040 
(ragout).

Klaverjassen 
Stormvogels 

IJmuiden - Zaterdag 25 sep-
tember was het bij het kloot-
schieten van SV Fullspeed weer 
tijd voor de beeldenroute. Het 
weer was een beetje dreigend 
maar toch gingen de klootschie-
ters met 17 leden op pad. De uit-
slag van de beeldenroute was als 
volgt. 1. Raymond, Nico, Rob en 
Dirk 78 schoten en 0,20 cm. 2. 
Dries, Bianca, Harm en Lina 90 
schoten en 5 meter. 3. Bertus, In-
grid, Ina en Saskia 93 schoten en 
8 meter. 4. Agnes, Astrid, San-
der, Sonja en Willem 99 scho-
ten en 7 meter. Zaterdag is het 
klootschieten weer dicht bij huis, 
men hoopt  weer op een grote 
opkomst en mooi weer.

Klootschieten

IJmuiden - Woensdagmiddag 
6 oktober is er weer een kinder-
middag. Helaas de laatste kin-
dermiddag, maar er wordt een 
waar feest van gemaakt. Het 
thema van deze middag is: ‘Ik zie 
wat jij niet ziet’. Kom en doe ge-
zellig mee. Waar: in de Baptisten 
gemeente op de Eemstraat van  
kwart voor twee tot vier uur. Voor  
alle kinderen van de basisschool 
groepen 4, 5 en 6.

Laatste 
kindermiddag

Velsen-Noord - Het Wijkplat-
form Velsen-Noord vergadert 
op woensdagavond 6 oktober 
om 19.30 uur in Dienstencen-
trum Watervliet, Doelmanstraat 
34.

Vergadering 
Wijkplatform

IJmuiden - Zaterdag 2 oktober 
wordt om 15.00 uur in Café Kam-
perduin aan de Bik en Arnoldka-
de 12 een bingo- en loterijmid-
dag geoganiseerd.

Bingo- en
loterijmiddag

Bingoavond bij 
OBS De Vuurtoren
IJmuiden - Op vrijdagavond 
1 oktober wordt er bij OBS De 
Vuurtoren aan het Koningsplein 
een gezellige bingoavond geor-
ganiseerd. Er zullen twee ron-
des gespeeld worden. De bingo-
kaartjes kosten 1 euro per stuk 
en per vel van zes stuks 5 euro. 
Er zijn heel veel leuke prijzen te 
winnen, waarvan een groot deel 
geschonken is door winkeliers 

uit IJmuiden en omstreken! Om 
half tien zal de trekking van de 
loterij plaatsvinden. Hoofdprijs: 
een waardebon van 250 euro van 
DFDS Seaways. U kunt op deze 
avond ook nog loten à 2 euro per 
stuk kopen. De opbrengst is be-
stemd voor schoolshirts en ver-
keershesjes. De zaal is open om 
18.30 uur en de bingo begint om 
19.00 uur.

Stuivertje wisselen bij 
de schaakjeugd Kijk Uit
IJmuiden - Het is ongemeen 
spannend bij de jeugd, weke-
lijks is er een nieuwe koploper. 
Thomas Otte verspeelde zijn eer-
ste plaats doordat hij tegen Lars 
Boesmans tegen een verrassen-
de nederlaag opliep. Lars wist 
knap met de toren Thomas mat 
te zetten. Marco Wellinga nam 
de leiding over. In een goed ge-
speelde partij versloeg hij Ar-
mando Noordzij.
Barry Broek lijkt de weg weer 
omhoog te hebben gevonden. 
Tegen Boy Wu had hij stevig het 
heft in handen en schaakte be-
hendig naar de overwinning.
Michiel van der Valk verraste 
met een overwinning op Quinten 
Otte. Jeroen van de Valk speel-
de remise tegen Delano Stra-
ting; en ook Levi Denneboom en 
Job Elsendoorn hielden het de-
ze avond op remise. Sezkin ver-
sloeg in zijn tweede partij op de 
club Jens Elsendoorn.
Bij de senioren is de stand aan 
de kop duidelijker. Colleen Otten 
heeft het heft stevig in handen. 
Dick Wijker bood sterk tegenspel 
maar moest uiteindelijk de hand-
doek in de ring gooien.
Jan Jansen deed Sebastiaan van 
Westerop een stuk cadeau en 
kon opgeven.
Gregory van den Ende kwam met 
de schrik vrij. In een rampzalige 
stelling aan de kant van Grego-

ry begon Wim Geels, vermoeid 
gestreden, steeds onnauwkeuri-
ger zetten te produceren. Ozden 
Tuna heeft zichzelf weer enigs-
zins herpakt na een dramati-
sche seizoenstart. Hij won van 
Dirk Geels. Ook Ingmar Visser zit 
weer in de lift. Hij versloeg Rick 
Mulder. Kees Giesberts deed 
goede zaken door Piet Lanser 
te verslaan. Egbert Mulder (fo-
to) had het maar moeilijk met 
Barry Broek, maar won uitein-
delijk toch. Andries Visser ver-
sloeg jeugdspeler Mark Scholten 
en Patrick de Koning deed het-
zelfde met Rene Koens. Zie ook 
ww.schaakclubkijkuit.nl.

Staalhavenstraat
wordt stuk veiliger
Velsen-Noord - De renovatie van de Staalhavenweg in Velsen-
Noord is bijna voltooid. De verbindingsweg is geasfalteerd en er is 
een tweezijdig fietspad met een trottoir aangelegd. Daardoor is de 
weg veiliger geworden voor met name fietsers en voetgangers. (fo-
to: H. Blomvliet)

DKV jeugdwedstrijden
IJmuiden - DKV E2 speelde za-
terdag 25 september thuis tegen 
Badhoevedorp E1. Badhoeve-
dorp scoorde al snel de 0-1. He-
laas wist DKV met de kansen die 
ze hadden niet meer te scoren. 
Badhoevedorp wist daarna ook 
niet meer te scoren waardoor 
de eindstand 0-1 bleef. Voor de 
E1 stond Haarlem E1 op het pro-
gramma. 
DKV heeft de hele wedstrijd 
goed gespeeld en creëerde vele 
goede kansen! Er werden doel-
punten gemaakt door Meike, 
Loek, Maaike en Sverre. In de 
verdediging werden helaas een 
paar foutjes gemaakt maar de 
wedstrijd werd verdiend gewon-
nen met 8-5. DKV D1 had het 
erg moeilijk in de eerste helft te-
gen het gevorderde Triaz. DKV 

stond na de eerste helft dan 
ook al snel met 10-0 achter. Na 
de rust kon DKV veel meer te-
genstand bieden maar de ach-
terstand uit de eerste helft was 
niet meer in te halen. DKV ver-
loor uiteindelijk met 14-6, dit na 
6 mooie doelpunten van Ilse Kui-
per. DKV C2 heeft voor de eerste 
keer gewonnen dit seizoen, met 
3-1 van Sporting West. Doel-
punten van Maureen, Denise en 
Robin bepaalden de eindstand. 
De C1 verloor onnodig van Au-
rora. 
De A1 moest weer tegen Haar-
lem A3. Ditmaal werd er voor-
al de tweede helft erg goed ge-
speeld, zodat DKV de voor-
sprong van 1-3 bij rust makke-
lijk uit kon bouwen naar 2-9.  Er 
werden prima kansen gecreëerd. 

Was het in heel Nederland af-
gelopen zaterdag burendag, wij 
hebben dat in de Oranjestraat 
op zondag op een speciale ma-
nier gevierd.Sinds vrijdagavond 
was het jonge katje van onze 
buren uit de flat aan de Oranje-
straat ontsnapt en in een boom 
geklommen. Het beestje Minet 
genaamd was duidelijk in pa-
niek, want wat een keeltje zet-
te ze op. Zowel vrijdag als zater-
dagavond stonden de drie kin-
deren onder te boom te roepen 
en Minet te lokken met eten, 
maar Minet durfde geen kant 
meer op. Zondagmiddag zat ze 
er nog en dit ging me aan het 

hart! De brandweer was al ge-
beld, maar wilden niet komen, 
helaas.Dus op naar van Leen 
Schilders en deze lieve man, 
kwam in actie met zijn hoog-
werker. 
Inmiddels was ook de dieren-
ambulance gebeld en de hulp-
verlener klom in de hoogwerker. 
Na een half uurtje was Minet 
gered en kon ze weer lekker on-
der genot van wat traantjes van 
het jongste bazinnetje naar huis. 
Met een hoop applaus van ve-
le buren was de actie geslaagd. 
Hoe bedoel je burendag?

Sabine uit de Oranjestraat

Ingezonden brief

J.P.K Band in Stage Café
IJmuiden - De J.P.K Band is 
een retestrak rock-blues trio 
uit Veghel met een onmisken-
bare sound dat met veel plezier 
en passie gespeeld wordt, en 
als een wervelwind over het po-
dium de zaal in raast. De com-
posities varieren van melodieus 
eigen werk tot stevig werk van 
onder andere Hendrix, Bucha-

nan en Winter waarin het spet-
terende gitaarwerk het best tot 
zijn recht komt. Tijdens het op-
treden (16.30 uur) is de wissel-
werking met het publiek opti-
maal en maakt het optreden tot 
een middagje muziek extra-or-
dinaire in het Witte Theater aan 
de Kanaalstraat 257. De toegang 
is gratis.

Voorlichting Senioren 
en Veiligheid
Velsen - De politie Velsen ver-
zorgt in samenwerking met 
Zorgbalans een tweetal voor-
lichtingsbijeenkomsten over 
senioren en veiligheid, oplich-
ting (babbeltruc), skimmen, 
angstgevoelens en inbraak.
Dit gebeurt op donderdag 7 
oktober van 09.30 uur tot 12.00 
uur in het Wijksteunpunt Zee-
wijk aan het Zeewijkplein 260 
in IJmuiden. Hiervoor kan men 
zich aanmelden bij de activitei-
tencoordinator Gerard Schol 

op telefoonnummer 0255-
520650 of via e-mailadres 
g.schol@zorgbalans.nl.
Op donderdag 21 oktober van 
09.30 uur tot 12.00 uur in het 
Wijksteunpunt De Hofstede 
aan de Alletta Jacobstraat 227 
in Velserbroek. 
Hiervoor kan men zich aanmel-
den bij de activiteitencoordina-
tor Marchel Stam op telefoon-
nummer 023-5386528 of via 
e-mailadres m.stam@zorgba-
lans.nl.
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Santpoort-Noord - Voor de 
kunstenares Ellen Randeraat is 
’t Mosterdzaadje de meest favo-
riete plek om haar werk ten toon 
te stellen. Zij exposeert van 1 tot 
en met 31 oktober aan de Kerk-
weg 29 te Santpoort-Noord. De 
combinatie van muziek en beel-
dende kunst ervaart zij als heel 
bijzonder en het inspireert haar 
om met haar thema’s niet uit de 
toon te vallen. Zoals in de muziek 
streeft zij in haar schilderijen 
naar harmonie in vorm en kleur. 
Zij maakt composities met een 
dynamische en expressionisti-
sche ondertoon. Ze worden ‘ly-
risch abstract’ genoemd. Behal-
ve kunstenares is ze ook docen-
te en geeft Ellen Randeraat cur-
sussen en workshops over schil-
deren met acryl. De tentoonstel-
ling is te bezichtigen voor en na 
afloop van de concerten en op 
afspraak. www.mosterdzaadje.nl  
en www.randraat.eu. 

Expositie Ellen 
Randeraat

Driehuis - Zondagavond 3 ok-
tober verzorgt de Engelmundus 
Cantorij uit Driehuis in de Engel-
munduskerk aldaar om 19.15 uur 
een Vespers naar Engelse tradi-
tie. Deze samenkomst zal onge-
veer drie kwartier duren, waar-
in gebed, zang en orgelspel een 
meditatieve weldaad zijn in de-
ze drukke tijden. Voorganger is 
pastor Peter de Jong. De Engel-
mundus Cantorij Driehuis staat 
onder leiding van dirigent en or-
ganist Joop Heeremans. Ieder-
een is van harte welkom.

Vespers

Velserbroek - ‘Een spannend 
leesboek.’ Zo noemt politico-
loog Meindert Fennema zijn on-
geautoriseerde biografie van de 
meest besproken politicus van 
dit moment, Geert Wilders. De 
politicoloog schetst Wilders poli-
tieke carrière, die in de jaren ne-
gentig als fractiemedewerker bij 
de VVD begon. Voormalig VVD-
leider Frits Bolkestein is volgens 
Fennema het grote voorbeeld 
van Wilders. De PvdA afdeling 
Velsen heeft Meindert Fennema 
uitgenodigd een lezing te geven 
over zijn boek. Die lezing vindt 
plaats op zaterdag 2 oktober, van 
11.00 tot 12.00. Aansluitend de-
bat: Waarom Nederland Wilders 
wil. Locatie is Buurthuis de Ves-
te, Vestingplein 58, Velserbroek. 

Lezing 
Meindert
Fennema

Voor blinden en slechtzienden
Visio informatie en spel
Velserbroek - Een visuele be-
perking maakt het leven ingewik-
kelder, maar er zijn veel mogelijk-
heden om volop te blijven genie-
ten. Tijdens de bijeenkomst van 
Visio in buurthuis De Veste op 
donderdag 14 oktober van 10.00 
tot 12.00 uur is er meer informa-
tie. Slechtziende en blinde men-
sen, hun partners, kinderen of 
begeleiders zijn welkom. Locatie: 
Buurthuis De Veste, Vestingplein 
58, Velserbroek.
Als een bril of behandeling niet 
meer helpen, zijn er andere mo-
gelijkheden om de kwaliteit van 
leven te verbeteren. Hulpmidde-
len als een leesloep of een tele-
foon met grotere toetsen. Minder 
bekend zijn de Daisy-speler (een 
voorleesapparaat voor gespro-
ken boeken of tekst), aangepaste 
spellen of het aanpassen van de 
verlichting in huis. Tijdens deze 
bijeenkomst is een ruim assorti-
ment hulpmiddelen aanwezig en 
kan men deze proberen. Tijdens 
deze bijeenkomst is er extra aan-
dacht voor aangepaste spellen, 
in samenwerking met spelotheek 
MamaMia. Er is een ruim assor-
timent bekende en minder be-
kende aangepaste spellen aan-
wezig. Veel spellen zijn groter uit-
gevoerd dan normaal en er is ge-
let op het contrast van de kleu-
ren en letters en natuurlijk op het 
reliëf. Tijdens deze bijeenkomst is 
het mogelijk om het allemaal zelf 
te proberen.  
Of het nu gaat om een spelletje 
spelen, lezen, computeren, hob-
by’s of wonen. Visio biedt onder-
steuning op maat in de vorm van 
advies, training en begeleiding. 
Deze diensten worden vergoed 

vanuit de AWBZ. Vraag naar de 
mogelijkheden tijdens de infor-
matiebijeenkomst.
Een spelotheek is een laagdrem-
pelige uitdagende organisatie, 
die het belang van spelen uit-
draagt en stimuleert door het be-
schikbaar stellen van informa-
tie en spelmateriaal. MamaMia 
is onderdeel van Stichting Wel-
zijn Velsen. De spelotheek be-
schikt over een zeer ruim assor-
timent aan materialen zowel voor 
ziende als voor slechtziende en 
blinde mensen. Tijdens de infor-
matie- en spelbijeenkomst kunt 
u met korting lid worden van de 
spelotheek. Zie ook www.mama-
mia-velserbroek.nl.
Voor korte vragen is het ook mo-
gelijk om het inloopspreekuur 
van Visio te bezoeken op de ves-
tiging in Haarlem, elke dinsdag 
van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16 
uur. Voor uitgebreide vragen of 
een bezoek op andere dagen, kan 
men een afspraak maken met 
Adviescentrum: Visio, Amster-
damsevaart 268 – vierde etage, 
2032 EK Haarlem, 023-5434600. 
Bij Visio kan iedereen terecht met 
vragen over slechtziend of blind 
zijn. Visio biedt informatie en ad-
vies, maar ook verschillende vor-
men van onderzoek, begeleiding, 
revalidatie, onderwijs en wonen. 
Deze diensten zijn er voor men-
sen die slechtziend of blind zijn, 
al dan niet in combinatie met een 
verstandelijke, lichamelijke of an-
dere zintuiglijke beperking. Per-
soonlijk en professioneel betrok-
kenen kunnen bij Visio terecht 
voor informatie en deskundig-
heidsbevordering. Meer informa-
tie is te vinden op www.visio.org. 

Ingrid Ris doet loting 
zaalvolleybaltoernooi
Velserbroek - Op donderdag 23 
september werd in café het Pol-
derhuis de loting verricht voor 
het zevende HHI Metaalwer-
ken Damesstratenzaalvolleybal-
toernooi Velserbroek  Onder toe-
ziend oog van de  organisatie en 
Smashing Velsen verrichtte In-
grid Ris de trekking. Ris Juwelier 
uit IJmuiden is met ingang van 
2010 shirtsponsor van het toer-
nooi.Dit jaar verschijnt het der-
de kampioensbord ergens aan 
een lantaarnpaal in Velserbroek. 
Vlak onder de naam van de 
straat, met dezelfde witte letters 
op de bekende lichtblauwe ach-
tergrond: Kampioen Damesstra-
tenzaalvolleybaltoernooi Velser-
broek 2010. Het toernooi wordt 
op zaterdag 16 oktober gehou-
den in het Polderhuis. Frans Looij 
heeft met zijn medeorganisato-
ren, JanKees Holst, Frank Post 
en volleybalvereniging Smashing 
Velsen in 7 jaar tijd een volwaar-
dige tegenhanger van het ui-
terst populaire zaalvoetbaltoer-
nooi voor herenstratenteams uit 
de grond gestampt.
Aan het zevende volleybaltoer-
nooi doen maar liefst 24 dames-
teams mee. Verdeeld over zes 

poules strijden zij tussen 15 en 
21 uur om de felbegeerde wis-
seltrofee én sinds 2008 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 poe-
delprijs. 
Alle moeders kunnen onge-
stoord volleyballen, want hun 
kinderen worden beziggehou-
den 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 Polder-
huis met Bob en de Blueband 
en DJ Bas, Als opmaat voor het 
toernooi wordt er een clinic ge-
houden op donderdag 7 okto-
ber van 20.00 tot 22.00 uur. Zo’n 
120 vrouwen zullen onder de be-
zielende leiding van Boudewijn 
Maas aan hun techniek gaan 
werken. Boudewijn komt samen 
met Rodin Merx, spelend voor 
Nesselande, Haarlemmer Paul 
Pilon, en Peking-Olympia-gan-
ger Bram Ronnes.
Alle informatie en de loting is te 
vinden op geheel vernieuwde si-
te www.straatvolley.nl. 

Geschenkenveiling
Engelmunduskerk
Driehuis - Op zaterdag 2 okto-
ber zal de jaarlijkse Geschen-
kenveiling (voorheen de Pinken-
veiling) plaatsvinden. Traditiege-
trouw starten er vanaf 9.00 uur 
diverse activiteiten, de markt met 
de tweedehandsspullen en boe-
ken, de verkoop van bloemen, 
bloembollen en bloemdecora-
ties. Op het terras kan men ge-
nieten van koffie met een vers 
gebakken oliebol en tevens is er 
een loterij.
Alles is gelokaliseerd op het ver-
trouwde kerkplein en in de tuin 
van de St. Engelmunduskerk ge-
legen in het centrum van Drie-
huis. De veiling, waarbij door de 
middenstand geschonken goe-
deren per opbod worden ver-
kocht, begint om 11.30 uur. Deze 
geschenkenveiling is, sinds het 

verbod van een veeveiling met 
pinken, één van de belangrijkste 
pijlers van deze jaarlijkse tradi-
tie geworden. Nu juist in een tijd 
van recessie gaat erg veel dank 
uit naar deze middenstand, die 
ieder jaar prachtige nieuwe spul-
len gratis ter beschikking stelt.
De opbrengst van al deze activi-
teiten vormen een belangrijke en 
onmisbare bijdrage ten behoeve 
van het noodzakelijk onderhoud 
aan de parochie.
Mede door de inzet van velen, ie-
der jaar weer, is men in staat om 
na de restauratie van een paar 
jaar geleden dit fraaie gebouw 
in het centrum van Driehuis ook 
voor de toekomst in een goede 
staat te houden. De opbrengst 
van alle verkochte artikelen gaat 
naar de kerk. 

100 C-junioren VSV 
naar Telstar-MVV
Velserbroek - Vrijdagavond speelt 
Telstar thuis tegen MVV. Van de 
Firma Schot( infra-sloop-milieu-
techniek) heeft VSV 100 kaarten 
gekregen voor deze wedstrijd. C-
coördinator van VSV Edwin Har-
dendood is vanzelf sprekend erg 
blij met dit initiatief. Hij gaat deze 
100 kaarten verdelen onder de C-
junioren van VSV.
De kaarten zijn bestemd voor de 
zitplaatsen op de Oosttribune vak 

G en H. Het stadion is open van-
af 19.00 uur. Als de C-junioren van 
VSV zoveel mogelijk bij elkaar wil-
len ziten moeten ze voor 19.30 uur 
op de tribune zijn. Frank Korpers-
hoek speler van Telstar en trainer 
van de C1 kan vrijdag 1 oktober 
rekenen op extra fans van zijn ei-
gen junioren die hij zelf traint. Ho-
pelijk geeft dat Telster een extra 
steun in de rug zodat zij deze wed-
strijd winnend af kunnen sluiten.
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Jaarmarkt druk bezocht
Velsen-Zuid – De Engelmun-
duskerk was zaterdag het mid-
delpunt van de drukbezoch-
te jaarmarkt. Rondom de kerk 
stonden kramen met curiosa, 
boeken, kleding, sieraden, fruit 
en nog veel meer. ,,Er zijn nog 
vier plankjes, wie maakt ons los’’, 
roept een man bij het Rad van 
Avontuur. ,,De laatste kans om 
een heerlijke appel-citroenvlaai 
te winnen.’’ In de kerk zelf is er 
veel belangstelling voor het con-
cert van het Christelijk Mannen-
koor IJmuiden. Een man bekijkt 
met belangstelling een verzilver-
de schaal. ,,Je kunt er ook een 
plant opzetten’’, zegt de vrouw 
achter de kraam. ,,Hij kost 25 eu-
ro.’’ De man probeert te onder-
handelen: ,,Ik geef er 17,50 voor.’’ 
De vrouw zegt resoluut: ,,Lager 
dan 25 euro ga ik niet, de kraam 
is duur genoeg.’’ Er zijn ook veel 
kramen met informatie, onder 
andere over Unicef, de Wereld-
winkel en het Rode Kruis. De 
dierenambulance werft vrijwilli-
gers en donateurs, de opbrengst 
van de boekenkraam van de Odd 
Fellows is voor het logeerhuis.
Veronique Zeeuw ruimde thuis 
de kasten op. Alles wat haar 
dochter niet meer past en waar 
ze niet meer mee speelt wordt 
te koop aangeboden, voor de 
deur van haar schoonouders 
aan de Torenstraat. ,,Als ik het in 
de Zak van Max stop dan krijg 
ik er niets voor. Nu maak ik er 
ook nog mensen blij mee’’, zegt 
ze. De vrijmarkt is terug. Niet 

aan het Kerkplein waar altijd de 
kinderen zaten, wel in de Toren-
straat. De Stichting het dorp Vel-
sen vroeg de vergunning aan. Er 
zijn tien kerkkramen, onder an-
dere een hele grote boeken-
kraam, waar ook videobanden 
en langspeelplaten te koop aan-
geboden worden. Peter van Son 
uit Velsen-Zuid spit de dozen 
door. ,,Ik zoek platen van Engel-
se koren, die hebben zo’n mooie 
klank’’, zegt hij. ,,Ik ben dol op al-
les wat Engels is, ga er ook vaak 
naar toe.’’ Hij wijst op een plas-
tic zak in zijn hand: ,,Heb ik weer 
boeken gekocht, terwijl ik thuis 
nog acht dozen met boeken heb 
staan. Nou ja, die gaan naar 
de volgende rommelmarkt, zo 

blijft de kringloop in stand.’’ Een 
vrouw achter de kerkkraam pro-
beert kop en schotels te slijten: 
,,Antieke kopjes, voor slechts 
één euro.’’ Ze vervolgt: ,,De war-
me worst is ook één euro, wie 
hem opeet krijgt hem gratis.’’ De 
heer Regoort, lid van de jaar-
marktcommissie, is een tevre-
den man: ,,De jaarmarkt is goed 
bezocht. Het weer viel gelukkig 
mee, op een enkele bui na. Maar 
dan kwamen de mensen gezel-
lig schuilen in het wijkcentrum. 
Fijn dat de vrijmarkt weer terug 
is, die hoort er echt bij.’’ De op-
brengst van de markt is bestemd 
voor het onderhoud van de kerk. 
Dit jaar was dat 11.000 euro. 
(Carla Zwart)

In ‘t Mosterdzaadje:
Balladen van WaterWijs 
en Ensemble Anima 
Santpoort-Noord - Op vrijdag 
1 oktober om 20.00 uur treedt 
de groep WaterWijs op in ’t Mos-
terdzaadje. Een muzikale verras-
sing in de vorm van twee zange-
ressen en drie zangers die zich-
zelf begeleiden op een grote ver-
scheidenheid aan instrumenten 
zoals gitaar, accordeon, bouzou-
ki, fluiten en mondharmonica. 
Hun programma heet : ‘Van Zui-
derzee tot IJsselmeer’. ondag 3 
oktober om 15.00 uur treedt in ’t 
Mosterdzaadje Ensemble Anima 
op dat bestaat uit: Marjan Kuiper, 

sopraan, Ine Sinnige, klarinet en 
Andrew Clark, piano. Uitgevoerd  
worden onder andere Donizetti, 
Spohr, Chausson, Poulenc, Rous-
sel, Bernstein, Gordon Jacob en 
MacFarren. Allerlei vogels ko-
men in dit programma aan bod. 
‘Das Vöglein’ in Spohr,’le colibri’ 
bij Chausson. ’t Mosterdzaad-
je ligt aan de Kerkweg 29, tele-
foon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdrage 
in de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.

Velserbroek - Na het kampi-
oenschap van afgelopen sei-
zoen in de Promotieklasse speelt 
het vlaggeschip van SC Sant-
poort uit Velserbroek nu lande-
lijk in de 3e klasse KNSB. Zater-
dag speelden zij tegen het ster-
ke HWP uit Zaanstad, het werd 
een verdienstelijk gelijkspel. Te-
genover de nederlagen van Wim 
Lathouwers en invaller Stefan 
Fokkink stonden de overwinnin-
gen van Wim Eveleens en Mar-
tijn de Roode, zodat het eerste 
punt binnnen is. 
Als de rating van de andere 
teams tegen de schakers van 
Santpoort worden afgezet, moet 
Santpoort in staat zijn om ook in 
de 3e klas KNSB hoge ogen te 
gooien. Op zondag 10 oktober 
kunnen alle schakers tot 19 jaar 
meedoen met het eerste Grand 
Prix toernooi van dit seizoen, dat 
wordt gespeeld bij Soli in Drie-
huis. Je kunt je opgeven via de 
site www.schaakclubsantpoort.
nl er wordt gespeeld in groepen 
van 8 tot 10 spelers, voor elke 
groep zijn drie bekers te winnen 
en iedereen wordt ingedeeld 
op zijn eigen niveau. Deelname 
kost 4 euro.

Debuut SC 
Santpoort
in KNSB

Suomi jongens
Nederlands Kampioen
Santpoort-Noord - De jongens 
D2 van atletiekvereniging Suomi 
zijn zondag 26 september Ne-
derlands kampioen geworden op 
de 4 x 80 meter estafette. Tijdens 
de jaarlijkse Nederlandse esta-
fette kampioenschappen in Am-
stelveen lieten de jongens zich 
van hun snelste kant zien. 
Na een goede warming-up en 
peptalk van trainer Ben Looy be-
gon het team aan de 4 x 80 me-
ter. Als een speer schoot Timo 
Korsen uit de startblokken. Aan-
gekomen bij het eerste wissel-
punt legde Timo het estafette-
stokje vakkundig in de handen 
van Robin Schutter. Deze sprint-
te met zijn lange benen als een 
hazewind naar Jochem Dobber. 

De doorgaans soepele wissel 
van dit duo haperde even door 
de hoge snelheid.  Maar de ge-
oefende jongens herstelden zich 
snel. Jochem sprintte daarna als 
een kogel naar Jelle van Sun-
der voor de laatste wissel. In-
middels liep het Suomi-team nek 
aan nek met het team van Illi-
on. Ook de derde wissel liep ge-
smeerd en Jelle zette met kracht 
de laatste 80 meter in. Snelle Jel-
le overdonderde vervolgens de 
loper van Illion en eindigde met 
een supertijd van 41,58 secon-
den. Net geen persoonlijk record 
voor het Suomi estafette team en 
maar wel de snelste van Neder-
land. Op de foto Jochem, Jelle en 
Robin. 

VSV speelt Kolping 
Boys van het veld
Velserbroek - De wedstrijd 
VSV tegen Kolping Boys was 
direct al van groot belang voor 
beide ploegen. De winnaar zou 
aansluiten bij de subtop en de 
verliezer zou al angstig naar on-
derste vier plaatsen moeten kij-
ken.
Vanaf minuut één was VSV de 
beduidend betere ploeg. Al na 
twee minuten kapte Henk Mar-
tens zich mooi vrij en moest de 
lange Kolping doelman zijn niet 
geringe lengte en kwaliteit aan-
wenden om de bal uit de boven-
hoek te tikken.
Weer vlak daarop ontsnapte Pit-
stra aan zijn directe tegenstan-
der en miste Pascal Maat van 
dichtbij. Na een kwartier werd 
het dan 0-1, op aangeven van 
wederom Pitstra bleef Martens 
rustig en schoof de openings-
treffer binnen. In het verdere 
verloop van de eerste helft kre-
gen Roel Pitstra, Bob Schol en 
Pascal Maat nog riante moge-
lijkheden om de score te ver-
dubbelen maar geen van hen 
wist het net te vinden. Na de 
pauze opende VSV wat te ge-
makzuchtig en bij de eerste 
echte mogelijkheid wisten de 
Ouddorpers direct de score ge-

lijk te trekken. Gelukkig wist 
Ron Wilmink binnen vijf minu-
ten de 1-2 op fraaie wijze bin-
nen te knallen. Kolping schakel-
de hierna over op de lange bal 
maar de VSV defensie gaf geen 
krimp. Henk Martens, Erik Met-
god , Pascal Maat en Bob Schol 
wisten net als voor de pauze de 
bal niet tussen de palen te krij-
gen. Tot tien minuten voor tijd 
Henk Martens de bal teruglegde 
op Bob Schol die heel beheerst 
de bal in de verre hoek binnen-
schoot. Daarna gaf Kolping het 
verzet op en maakte Martens 
de 1-4 na een schitterende actie 
van Bob Schol die op weerga-
loze wijze vier man in het doel-
gebied uitspeelde. VSV ging dus 
huiswaarts met drie dikverdien-
de punten in de tas en zeker het 
spel van voor de rust was van 
hoopgevend niveau.
Het tweede ging ’s morgens met 
0-2 ten onder tegen de Kon. 
HFC. Te veel spelers bleven on-
der hun normale vorm en ook lat 
en paal werkten niet mee zodat 
de nederlaag een logisch gevolg 
was. Volgende week spelen bei-
de teams een uitwedstrijd. VSV 
2 bij KFC 2 en VSV 1 tegen het 
altijd stugge HSV in Heiloo.
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Honkballers pakken 
kampioenschap
Santpoort-Zuid - Met nog drie 
wedstrijden te gaan hoefden de 
honkballers uit Santpoort-Zuid 
nog één wedstrijd te winnen 
om het kampioenschap binnen 
te slepen. Op zaterdag 18 sep-
tember diende de eerste moge-
lijkheid zich aan tegen het in-
middels al gedegradeerde Flying 
Petrels. Het team uit Purmerend 
kwam echter met een onvolledig 
team naar Santpoort toe, waar-
na de scheidsrechtser besloot 
dat de wedstrijd geen doorgang 
kon vinden. Dit had als gevolg 
dat het inmiddels toegestroom-
de publiek rechtsomkeert kon 
maken, de bloemen de emmers 
weer in konden en de champag-
ne weer koud gezet kon wor-
den. De volgende dag kwam te-
genstander Alcmaria Victrix wel 
met een compleet team opdagen 
waardoor Terrasvogels alsnog de 
kans kreeg om kampioen te wor-
den. De wedstrijd mondde uit in 
een ware kampioensthriller. De 
spanning was voelbaar bij ieder-
een waardoor niet het goede ni-

veau van het hele seizoen kon 
worden gehaald. Na de gehele 
wedstrijd tegen een achterstand 
aangekeken te hebben sloeg 
Roel Dortmundt de beslissen-
de twee honkslag waardoor de 
achterstand werd omgebogen in 
een 9-7 voorsprong. Deze voor-
sprong werd niet meer uit han-
den gegeven waarna het feest 
kon losbarsten. De opmerkelijke 
prestatie, twee maal kampioen in 
drie seizoenen, is tot stand ge-
komen door een aantal factoren. 
De combinatie met de coaches 
Frits Dijkman, Willem Dortmundt 
en veldtrainer Jersey van Doorn-
speek bleek een gouden. Onder 
hun leiding is een gebalanceerd 
team ontstaan met een uitste-
kende sfeer. 
Dit laatste is de verdienste van 
het team wat daardoor bijna 
een vriendenteam genoemd kan 
worden. Ditzelfde team, zonder 
de afscheid nemende coach Frits 
Dijkman, mag zich volgend sei-
zoen bewijzen in de eerste klas-
se.

Strawberries dames wint
Driehuis - De dames van Straw-
berries hebben zondag op eigen 
veld met 3-0 gewonnen van pro-
movendus Reigers uit Hoofddorp. 
Na drie wedstrijden staat Straw-
berries in de Tweede Klasse A op 
de derde plaats. De formatie van 
het coachduo Simon de Hoog en 
Friso Huizinga is nog ongeslagen.
Strawberries domineerde de ope-
ningsfase waarin het diverse kan-
sen creëerde zonder dat dit resul-
teerde in een doelpunt. Maar na 
ongeveer twintig minuten leidde 
de derde strafcorner van Straw-
berries tot een strafbal die koel-
bloedig en uitstekend geplaatst 
door Willemijn van Faassen werd 
omgezet in de openingstreffer. 
Daarna volgde een fase met di-
verse mogelijkheden op de ge-
lijkmaker. De solide defensie 
van Strawberries stond echter 
geen doelpunt toe en neutrali-
seerde drie Hoofddorpse straf-
corners. Vlak voor het einde van 
de eerste helft maakte Strawber-
ries haar tweede doelpunt. Eerst 
was er een prachtige combina-

tieaanval te bewonderen die niet 
in het doel belandde. Even later 
was het Noortje Visser die vanuit 
een interceptie één tegen één wel 
de goalie van Reigers passeerde 
waardoor Strawberries met een 
stand van 2-0 kon gaan pauze-
ren. Na de pauze behield Straw-
berries de voorsprong hoewel het 
bezoekende team nog wel een 
aantal mogelijkheden kreeg. In 
de zevende minuut na rust had 
Reigers in een uitbraak een gro-
te kans maar wist het niet de 
aansluiting te  bewerkstelligen. 
En halverwege de tweede helft 
blokkeerde Renske van Driel zeer 
alert een Hoofddorpse strafcor-
ner. Ongeveer tien minuten voor 
tijd bediende Marlieke Brunt-
ink met een lange pass Femke 
Joustra die op avontuur ging en 
middels een prachtig uitgepeeld 
doelpunt de eindstand op 3-0 be-
paalde.
Komende zondag speelt Straw-
berries in en tegen Houten, waar-
mee de ploeg uit Driehuis ge-
deeld eerste staat. (WB)

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 dan om kosten 
die buiten het normale uitgaven-
patroon vallen als gevolg van so-
ciale of medische omstandighe-
den. Voor de bijzondere bijstand 
geldt als hoofdregel: eerst aan-
vragen, dan aanschaffen. Er be-
staat mogelijk recht op bijzonde-
re bijstand als het inkomen en 
vermogen lager zijn dan de vast-
gestelde grenzen. Formulieren-
brigade Velsen kan kijken of ie-
mand in aanmerking komt voor 
de regeling. Daarnaast helpen zij 
bij het invullen van het formulier.  
Formulierenbrigade Velsen is ge-
vestigd in Loket Velsen voor Wo-
nen, Welzijn en Zorg, gebouw ‘de 
Delta’, Rijnstraat 2 te IJmuiden. 
Op werkdagen zijn zij bereikbaar 
tussen 09.00 en 17.00 uur op te-
lefoonnummer 0255-533885 en 
via e-mail: formulierenbrigade-
velsen@madi-mk.nl. Bij mensen 
die graag hulp willen maar niet 
mobiel zijn komt de Formulieren-
brigade thuis.

Recht op
bijzondere
bijstand?

SP-afdeling Velsen kiest 
nieuw afdelingsbestuur
Velsen. Tijdens de algemene le-
denvergadering op maandag 20 
september heeft de SP afdeling 
Velsen een nieuw bestuur geko-
zen. Een opsteker voor het be-
stuur, is dat de leden van de SP 
afdeling Velsen unaniem hun 
vertrouwen hebben uitgespro-
ken tijdens deze verkiezingen.  
De nieuw gekozen bestuurs-
leden zijn; Jan Müter (voorzit-
ter), Gerko Buist (organisatie-
secretaris), Luuk Lindeboom, 
Eggy Smits, Robert van Koten 
en Robin van Kouteren. Mireil-
le Koedijker maakt als fractie-
voorzitter van de SP-fractie in 
de gemeenteraad van Velsen au-
tomatisch deel uit van het af-
delingsbestuur. Extra aandacht 
was er deze avond voor Luuk 
Lindeboom die afscheid van 
het bestuur nam als vicevoor-
zitter. Luuk heeft het afgelopen 
jaar Jan vervangen omdat de-
ze door gezondheidsreden een 
stap terug moest doen. Tijdens 
de avond werd grote waardering 
uitgesproken voor hetgeen Luuk 

de afgelopen tijd voor de SP be-
tekend heeft. Niet alleen heeft hij 
de afdeling draaiende gehouden 
tijdens het drukke jaar van de 
verkiezingen, ook is hij sinds jaar 
en dag de spil van de SP Hulplijn 
in Velsen. Luuk heeft het afgelo-
pen jaar ongeveer 150 advies-
aanvragen, over onder andere 
de WWB, huurrecht en de WMO, 
behandeld. Op de algemene le-
denvergadering is ook nage-
dacht over de Visie op Velsen 
2025. Die discussie biedt nieuwe 
mogelijkheden om het perspec-
tief van de SP op de toekomst uit 
te werken en uit te dragen. Op-
gemerkt werd dat bezuinigingen 
in de toekomst geen natuurver-
schijnsel vormen maar het ge-
volg zijn van politieke keuzen. 
Het ultra-rechtse kabinet dat nu 
in de maak is, zal ook lokaal ac-
tief van repliek gediend moeten 
worden. En dan niet alleen waar 
het gaat om de bejegening van 
migranten en moslims, maar ook 
op sociaal economisch terrein en 
de zorg. De SP is er klaar voor.

De Raddraaiers tijdens
ZondagMiddagPodium
Velsen-Noord - Het succes-
volle ZoMiPo heeft weer een 
seizoen vol interessante voor-
stellingen te bieden, te begin-
nen met een optreden van De 
Raddraaiers, zondag 3 oktober 
in buurtcentrum De Mel, Wij-
kermeerweg 1. 
Na jaren het gebaande pad ge-
volgd te hebben van de tradi-
tionele zeemansliederen is in 
2005 het roer omgegooid. In-
spelen op moderne genres was 
de opdracht en met hulp van 
creatieve koorleden is een aan-
tal prachtige teksten op papier 

gekomen. Naast de gebruike-
lijke walstempo’s werden ook 
muziekstijlen als ragtime blues, 
tango, rumba, reggae, bolero, 
ballades en de polka niet ge-
schuwd, waardoor een fris en 
verrassend resultaat is bereikt. 
De muzikale begeleiding be-
staat uit drie accordeonisten, 
twee gitaren en twee slagwer-
kers. Kaarten à 4 euro zijn ver-
krijgbaar bij alle ZoMiPo-loca-
ties en zondag aan de zaal.
De voorstelling begint om 14.00 
uur en vanaf 13.30 uur is de zaal 
open.

Telstar opent vrijdag 
nieuwe fanshop
Velsen-Zuid - Telstar gaat 
vrijdag 1 oktober een nieuwe, 
maar vooral echte, fanwinkel in 
gebruik nemen. Hiermee gaat 
een lang gekoesterde wens van 
de club uit Velsen-Zuid in ver-
vulling. De opening zal plaats-
vinden voor aanvang van de 
wedstrijd tegen MVV.
Na jarenlang verwezen te zijn 
naar oude containers of zelfs 
een zeer minimaal informatie-
hokje kan Telstar vanaf komen-
de vrijdag een echte winkel in 
gebruik nemen. Het was de be-
doeling dat de winkel, die ge-
vestigd wordt in het voormali-
ge secretariaat van de club, al 
aan het begin van het seizoen 
klaar zou zijn. De opening had 
dan samengelopen met het in 
gebruiknemen van de Zuidtri-
bune. Complete facelift van het 

voormalige hoofdkantoor vroeg 
om een paar weken uitstel.
Met medewerking van Service-
team IJmond en Select Win-
dows Van der Vlugt is nu dan 
toch een mooi onderkomen 
ontstaan op het supporters-
plein aan de Zuidzijde van het 
stadion.
Vrijdagavond om 19.30 uur 
gaat de deur officieel open 
voor alle Telstarfans. Veel logi-
sche producten zijn dan te vin-
den in de schappen van Telstar 
Fanshop. Uiteraard zal de ope-
ning met nodig vertier plaats-
vinden. Vanwege de opening 
worden die dag eenmalig offi-
ciële wedstrijdshirts voor aan-
trekkelijke prijzen aangeboden. 
Zowel het uit- als thuisshirt is 
in diverse maten, voor groot en 
klein te koop.

IJmuiden - Een 19-jarige voet-
ganger uit IJmuiden is vorige 
week donderdag rond 17.00 uur 
geschept door een personenau-
to op de hoek Kennemerlaan/
Houtmanstraat. Het slachtof-
fer kwam uit de richting van de 
Houtmanstraat en had zijn aan-
dacht gevestigd op een nade-
rende ambulance die met spoed 
aan kwam rijden voor een an-
dere melding. Het slachtoffer 
stak al kijkend naar de ambu-
lance over en zag daarbij een 
personenauto uit de andere rij-
richting over het hoofd. De be-
stuurder van de personenauto 
kon niet meer voorkomen dat de 
IJmuidenaar aangereden werd. 
Uit voorzorg is hij door ambu-
lancepersoneel naar het zieken-
huis gebracht. Nadat bleek dat 
hij niets mankeerde, mocht hij 
naar huis.

Voetganger
geschept

IJmuiden - Op het Koningsplein 
heeft de politie zaterdag om 
03.00 uur een 45-jarige automo-
bilist uit IJmuiden aangehouden 
vanwege rijden onder invloed. 
De man slingerde in zijn auto 
over de Kennemerlaan en reed 
op het Koningsplein een paaltje 
uit de grond. Hij had zoveel ge-
dronken (1,74 promille) dat di-
rect zijn rijbewijs is ingenomen. 
Tegen de man is proces-verbaal 
opgemaakt.

Rijbewijs
ingenomen
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Het gemeentebestuur van Velsen 
wil graag in gesprek met inwo-
ners – jong en oud – over hun vi-
sie op de toekomst. Wat vinden zij 
belangrijk voor hun gemeente? Op 
13 oktober kunnen zij hun stem la-
ten horen.

Het gemeentebestuur van Velsen 
heeft de ambitie om een visie op Vel-
sen 2025 te ontwikkelen. In de afgelo-
pen weken hebben daar verschillende 
berichten over in de kranten gestaan. 
College en raad willen een gezamenlij-
ke visie op de toekomst formuleren om 
daarmee doortastend te kunnen op-
treden, ook vanwege de forse bezuini-
gingsopdracht die eraan komt.

Het gemeentebestuur wil verantwoor-
de keuzes maken, die aansluiten bij de 
draagkracht van de gemeente en van 
de maatschappij. Landelijke trends 
spelen daarin mee, zoals de ontwikke-
ling van de bevolking, economische en 
sociale ontwikkelingen. Dat kan bete-
kenen dat er op bepaalde punten meer 
van burgers wordt verwacht, voor zo-
ver zij daartoe in staat zijn.

Het gemeentebestuur van Velsen roept 
iedereen op om een bijdrage aan die 
discussie te leveren. Jonge Velsenaren 
zijn nadrukkelijk uitgenodigd; hun me-
ning is ook van groot belang. 

Belangstellenden zijn van harte 
welkom op woensdag 13 oktober 
van 17.30 tot 21.30 uur (uiterlijk) 
in het Stadhuis Velsen, Dudok-
plein 1 in IJmuiden.

Aanmelding via mhof@velsen.nl of via 
0255-567200. Meer informatie over 
Visie op Velsen 2025 op www.velsen.
nl.

Praat mee over toekomst gemeente

Visie op Velsen 2025

Website Velsen.nl vernieuwd
Een andere indeling, frissere kleu-
ren en makkelijker zoeken: dat zijn 
de belangrijkste veranderingen op 
de vernieuwde site van de gemeen-
te Velsen.

De gemeente Velsen heeft haar web-
site vernieuwd. Het beeld is breder ge-
worden, de kleuren zijn frisser waardoor 
de tekst beter te lezen is, de indeling is 

iets aangepast en de zoekmogelijkheden 
zijn verbeterd. Met deze nieuwe opzet en 
de nieuwe technieken daarachter kan de 
gemeente Velsen haar inwoners en an-
dere belangstellenden beter informeren.

De meeste informatie van de oude websi-
te is overgenomen op de nieuwe. Wie iets 
niet kan vinden, kan dat melden via het 
contactformulier op de homepage.

Nieuw: omgevingsvergunning
Bouwers en slopers opgelet!
Meerdere vergunningen aanvragen 
met één formulier – dat is de prak-
tijk vanaf 1 oktober. Deze verbetering 
is een gevolg van een nieuwe wet: de 
Wabo.

Wie een nieuwe schuur wilde bouwen, een 
oude afbreken en daar ook twee bomen 
voor moest kappen, moest vroeger drie 
aparte vergunningen aanvragen. Vanaf 1 
oktober dient u voor al deze werkzaamhe-
den tegelijk een gecombineerde aanvraag 
in; dat heet een omgevingsvergunning. Dat 
komt door de Wabo, de ‘Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht’ – die bundelt de 
aanvragen voor 26 verschillende vergun-
ningen. 
De gemeente handelt uw (gecombineerde) 

aanvraag af als geheel; er volgt één besluit 
en is één bezwaar- en beroepsprocedure. 
Die waren vroeger ook allemaal geschei-
den.

Een aanvraag dient u digitaal in via www.
omgevingsloket.nl. U beantwoordt een 
aantal vragen (vragenboom), waardoor u 
ziet of u een vergunning nodig heeft voor 
het geplande werk, en zo ja welke dan. U 
vult het formulier in en verstuurt het digi-
taal.

Bij het Bouwloket Velsen, afdeling Vergun-
ningen en Uitvoering, kunt u vragen stellen 
over de omgevingsvergunning. Dat gaat op 
afspraak via 0255-567200. De vakspecialis-
ten staan u graag te woord.

Digitaal Burgerpanel
Een groep van 2.100 burgers van Vel-
sen aan wie de gemeente een paar 
keer per jaar vragen stelt; dat is de 
bedoeling van een digitaal burgerpa-
nel. De gemeente gaat deelnemers 
werven.

De gemeente Velsen gaat een Digitaal 
Burgerpanel instellen. Op donderdag 7 
oktober krijgen 14.000 particuliere adres-
sen in Velsen een brief in de bus met het 
verzoek om aan dit Burgerpanel mee te 
doen. Een Digitaal Burgerpanel is een 
groep van minstens 2.100 inwoners aan 
wie de gemeente via internet vier tot zes 
keer per jaar een reeks vragen stelt. Een 
panel van deze omvang levert betrouwba-
re gegevens op. Het is een modern middel 
om inwoners meer bij beleid en dienstver-
lening te betrekken.

Met behulp van het burgerpanel kan de 
gemeente in een vroeg stadium de me-
ning van inwoners van Velsen peilen en 
kennis vergaren. Dat kan helpen om pro-
blemen gerichter aan te pakken, beleid te 
veranderen of de dienstverlening te ver-

beteren. Geschikte onderwerpen om aan 
een panel voor te leggen zijn tevreden-
heid over de dienstverlening, de commu-
nicatie of communicatiekanalen die de 
gemeente gebruikt of de manier waarop 
de gemeente de inwoners betrekt bij be-
leidsontwikkeling en projecten. Ook een 
actueel project of onderwerp kan reden 
zijn om het burgerpanel naar zijn mening 
te vragen. 

Het panel wordt zo breed mogelijk sa-
mengesteld, verdeeld naar woonkernen, 
leeftijd, sekse en achtergrond. Selectieve 
raadpleging kan ook; dan krijgen bijvoor-
beeld alleen de pannelleden van Velser-
broek of Santpoort-Noord vragen voor-
gelegd. Het onderzoeksbureau Trendview 
regelt de opzet van het burgerpanel; dat 
duurt ongeveer een week of vier. Als blijkt 
dat bepaalde gebieden ondervertegen-
woordigd zijn, volgt een extra werving.

Deelnemers van het panel krijgen altijd 
de uitkomsten van de onderzoeken te ho-
ren. Die komen ook op de gemeentelijke 
website te staan: www.velsen.nl.
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Nacht van de nacht
Op zaterdag 30 oktober is het de 
Nacht van de Nacht. Dat betekent: 
licht uit en de nacht echt ervaren! In 
Driehuis en Santpoort-Noord bijvoor-
beeld. 

Op zaterdag 30 oktober gaat op verschil-
lende plekken in de IJmond en Zuid-
Kennemerland het licht uit en worden er 
nachtactiviteiten voor jong en oud geor-
ganiseerd. De Nacht van de Nacht ves-
tigt de aandacht op de schoonheid en de 
functie van de duisternis. Er komt steeds 
meer verlichting die het donker verdrijft.

In Driehuis zet het Pieter Vermeulenmuse-
um zijn deuren open voor kinderen vanaf 
5 jaar en hun ouders. Vanaf 18.45 tot 20.15 
uur zijn maximaal 20 personen van harte 
welkom. Kosten 2 euro. Aanmelden bij het 
museum 0255-536726 of per e-mail info@
pieter-vermeulen-museum.nl.

In Santpoort-Noord wordt vanaf de in-

gang van Duin en Kruidberg een nacht-
tocht in het gebied georganiseerd. Om 
19.30 uur gaat de groep op zoek naar de 
lichtste en donkerste plekken in het Na-
tionaal Park. De kans bestaat dat zij ree-
en, damherten, bosuilen en zelfs vleermui-
zen tegenkomen. Kosten 1,50 of 2,50 euro. 
Aanmelden via 023-5411123 of via www.
npkz.nl. 

In Nederland is het nergens meer echt 
donker. Door het vele licht – lichtvervuiling 
– kan bijna de helft van de Nederlanders 
de sterrenhemel niet meer zien. Nachtdie-
ren raken in de war van de lichte nach-
ten. Nederland is op dit moment een van 
de meest verlichte landen ter wereld. De 
Nacht wordt dit jaar voor de zesde keer 
georganiseerd. Milieudienst IJmond is één 
van de initiatiefnemers. 

Meer informatie op www.milieudienst-
ijmond.nl/nvdn; daar kunnen alle initiatie-
ven worden aangemeld.

Wethouder en raadsleden 
bezoeken Velsen-Noord
Gemeenteraadsleden die in Velsen-
Noord poolshoogte komen nemen; 
dat was de bedoeling van het werkbe-
zoek op 23 september. Wijkwethou-
der Robert te Beest leidde hen rond. 

De raadsleden, de wijkwethouder Robert 
te Beest en programmamanager Arnold 
Los maakten op 23 september een rond-
rit door Velsen-Noord. Op uitnodiging van 
de wethouder kwamen zij poolshoogte 
nemen in dit deel van hun werkgebied. 
Hun bezoek diende meerdere doelen.
In de eerste plaats leerden de nieuwe 
raadsleden zo dit deel van hun werk-
terrein kennen. Raadsleden die Velsen-
Noord al eerder bezochten, konden de 
ontwikkelingen en vooruitgang constate-
ren. In de tweede plaats werd er tijdens 
de tocht stilgestaan bij een aantal deel-
projecten uit het programma Frisse Wind, 
dat in Velsen-Noord wordt uitgevoerd. Dit 

programma moet het wonen, leven en 
werken in Velsen-Noord verbeteren. In de 
derde en laatste plaats bood deze rondlei-
ding Robert te Beest de gelegenheid om 
de Stichting Vrienden van Velsen-Noord 
een cheque van 2500 euro aan te bieden 
voor het project ‘Busje komt zo’. Robert te 
Beest benadrukte daarbij dat de gemeen-
te op deze wijze dergelijke wijkinitiatieven 
graag ondersteunt. Zo werken gemeen-
te en inwoners samen aan de verbete-
ring van de leefbaarheid in Velsen-Noord. 
Herman Slotman, voorzitter van de Vrien-
den, (rechts op de foto) nam de cheque 
met plezier in ontvangst.

De raadsleden waardeerden de (her-
nieuwde) kennismaking zeer. Nu ze de 
actuele stand van zaken in Velsen-Noord 
met eigen ogen hebben gezien, heb-
ben ze een goede voorstelling van wat er 
speelt. (foto: Ko van Leeuwen)

Voetbalkooi Wieringeraak
Een nieuwe voetbalkooi in Velser-
broek. Stichting Welzijn organiseert 
de feestelijke opening. Elke eerste 
woensdag van de maand is er een 
toernooi. 

Op woensdag 29 september 2010 om 
14.00 uur wordt de nieuwe voetbalkooi 
aan de Wieringeraak in Velserbroek fees-
telijk geopend. Buurtsport Velsen en het 
Ambulant Jongerenwerk Velserbroek van 
Stichting Welzijn Velsen organiseren op 
deze middag een voetbalfestijn voor de 
jeugd. Daarnaast kunnen in een opblaas-
bare pannakooi individuele voetballers 
hun krachten met elkaar meten.

Op het kunstgrasveld zijn er drie pou-
les: de acht- tot tienjarigen spelen vanaf 

14.30 uur, de elf- tot dertienjarigen vanaf 
15.30 uur en vanaf 16.15 uur zijn de jon-
geren vanaf 14 jaar aan de beurt. De or-
ganisatie zorgt voor de prijzen, een hapje 
en een drankje. Informatie en aanmelding 
van teams (vijf spelers elk) bij Ad Otten, 
tel. 06-11883720. Buurtbewoners zijn van 
harte welkom, al dan niet als vrijwilliger.

Dit toernooi is tevens de aftrap van de 
maandelijkse toernooien, die Buurtsport 
op deze plek vanaf woensdag 3 november 
gaat organiseren – elke eerste woensdag 
van de maand vanaf 14.00 uur. Zo willen 
de initiatiefnemers stimuleren dat er meer 
sportief contact tussen de gebruikers van 
het veld komt en dat de sfeer in de wijk 
beter wordt. De gemeente Velsen heeft de 
voetbalkooi betaald.

Kruispunt drie dagen dicht
Afsluiting Staalhavenweg
Het kruispunt Staalhavenweg-
Noordersluisweg in Velsen-Noord 
gaat vanaf dinsdag 5 oktober drie 
dagen dicht wegens werkzaamhe-
den. De pont en de Velsertunnel zijn 
alternatieven.

In verband met de reconstructie van 
de Staalhavenweg wordt op 5 oktober 
om 07:00 uur de kruising Staalhaven-
weg – Noordersluisweg volledig afge-
sloten voor alle verkeer. De werkzaam-
heden duren naar verwachting drie da-
gen, onder voorbehoud van de weers-
omstandigheden en onvoorziene za-
ken.

Door de afsluiting kan er via de sluizen 
geen verkeer van IJmuiden naar Vel-
sen-Noord en vice versa. Het sluizen-
complex is alleen vanuit IJmuiden te 
bereiken. Via de pont en de Velsertun-
nel is verkeer wel mogelijk. Het verkeer 
wordt met bebording geïnformeerd.

De gemeente probeert de overlast tot een 
minimum te beperken, maar enige over-
last zal er wel ontstaan. Hiervoor wordt 
begrip gevraagd.



M E D E D E L I N G E N
Colofon: Stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 30 september 2010

Hartkamp 5   1 prunus
Zon Bation 26  1 appelboom
Jagtlustlaan 12   1 den
Brederoodseweg 13 1 lindeboom
Brederoodseweg 42 1 eik (boom is
  dood)
Santpoortse Dreef 4 1 kastanjeboom
Lagerstraat ong.    1 populier
(boom nabij huisnummer 68 mag worden gekapt 
omdat deze te groot is geworden voor de locatie)
Velserenderlaan 2  2 paarde-
  kastanjes
(bomen op het terrein van de Ruïne van Brederode 
mogen worden gekapt omdat deze dood zijn)
Velserbeek ong.   1 kastanjeboom
(boom nabij hertenkamp mag worden gekapt omdat 
deze dood is)
Velserbeek ong.   1 eik
(boom mag worden gekapt omdat deze dood is)
Velserbeek ong.  2 populieren
(bomen nabij kettingbrug mogen worden gekapt 
vanwege dunning)
Velserbeek ong.  21 eiken, 
  14 beuken, 
  23 esdoorns en 
  4 essen
(bomen in vak 1 en vak 2 mogen worden gekapt 
vanwege dunning)
Velserbeek ong.   2 essen
(bomen nabij kinderbadjes mogen worden gekapt 
omdat deze in een slechte conditie verkeren)
Velserbeek ong.  1 acacia
(boom nabij volière mag worden gekapt omdat deze in 
een slechte staat is en onstabiel)
Velserbeek ong.  1 kastanjeboom
(boom nabij kluizenaarshut mag worden gekapt omdat 
deze in een slechte staat is)
Zwanebloembocht ong.  1 es
(boom nabij huisnummer 132 mag worden gekapt 
omdat deze te groot is geworden voor de locatie)
Dagtekening van deze vergunningen is 28 september 
2010.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 

Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de 
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

MEDEDELING

In de raadsvergadering van 9 september 2010 is de 
volgende belastingverordening 2010 vastgesteld:
Eerste wijziging van de verordening op de heffing en 
invordering van leges 2010

Bovengenoemde verordening is opgenomen in het 
register “gepubliceerde belastingverordeningen 
2010”. De verordeningen treden in werking op 
1 oktober 2010.

Alle belastingverordeningen en -regelingen liggen 
kosteloos ter inzage bij de receptie van het stadhuis 
van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Een ieder kan op verzoek tegen betaling van een 
bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van boven-
genoemde besluiten. De belastingverordeningen kunt 
u ook raadplegen op de website van de gemeente 
Velsen (www.velsen.nl).

Hebt u nog vragen, dan kunt u bellen met afdeling 
Belastingen en Invordering, telefoonnummer 
(0255) 567 322. 

KAPVERGUNNINGEN

Het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:

straat en huisnummer aantal en soort
V d Bergh v Eysingaplantsoen ong. 12 esdoorns, 
  13 essen, 3 elzen  
  en 1 wilg
(bomen mogen worden gekapt vanwege Renovatie 
Plantsoenen 2010)

1 OKTOBER: NIEUWE WETGEVING 
VOOR O.A. BOUWEN, SLOPEN EN 
KAPPEN

Vergunningen die te maken hebben met bouwen, milieu, 
monumenten, natuur en ruimte, zoals de kapvergunning, 
de bouwvergunning en de sloopvergunning worden 
vervangen door de omgevingsvergunning. Vanaf 1 oktober 
gebruikt u daarvoor het (digitale) aanvraagformulier dat u 
samenstelt op www.omgevingsloket.nl. Vanaf deze datum 
kunnen wij geen oude formulieren meer in behandeling 
nemen. Met vragen kunt u terecht bij het Bouwloket 
0255 - 56 72 00.

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten:

-  een maximum snelheid van 30 km/uur in te stellen 
op het Hofgeester Eijnde en op de Rijksweg vanaf 
bedrijventerrein Broekerdreef en in noordelijke rich-
ting tot de bebouwde komgrens van Velserbroek;

-  een maximum snelheid van 60 km/uur in te stellen op de 
Rijksweg vanaf de bebouwde komgrens van Velserbroek 
in noordelijke richting tot aan de Broekeroog;

-  fietsstroken aan te leggen op de Rijksweg vanaf de 
bebouwde komgrens van Velserbroek in noordelijke 
richting tot aan de Broekeroog. 

naar aanleiding van de asfalteringswerkzaamheden op 
de Kanaaldijk: 
-  op de Kanaaldijk, tussen het Pontplein en de Geul, 

een inhaalverbod in te stellen door middel van het 
wijzigen van de onderbroken asstreep in een dubbele 
doorgetrokken asstreep zoals bedoeld in artikel 76 
van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990.  

Mogelijkheid van bezwaar
Door belanghebbenden kan tegen het bovenstaande 
besluit ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het 
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk bezwaar worden 

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

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

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

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond 
van 18.00 - 20.00 uur is het bouwloket geopend.
Vrije inloop: Voor het inzien van tekeningen uit het archief, 
lopende aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.
Afspraak maken: Voor inhoudelijke vragen over het 
bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan 
gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten, tel. (0255) 56 72 00.

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 

afspraak maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur 
bellen met het Klant Contact Centrum, tel. (0255) 56 72 00. 

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

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

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

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

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

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

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

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

urgenties

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

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

Nadere informatie
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bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk 
(postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen.

Voor eventuele informatie over bovenstaande kap-/
verplantvergunningen kunt u contact opnemen met 
het meldpunt Beheer Openbare Ruimte, telefoon 
(0255) 567 575.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:

BP-187-2010 Driehuizerkerkweg 42, Driehuis NH 
het veranderen en vergroten van de 
1ste verdieping van een woning

BP-188-2010 Industriestraat 61A en 61 B, IJmuiden
 het veranderen van een bedrijfsloods 

naar winkelruimte met kantoren 
BP-189-2010 Zandvoortstraat 43, IJmuiden
 het veranderen van de indeling op de 

1ste verdieping van een bedrijfsgebouw
BP-190-2010 Kanaalstraat 79, IJmuiden
 het aanbrengen van een nooddeur in 

bestaande pui
BP-191-2010 Dudokplein 1, IJmuiden
 het veranderen van de voorgevel van 

het stadhuis

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

BOUWAANVRAAG FASE 1

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:

B1-14-2010 Concordiastraat ong., Velsen-Noord 
het oprichten van een bedrijfsgebouw

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

BOUWAANVRAAG LICHT

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:

BL-214-2010 Van Galenstraat 2, IJmuiden
het veranderen van de voorgevel van een 
woning

BL-215-2010 Koningin Wilhelminakade 189, IJmuiden 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BL-216-2010 Saturnusstraat 32, IJmuiden 
het plaatsen van een dakkapel 
(achtergevel)

BL-217-2010 Pijpbloem 1, Velserbroek 
het plaatsen van 2 dakramen (voorgevel)

BL-218-2010 Margadantstraat 36, IJmuiden
het veranderen van de indeling van 
een bedrijfsgebouw

BL-219-2010 Concordiastraat ong., Velsen-Noord 
het plaatsen van een decoratief muurtje 
in nieuw aan te leggen plantsoen

BL-220-2010 L. Zocherplantsoen 79, Velserbroek
het legaliseren van een berging

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

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen maakt  bekend dat zij voornemens is ontheffing 
te verlenen op grond  van de Wet ruimtelijke ordening 
en aansluitend bouwvergunning te verlenen op grond 
van de Woningwet voor de onderstaande bouwplannen:

BP-140-2010 Vlietweg 16, Santpoort-Noord
  het vergroten van een restaurant en het 

veranderen van een gevel en de terrein- 
signage

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

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen maakt bekend dat zij voornemens is tijdelijke 
ontheffing te verlenen op grond van de Wet ruimtelijke 
ordening en aansluitend bouwvergunning te verlenen 
op grond van de Woningwet voor de onderstaande 
bouwplannen:

BP-54-2010 Hofgeesterweg 14, Velserbroek
 het plaatsen van een zeecontainer (tijdelijk)

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen op grond van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te 
IJmuiden) gedurende zes weken ter inzage van 
1 oktober t/m 11 november 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden),bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. 
De naar voren gebrachte zienswijzen zullen bij de 
beoordeling van de aanvragen betrokken worden. 
Uw zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam en 
adres, de datum, het besluit waarop zienswijze 
betrekking heeft en de redenen van uw zienswijzen.

RIJKSMONUMENTENVERGUNNING

Het college van Burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft  monumentenvergunning verleend voor:

MO-4-2010 Hoofdstraat 236, Santpoort-Noord
 het plaatsen van een trap en een muur

Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken ingaande op 
de dag na verzending een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Bij verzending van het beroepschrift per post moet het 
beroepschrift voor het einde van deze termijn zijn 
bezorgd. Dit beroepschrift schorst de werking van het 
besluit niet. Op grond van artikel 8.1 van de Algemene 
wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden de 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, 
sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem, 
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, 
dat  vereist. Voorwaarde is wel dat ook beroep is 
ingesteld.

ONTWERP ONTHEFFING BINNENPLANS

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels, het is wenselijk 
medewerking te verlenen door middel van een 
vrijstellingsprocedure/binnenplanse ontheffing, de 
stukken liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering van: 1 t/m 14 oktober 2010 ter inzage.

BL-202-2010 Wulverderlaan 4, Santpoort-Noord
 het oprichten van een berging

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

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:

BL-192-2010 Aardbeienvlak 11, IJmuiden
 het legaliseren van een berging
BL-204-2010 De Zandstraat 7, Velsen-Noord
 het plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-207-2010 Jupiterstraat 15, IJmuiden
 het plaatsen van een dakkapel (achtergevel)
BL-209-2010 Bloemendaalsestraatweg 126, 

Santpoort-Zuid
 het veranderen van een woning
BL-210-2010 Burgemeester Weertsplantsoen 1, 

Santpoort-Noord
 het veranderen en vergroten van een 

berging
BP-128-2010 Jacob Catslaan 18, Driehuis NH
 het veranderen en vergroten van een woning 

(begane grond, 1ste en 2e verdieping)
BP-159-2010 Zeeweg 165, IJmuiden
 het veranderen en vergroten van een 

woning met een dakopbouw
BP-161-2010 Willem de Zwijgerlaan 46, Santpoort-

Zuid
 het veranderen en vergroten van een 

woning met een uitbouw (achtergevel)

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

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 WRO)

Het college van Burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:

BL-182-2010 Wijkerstraatweg 260, Velsen-Noord
 het oprichten van een berging en veranda
BP-105-2010 Kennemerlaan 129, IJmuiden
 het legaliseren van een bestaande 

aanbouw en dakterras
BP-146-2010 Zeeweg 203, IJmuiden
 het veranderen van een winkel tot 

woning

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden gedurende zes weken na de dag 
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waarop het besluit ter inzage is gelegd tegen dit 
besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem.
Dit beroepschrift schorst de werking van het besluit 
niet. De voorzieningenrechter van de rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, kan op verzoek een 
voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld.

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:

SL-88-2010 Kennemerlaan 195 t/m 205 en 209 t/m 
235 (oneven), IJmuiden

 het verwijderen van diverse asbest-
houdende materialen bij 20 woningen

SL-89-2010 Fidelishof 1 t/m 63, Zeeweg 2 t/m 36 en 
Kloosterstraat 1 t/m 33 (oneven),  IJmuiden

 het verwijderen van diverse asbest-
houdende materialen bij 95 woningen 

SL-90-2010 Plein 1945 nr. 61, IJmuiden
 het verwijderen van een asbest-

houdende standleiding

SL-91-2010 De Noostraat 140, IJmuiden
 het verwijderen van diverse asbest-

houdende materialen

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

TOESTEMMINGEN

Het college van Burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft toestemming verleend voor:

PS-19-2010 Kennemerlaan 2A, IJmuiden
 verzoek starten van een Bed en Breakfast
PS-21-2010 Velserenderlaan ong., Santpoort-Zuid
 verzoek ontheffing gebruik weiland ivm 

organiseren kerstfair
PS-22-2010 Platbodem 4, Velserbroek
 verzoek ontheffing bestemmingsplan 

t.b.v. starten bedrijf aan huis

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.

AANMELDING EVENEMENTEN 2011 

In verband met planning en afstemming is het van 
belang om in een vroeg stadium inzicht te hebben in 
het aantal en soort evenementen waarvoor in het jaar 
2011 een vergunning wordt aangevraagd.

Organisatoren van evenementen dienen met gebruik 
van het hiervoor bestemde aanmeldingsformulier voor 
15 oktober a.s. hun evenement(en) aan te melden bij 
de gemeente Velsen, bureau Vergunningen en 
Uitvoering. 

Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden van de 
website van de gemeente www.velsen.nl. Het formulier 
is te vinden op de startpagina onder Velsen actueel. U 
wordt verzocht het formulier digitaal op te sturen naar 
evenementen@velsen.nl

Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 1e regel
 2e regel G
 3e regel R
 4e regel A
 5e regel T
 6e regel I
 7e regel S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen naar:
De Hofgeest/Jutter, Zeeweg 189-191, 1971 Hb iJmuiden
Of inleveren bij: tCE Products, kennemerlaan 37, iJmuiden
 Xanadu Juweliers, Marktplein 56, iJmuiden
 Primera Prince, Planetenweg 62, iJmuiden
 kapsalon Hair in, Galle Promenade 55, Velserbroek
 tabakspec. Maaike tromp, Driehuizerkerkweg 75, Driehuis
 Dierenspeciaalzaak van roijen, Hoofdstraat 158, santpoort
Of mailen naar: aanlever@jutter.nl
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Gratis kabaaltJEs wOrDEn GEPlaatst OnDEr DE VOlGEnDE VOOrwaarDEn:

- Eén bOn PEr wEEk
- Géén 06-nuMMEr
- Géén OnrOErEnDE GOEDErEn, wOOnruiMtE Of autO's.
- Géén GOEDErEn En DErGEliJkE MEt EEn waarDE bOVEn DE € 500,- 
- Géén PErsOnEEls- Of ZakEnaDVErtEntiEs.
- Géén wErk GEVraaGD Of aanGEbODEn.
- briEVEn MEt tE wEiniG POrtO wOrDEn niEt in bEHanDElinG GEnOMEn.
- altiJD PriJs VErMElDEn

wiJ kunnEn GEEn EnkElE aansPrakEliJkHEiD aanVaarDEn VOOr sCHaDE 
Van wElkE aarD Dan OOk, Ontstaan DOOr niEt tiJDiG Of OnJuist 
PlaatsEn Van kabaaltJEs. kabaaltJEs kunnEn OP GrOnD Van Hun inHOuD, 
ZOnDEr OPGaaf Van rEDEnEn, wOrDEn GEwEiGErD.

van 1930

sinds 1888

ElkE wEEk gElEzEn door

550.000 lEzErs

AAlsmEEr  AAlsmEErdErbrug  AkErsloot  
AmstElhoEk  bAkkum  bEnnEbroEk  bEvErwijk  
bovEnkErk  CAstriCum  dE hoEf  dE kwAkEl  
dE rondE vEnEn  driEhuis  hAArlEm-noord  

hAArlEm-zuid  hEEmskErk  hEEmstEdE  
kudElstAArt  limmEn  mijdrECht  oudE mEEr  
rijsEnhout  rozEnburg  sAntpoort-noord  
sAntpoort-zuid  spAArndAm  spAArnwoudE  

uitgEEst  uithoorn  vElsEn-noord  vElsEn-zuid  
vElsErbroEk  vinkEvEEn  wAvErvEEn  wilnis  

wijk AAn zEE  ijmuidEn

wEkElijks thuis in:




