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Primeur: Sinterklaas 
komt in het donker aan
IJmuiden - Het Sint Nicolaas 
Comité IJmuiden viert haar 
25-jarig bestaan met een pri-
meur. Op zaterdag 13 novem-
ber komt sinterklaas voor het 
eerst in het donker aan.

De feestelijke intocht, die jaar-
lijkse tienduizenden mensen 
trekt, begint om 15.45 uur op 
de Loswal en eindigt omstreeks 
19.45 uur op Plein 1945. Sinter-
klaas en zijn pieten worden om 

16.30 uur, als de schemering al 
heeft ingezet, ontvangen door 
burgemeester Weerwind.
Onderdeel van de intocht ‘by 
night’ is een spectaculaire licht-
jesparade. Alle wagens in de 
stoet worden wordt verlicht en 
kinderen worden opgeroepen 
om de sint met een lampion te 
verwelkomen.
Bij het stadhuis, op het totaal 
vernieuwde Plein 1945, wacht 
nog een spetterend feestpro-
gramma. Details worden later 
bekend gemaakt.

Schools4Life op 
Felisenum Felisenum
Velsen-Zuid – Met de kreet 
‘Take Responsibility 4 Life’ 
werd maandagmiddag op 
Gymnasium Felisenum op-
geroepen geld in te zamelen 
voor Dance4Life. 

Leerlingen van het eerste en 
tweede jaar gaan zelf geldinza-
melingsacties op poten zetten. 
Schools4Life is het wereldwijde 
scholenproject van Dance4Life, 
dat de aidsproblematiek onder 
aandacht van jongeren brengt.
Met twee indringende persoon-
lijke verhalen over aids en hiv 

werden de leerlingen met hun 
neus op de feiten gedrukt. Aids 
en hiv zijn heel dichtbij. Niet al-
leen in Afrika maakt aids  slacht-
offers in vele gezinnen. De 28-ja-
rige Kasper uit Arnhem liep door 
onveilige seks hiv op en vertelt 
nu op scholen zijn verhaal. De 
leerlingen van Gymnasium Feli-
senum horen hem aan en stellen 
vragen die in alle openheid wor-
den beantwoord.
De verhalen maken deel uit van 
het Dance4Life tourteam. Er is 
ook dans en muziek, van dj Tiës-
to. En de leerlingen dansen mee 

op de ‘drill’ Take Responsibility 4 
Life. Dat gebeurt met enthousi-
asme. 
Op 27 november wordt het scho-
lenproject afgesloten. Het is dan 
de zaterdag voor Wereld Aids 
Dag. Elke leerling die minstens 
50 euro heeft ingezameld is wel-
kom op het Dance4Life event in 
Ahoy Rotterdam. De ‘drill’ wordt 
dan wereldwijd gedanst met 
tienduizenden leeftijdgenoten in 
Mexico, Barbados, Kameroen, 
Spanje en de Verenigde Staten, 
als statement tegen aids. (Karin 
Dekkers)

Santpoort-Noord - De poli-
tie heeft zaterdag rond 23.00 uur 
een onderzoek ingesteld op een 
parkeerterrein aan de Vlietweg, 
nadat een groep jongens was be-
dreigd. De jongens zouden wor-
den bedreigd door vier mannen, 
die waren weggereden in een 
witte auto. De politie wist de auto 
te traceren in IJmuiden en hield 
hierop twee IJmuidenaren in de 
leeftijd van 18 jaar en een 19-ja-
rige man uit Velserbroek aan, op 

verdenking van bedreiging. De 
bestuurder, de 19-jarige IJmui-
denaar werd tevens aangehou-
den voor het rijden onder invloed 
van alcohol. In de auto zaten 
ook een 19-jarige IJmuidenaar 
en een 25-jarige IJmuidense. Zij 
werden eveneens aangehouden, 
op verdenking van het bezit van 
softdrugs en harddrugs. De poli-
tie heeft een onderzoek ingesteld 
naar de bedreiging en de drugs 
in beslag genomen.

IJmuidenaren opgepakt
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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 Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-
514229.
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
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Basketbalvereniging 
viert 50-jarig bestaan
IJmuiden - Woensdagavond 
was de kantine van de sporthal 
IJmuiden-Oost aan het Tiberius-
plein geheel gevuld met spor-
ters, leden en vrijwilligers waar 
de aftrap werd gedaan voor de 
komende feestelijkheden rond 
het 50-jarig bestaan van basket-
balvereniging Akrides. Uiteraard 
was daar de man van het eer-
ste uur en oprichter Joop Roo-
senstein die in oktober 1961 
de basis heeft gelegd voor een 
basketbalvereniging die na eni-
ge tijd de officiële naam Akri-
des, wat Latijn is voor sprinkha-
nen,  kreeg toebedeeld. De ac-
tiviteitencommissie heeft inmid-
dels 8 oktober 2011 tot jubile-
umdag uitgeroepen. Tijdens de-
ze dag staan diverse evenemen-
ten in de planning in de sport-
hal, zoals clinics voor de jeugd, 
een soort zeskamp voor leden en 
oud-leden, een disco, een expo-
sitie en een loterij. 
Maar ook in de tussenliggen-
de periode wordt veel aandacht 
gegeven aan het jubileum. Peter 
Bout heeft bijvoorbeeld op zich 

genomen om een jubileumboek 
te gaan samenstellen met onder 
meer verhalen, foto’s en inter-
views met leden, oud-leden, vrij-
willigers en uiteraard met Joop 
Roosenstein.
Maar er zal ook een sponsorloop 
worden georganiseerd en er zal 
een start worden gemaakt met  
de verkoop van de nieuwe jubile-
um T-shirts. Sportwethouder An-
nette Baerveldt viel deze avond 
de eer ten deel om de nieuw op-
gezette jubileumwebsite officieel 
van start te laten gaan. In haar 
begeleidende openingswoord 
complimenteerde zij de vereni-
ging met dit mooie jubileum en 
zij benadrukte nog eens het gro-
te belang van sportverenigingen, 
speciaal waar het gaat om kin-
deren al vroegtijdig in contact 
te brengen met sport in z’n al-
gemeenheid. De nieuwe websi-
te, te vinden onder www.akrides.
nl biedt onder meer de mogelijk-
heid, voor de liefhebbers, om di-
rect door te linken naar Hyves, 
Facebook en Twitter. (Joop Wa-
ijenberg)

Post start met training 
voor jonge bestuurders
IJmuiden - Verkeersschool Post 
is aangewezen door de Provincie 
Noord Holland om het Project 
jonge bestuurders uit te voeren. 
Dit is een antisliptraining. In de 
maand november gaat het van 
start.
Het is bedoeld voor deelnemers 
die een halfjaar tot ander halfjaar 
geleden het rijbewijs hebben be-
haald. Het maakt niet uit bij wel-
ke rijschool.
Er wordt een uitgebreide an-
ti slipcursus bij Slotenmakers in 
Zandvoort gedaan en een rij-
vaardigheidstraining met een 
van de instructeurs van Post.
Het begint om 9.15 uur en ein-
digt om 16.15 uur, voor de lunch 
wordt gezorgd.
De kosten voor deze cursus 
zijn slechts 30 euro, de rest van 
de kosten neemt de Provincie 
Noord Holland voor haar reke-
ning. De eerstvolgende data zijn  

1 november 2010, 3 januari 2011 
en 2 maart 2011
Aanmelden kan bij Verkeers-
school Post, telefoon 0255-
536917 of via info@postverkeer-
seducatie.nl. Er zijn slechts een 
beperkt aantal plaatsen per dag.
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Overweldigende start 
wereldtour Hans Klok
Amsterdam - Na zijn avon-
tuur in Las Vegas was het even 
stil rond Hans Klok. De afge-
lopen maanden werkte ’s we-
relds snelste illusionist in al-
le rust aan de vervolmaking 
van Hurricane, zijn nieuw-
ste show waarin spectaculai-
re illusies worden afgewisseld 
met variétéacts van wereldni-
veau. Hurricane ging maandag 
in Koninklijk Theater Carré in 
première.

Dagblad de Limburger had na het 
zien van de eerste try-out al ge-
concludeerd dat Hans Klok met 
Hurricane ‘een verbluffende en 
razendsnelle liveshow’ had ont-
wikkeld. De aanwezigen in Car-
ré, waaronder tientallen Bekende 
Nederlanders, konden dat na af-
loop van de feestelijke première 
alleen maar beamen. De 41-jari-
ge illusionist, zijn drie assistentes, 
de dansers en de crew overtrof-
fen zichzelf door een show neer 
te zetten waar de vonken letterlijk 
vanaf spatten.
Het publiek werd vanaf de eer-
ste minuut bij de keel gegre-
pen door het moordende tem-
po waarin de illusies elkaar op-
volgden. Gewaagde trucs waarbij 
het hoofd van Hans in een emmer 
belandde en Houdini’s modder-
waterontsnapping zorgden voor 
klamme handen bij de aanwezi-
gen in het historische theater – 
niet in de laatste plaats bij Hans’ 
moeder Gerda. Carré haalde bij-
na opgelucht adem toen de pau-

ze was bereikt. Na de onderbre-
king gaven een geweldig gastop-
treden van twee Chinese acroba-
ten (staande ovatie) en een kle-
dingverwisselact uit Rusland de 
show extra power, maar het slot-
stuk - een razendsnelle compila-
tie van oude en nieuwe illusies - 
zorgde ervoor dat Hans Klok uit-
groeide tot de absolute ster van 
de avond.
et gejuich dat na het slotap-
plaus uit de coulissen weerklonk, 
maakte duidelijk dat iedereen 
die aan Hurrricane heeft mee-
gewerkt de afgelopen maanden 
onder hoogspanning heeft ge-
staan. Er is keihard gewerkt om 
op tijd klaar te zijn. Hans Klok 
en zijn team hebben daarmee 
een geweldige prestatie gele-
verd, want zo’n technisch inge-
wikkelde show in slechts drie try-
outs fine tunen is vrijwel onmoge-
lijk. De kleine schoonheidsfoutjes 
nam het publiek daardoor graag 
voor lief.
Hans Klok tourt slechts vier 
maanden door Nederland. De 
rondgang langs de theaters ein-
digt op 26 en 27 februari in de 
Stadsschouwburg Velsen. Daarna 
volgen Duitsland en mogelijk Azië 
en de Verenigde Staten, het land 
waar Hans Klok sinds zijn optre-
dens met ‘bad girl’ Pamela Ander-
son een gevierde ster is. Met zijn 
beste show ooit is Klok klaar voor 
een verpletterende terugkeer in 
het land waar hij zijn jongens-
droom zag uitkomen. (Friso Hui-
zinga, foto: Andy Doornhein)

Santpoort-Noord - Woensdag 
20 oktober van 20.00 tot 23.00 
uur is er weer een jam sessie in 
Café de Halve Maan. Iedereen 
die muziek wil maken is van har-
te uitgenodigd. De vaste sessie-
band zorgt weer voor de nodige 
ondersteuning. Aangezien het 
aanbod van muzikanten altijd 
erg groot is, is het verstandig om 
je van te voren aan te melden via 
annebelvanwijk@gmail.com. Om 
teleurstellingen te voorkomen 
is het ook belangrijk om op tijd 
aanwezig te zijn. De sessieband 
bestaande uit Annebel, Rafael, 
Robin, Bas en Loek staan weer 
klaar! De toegang is gratis!

Jamsessie in 
de Halve Maan

Musicalles voor 
basisscholieren
Regio - Zit je op de basisschool 
en vind je zingen dansen en mis-
schien wel optreden voor een 
volle zaal met enthousiaste men-
sen leuk, kom dan dinsdagmid-
dag 2 november naar Muziek-
school ’t Muzenhuis. Dan begint 
Debbie Beukers, bekend van de 
musical ´Man van la Mancha´ 
met Musicallessen in ’t Muzen-
huis. Dankzij haar ervaring als 
zang- en dansdocente bij Gra-
pèlli Dance Studio’s (Alkmaar) 
weet Debbie op de juiste manier 
op uiteenlopende leerniveaus in 
te spelen. Hierbij heeft zij erva-
ren dat persoonlijke aandacht, 
het lesgeven in kleine groepen, 
maar vooral het hebben van ple-
zier, van essentieel belang zijn 
om vooruitgang te boeken. Geïn-
teresseerden zijn van harte wel-
kom om gebruik te maken van 
een gratis proefles. Zij kunnen 
zich hier per e-mail voor aan-
melden, door hun naam, leeftijd 
en adresgegevens te sturen naar 
info@muzenhuis.nl. Hierna volgt 
een inschrijvingsbevestiging per 
e-mail, met daarin het exacte 
tijdstip van de proefles. Na de 
gratis proefles is inschrijven mo-
gelijk voor de wekelijkse lessen 
op de dinsdagmiddag. De lessen 
worden gegeven in ’t Muzen-
huis in Velserbroek aan de Zeil-
makerstraat 50. Wil je meer info, 
bel dan even met ’t Muzenhuis, 
telefoon 023-5360525 of kijk op 
www.muzenhuis.nl.

IJmuiden - Zaterdag 16 oktober 
wordt op Plein 1945 van 0900 tot 
16.00 uur een leuke en gezelli-
ge boeken- en vlooienmarkt ge-
organiseerd. Wie ook aan de-
ze markt wilt deelnemen kan 
contact opnemen met telefoon-
nummer 0255-518380 of 06-
42456182.

Boeken- en 
vlooienmarkt

Slenders Wasserij Stomerij
Betrouwbare service
Santpoort-Noord – Slenders 
Wasserij Stomerij is voor velen al 
jaren het adres voor een uitste-
kende service, klantvriendelijkheid 
en betrouwbaarheid, zowel voor 
bedrijven als voor particulieren. 
Steeds meer mensen ontdekken 
het gemak van een stralend scho-
ne was, zonder daar zelf moeite 
voor hoeven te doen.
In Santpoort-Noord zit het bedrijf 
sinds anderhalf jaar in een nieuw 
pand aan de Narcissenstraat. Dat 
bevalt prima, het personeel mocht 
daar veel nieuwe klanten begroe-
ten. Sinds een jaar is Slenders ook 
in Heemstede gevestigd, aan de 
Raadhuisstraat. Ook daar gaan 
de zaken goed, er zit een stijgen-
de lijn in. 
Slenders biedt veel extra service, 
zoals het halen en brengen van 
de was bij de mensen thuis. Dat 
scheelt een hoop gesjouw en ge-
sleep. De was wordt thuis opge-
haald en de klant krijgt het fris 
en schoon terug, netjes gevou-
wen en glad gestreken. Het per-
soneel strijkt de overhemden nog 
met de hand. En wat is er heerlij-
ker dan ’s avonds in een bed met 
glad gestreken lakens te stap-
pen? Sommige mensen laten hun 

was al meer dan 30 jaar door Slen-
ders verzorgen, zij zijn de chauf-
feurs een beetje als familie gaan 
beschouwen. En die staan graag 
voor de mensen klaar. Net dat 
beetje extra service meer en oog 
voor detail, dat maakt dat Slenders 
er uitspringt.
Slenders Wasserij Stomerij bestaat 
al sinds 1868, het ging al die ja-
ren over van vader op zoon. Sinds 
2000 staan er twee zussen Slen-
ders in de zaak: Nicolette en An-
nemieke, samen met hun partners 
Martin en Pascal. Samen met een 
groep vaste medewerkers zetten 
zij de zaak met liefde voor het vak 
en zorg voor kwaliteit voort. Voor 
de snelle beslissers is er nog een 
leuke actie: tot en met 16 oktober 
krijgt de klant 10 procent korting 
op het stoomgoed, zowel in Sant-
poort als in Heemstede. Hiervan 
wordt ook melding gemaakt in een 
reclamespotje, dat twee keer per 
dag te horen is op radio Noord-
Holland.
Slenders Wasserij Stomerij is in 
Santpoort-Noord gevestigd aan 
de Narcissenstraat 4, in Heemste-
de aan de Raadhuisstraat 53. Bei-
de vestigingen zijn bereikbaar via 
023-5377611. Zie ook www.slen.nl.

Computerkeuken: alles 
voor uw thuiswerkplek
IJmuiden - Een groot deel van 
de Nederlandse bevolking zou 
graag meer willen thuiswerken. 
Uit onderzoek is gebleken dat 
47 procent van de ondervraagde 
mensen soms of regelmatig van-
uit huis werkt. 
24 procent werkt zelfs één of 
meerdere dagen per week thuis.
Er is een duidelijk verschil tus-
sen de redenen voor mannen 
en vrouwen om thuis te willen 
werken. Mannen werken vanuit 
huis, omdat ze de files en lange 
reistijden willen vermijden. Vrou-
wen kunnen de zorg voor de kin-
deren makkelijker combineren 
als ze thuiswerken.
Er is een steeds meer duidelijke-
re vraag naar een betere balans 
tussen werk en privé!
Om aan deze vraag gehoor te 
geven breid Folkerts Design and 

Printing uit met Folkerts Com-
puterKeuken. Naast de ver-
trouwde service van het grafi-
sche centrum in IJmuiden kunt 
u hier vanaf heden ook terecht 
voor al uw computeraccessoires, 
inkt cartridges en hardware pro-
ducten. 
Een klein deel uit de accessoi-
res collectie staat gepresenteerd 
in de showroom. Maar er is na-
tuurlijk veel meer leverbaar. Wilt 
u advies in een aan te schaf-
fen pc, laptop, printer etc. aar-
zel dan niet om hierover advies 
in te winnen bij een van de vrien-
delijke werknemers. Zij helpen u 
graag, tenslotte is goede appara-
tuur het halve werk!
Folkerts ComputerKeuken, Ken-
nemerlaan 1 in IJmuiden, tele-
foon 0255-516248. Zie ook www.
computerkeuken.nl.

Barbecue met feest
op Park Buitenhuizen
Velsen-Zuid - De herfst komt er 
weer aan en alle tenten en ca-
ravans op Droompark Buiten-
huizen worden zo zoetjes aan 
weer naar de winterstalling ge-
bracht. Ter afsluiting van een ge-
zellig seizoen wordt op zaterdag 
16 oktober een gratis feestavond 
gegeven in Brasserie Houtrijk. 
Iedereen is van harte welkom op 
deze feestelijke avond. 
Om 18.00 uur gaat de barbecue 
aan en op een gevulde maag 
wordt het vanaf 20.00 uur genie-
ten van Re-Cover. Dit duo staat 

garant voor oud hollandse ge-
zelligheid in een beestachtig jas-
je. Met swingende muziek uit de 
jaren ‘70 en ‘80 en lekkere hol-
landse meezingers wordt het één 
groot feest.
Wie wil komen eten moet wel 
even reserveren. De kosten voor 
de barbecue zijn 10 euro p.p. 
Brasserie Houtrijk is te vinden 
op de Buitenhuizerweg 2 in Vel-
sen-Zuid, telefoon 023-5381686. 
Brasserie Houtrijk blijft het hele 
jaar open. Zie ook www.brasse-
rie-houtrijk.nl.
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Herfstvakantievoordeel 
op piste van SnowPlanet
Velsen-Zuid - Vervelen is er 
niet bij tijdens de herfstvakan-
tie want SnowPlanet heeft vol-
op winterse aanbiedingen. Van 
zaterdag 16 oktober tot en met 
zondag 31 oktober kan ieder-
een profiteren van voordelige ta-
rieven!
SnowPlanet organiseert van 23 
tot en met 31 oktober voordelige 
proeflessen voor beginners. Voor 
slechts 25 euro biedt SnowPla-
net toegang tot de piste, een ski 
of snowboardles en materiaal-
huur. 
Zo kan iedereen op een leuke en 
voordelige manier het skiën of 
snowboarden onder de knie krij-
gen. Voor slechts 4,50 euro ex-
tra is er de mogelijkheid om een 
grillburger met frites  te bestel-
len.  Voor  kinderen is er het spe-
ciale KidsMenu. Deze is verkrijg-
baar voor maar 1,50 euro extra.
Gasten die al kunnen skiën- of 
snowboarden kunnen gebruik 
maken van de super voordelige 
Herfst-tickets. Deze tickets zijn 
zelfs al beschikbaar vanaf 16 ok-
tober. Een heel uur pistetoegang 

inclusief materiaal én na afloop 
genieten van een heerlijke grill-
burger met frites. Voor de kids is 
er een lekker KidsMenu met fri-
tes en kipnuggets.
Ook de SnowPlanet Store, dé 
wintersportspecialist, heeft el-
ke maand een leuke actie. In de 
maand oktober is iedere tweede 
muts voor de helft van de prijs! 
Zie ook www.snowplanet.nl.

Betaalbaar genieten bij 
Restaurant Dingespoort
Santpoort-Noord - Een begrip 
in Santpoort en omstreken. Zo 
mag je Restaurant Dingespoort 
best noemen! Sinds de opening 
in 2003 weten iedere week hon-
derden mensen de sfeervolle ho-
recazaak aan de Hoofdstraat te 
vinden. En terecht, want het eten 
is uitstekend!
In Dingespoort draait alles om 
betaalbaar genieten. Daarbij is 
de keuze enorm. Of je nu trek 
hebt in tournedos, lamsrack, 
zeebaars of saté, Josry bereidt 
het allemaal met evenveel toe-
wijding en passie. Op dit mo-
ment is het 3 gangen-menu erg 
populair. 
Voor slechts 24,50 euro heb-
ben gasten de keuze uit vlees-
menu (carpaccio, biefstuk Ba-
li en crème brulee), vismenu 
(zalm op toast, gebakken zalm 
en ijs/koffie met likeur), kipme-
nu (soep van de dag, chicken 
hawai en pannenkoekje met ijs) 
of vegetarisch menu (gebakken 
champignons, filodeeg met pa-
prika, geitenkaas en honing en 
coupe aardbeien). Voor de ech-
te liefhebbers staan er ook di-
verse shoarmaspecialiteiten op 
de kaart.
De gerechten die Josry klaar-
maakt zijn prima te combineren 
met de wijnen van de wijnkaart. 
Deze zijn in overleg met Wijn-
huis Ten Bilt geselecteerd. Ook 
in dit geval is gekozen voor rela-
tief lage verkoopprijzen. Aanra-
ders zijn de Spaanse Rueda, de 
Chileense Cabernet Sauvignon, 
de Zuid-Afrikaanse Sauvignon 
Blanc en de Franse Chablis.
De inrichting van Dingespoort is 

een verhaal apart. De één waant 
zich in de Valkenburgse grot-
ten, de ander denkt meteen te-
rug aan de vakantie in Italië of 
Griekenland. Wat je er ook van 
vindt, in Dingespoort kun je al-
tijd in een ongedwongen sfeer 
(betaalbaar) genieten van over-
heerlijke gerechten!
Nieuwsgierig? Restaurant Din-
gespoort is zeven dagen per 
week geopend. Wel even vooraf 
reserveren (023-5377224) omdat 
het restaurant maar 42 zitplaat-
sen telt. 
U vindt Dingespoort aan de 
Hoofdstraat 188 in Santpoort-
Noord. Zie ook www.dinge-
spoort.nl.

Tot 1 november kunt u nog 
voordeliger kennis maken 
met Dingespoort! Tegen in-
levering van dit artikel ont-
vangt u 10 procent korting op 
de gehele rekening. Deze ac-
tie is alleen van maandag tot 
en met donderdag. Dus niet in 
het weekend!

Whisky en Rum Festival aan Zee
‘Elke whisky vertelt
een eigen verhaal’
IJmuiden aan Zee – Afgelopen 
zaterdag vond in het Holiday 
Inn het jaarlijkse Whisky & Rum 
aan Zee festival plaats, geor-
ganiseerd door slijterij en wijn-
huis Zeewijck. Honderden lief-
hebbers bezochten de middag- 
of de avondsessie. Martijn uit 
IJmuiden ging laatst bij Zeewij-
ck een fles whisky kopen voor 
zijn vriend Mark uit Heems-
kerk en vroeg zich toen hardop 
af welke whisky hij moest kie-
zen. Richard Blesgraaf, eigenaar 
van de slijterij, wees hem op het 
festival. De twee vrienden ma-
ken voor het eerst een whis-
kyproeverij mee. ,,Elke whis-
ky heeft een eigen karakter en 
er zit altijd een verhaal achter’’, 
vertelt Mark. ,,Reuze interessant 
om te horen, de mensen ach-
ter de stands houden echt van 
whisky.’’ Martijn vult aan: ,,Al-
leen jammer dat je op een ge-
geven moment de smaken door 
elkaar haalt. Het is een para-
dox: je wilt zoveel mogelijk sma-
ken proeven, maar daardoor 
proef je juist steeds minder.’’ 
De vrienden hebben duide-
lijk geen ervaring: whisky proe-
ven, dat gaat met beleid. Ken-
ners spoelen tussen het proe-
ven door de mond met water 
en eten droge crackers, om de 
smaak te neutraliseren. Bert uit 
Heerhugowaard kwam met een 
hele vriendengroep naar IJmui-

den. ,,Mag ik die van vijftien jaar 
oud eens proberen?’’, vraagt hij 
aan de standhouder van het 
merk Springbok. Met gesloten 
ogen proeft hij de whisky: ,,Fan-
tastisch, deze smaakt echt heel 
goed.’’ Kees uit Obdam maakt 
aantekeningen over de whis-
ky die hij proefde. Hij is met een 
hele groep gekomen, de plaat-
selijke slijter uit Opmeer organi-
seerde het uitstapje. ,,Het is hier 
helemaal top, 200 soorten whis-
ky, echt een ontdekking’’, zegt 
hij. ,,De Signature van het merk 
Balveni is gerijpt op drie soorten 
hout’’, vertelt de standhouder 
aan een man. Die reageert: ,,On-
gelooflijk, hoe ze dat in één fles 
krijgen.’’ In het gezelschap van 
overwegend mannen bevinden 
zich ook enkele vrouwen. Zoals 
Mariella uit Den Bosch en San-
dra uit Waalwijk. Zij vergezel-
den hun mannen, die echte lief-
hebbers zijn en van proeverij-
en bezoeken hun hobby maak-
ten. ,,Wij hebben whisky leren 
drinken. Daarvoor dronk ik wel 
eens een zoete likeur, maar als 
je eenmaal whisky gedronken 
hebt, dan vindt je dat niet lek-
ker meer’’, zegt Sandra. Mariella 
besluit: ,,We zijn hier nu voor de 
derde keer en het is weer super. 
Een prima sfeer, aardige men-
sen en een mooie ambiance. En 
we doen iedere keer weer nieu-
we ontdekkingen.’’ (Carla Zwart)

Rabobank: 
geld voor 
kunst, cultuur 
en kinderen
Velsen - Het Coöperatiefonds 
keert dit jaar voor de derde maal 
uit. Het fonds stimuleert maat-
schappelijke activiteiten in het 
werkgebied van Rabobank Vel-
sen en Omstreken. Op deze ma-
nier werkt de Rabobank samen 
met u aan een betere maat-
schappij. 
Zeven ledenraadsleden vormen 
de Commissie van Aanbeveling 
die 4 maal per jaar de aanvra-
gen beoordelen. Voorzitter Jaap 
van Straalen is trots te melden 
dat verenigingen en stichtingen 
de weg naar de Rabobank we-
ten te vinden. ,,In de huidige tijd 
hebben verenigingen en stich-
tingen het financieel soms best 
moeilijk en wij dragen dan ook 
graag ons steentje bij aan goe-
de initiatieven. Deze keer lag de 
nadruk van de aanvragen op cul-
tuur, kunst en kinderen. Kinde-
ren zijn de toekomst en wij sti-
muleren hen dan ook graag’’, al-
dus Van Straalen.
De volgende organisaties kun-
nen een financiële bijdrage van-
uit het Coöperatiefonds van Ra-
bobank Velsen en Omstreken te-
gemoet zien. Stichting Mirakels 
voor het houden van workshops 
voor kinderen tijdens het event 
Kerstland-Brederode, dat plaats-
vindt van 9 tot en met 20 decem-
ber 2010. Stichting Kunstcen-
trum De Kolk voor een Kinderte-
kenwedstrijd met als thema Len-
te. Hieraan doen de verschillen-
de basisscholen in Spaarndam 
en Spaarndam-West mee. De ex-
positie vindt plaats op 28 en 29 
mei 2011 en dan worden ook de 
prijswinnaars bekend gemaakt. 
Hiermee wordt de creativiteit 
van jongeren gestimuleerd en 
maken zij kennis met beelden-
de kunst. Stichting WN2000 voor 
de aanschaf van borden met 
naamsvermelding. Hierop ko-
men de contactgegevens, ope-
ningsdata en actuele, verwissel-
bare informatie van het museum 
te staan. Stichting Welzijn Vel-
sen, Comité 25 jaar Velserbroek 
voor de expositie van kunstwer-
ken van schilders en fotogra-
fen in het Polderhuis, die op 20 
november 2010 wordt geopend 
door burgemeester Franc Weer-
wind. Stichting Sint Nicolaas Co-
mité IJmuiden voor afschermin-
gen tijdens de intocht van Sin-
terklaas in IJmuiden. 
Heeft uw vereniging of stich-
ting een project dat in aanmer-
king komt voor het Coöperatie-
fonds? Kijk dan voor het aan-
vraagformulier op www.rabo-
bank.nl/velsen of stuur een e-
mail naar communicatie@vel-
sen.rabobank.nl. Bellen kan na-
tuurlijk ook: (023) 513 3715. De 
eerstvolgende vergadering van 
de Commissie van Aanbeveling 
is 7 december a.s.. De aanvragen 
moeten uiterlijk 23 november a.s. 
binnen zijn bij de bank.

YMUB-festival
IJmuiden - Tijdens het YMUB-
festival wordt de opbrengst ge-
toond van het ontwerpatelier 
Velsen–IJmuiden. Het enorme 
potentieel aan groeimogelijkhe-
den was overweldigend.
Onder bezielende leiding van 
Joop Stoop zijn er door het RC 
team, bestaande uit tientallen 
samenwerkende kunstenaars, 
allerlei ideeën uitgewerkt. Als er 
ooit een wilde parel in de kos-
mopolitische regio van Amster-
dam is gevonden, dan is het 
IJmuiden wel.

Lotje van Lieshout en Wouter 
Klein Velderman maakten een 
15 meter lange potvis. Gemon-
teerd op een autoambulance 
hebben ze hiermee door IJmui-
den gereden. Een Noord Hol-
landse legende is dat als een 
potvis aanspoelt of je plaats aan 
doet, dat dat rijkdom en voor-
spoed betekent. De filmpjes, 
die hiervan gemaakt zijn, zijn te 
zien in de tentoonstelling bij RC 
de Ruimte, J.P.Coenstraat 51-55 
in IJmuiden op 15 en 16 okto-
ber.
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Inspirerende 
collecties
bij Skandika
Driehuis – Nieuw in het assor-
timent van Skandika Finnish De-
sign zijn dit najaar het kleding-
merk Oska en schoenen van Jan 
Jansen. Met deze aanwinsten is 
het gevarieerde en exclusieve 
aanbod van overwegend Scan-
dinavische kledingmerken en 
accessoires verder uitgebreid.
Met de extreem koude en voor-
al lange winterperiode van afge-
lopen jaar in gedachten, is voor 
komend seizoen gekozen voor 
stoffen die beschermen tegen 
kou en tegelijkertijd comforta-
bel aanvoelen binnenshuis, op 
kantoor, tijdens een chique feest 
of een avond in het theater. Een 
splinternieuwe, zijdezachte men-
ging van merinowol met kasjmier 
is daarvan een voorbeeld.
Exclusiviteit is het kenmerk van 
de collecties van Skandika, Os-
ka, Aïno en Annikki Karvinen. 
Door de manier waarop de stof-
fen zijn gesneden, is geen enkel 
kledingstuk hetzelfde. De kleur-
rijke of juist door eenvoud ge-
raffineerde dessins pakken zo-
doende steeds anders uit. De ex-
clusiviteit geldt overigens ook de 
verkrijgbaarheid van deze mer-
ken in onze regio.
Wie eens komt snuffelen tussen 
de kledingrekken raakt geïnspi-
reerd door de mogelijkheden 
aan verrassende combinaties, 
zeker ook met de ruime keus uit 
de collecties van FinnFashion, 
Kontrast, Paapje, Nanso en To-
ni. ‘Hebbedingen’ als hoedjes, 
mutsen en shawls-to-be com-
pleteren samen met de prachti-
ge schoenen van Jan Janssen de 
outfits.
Skandika Finnish Design maakt 
onderdeel uit van een aantal over 
Nederland verspreide, exclusieve 
winkels. Mocht een artikel hier 
niet in de gewenste maat aan-
wezig zijn – het gaat nu eenmaal 
steeds om enkele stukken – dan 
kan het wellicht uit een van de 
andere winkels worden wegge-
haald. Zou een kledingstuk moe-
ten worden vermaakt, dan wordt 
dat gratis gedaan. Service, kwa-
liteit en een ontspannen sfeer 
rondom de bijzondere collecties 
staan in de winkel centraal.

Permanente make-up 
nu ook bij Salon Yvon
Velserbroek - Sinds 2007 heeft 
Yvonne Elberse haar eigen 
schoonheidsalon aan huis: Sa-
lon Yvon. Eerst was dit in Velsen-
Noord, sinds januari dit jaar is dat 
in Velserbroek. 
Yvonne werkt als pedicure en ma-
nicure en mensen kunnen bij haar 
terecht voor wimper- en hairex-
tensions. Dit jaar begon Yvonne 
ook met permanente make-up. 
Mensen zijn daar echt enthou-
siast over: Er altijd stralend en 
verzorgd uitzien, wie wil dat nou 
niet? 
Permanente make-up is geschikt 
voor iedereen en het houdt styling 
van de ogen, lippen en wenkbrau-
wen in. Een lipcontour verfraait de 
lippen en volgens de shadowme-
thode worden de haartjes van de 
wenkbrauwen gepigmenteerd, dit 
zorgt voor een natuurlijke uitstra-
ling. Eye-liner tenslotte accentu-
eert de ogen, ze lijken groter en 
sprekender. Alles gebeurt in over-
leg en wordt op een natuurlijke 
manier op de persoon afgestemd. 
De vorm en de kleur worden van 
te voren bepaald en daarna op 
lippen, ogen en wenkbrauwen 
getekend. Vervolgens wordt met 
een steriel naaldje de pigmenta-
tie heel ondiep en bijna pijnloos 
in de huid aangebracht. Op de-
ze manier is de make-up drie tot 
vijf jaar houdbaar. Het loopt nooit 
meer door tijdens het sporten of 
zwemmen. Permanente make-
up is ideaal voor mensen die veel 
aan sport doen, een bril of con-
tactlenzen dragen of vollere lip-

pen willen. Ook is het de oplos-
sing voor mensen, die bijvoor-
beeld door ziekte geen haar meer 
hebben. Yvonne is er zelf al net zo 
enthousiast over: ,,Je ziet mensen 
opknappen, ze krijgen meer uit-
straling.’’ Zie voor de leuke aan-
bieding de advertentie elders. 
Ook leuk als cadeautip voor bij-
voorbeeld de feestdagen: een ca-
deaubon voor permanente make-
up. De actie loopt tot het einde 
van dit jaar.
Openingstijden: maandag tot 
en met donderdag van 10.00 tot 
18.00 uur, vrijdag van 10.00 tot 
17.00 uur en zaterdag van 10.00 
tot 14.00 uur. Ook op afspraak. 
Salon Yvon is te vinden aan de 
Langemaad 60, telefonisch be-
reikbaar via 06-18256062. Zie ook 
www.salon-yvon.nl.

Dierenwinkel Kwispel 
verloot buitenhok
IJmuiden - Tijdens de dieren-
dagactie van Kwispel kregen 
klanten bij aankoop van een ac-
tieverpakking van Hope Farms 
een lotnummer. Met dit lotnum-
mer maakte men kans op een 
mooi buitenhok die verloot zou 
worden.
Zaterdag is door Kwispel het 
mooie buitenhok uitgereikt aan 
winnares Karlijn Vermunt. Door 
een trekking uit de verzamelde 
lotnummers is zij als winnares uit 
de bus gekomen. Mevrouw Ver-

munt heeft uit handen van Wil-
lem Rube van Aanzetzijn het hok 
overhandigd gekregen.
We hopen dat de cavia van me-
vrouw Vermunt dit verblijf erg 
mooi zal vinden en er lekker in 
zal wonen.
Kwispel heeft regelmatig leu-
ke aanbiedingen en acties. Zie 
www.kwispel-ijmuiden.nl. Graag 
tot ziens bij Kwispel, dé dieren-
speciaalzaak waar de gezond-
heid en het welzijn van uw huis-
dier centraal staan!

Rode peper-dieet nu 
verkrijgbaar bij drogist
IJmuiden - De rode peper, of-
tewel Capsicum annuum, is af-
komstig uit Midden- en Zuid 
Amerika. De pepers zijn erg ge-
zond en bevatten veel anti-oxi-
danten, die beschermen tegen 
hart- en vaatziekten en voortij-
dige veroudering. Volgens we-
tenschappers helpt het eten van 
rode pepers om gewicht te ver-
liezen. Rode pepers verhogen 
het metabolisme en helpen vet 
te verbranden.
Trend uit Hollywood Er zijn al 
verschillende diëten overge-
waaid uit Amerika. Vooral in 
de omgeving van Hollywood, is 
het een broedplaats van nieu-
we diëten. Hollywood sterren 
waaronder Brad Pitt en Britney 
Spears zijn al overtuigd van de 
werking van het rode peper di-
eet. Dit dieet is voornamelijk po-
pulair omdat het dieet het spijs-
verteringssysteem verzacht en 
reinigt. Daarnaast stimuleren ro-
de pepers de productie van goe-
de verteringssappen. Rode pe-
pers zijn een bron van vitamine 
B6 en zitten boordevol magne-
sium, kalium en ijzer wat ervoor 
zorgt dat het immuunsysteem 

wordt versterkt. Tot slot blijkt dat 
de pepers ervoor zorgen dat het 
slechte cholesterol minder snel 
hartziekten veroorzaakt.
Onderzoek naar rode pepers 
Onderzoekers aan de Universi-
teit van Californië hebben be-
wijzen dat rode pepers over-
tollig vet verbranden. De studie 
breidt voort op andere onder-
zoeken waarin is aangetoond 
dat pepers het metabolisme 
zouden versnellen en de eetlust 
zouden verminderen. Aan het 
nieuwe onderzoek deden zowel 
mannen als vrouwen mee. De-
ze personen moesten elke dag, 
een maand lang, een maaltijd-
vervanger met weinig calorie-
en eten. De helft van de proef-
personen kreeg een supple-
ment met rode pepers, de ande-
re helft een placebo. De perso-
nen die de rode pepers hadden 
gegeten, verbruikten twee keer 
zo veel energie als de placebo-
eters. De energie werd uit het 
vet gehaald.
Het rode peper-dieet is verkrijg-
baar bij Drogisterij & Parfumerie 
Jongejan en Drogisterij & Parfu-
merie Ritskes.

Sjaksjop: 2e kans kleding
IJmuiden - Jaqueline, eigenaar 
van Sjaksjop, de winkel voor 
tweedehands kleding, spreekt 
liever over 2e kans kleding: kle-
ding die een tweede kans ver-
dient. Iedereen doet wel eens 
een miskoop, die nooit gedragen 
wordt, of een impulsaankoop. In 
de kast laten hangen is dan zon-
de, bij Sjaksjop weten ze er wel 
raad mee. Zo hangt er soms kle-
ding in de rekken met het kaart-
je er nog aan, voor weinig geld. 
,,Het taboe is er gelukkig af, 
tweedehands kleding is zelfs 
hot en trendy’’, vertelt Jaqueline. 
Haar zaak is goed bekend aan 
het worden: ,,Sjaksjop was wat 
lastig te vinden, hier in het indu-
striegebied. Maar het versprei-
den van flyers hielp en mensen 
vertellen het aan elkaar door. 
Verbazingwekkend wat mensen 
allemaal brengen, ze kwamen 
met vuilniszakken vol. Dat kan 
helaas niet meer, kleding wordt 

nu ingebracht na telefonisch 
overleg en maximaal vijf kleding-
stukken per klant. Dit werkt heel 
goed.’’ Er is een ruime keuze bij 
Sjaksjop met veel variatie. Jong 
en oud, bijna allemaal slagen ze 
voor iets moois voor weinig geld. 
Er hangt nu mooie winterkleding 
in de rekken voor dames, heren 
en kinderen. Ook zijn er leuke 
accessoires verkrijgbaar. 
Oktober staat in het teken van 
Pink Ribbon en dat wil Jaqueline 
niet zomaar voorbij laten gaan. 
Iedereen krijgt bij een aankoop 
van 50 euro een originele Pink 
Ribbon armband ter waarde van 
12,50 euro cadeau, zo lang de 
voorraad strekt.
Sjaksjop is te vinden op de hoek 
van de Industriestraat met de 
Visserijstraat, geopend op vrij-
dag en zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur en telefonisch bereik-
baar via 06-19158673. Zie ook 
www.sjaksjop.nl.

Santpoort-Noord - Zondag 
omstreeks 14.25 uur zag een po-
litieagent in zijn vrije tijd enke-
le jongemannen een winkeldief-
stal plegen in een supermarkt 
aan de Hagelingerweg. Hij alar-
meerde de meldkamer en volgde 
de mannen die op de fiets ble-
ken. In Driehuis konden dienst-
doende agenten de mannen ver-
volgens aanhouden. Hij bleken 
drie Litouwers van 18, 20 en 22 
jaar. Zij hadden elk een rugzak 
bij zich met verschillende bood-
schappen. Zij zijn voor nader 
onderzoek ingesloten, er wordt 
proces-verbaal tegen hen opge-
maakt.

Winkeldieven
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Meld u aan voor het 
Ondernemers Seminar
Velsen - Op dinsdag 2 november 
a.s. organiseert Rabobank Velsen 
en Omstreken voor al haar MKB 
klanten een seminar. Dit Onder-
nemers Seminar zal plaatsvinden 
in het Thalia Theater en heeft als 
doel om ondernemers uit de regio 
bij elkaar te brengen. Het semi-
nar heeft als centraal thema Vei-
ligheid.
Wist u dat 30 tot 50 procent van 
alle bedrijven slachtoffer wordt 
van criminaliteit, zoals wanbeta-
lers, skimming, vals geld of acqui-
sitiefraude? Een groot deel van de 
ondernemers heeft zelfs meerde-
re keren per jaar hiermee te ma-
ken. De gevolgen laten zich ra-
den: schade en omzetverlies voor 
u als ondernemer, maar ook ge-

voelens van onveiligheid.
Daarom organiseert Rabobank 
Velsen en Omstreken een groot 
seminar voor al haar MKB klan-
ten. Tijdens dit seminar kunt u, als 
ondernemer, kiezen tussen ver-
schillende sprekers, zoals politie, 
justitie, incasso bureau en nog 
vele anderen.
Bent u MKB-er en klant van Ra-
bobank Velsen en Omstreken, 
dan kunt u zich aanmelden voor 
het Ondernemers Seminar op 
www.rabobank.nl/velsen. Mocht 
u vragen hebben, dan kunt u te-
recht bij de afdeling Marketing, 
Communicatie en Coöperatie van 
Rabobank Velsen en Omstreken, 
telefoon (023) 513 37 15 of com-
municatie@velsen.rabobank.nl.

Leer mediteren in één weekend
Lezing over meditatie
Driehuis - TDM-meditatieleraar 
Jeannette Stengs geeft op dins-
dag 19 oktober in Dorpshuis de 
Driehoek een lezing met de titel 
‘Meditatie: ervaar hoe het den-
ken tot rust komt’. De lezing be-
gint om 19.30 uur en de toegang 
bedraagt 5 euro (inclusief thee 
of koffie). Vooraf aanmelden is 
niet noodzakelijk. 
Tijdens de lezing zal Jeannet-
te het hebben over het doel van 
meditatie en hoe je effectief kunt 
mediteren. Uit talloze recente 
onderzoeken blijkt dat Transcen-
dente Diepte Meditatie (TDM) 
bijdraagt aan een betere ge-
zondheid en een meer ontspan-
nen levenswijze. Wanneer je re-
gelmatig mediteert, gaat er min-
der energie verloren aan zor-
gen, twijfels en oude emotione-
le reactiepatronen. Door TDM 
los je niet alleen de vermoeid-
heid van de dag op, maar geef je 

je lichaam ook de kans om die-
per zittende spanningen en trau-
ma’s uit het verleden op te los-
sen. Wetenschappelijk onder-
zoek laat zien dat door medita-
tie-beoefening een hoger niveau 
van gezondheid en welzijn wordt 
bereikt. Meditatie blijkt bij licha-
melijke en geestelijke onbalans, 
zoals hoge bloeddruk, depres-
sie, burn-out, en angststoornis-
sen effectiever te zijn dan me-
dicatie. Je vermogen om te fo-
cussen en efficiënt te handelen 
neemt toe. Mensen die medite-
ren scoren hoger op test voor in-
telligentie, creativiteit en emotio-
nele stabiliteit. Tevens is uit on-
derzoek is gebleken dat men-
sen die vijf jaar of langer regel-
matig mediteren, gemiddeld  een 
12 jaar lagere biologische leeftijd 
hebben. Zie ook www.tdm-me-
ditatie.nl of bel 0251-657580/06-
30016054.

IJmuiden - Ashburn, de rock-
coverformatie van de jaren ‘90, 
is terug op het podium! Aan-
staande zaterdag is het zover, 
dan zal er vanaf 21.00 uur een 
verpletterend optreden plaats-
vinden in Café Cheers. Mau-
rice Rijke (zang), Marco Ot-
ter (gitaar),Robert Ujcic (gitaar), 
Manfred Dohme (basgitaar) en 
Ed Bremer (drums) spelen co-
vers van onder andere The Off-
spring, Gavin DeGraw, Pink, CCR 
en AC/DC. Na circa 10 jaar zal 
het legendarische stemgeluid 
van zanger Maurice weerga-
loos de beste rocknummers van 
de 20ste en 21ste eeuw door de 
speakers knallen en zal Ashburn 
daarmee garant staan voor een 
ouderwets avond uit je dak!

Ashburn in
Café Cheers

Forecast stopt, zaak blijft
IJmuiden - ,,Forecast stopt, 
maar wij blijven’’, zo vat An-
jella van der Kruijs-Schou-
ten, eigenaar van de mode-
zaak aan de Lange Nieuw-
straat, het kort en bondig sa-
men.

Anjella is franchise-onderne-
mer voor Forecast. De inkoop 
en alles wat daar mee samen-
hangt, werd landelijk geregeld. 
Vader Piet was dat 35 jaar lang, 
eerst voor Vet en drie jaar ge-
leden ging dat over in Forecast. 
De zaak werd toen ingrijpend 
verbouwd. Anjella had de zaak 
net van haar vader overgeno-
men, toen ze deze zomer te ho-
ren kreeg dat Forecast stopt met 
de landelijke inkoop. Dat was 
even een domper, maar Anjel-
la ging niet bij de pakken neer-
zitten: ze besloot als zelfstan-
dig ondernemer verder te gaan. 
Per januari 2011 maakt de zaak 
een doorstart onder een nieuwe 
naam. Anjella is druk bezig met 
inkopen voor de nieuwe zaak. 

,,Het is een sprong in het die-
pe, maar ook een uitdaging. We 
kunnen nu sneller op de mode 
inspringen. De collectie zal elke 
maand vernieuwen. We hebben 
een grote vaste klantenkring. 
We kennen de mensen en we-
ten wat ze willen, ook daar kun-
nen we nu beter op inspringen. 
Zo kunnen we de klant nog be-
ter bedienen’’, vertelt ze. Er ko-
men diverse nieuwe merken, 
maar enkele vertrouwde mer-
ken blijven, zoals Lee, LTB en de 
grote maten van Martomod.
De hele collectie van Fore-
cast moet plaats maken voor 
de nieuwe collectie en wordt 
daarom verkocht met 25 pro-
cent korting. Dit met uitzon-
dering van de merken, die blij-
ven. Ook de vertrouwde gezich-
ten blijven, want het hele team 
blijft gewoon in de zaak. Anjel-
la en haar medewerkers zien de 
toekomst met vertrouwen tege-
moet en blijven er voor zorgen, 
dat er uitsluitend tevreden klan-
ten de zaak weer verlaten.

Anjo wint Torino scooter
Actie Pour Vous
bij Jannie van Roon
IJmuiden – Pour Vous, een merk 
uit de collectie van Janny van 
Roon Parfumerie & Huidverzor-
ging aan de Lange Nieuwstraat, 
bestaat 50 jaar. Om dit te vieren 
had Elha Cosmetics, een familie-
bedrijf uit Leimuiden, een lande-
lijk mega geurenfestival opgezet. 
Elke klant kreeg bij een beste-

ding van 50 euro een kraslot en 
maakte zo kans op één van de 
100 scooters van het merk Tori-
no. In IJmuiden was Anjo Dan-
klof de gelukkige winnaar. Dins-
dagmorgen werd bij Janny van 
Roon de glimmende scooter aan 
Anjo overgedragen. Zij was hier 
uiteraard zeer blij mee.

Bus Kerbert weer terug
IJmuiden – Vorige week, in de 
nacht van dinsdag 5 op woens-
dag 6 oktober, is even na 24.00 
uur de bus van het Kerbert Die-
rentehuis gestolen. De bus stond 
voor de deur geparkeerd, de ca-
merabewaking maakte video-
beelden van de diefstal. Op de 
beelden is te zien hoe een wit-
te bestelauto aan komt rijden en 
naast de bus parkeert. Twee per-
sonen stappen uit en de bestel-
auto rijdt weer weg. De personen 
rommelen even bij de bus en rij-
den er dan binnen een paar mi-
nuten mee weg, richting Hee-
renduinweg. Medewerkers van 
het Kerbert Dierentehuis ontdek-
ten de volgende ochtend rond 

8.30 uur de diefstal en deden di-
rect aangifte bij de politie. Daar 
zijn ook de videobeelden afgege-
ven. De medewerkers zijn erg ge-
dupeerd, de bus kan niet gemist 
worden. Er worden onder ande-
re zieke dieren mee naar de die-
renarts vervoerd. Voor een dier 
dat plotseling ziek wordt, kan de 
bus levensreddend zijn. Ook kun-
nen zij er niet bij dat iemand de 
bus steelt van een stichting, die 
goed werk verricht, weinig geld 
heeft en voornamelijk op vrijwil-
ligers draait. De gestolen bus is 
een witte Mazda met kenteken 
VS-ZT-89. Getuigen worden ver-
zocht te bellen met de politie in 
Velsen, telefoon 0900-8844.

Velsen - Velsen Lokaal vraagt 
aan het College van Burgemees-
ter en Wethouders waarom er 
nog steeds geen collegeprogram-
ma is. De 100 bruidsdagen van dit 
college zijn allang verstreken. 
Ruim een half jaar geleden werd 
een nieuwe gemeenteraad geko-
zen. De kiezers lieten zien dat zij 
het niet eens waren met  het be-
leid van PvdA, CDA, D66Velsen en 
VVD. Gekozen werd  voor de hel-
dere taal van de lokale partijen. 
Met 9 zetels haalden Velsen Lo-
kaal samen met de LGV de ruime 
meerderheid in de raad. 
Daarmee liet de kiezer weten dat 
zij het met de lokale partijen eens 
waren dat de koopgoot, Hoog 
Openbaar Vervoer en de miljoe-
nen verkwanseling van de Krom-
houtstraat zo snel mogelijk ge-
stopt moesten worden. 
Op dit moment worden alle Vel-
senaren massaal opgeroepen om 
mee te denken aan de Visie op 
Velsen 2025. Kennelijk heeft dit 
college meer behoefte om te den-
ken in vergezichten en zich min-
der druk te maken om wat er de 
komende vier jaar moet gebeu-
ren.  Het college meldt in het 
voorjaar nog, dat zij stevige am-
bities heeft. Welke dat zijn weten 
wij niet. In de afgelopen 7 maan-
den hebben we daar ook niets 
van gemerkt.
In mei werd een coalitie akkoord 
gesloten tussen de partijen PvdA, 
VVD, GL, D66V en CDA. Dan be-
hoort zo’n akkoord zo snel moge-
lijk vertaald te worden in een be-
leidsprogramma, het zogenaam-
de collegeprogramma. Het kan 
dus heel goed zijn, gezien de 
enorme verdeeldheid in het colle-
ge, dat er geen  overeenstemming 
is gevonden.
De reden waarom  nog geen be-
leid is gepresenteerd in een col-
legeprogramma van 2010-2014, 
is dan ook de centrale vraag van 
Velsen Lokaal aan het college van 
Burgemeester en Wethouders.

Velsen Lokaal 
stelt vragen 
over program
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Strawberries Dames 1 
blijft trotse koploper
Driehuis - De dames van 
Strawberries hebben Lesha 
Shellevis - die afgelopen zon-
dag na een prachtige hockey-
loopbaan haar laatste thuis-
wedstrijd voor de hoofd-
macht speelde - een mooi af-
scheidscadeau gegeven. Het 
team van Simon de Hoog en 
Friso Huizinga won de derby 
tegen Bennebroek namelijk 
met 2-0 en blijft daardoor de 
trotste koploper van de Twee-
de Klasse A. 

Na afloop van de wedstrijd werd 
Lesha Schellevis in het zonnetje 
gezet en mocht ze van haar team 
ook nog een aantal fraaie ge-
schenken in ontvangst nemen. 
Zij gaat zich nu de komende 
tijd voornamelijk richten op ge-
zinsuitbreiding, maar zal als be-
stuurslid Technische Zaken Da-
mes nauw aan de club verbon-
den blijven. Lesha Schellevis be-
gon haar carrière bij het Hoofd-
dorpse Reigers en kwam in 1997 
over naar Strawberries.
Een aanvallend ingesteld Straw-
berries maakte na ongeveer tien 
minuten de openingstreffer. Fio-
na Dalhuijsen gaf na een inter-
ceptie en fraaie actie de bal aan 
Femke Joustra die vervolgens 
op zoek ging naar het doel van 
Bennebroek. Haar inzet werd in 
eerste instantie door de goalie 
van Bennebroek tegengehou-

den, maar het was Noortje Visser 
die in de rebound voor de ope-
ningstreffer zorgde. Met nog tien 
minuten voor de pauze moest 
Strawberries twee strafcorners 
incasseren. De eerste direct ge-
nomen strafcorner werd gered 
door keepster Janet Bondi en 
de tweede strafcorner - een va-
riant - werd geblokkeerd door 
Renske van Driel. In de eindfa-
se van de eerste helft vergrootte 
Strawberries de voorsprong naar 
2-0. Vanuit de defensie bedien-
de Madelon Wientjes - na aan-
geven van Lesha Schellevis - met 
een lange pass Femke Joustra. 
Zij bracht daarna Fiona Dalhuij-
sen in stelling die met een lage 
geplaatste harde slag de verde-
diging van Bennebroek kans-
loos liet.
Na de pauze was het Benne-
broek dat de wedstrijd domi-
neerde, maar de tegenstan-
der bleek niet in staat de aan-
sluitingstreffer te maken tegen 
een overigens zeer sterk ver-
dedigend Strawberries met een 
hoofdrol voor goalie Janet Bon-
di. De formatie van coachduo Si-
mon de Hoog en Friso Huizinga 
won voor de vierde keer in vijf 
wedstrijden en is het seizoen dus 
uitstekend begonnen. Aanstaan-
de zondag staat voor de dames 
van KHC Strawberries de top-
per in en tegen Hilversum op het 
programma. (WB)

Van ‘ik durf niet’ tot durfals
Certificaten voor 
scootmobielers
Velsen – Mobieler met een 
scootmobiel is een mooie 
kreet. Maar als je het druk-
ke verkeer niet in durft kom 
je nergens. Daarom heeft Ge-
handicapten Beraad Velsen 
(GBV) twee scootmobielcur-
sussen gerealiseerd, dank-
zij een mooie bijdrage van het 
Coöperatiefonds van Rabo-
bank Velsen en omstreken.

Maandag werd de eerste cursus 
succesvol afgesloten. Alle tien 
cursisten kregen in De Spil hun 
certificaat van wethouder Wes-
terman. ,,Die gaat boven mijn 
bed,’’ zei een van de enthousias-
te cursisten. 
,,Zij was degene die eerst hele-
maal niet in haar scootmobiel 
durfde,’’ licht Wim Polman toe, hij 
is voorzitter van Gehandicapten 
Beraad Velsen. ,,Dankzij de in-
spanningen van instructeur Mar-
tin Post, van Verkeersschool Post, 
is deze dame over haar angst 
heen.’’ Gedurende drie maan-
dagmiddagen kregen de cursis-
ten informatie over verkeer en de 
scootmobiel. Daar hoorde ook 
een leerzame buitenrit bij. 
Mevrouw Heilig uit IJmuiden was 
voor de cursus heel angstig in 
het verkeer. Ze durfde niet over 
rotondes en zeker niet in druk-
ke straten. ,,Ik heb nu veel meer 
zelfvertrouwen,’’ zegt ze. Ze vindt 

het alleen raar dat haar accu nog 
steeds op ‘groen’ staat. Hans van 
Akker is van de firma MRS (Mey-
ra Retail Service), die de scoot-
mobiels via de gemeente levert. 
Hij adviseert de scootmobiel 
eens te laten nakijken. Hij gaf 
eerder die middag aan de cursis-
ten informatie over de scootmo-
biels. ,,Ik vind het niet raar al die 
vragen,’’ zegt hij. ,,We geven nu 
eenmaal veel informatie tegelijk, 
zowel bij de passingen als bij de 
aflevering. Een proefrit hoort er 
ook bij. En als dat niet voldoen-
de is, geven we nog een extra rij-
les met een monteur erbij. Men-
sen mogen ons daar gerust voor 
bellen.’’
Bij het uitreiken van de certi-
ficaten is er een spontaan ap-
plaus voor instructeur Martin 
Post die de lessen gaf. Wim Pol-
man van GBV zegt dat 27 okto-
ber de volgende scootmobiel-
cursus begint. Er staan inmid-
dels meer dan 30 mensen op de 
wachtlijst voor eventuele volgen-
de cursussen. Wethouder Wes-
terman zegt toe eens in zijn por-
tefeuille te willen kijken of hij 
geld kan vinden voor meer cur-
sussen. Volgens de WMO moet 
iedereen immers kunnen mee-
doen. En met een scootmobiel-
cursus schijn je mensen om te 
toveren van ‘ik durf niet’ tot durf-
als. (Karin Dekkers)

Rijbewijs en auto ingenomen
Vervelende Spanjaard
Velsen-Zuid - Een 33-jarige 
Spanjaard bleek maandag rond 
22.50 uur met zijn auto een aan-
rijding te hebben veroorzaakt op 
de A9 en was vervolgens weg-
gereden. De politie is achter de 
man aangegaan op de A9 en ter 
hoogte van Heemskerk zagen 
zij de man rijden. Zij sommeer-
den hem zijn auto aan de kant 
te zetten. Dit bleek de man niet 
te willen, waarop vervolgens 
met drie politeauto’s de man 
werd gedwongen werd te stop-
pen. Toen dit gelukt was, wil-

de de man niet uit zijn auto ko-
men, dus werd hij door de poli-
tie uit zijn auto gehaald en is hij 
geboeid overgebracht naar het 
politiebureau. Bij een blaastest 
bleek dat de man had gedron-
ken. Op het politiebureau wei-
gerde hij echter elke medewer-
king en saboteerde hij de adem-
analysetest. De man is vervol-
gens na overleg met de officier 
van justitie ingesloten. Zijn rij-
bewijs is ingevorderd en zijn au-
to is tijdelijk in beslaggenomen 
door de politie.

IJmuiden - Wist u dat de ge-
meente Velsen een regeling kent 
voor vergoeding van schoolkos-
ten? Het gaat hierbij om de re-
geling tegemoetkoming indirec-
te schoolkosten. Deze bijzonde-
re bijstandsvoorziening is speci-
aal bedoeld voor ouders met een 
laag inkomen, die kinderen tot 
18 jaar op het voortgezet onder-
wijs hebben. Indirecte school-
kosten zijn kosten die gemaakt 
worden voor allerlei bijkomen-
de uitgaven naast de onderwijs-
bijdrage en schoolkosten zoals 
het boekengeld. Te denken valt 
aan schoolactiviteiten (bijvoor-
beeld schoolreisje of werkweek) 
en bijkomende kosten zoals een 
boekentas, materiaal of een fiets.
Wat zijn de vergoedingen? Er 
geldt een maximale vergoeding 
van 270 euro per schooljaar. 
Kosten moeten worden aan ge-
toond. Het is dus verstandig om 
de betalingsbewijzen te bewa-
ren. Hoe vraagt u de vergoeding 
aan? Via het formulier bijzonde-
re bijstand voor indirecte school-
kosten. Het formulier is te ver-
krijgen via de gemeente of via de 
Formulierenbrigade Velsen. Een 
afspraak maken kan via telefoon 
of computer. Even langskomen 
kan natuurlijk ook altijd, lukt dat 
niet dan komen de consulenten 
van de Formulierenbrigade Vel-
sen aan huis. Zij zijn op werkda-
gen bereikbaar via 0255-533885 
of formulierenbrigadevelsen@
madi-mk.nl. De Formulierenbri-
gade Velsen is gevestigd in Lo-
ket Velsen voor Wonen, Welzijn 
en Zorg, gebouw De Delta, Rijn-
straat 2, 1972 VG IJmuiden.

Formulieren-
brigade Velsen

Adriana Miki in
het Witte Theater
IJmuiden - Zaterdag 16 oktober 
staat Adriana Miki, om 20.30 uur, 
op de planken van het Witte The-
ater aan de Kanaalstraat 257.
Oorspronkelijk uit São Paulo en 
nu wonend in Lissabon, Por-
tugal, voelde zangeres Adria-
na Miki zich op zeer jonge leef-
tijd al onweerstaanbaar aange-
trokken tot de muziek (naar ei-
gen zeggen al voordat ze kon lo-
pen). Adriana Miki neemt u mee 
op een muzikale reis naar een 
onbekende wereld, of liever haar 

eigen muzikale wereld, vol ver-
schillende en originele geluiden. 
Een wereld waarin er geen grens 
is tussen Braziliaanse ritmes, de 
jazz, de samba en de bossa nova. 
Haar vocale bereik is indrukwek-
kend en intens persoonlijk. Adri-
ana Miki zingt met hart en ziel 
en maakt u deelgenoot van haar 
stemmingen en gevoelens. Deze 
emoties en de bijgaande schitte-
rende muziek vallen moeilijk te 
weerstaan. Zie ook www.adria-
namiki.com. 

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘adriana miki’ 

op 16 oktober 2010 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Kleindiertentoonstelling
Velsen-Zuid - Op zaterdag 16 
en zondag 17 oktober organi-
seert Sportfokkersvereniging 
Zuid-Kennemerland haar Ken-
nemerlandshow in Informatie-
boerderij Zorgvrij aan de Ge-
nieweg in Spaarnwoude. Naast 
kippen, konijnen en cavia’s zijn 

er dit jaar ook kuikentjes en 
jonge konijntjes. 
Verder is er op de Kenne-
merlandshow het prijzenspel, 
schminken en de kleurplaten-
wedstrijd en natuurlijk de knuf-
felhoek met konijnen en ca-
via’s. 

IJmuiden - Politiemensen stel-
den vorige week vrijdag om-
streeks 03.30 uur, na een mel-
ding dat er op de Willemsbeek-
weg een auto tegen een gepar-
keerd staande auto was aan-
gereden, maar was doorgere-
den direct een onderzoek in. 
De agenten troffen de gezochte 
auto aan op de Velserduinweg, 
compleet met verse schade aan 
de voorkant. In de auto zaten 
twee vrouwen, van 17 en 23 jaar 
oud, afkomstig uit Haarlem. Bei-
den waren onder invloed van 
alcohol. Aangezien er in eer-
ste instantie niet duidelijk was, 
wie gereden had – doordat de 
17-jarige op de bestuurdersstoel 
zat-  zijn beiden aangehouden 
en overgebracht naar een poli-
tiebureau waar ze zijn ingeslo-
ten voor verhoor. Hier bleek dat 
de 23-jarige vrouw gereden had 
en na de aanrijding was doorge-
reden. Zij heeft processen-ver-
baal gekregen voor rijden onder 
invloed, zonder geldig rijbewijs 
en het doorrijden na een aan-
rijding.

Vrouw onder 
invloed
aangehouden
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Oeverlanden, nabij de Veerplas 
in de Waarderpolder.
Bazaar bij Baptistengemeen-
te Velsen, Eemstraat 28-30. Van 
10.00 tot 15.30 uur.
Evenement Middeleeuwse toe-
standen bij Ruïne van Bredero-
de in Santpoort-Zuid. Van 10.00 
tot 17.00 uur.
Kleindierenshow bij Informa-
tieboerderij Zorgvrij, Genieweg in 
Velsen-Zuid. Van 10.00 tot 17.00 
uur.
Muziekoptreden Flor de Amor 
in Kerkje De Stompe Toren in 
Spaarnwoude. Zie www.stompe-
toren.nl.
YMUB festival van 17.30 tot 
21.30 uur. Ontwerpatelier Velsen 
Noord Holland Biënnale toont 
opbrengst van maanden werken: 
tentoonstelling, gratis diner, film-
pes en debat. Zie ook www.rcde-
ruimte.com
‘Om te zingen naar de kerk’ in 
de Ichthuskerk, Snelliusstraat 40 
IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
‘West Side Story’ laatste musi-
cal van Ichthus Lyceum en Duin 
en Kruidberg mavo in Stads-
schouwburg Velsen. 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Adriana Miki, Zoveel 
meer dan alleen maar Latin Jazz. 
Aanvang 20.30 uur.
In2disco (uitverkocht) in het 
Thalia Theater, Breesaapstraat 52 
IJmuiden. Deuren gaan om 21.00 
uur open.
Opteden Hans de Vries in de 
Griffioen, Frans Naereboutstraat 
IJmuiden. Aanvang 21.00 uur. 
Toegang gratis.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Giovanca en Rude-
beats. 20.30 uur. Toegang 13,-
. Dommelsch zaal: 90’s NOW!. 
23.00-04.00 uur. Toegang 10,- 
vanaf 18 jaar. Kleine zaal: Dik-
ke Dubstep vs. Brass Knuck-
les: Bong-Ra. 23.00-04.00 uur. 
Toegang 10,- vanaf 18 jaar. Ca-
fé: Haarlem Reggae Movement: 
Gally & The Dubactory. 21.30-
03.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 17 oktober
IVN Zuid-Kennemerland: ex-
cursie Vogeltrek in de Heksloot-
polder. Start 08.00 uur bij inf-
opaneel hoek Spaarndamseweg/
Vondelweg. 
Kleindierenshow bij Informa-
tieboerderij Zorgvrij, Genieweg in 
Velsen-Zuid. 10.00 tot 17.00 uur.
Evenement Middeleeuwse toe-
standen bij Ruïne van Bredero-
de in Santpoort-Zuid. Van 10.00 
tot 17.00 uur.
Klaverjastoernooi bij Klaver-
sientje in Wijksteunpunt De Del-
ta, Rijnstraat 2 IJmuiden. Aan-
vang 10.30 uur.
Lezing door dr. Rico Sneller 
in De Kapel, Potgieterweg 4 in 
Bloemendaal. Theam: ‘Deugd en 
Jodendom’. Aanvang 10.30 uur. 
Toegang gratis.
IJmuider Harmonie geeft om 
12.00 uur een koffieconcert in 
het verenigingsgebouw, Tolsdui-
nerlaan in Velsen-Zuid. M.m.v. de 
Klavierschippers.
Koffieconcert Velser Gemeen-
schap. Fidelishof om 12.00 uur. 
Zie ook www.develsergemeen-

schap.nl.
Herfstvertelvoorstelling in Pie-
ter Vermeulen Museum, Driehui-
zerkerkweg 34d Driehuis. Aan-
vang 13.30 uur.
Laura van Dijk (fluit) en Jacob 
Engel (piano) in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk.
Wandel/puzzeltocht door oud 
Spaarndam. Start Café Fort-Zuid 
in Spaarndam. Zie www.fort-
zuid.nl. Fortenvaartocht om 12.30 
en 14.00 uur.
Viering 40-jarig bestaan Aan-
gepaste Gezinsdiensten. Thema: 
‘Breken en Delen’ in de Lauren-
tiuskerk, Fidelushof 30 IJmuiden. 
Aanvang 15.00 uur. 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Fabiana Dammers, Jo-
dymoon en Dalâl Marouf Chicks 
‘n Strings. 15.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Maroon(D), After the 
Burial. 18.30 uur. Toegang 15,-. 

Maandag 18 oktober

Postzegelvereniging IJmuiden 
organiseert postzegelveiling inde 
Adelbertuskerk IJmuiden van-
af 19.00 uur. Om circa 20.30 uur 
worden de kavels geveild. 

Woensdag 20 oktober

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘White Material’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Haarlems Heftigste Jonge-
ren Popkoor. Van 19.30 tot 24.00 
uur.Toegang gratis.
Jamsessie in De Halve Maan, 
Hagelingerweg in Santpoort-
Noord. Van 20.00 tot 23.00 uur.

Donderdag 21 oktober

Klaverjassen voor de gehandi-
captensport bij Full Speed, Tols-
duinerlaan in Velsen-Zuid. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Dansgroep Amster-
dam met Trip & Intermezzo. Aan-
vang 20.30 uur.
Netwerkavond voor onderne-
mers in Oma’s Kamer, Café Mid-
deloo, Driehuizerkerkweg in 
Driehuis. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: LOS! met dj Paullie & 
Co. 24.00-04.00 uur. Toegang 5,- 
vanaf 18 jaar, studenten gratis. 
Café: Macronizm, dj Henkerchief. 
22.30 uur. Toegang gratis

Donderdag 14 oktober

Lezing over Erven of onterven? 
door Notaris Ros in Biblioheek 
Velserbroek. Aanvang 19.30 uur.
‘West Side Story’ laatste musi-
cal van Ichthus Lyceum en Duin 
en Kruidberg mavo in Stads-
schouwburg Velsen. Kaarten à 
15,- kunnen besteld worden via 
jgkuipers@quicknet.nl. 
Klaverjassen voor de gehandi-
captensport bij Full Speed, Tols-
duinerlaan in Velsen-Zuid. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Duda Paiva Company, 
‘Love Dolls’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00 
uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. 
Studenten gratis. Café: Viva 
L’American Death Ray Music. 
22.30 uur. Toegang gratis.Aan-
geboden:

Vrijdag 15 oktober
Filmmiddag bij Santpoorts Be-
lang in ‘t Brederode Huys, Bloe-
mendaalsestraatweg 201 in 
Santpoort-Zuid. Film ‘Terug naar 
de Kust’. Aanvang 14.00 uur. 
Toegang gratis.
YMUB festival van 17.30 tot 
21.30 uur. Ontwerpatelier Velsen 
Noord Holland Biënnale toont 
opbrengst van maanden wer-
ken: tentoonstelling, gratis diner, 
filmpes en debat. Zie ook www.
rcderuimte.com
MirAnDa Trio in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
‘West Side Story’ laatste musi-
cal van Ichthus Lyceum en Duin 
en Kruidberg mavo in Stads-
schouwburg Velsen. Kaarten à 
15,- kunnen besteld worden via 
jgkuipers@quicknet.nl. 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘White Material’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Stevie Ann. 
20.30 uur. Toegang 12,50. Klei-
ne zaal: Ravolva (cd-presentatie 
‘Light Up The Night’). 20.30 uur. 
Toegang 7,50. Café: Wheels on 
Fire. 22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 16 oktober
Boeken- en vlooienmarkt op 
Plein 1945. Van 09.00 tot 16.00 
uur.
IVN Zuid-Kennemerland: 
Werkdag aan de Oeverlanden 
van de Liede. 09.30 tot 13.00 uur. 
Verzamelen bij het hek van De 

IJmuiden - De politie heeft za-
terdag een 20-jarige IJmuide-
naar aangehouden op verden-
king van mishandeling van zijn 
vriendin. De IJmuidenaar wordt 
ervan verdacht zijn vriendin 
meerdere malen te hebben ge-
slagen, geschopt en geprobeerd 
te wurgen. Hij is ingesloten.

Huiselijk
geweld

GroenLinks Velsen
reikt ‘groen lintje’ uit
Velsen - De afdeling GroenLinks 
Velsen reikt op woensdag 24 no-
vember het ‘groene lintje’ uit.
Deze onderscheiding gaat naar 
iemand die zich op positie-
ve wijze inzet voor natuur, mi-
lieu en duurzaamheid in de ge-
meente Velsen. Voor de uitrei-
king van het groene lintje kan 
iedereen kandidaten nomine-
ren. In de gemeente Velsen zijn 
heel wat mensen te vinden die 
zich inzetten voor natuur, milieu 
en duurzaamheid. GroenLinks 
maakt zich sterk voor een groe-
ne en duurzame gemeente en 
geeft graag een pluim aan bur-
gers die zich hiervoor persoonlijk 
inzetten. Weet u iemand die een 

groen lintje verdient, dan ho-
ren wij dat graag. Een deskundi-
ge jury zal een keuze maken uit 
de aanmeldingen. Als u iemand 
nomineert, krijgt u uiteraard 
een uitnodiging voor de feeste-
lijke uitreiking. Deze zal plaats-
vinden op een passende loca-
tie.Behalve de naam en adres-
gegevens van de persoon die u 
nomineert, horen wij ook graag 
waarom de voorgedragen per-
soon volgens u het groene lint-
je verdient.  U kunt uw nomina-
tie vóór 3 november 2010 mai-
len naar velsen@groenlinks.nl 
of sturen naar: GroenLinks, af-
deling Velsen, Waalstraat 8, 1972 
WS IJmuiden.

Sociaal raadslieden 
wijzen de weg
Regio – Formulieren, brieven, 
bezwaarschriften: de wet- en re-
gelgeving kan flink ingewikkeld 
zijn. De Sociaal Raadslieden ge-
ven uitleg over rechten en plich-
ten. Zij kunnen niet alles voor de 
mensen doen, maar helpen ze 
graag op weg. De hulp is koste-
loos en wordt gegeven door pro-
fessionals. Het is mogelijk om te-
lefonisch een afspraak te ma-
ken voor een van de spreek-
uren. Voor Velsen kan dat via 
Loket Wonen, Welzijn en Zorg 
Velsen, telefoonnummer 0255-

533885. Voor Beverwijk kan dat 
bij het Centraal Loket, telefoon-
nummer 0251-229329. Mensen 
uit Heemskerk kunnen bij Ba-
lie ZeS terecht via telefoonnum-
mer 0251-257157. Voor Castri-
cum, Akersloot, Limmen en Uit-
geest is het telefoonnummer 
0251-257157. Telefonisch bereik-
baar tussen 9.00 en 13.00 uur en 
tussen 13.30 en 17.00 uur. De So-
ciaal Raadslieden zijn onderdeel 
van de Stichting Maatschappelij-
ke Dienstverlening Midden-Ken-
nemerland.

Kinderboekenweek
op De Zandloper
IJmuiden - Vorige week woens-
dag is de kinderboekenweek 
begonnen. 
De juffen van basisschool De 
Zandloper hadden voor de kin-
deren en ouders een grote ver-
rassing in petto. Toen de kinde-
ren woensdag op school kwa-
men, werden zij verrast door een 
prachtig boekenbos. In het boe-
kenbos waren de juffen verkleed 
als sprookjesfiguren. 
De kinderen waren blij verrast 
en erg onder de indruk van de 

‘levende sprookjesfiguren’. De 
afgelopen week is er ook veel 
gewerkt aan de kinderboeken-
week. 
Er is dagelijks door de leer-
krachten voorgelezen en de kin-
deren hebben zelf geknutseld 
en verhalen bedacht. Vooral de 
illustraties werden daarbij veel 
uitgelicht.
De leerkrachten en kinderen kij-
ken met veel plezier terug op 
een geslaagde kinderboeken-
week.
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Johanna Louisa droog 
dankzij Seaport Marina
IJmuiden - Dankzij de me-
dewerking van Seaport Mari-
na kunnen de vrijwilligers van 
het pr-station Johanna Louisa 
van de KNRM, in het weekein-
de van 15 en 16 oktober, werk-
zaamheden aan het onderwa-
terschip uitvoeren. Seaport Ma-
rina brengt hiervoor geen kos-
ten in rekening en steunt op de-
ze bijzondere manier de KNRM 
in haar werkzaamheden: het ver-
lenen van hulp aan schepen in 
nood. Nadat de voormalige red-
dingboot Johanna Louisa in mei 
2006 terugkeerde in Nederland 
na een verblijf van enkele jaren 
op Sint Maarten, heeft de groep 
van inmiddels 27 vrijwilligers al 
veel werk in eigen beheer ver-
richt om het schip in goede con-
ditie te brengen en houden.
Het station vertegenwoordigt de 
KNRM op tal van evenementen 

en beurzen, verzorgt lezingen in 
combinatie met een vaartocht en 
strooit incidenteel ook as uit. Op 
deze manier worden inkomsten 
gegenereerd welke worden ge-
bruikt om het reddingwerk me-
de mogelijk te maken.
Ook de werkzaamheden in 
Seaport Marina worden in eigen 
beheer uitgevoerd om zo kosten 
te kunnen besparen. Het is iede-
re keer weer een uitdaging om 
de kosten te beperken en na-
tuurlijk de opbrengsten maxi-
maal te maken.
Na het onderhoudswerk aan het 
schip zal het eigen verblijf de 
nieuwe uitdaging worden. Bei-
de containers die dienen als be-
manningsverblijf en pakkenop-
slag zijn aan vervanging toe. Ook 
hierbij wordt geprobeerd de kos-
ten voor de KNRM tot een mini-
mum te beperken. 

Klootschiet-
journaal
Velsen-Zuid – Afgelopen zater-
dag waren achttien leden aan-
wezig bij Full Speed en konden 
er zes teams worden samenge-
steld. Het weer was uitstekend 
dus op naar Spaarnwoude om te 
gaan klootschieten. Eerste werd 
het team van Elly, Bertie en Ni-
co met 78 schoten en 54 meter. 
Tweede werden Bianca, Cees en 
Dirk met 82 schoten en 8 meter. 
Derde plaats was voor het team 
van Willem, Jan Schoorl en Jan-
nie met 87 schoten en 10 meter. 
Vierde werden Ina, Bertus en Li-
na met 90 schoten en 1 meter. De 
vijfde plaats was voor het team 
van Sander, Joke en Rob met 92 
schoten en 28meter. Zesde ten-
slotte werden Dries, Sonja en 
Harm met 93 schoten en 22 meter. 
Meer informatie: Harm Jongman, 
telefoon 0255-514780 of Dirk Sie-
raad, telefoon 0255-515602. Zie 
ook www.svfullspeed.nl.

Paul Koper vindt weg 
omhoog bij Kijk Uit
IJmuiden - Er werd de afgelo-
pen vrijdag weer druk geschaakt 
in het Jan Ligthart gebouw en 
voor sommigen was deze avond 
een begin van herstel. Vooral 
Paul Koper (foto), die dit nieuwe 
schaakseizoen slecht begon, kon 
vanavond met een knappe over-
winning op Rick Mulder weer in 
zichzelf gaan geloven.
De toppers André Kunst en Col-
leen Otten kwamen al snel een 
zogenaamde “grootmeesterlijke 
remise” overeen, men wilde het 
elkaar niet moeilijk maken van-
wege een belangrijke wedstrijd 
de volgende dag. René Koens 
stond tegen Mark Scholten twee 
pionnen voor in een toreneind-
spel toren, maar stond toe dat 
Mark met een van zijn pionnen 
kon doorlopen en verloor tot zijn 
verbazing alsnog.
Peter Duin had geen moeite met 
Kees Giesberts. Evenzo Jan Jan-
sen die, ondanks het goede spel 
de laatste tijd van Barry Broek, 
hem liet zien dat hij nog een 
hoop moest leren.
Ingmar Visser, ook op de weg 
terug naar een klassering die 
bij hem hoort, had geen moeite 
met Peter Stekelenburg. En va-
der Andries Visser was in zijn 

partij tegen Louw Post in het be-
gin erg voorzichtig, maar toen 
Louw een aanval opzette die niet 
goed genoeg onderbouwd was, 
had hij geen moeite om hem af 
te straffen. Gregory van den En-
de had tegen Sjef Rosier materi-
aal gewonnen en toen Sjef ook 
nog zijn loper liet pennen was 
het gebeurd. Zo ook op het bord 
van Dick Wijker en Dirk Geels. 
Dirk liet zijn zwarte loper opslui-
ten met verlies, maar door agres-
sief spel wist hij het Dick nog 
moeilijk te maken, maar verloor 
uiteindelijk toch. Zie ook www.
schaakclubkijkuit.nl.

Reünie
De Bascule
IJmuiden - Zaterdag 23 oktober 
wordt een reünie party voor ie-
dereen die in de periode 1974 tot 
1988 uitging in de Bascule op de 
Kennemerlaan georganiseerd. De 
toenmalige eigenaar Willem van 
Es heeft er zin in. ,,Het was een 
prachttijd, ik heb De Bascule 15 
jaar met veel plezier beleefd zegt 
hij, heel veel generaties heb ik 
zien komen en gaan, samen met 
DJ Ed Cramer, die 12 jaar bij mij 
achter de discotheek stond, gaan 
we er een groot feest van maken 
met veel Dance Classics. De bes-
te muziek komt toch uit de jaren 
‘70 en ‘80 denk maar aan de Su-
premes, Fourtops, Tramps en nog 
veel meer. Dus trek je dansschoe-
nen maar aan! We hopen jullie al-
lemaal te zien.” Iedereen is welkom 
om oude tijden te laten herleven in 
het Familie Huys aan de Kenne-
merboulevard. Aanvang 20.00 uur. 

Koffieconcert
Velsen-Zuid - Op zondag 17 
oktober verzorgt het opleidings-
orkest van de IJmuider Harmo-
nie een koffieconcert in het ver-
enigingsgebouw aan de Tolsdui-
nerlaan. Ook de Klavierschippers 
verlenen hieraan hun medewer-
king. Het uitermate gevarieerd 
samengestelde concert begint 
om 12.00 uur. Het opleidingsor-
kest van de IJmuider Harmonie 
staat onder leiding van Bob Kan-
ne. Het bestaat uit ongeveer 30 
leden. Het orkest is een van de 
onderdelen van de afdeling op-
leidingen van de harmonie: een 
afdeling die zorg draagt voor de 
totale muzikale scholing van al-
le leerlingen van de IJmuider 
Harmonie. Het opleidingsorkest 
heeft de samenstelling van een 
harmonieorkest en leidt de muzi-
kanten op voor het grote orkest, 
het concertorkest. Zie ook www.
ijmuider-harmonie.com.

DKV jeugdwedstrijden
IJmuiden - De E2 moest afge-
lopen zaterdag tegen Top We-
reldtickets E4. Top kon kampi-
oen worden. Ondanks veel af-
wezigen heeft de E2 keihard hun 
best gedaan om te winnen. Ze 
waren goed op weg en stonden 
zelfs een hele tijd 1-1 dankzij 
een doelpunt van Jaron. Er werd 
echter helaas verloren met 3-1 
waardoor Top kampioen werd.
Voor de E1 stond de kampioens-
wedstrijd tegen Oosterkwartier 
op het programma.
Beide ploegen waren gedreven 
om te winnen. Het ging de he-
le wedstrijd gelijk op met kan-
sen van beide ploegen. Er werd 
door DKV uitstekend verdedigd 
en in de aanval werden er goe-
de kansen gecreëerd en afge-
maakt. Met doelpunten van Thijs, 
Maaike, Sem en Sverre werd de-

ze wedstrijd verdiend gewonnen 
met 4-5. De taart was dus voor 
onze E1 die daarna gelijk door-
ging naar de DKV-kantine om de 
overwinning te vieren!!
De D1 heeft de smaak te pak-
ken dat blijkt. DKV had de eerste 
helft erg veel kansen maar be-
nutte deze niet. Hierdoor stond 
het in de rust gelijk; 2-2. In de 
2e helft ging DKV steeds beter 
spelen en wonnen ze uiteindelijk 
met 2-9. Mike Leijenaar scoorde 
drie maal. 
De C2 moest tegen gedoodverf-
de favoriet Oosterkwartier. De 
wedstrijd ging helaas verloren 
met 15-1. De C1 won met 9-1 van 
Helios. Bjarne, Matthé, Joram en 
Jip hebben gescoord. Lotte was 
lekker fel en ook Jip kan terug-
zien op een sterke wedstrijd. De 
A1 verloor met 5-9 van Rapid. 

Geslaagde Bingoavond 
bij OBS De Vuurtoren
IJmuiden - De bingoavond op 
vrijdagavond 1 oktober in De 
Vuurtoren was enorm geslaagd. 
De opkomst was geweldig en er 
werd door kinderen, ouders en 
grootouders fanatiek bingo ge-
speeld. Er waren dan ook veel 
mooie prijzen te winnen! 
De loterijtrekking was een span-
nend moment! Twee hoofdprij-
zen vielen in de zaal. De overi-
ge prijswinnaars zullen gebeld 
worden en kunnen hun prijs op 
school komen ophalen.
Aan het eind van de avond wa-

ren er veel blije gezichten. En er 
ging geen kind zonder prijs de 
deur uit, want ook de kinderen 
die wat minder geluk hadden, 
mochten een prijsje komen uit-
zoeken. 
De opbrengst was grandioos! De 
avond bracht samen met de lote-
rij 3360 euro op. De organisatie 
wil tot slot nog even de hoofd-
sponsors bedanken: Folkerts 
Design & Printing, restaurant De 
Meerplaats en Foto Gans. Mede 
door hen is de avond een groot 
succes geworden!
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Vijfentwintig jaar Dwarsligger
High Tea voor jubileum
IJmuiden – Buurtcentrum de 
Dwarsligger bestaat 25 jaar. Dit 
heuglijke feit werd zaterdag ge-
vierd met een High Tea, waar-
van veel (oud) medewerkers en 
(oud) vrijwilligers genoten.
Sinds 25 jaar staat het buurt-
centrum dwars op het gras-
veld aan de Planetenweg, de 
vraag om een buurthuis be-
stond al langer. In 1977 was er 
een groep bewoners , die vond 
dat er een buurthuis in Zee-
wijk moest komen. Als Start-
groep Zeewijk maakten zij plan-
nen en later werd er een leeg-
staand schoolgebouw aan de 
Dennekoplaan gekraakt. Een 
grote groep vrijwilligers organi-
seerde daar voornamelijk ont-
spannende activiteiten. Met de 
kinderen werd er geknutseld, 
voor de volwassenen waren er 
kien-, dans- en kaartavonden. 
Suus en Gerda waren er bij, in 
het prille begin. Het was anders 
dan nu, is hun ervaring: ,,Het 
contact was hechter, we deden 
alles samen. Nu is er meer ver-
loop, het is vluchtiger.’’
In het huidige buurtcentrum 
werden er naast ontspannen-
de ook educatieve activiteiten 
georganiseerd. Er werd samen-
werking gezocht met onder an-
dere de scholen, de Smederij 
en Velserduin. En zoals Zeewijk 
een smeltkroes is van diverse 

nationaliteiten, zo is de Dwars-
ligger ook één grote smeltkroes. 
In het begin fuseerde jonge-
rencentrum de Planeet met de 
Dwarsligger. De Turkse vrou-
wengroep Läle vond er een ei-
gen plek, net zoals de buiten-
schoolse opvang De Blauwe 
Zeester. Toen jongerencentrum 
DWS de deuren moest sluiten, 
was er een gastvrij onderdak bij 
het buurtcentrum en onlangs 
ook voor het Hobbyhuis. Re-
becca geeft sinds zeven jaar les 
in buikdansen en is daarnaast 
ook actief als vrijwilliger in de 
Dwarsligger: ,,Ik vind het een 
geweldig buurtcentrum, fantas-
tisch, wat hier allemaal voor de 
mensen gedaan wordt. Ik heb er 
echt een band mee gekregen.’’ 
Wethouder Robert te Beest op-
perde onlangs, in het kader van 
de bezuinigingen, dat het mis-
schien een optie was om de drie 
buurtcentra in IJmuiden op te 
laten gaan in één gebouw. Za-
terdag zei hij in zijn toespraak: 
,,Zonder buurtcentra is er geen 
welzijn. Maar morgen is er min-
der geld dan vandaag, we moe-
ten creatief zijn. De gemeen-
te heeft wel plannen, maar de 
beslissing nemen we samen en 
daar hebben we jullie hulp hard 
bij nodig. Het gebouw is geen 
doel op zich, het gaat om de ac-
tiviteiten.’’ (Carla Zwart)

DCIJ–nieuws
Strijd culmineert in 
verrassende uitslagen
IJmuiden - Dat het crescendo 
gaat met de jeugdopleiding bij 
DCIJ wordt bijna wekelijks ge-
toond. 
In december behoort Feroz 
Amirkhan (door middel van een 
wildcard) tot het selecte gezel-
schap wat gaat strijden om de 
wereldtitel bij de junioren. Ge-
zien zijn goede vorm in de on-
derlinge en de bondswedstrijden 
behoort een goede klassering tot 
de mogelijkheden. Met een ver-
rassende, doch niet geheel on-
bekende, combinatie verschalk-
te hij kampioenskandidaat Stijn 
Tuytel. 
Voor de grootste verrassing 
zorgde Stella van Buuren (fo-
to). Voorzitter Willem Winter 
keek raar op zijn neus toen Stel-
la een slagzet uitvoerde die hem 
plotseling in een verloren stand 

deed belanden. In het afspel was 
Winter kansloos. Het toptreffen 
tussen Kees Pippel en de club-
kampioen Casper Remeijer ein-
digde in remise. Beide spelers 
gingen in een boeiend gevecht 
tot het uiterste maar van een ver-
breking van het evenwicht kwam 
het niet. 
Rick Hartman zag tegen Koop de 
Vries zijn veel te agressieve en 
riskante aanpak stranden.
De Vries pareerde de aan-
val deskundig en won afgete-
kend. Vince van der Wiele speel-
de aanvankelijk goed tegen Jan 
Apeldoorn en verwierf een bete-
re stand. Een listig zetje werd de 
jonge Van der Wiele echter fa-
taal en mede daardoor verloor 
hij alsnog.
Leo Binkhorst moest tegen Ber-
rie Bottelier het centrum prijsge-

ven. Binkhorst moest al zijn in-
ventiviteit aanwenden om te-
genspel te krijgen. Met een lich-
te combinatie pakte Binkhorst 
groot voordeel om direct daarna 
remise aan te bieden. Dana van 
der Wiele past zich de laatste tijd 
goed aan in de onderlinge. Te-
gen leeftijdgenoot Max Doorn-
bosch (de revelatie in de bonds-
competitie) boekte ze een gede-
gen overwinning. 

Christelijk Mannenkoor
Het Schipholfonds 
doneert 1400 euro
IJmuiden – Het Christelijk 
Mannenkoor IJmuiden ont-
ving een donatie van 1400 eu-
ro van het Schipholfonds. Dat 
is in 1994 opgericht met als 
doel de maatschappelijke be-
trokkenheid van de luchtha-
ven met de omgeving tot ui-
ting te brengen. Het koor deed 
een sponsorverzoek voor het 
najaarsconcert en dit is geho-
noreerd. Dit concert zal plaats-
vinden op vrijdag 29 oktober 
in de Petrakerk. Het Christelijk 

Mannenkoor IJmuiden zal on-
der leiding van dirigent Klaas 
Koelewijn een gevarieerd pro-
gramma ten gehore bren-
gen. Dit bevat naast kerkelij-
ke muziek ook klassieke wer-
ken en opera- en musicalstuk-
ken. Het koor krijgt die avond 
gezelschap van enkele profes-
sionele solisten. Aanvang van 
het concert is 20.00 uur, kaar-
ten zijn te bestellen via tele-
foonnummer 023-5373281 of 
0255-518685

zoekt enthousiaste 
medewerkers die kunnen 
worden ingezet als

• Grondwerker (gww)
• Stratenmaker
• Timmerman
• Machinist (shovel/kraan)

• Hovenier
• Chauffeur/belader
• Specialist agrarische     
 sector

Zzp-ers worden ook uitgenodigd te reageren.

Jij hebt een: 
• Opleiding op LBO/MBO-niveau;
• Goede motivatie; 
• Flexibele instelling; 
• Aanpakkersmentaliteit en bent niet bang voor vieze handen;
• Rijbewijs B en eigen vervoer.

Wij bieden:
• Aantrekkelijke verdiensten;
• Mogelijkheid tot vaste baan;
• Veel afwisseling en zelfstandigheid;
• Opleidingsmogelijkheden bij gebleken geschiktheid.

Heb je interesse in één van de vacatures of wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met of reageer naar: AB Noord-Holland, 
t.a.v. Janco Groot, Noorderweg 44a, 1948 PK  Beverwijk. 
T. (0251) 86 02 20 E. jgroot@abnoordholland.nl.

www.abnoordholland.nl
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ROC cursisten 
verzorgen
verwenmiddag
Driehuis - Eerstejaars cursisten 
opleiding Medewerker Maat-
schappelijke Zorg van het ROC 
Nova College hebben woens-
dag 6 oktober een verwenmid-
dag georganiseerd in Verpleeg-
huis Velserduin Driehuis van 
Zorgbalans. De bewoners kon-
den meedoen aan activiteiten 
als handmassage, koekjes bak-
ken en gezelschapsspelletjes. 
De verwenmiddag was onder-
deel van de landelijke actie Mbo 
helpt Nederland.  De actie Mbo 
helpt Nederland is onderdeel 
van de Landelijke 6-Daagse Be-
roepsonderwijs, een evenement 
van de MBO Raad dat duidelijk 
maakt hoe belangrijk beroeps-
onderwijs en vakmanschap zijn. 

Tijdens ‘Mbo helpt Nederland 
staken cursisten beroepsonder-
wijs op verschillende plaatsen 
in Nederland als vrijwilliger de 
handen uit de mouwen. Samen 
met zorginstellingen, verpleeg- 
en ziekenhuizen werden ver-
schillende activiteiten georgani-
seerd. Zorgbalans ondersteunt 
dit initiatief om jongeren te la-
ten kennismaken met werken 
en leren in de zorgsector.  ROC 
Nova College deed mee aan 
Mbo helpt Nederland door bij 
drie zorginstellingen een ver-
wenochtend of -middag te hou-
den: Verpleeghuis Velserduin 
(Zorgbalans) in Driehuis, Zorg-
centrum Sint Jacob in de Hout 
(Stichting Sint Jacob) in Haar-
lem en Verpleeghuis Janskliniek 
(stichting SHDH) in Haarlem. 
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 No-
va College leren cursisten meer 
dan alleen een beroep, ze groei-
en er ook als mens. De gedach-
te achter de actiedag Mbo helpt 
Nederland sluit daar perfect op 
aan.

VSV geflatteerd ten 
onder tegen De Dijk
Velserbroek - Als, mits en maar 
waren de veel gehoorde woor-
den na de wedstrijd tegen De 
Dijk. De realiteit was dat er na af-
loop de overduidelijke cijfers van 
0-6 aan de scorepaal hingen.
VSV was het eerste half uur ze-
ker gelijkwaardig aan De Dijk en 
wanneer VSV wat meer geluk of 
trefzekerheid aan de dag had 
gelegd was het zeker op voor-
sprong gekomen. Maar als zo 
vaak gebeurde dat niet en De 
Dijk liet zien hoe het wel moest.
Tweemaal binnen drie minuten 
werd er een bal niet goed weg-
gewerkt en tweemaal werd dit 
resoluut afgemaakt, waarbij ge-
zegd moet worden dat de twee-
de goal wel ernstig naar bui-
tenspel rook. Na de pauze ging 
VSV op zoek naar de aanslui-
tingstreffer. Bob Schol kreeg de 
kans daarop na een voorzet van 
de ongrijpbare Roel Pitstra maar 
hij miste jammerlijk. In de tegen-
aanval scoorde De Dijk via een 
van richting veranderde om-
haal de 0-3. Dit was de genade-
klap en in het vervolg van wed-
strijd liet De Dijk zien dat hun in-

vesteringen goed besteed wa-
ren en door middel van geolied 
combinatiespel lieten ze zien dat 
ze heel leuk kunnen voetballen 
wanneer ze de ruimte krijgen 
en liepen uit naar een 0-6 eind-
stand. VSV werd met de neus 
op de feiten gedrukt en met zes 
punten uit zes wedstrijden ver-
keerd de ploeg onderin de mid-
denmoot met de meeste goals 
tegen in de tweede klasse A. 
Volgende week wacht Vitesse’22 
uit en dat zal wederom geen ge-
makkelijke opgave worden. VSV 
2 won na een moeizame wed-
strijd met 4-2 van Concordia 2. 
Er was een fraai doelpunt van 
de 43 jarige Richard Plug nodig 
om de Hillegomse opponent uit-
eindelijk op de knieën te krijgen. 
Zondag moeten de mannen van 
Hennie Meijer naar het altijd las-
tige Stormvogels. VSV 3 stelde 
teleur door met 2-1 van hekken-
sluiter SVIJ 2 te verliezen.
Gelukkig wisten de D1,C1, B1 
en A1 hun wedstrijden wel win-
nend af te sluiten zodat er ook 
nog lachende gezichten waren 
op sportpark De Hofgeest.

Vijf Judokampioenen 
van Dschen Dui
Santpoort-Noord - Bij het 
jeugdjudotoernooi in Leimuiden 
werden afgelopen zondag vijf le-
den van Sportvereniging Dschen 
Dui uit Santpoort kampioen in 
hun gewichtsklasse. 
Acht judoka’s van Dschen Dui 
traden zondag aan op de judo-
mat. Reyer Wijnen begon met 
een mooie overwinning en wist 
daarna ook zijn andere tegen-
standers overtuigend te verslaan. 
Thijs van Reeuwijk en Jurre van 
Grieken volgden dit goede voor-
beeld en wonnen al hun partijen 
voortijdig met een ippon. 
Ook Tom Bonarius en Joris Ca-

noy deden hun best en legden 
ondanks stevige tegenstand 
toch beslag op een derde plaats. 
In een volgende groep zette 
Marty Swager met enkel over-
winningen deze goede lijn door 
en werd eerste. 
Christian Heijblom en Lars van 
Reeuwijk werden in dezelfde 
poule ingedeeld, waarin ze ver-
volgens dan ook met de eerste  
(Christian) en de tweede prijs 
(Lars) zegevierden.
Het was een erg goed resultaat 
om zoveel eremetaal, acht uit 
acht, mee naar huis te nemen. 
Zie ook www.dschendui.nl.  

Meisjes OG softbal 
Nederlands kampioen
Haarlem - Zaterdag 9 oktober 
vertrokken de meiden van de 
softbalpupillen van Onze Gezel-
len richting Bussum om deel te 
nemen aan het NK softbal. 
Daar aangekomen troffen ze als 
eerste Hoofddorp Pioniers. Beide 
partijen waren zeer zenuwachtig 
maar lieten dit niet merken. Na 
een spannende wedstrijd won-
nen de meiden van O.G. met 4-3.
De eerste punten waren bin-
nen. De tweede wedstrijd werd 
gespeeld tegen Zuidvogels, de-
ze wedstrijd was zeer spannend 
omdat het veldwerk van Zuidvo-
gels erg goed was. Uiteindelijk 
verloor O.G. deze wedstrijd met 
wederom 4-3. De derde en laat-
ste wedstrijd was tegen Schie-
dam die tot nu toe twee partijen 
had gewonnen, een sterke ploeg 
dus. Na een zenuw slopende 
partij wonnen de meiden toch 
met 6-0. Dit hield in dat de mei-

den van O.G. en de meiden van 
Schiedam allebei twee wedstrij-
den gewonnen hadden. Er kwam 
een verlenging van een inning 
en degene die een punt scoor-
de was kampioen. Schiedam 
had de eerste slag eurt maar de 
OG pitcher was zo goed dat nie-
mand op een honk kwam. Nu 
was het de beurt van O.G. om te 
slaan, Maaike was eerste slag-
vrouw en sloeg de bal maar ging 
uit op het eerste honk. De twee-
de was Lotte die sloeg een drie 
honkslag. De derde slagvrouw, 
Sammy-Jo, sloeg Lotte binnen. 
Dit was genoeg om Nederlands 
kampioen te worden. Op de foto 
vanaf links: scoorster Lisa, Fran-
cis, Sammy-Jo, Maartje, Maai-
ke, Kirsten, Lotte, en coach Rick. 
Tweede rij: Marla, Kimberly, El-
le, Samantha, Karlijn, Annabel, 
Quinty, Melanie en coach Pau-
line.

SC Santpoort speelt 
eerste GrandPrix Toernooi
Santpoort-Noord - 10-10-2010 
Was voor velen een bijzondere 
dag. Voor de jeugdige schakers 
van SC Santpoort was dat het 1e 
GrandPrix toernooi van het nieu-
we seizoen, traditioneel door de 
eigen club georganiseerd in het 
Soli-Muziekcentrum. Maar liefst 
115 kinderen hadden zich voor 
dit toernooi aangemeld. Niet al-
leen de zusterverenigingen vanuit 
Noord-Holland waren present, het 
toernooi trok zelfs deelnemers uit 
Zoetermeer en Leiderdorp.
Tussen 12.00 en 17.00 uur speelde 
de jeugd verdeeld over 15 groe-
pen elk zeven partijen. In de ho-
gere groepen werd daarbij de be-
denktijd van twee maal twintig mi-

nuten goed gebruikt, bij de lagere 
groepen werd het mat vaak sneller 
bereikt en was er zodoende wat 
meer tijd tussen de partijen om 
van het mooie weer, een teken-
film of een tosti te genieten. Tegen 
het einde van de middag nam de 
spanning toe. Want iedereen wil-
de natuurlijk in aanmerking ko-
men voor één van de 45 door de 
firma Swier beschikbaar gestel-
de bekers. Groep 15 bleek op het 
einde van een mooi toernooi ge-
wonnen te zijn door Delano Stra-
ting van SC Kijk Uit. Aan de ande-
re kant van de zaal bleek dat Dave 
Looijer van SC Santpoort de sterk-
ste was in de hoogste groep. Zie 
ook www.schaakclubsantpoort.nl.
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PZ-gebouw ontruimd
Regio - Het Openbaar Ministe-
rie en de Politie hebben donder-
dagmiddag het voormalig PZ ge-
bouw in Bloemendaal ontruimd. 
De politie kwam aan het begin 
van de middag naar het monu-
mentale pand aan de Bredero-
delaan om de krakers eruit te 
halen. De krakers waren er twee 
weken geleden op een zon-
dag ingetrokken. Op basis van 
de kraakwet die op 1 oktober is 
ingegaan is besloten het pand 
donderdag te ontruimen.
De gemeente Bloemendaal heeft 
het pand als gevaarlijk bestem-
peld vanwege de aanwezigheid 
van asbest, deze hebben over-
leg gehad met de GGD. Deze 
gevaarlijke situatie heeft mee-

gespeeld om het pand te ont-
ruimen. Inmiddels zijn de ver-
gunningen rond en kan de pro-
jectontwikkelaar beginnen met 
het renoveren van het pand, de 
krakers hebben ook een aan-
tal dingen in het monumentale 
pand gesloopt. Na de komst van 
de politie hebben de krakers het 
pand verlaten.
De politie heeft nog een slot aan 
de Brederodelaan moeten open-
knippen om het hek open te 
kunnen maken naar het pand 
aan de Brederodelaan 54. Voor 
zover bekend bij de gemeente 
Bloemendaal zijn er verder geen 
andere panden gekraakt in de 
gemeente. (foto: Michel van Ber-
gen)

Middeleeuwse toestanden 
bij Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid – Op zater-
dag 16 en zondag 17 oktober 
komt de Ruïne van Brederode 
tot leven en zal bewoond worden 
door Vrouwe Yolanda de Lalaing 
van Brederode, net zoals in de 
15e eeuw. Zij heeft enige goe-
de vrienden uitgenodigd, ze wil 
laten zien dat het kasteel wordt 
hersteld. Er heerst een gezelli-
ge drukte, de gasten verwachten 
een goede maaltijd en het no-
dige vertier. De verhalenvertel-

ler en de goochelaar vermaken 
de gasten. Monniken  zorgen 
voor het geestelijk evenwicht 
en handwerklieden zijn aan het 
werk. Voor de inwendige mens is 
er een kraam met middeleeuwse 
zoetwaren en de Compagnie van 
Brederode zal het kasteel bewa-
ken. Op beide dagen duurt het 
evenement van 10.00 tot 17.00 
uur. De Ruïne van Brederode is 
telefonisch bereikbaar via 023-
5378763.

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. Woensdag 13 okto-
ber: aspergesoep, wortelen met 
doperwten met kipfilet en vruch-
tenyoghurt als dessert. Vrijdag 
15 oktober: champignonsoep, 
boerenkool met worst. Vrijdag 22 
oktober: bouillonsoep, gekookte 
aardappelen met andijvie en sla-
vinken. Vanillevla toe.  Twee da-
gen van te voren opgeven voor 
12.00 uur. Kosten 6,-.
Erwtensoep maaltijd elke 3e 
woensdag (20 oktober) van de 
maand. Aanvang 12.00 uur. Kos-
ten 1,50 euro per kom.
Herfstkien woensdag 27 okto-
ber. Kaartverkoop start op 18 ok-
tober om 09.00 uur. Kosten 1,-. 
Filmavond donderdag 21 okto-
ber. ‘Leven van Willy Alberti’. 
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.
Internet- en e-mailcursus, elke 
middag, behalve dinsdag, voor 
senioren. Kosten 15 euro voor 
drie middagen. Enige ervaring 
met de muis gewenst.
Internetsoos elke werkdag tus-
sen 09.00 en 16.00 uur.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant is weer van start ge-
gaan. Elke maandag en woens-
dag kan men van 11.45 tot 13.00 
uur men terecht voor een kopje 
soep, een hoofdmaaltijd en een 
toetje naar keuze. Kosten 6,-.
Open tafel. Vrijdag 22 okto-
ber: Pomodorisoep, maiskipfilet, 
aardappelen, romige witlof en 

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

basilicum en hangop met aarbei-
en toe. Aanvang 12.30 uur. 
Informatiebijeenkomst poli-
tie over veiligheid, donderdag 21 
oktober om 09.30 uur. Kosten 6,-.
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.
Bridge op maandag kan weer 
leden gebruiken. Bij interesse 
kan men contact opnemen met 
de beheerder van het wijksteun-
punt. of even binnenlopen op 
maandagmiddag.

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.
Klaverjasavond donderdag 11 
november. Inschrijven kan vanaf 
woensdag 13 oktober.

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

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Meijssen Mode Show, maan-
dag 18 oktober om 14.30 uur.
Optreden Cock Zwanenburg 
op woensdag 20 oktober om 
15.00 uur.

Verpleeghuis Velserduin, Ni-
colaas Beetslaan 4 Driehuis
ZoMiPo zondag 17 oktober met 
optreden Peter van Bugnum. 
Aanvang 14.00 uur. Toegang 4,-.

Vrouw gewond bij 
overval tankstation
Santpoort-Zuid – Een mede-
werkster van een tankstation 
aan de Willem de Zwijgerlaan in 
Santpoort-Zuid is vorige week 
woensdagavond rond 20.55 uur 
gewond geraakt bij een over-
val. Twee mannen gingen er met 
een onbekend geldbedrag van-
door en lieten de 44-jarige me-
dewerkster gewond achter. 
De daders zijn via de achter-

zijde van het pand ontvlucht. 
De politie wil getuigen van de-
ze overval uiteraard bijzonder 
graag spreken. Bent u woens-
dagavond rond het tijdstip van 
de overval in de buurt geweest 
van het tankstation, heeft u iets 
opvallends gezien of weet u wie 
de daders zijn? Meld het dan bij 
de politie via het nummer 0900-
8844.

Velsen-Zuid - De politie heeft 
zaterdag een 20-jarige automo-
bilist uit Santpoort-Noord aan 
de kant gezet, nadat hij met een 
snelheid van 107 km/uur over 
de Parkweg (50-kilometerweg) 
had gereden. Het rijbewijs van 
de man is ingevorderd en te-
gen hem is proces verbaal op-
gemaakt.

Met 107 km/
uur over de 
Parkweg

IJmuiden - Maandag om-
streeks 10.50 uur is een 29-jari-
ge Beverwijkse automobilist ge-
wond geraakt. Hij kwam in bot-
sing met een 49-jarige auto-
mobilist uit Noordwijk. De aan-
rijding gebeurde op de krui-
sing van de Orionweg/Pleiaden-
plantsoen waarbij de Noordwij-
ker geen voorrang verleende. 
De Beverwijker is met schouder-
letsel naar een ziekenhuis ver-
voerd. De Noordwijker is aange-
houden en op het politiebureau 
verhoord. Tegen hem wordt pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Weer raak

Waarschuwing voor 
opdringerige klussers
Regio - Bij de politie komen 
meldingen binnen van mensen 
die benaderd worden door (En-
gelsprekende) mannen, die –
soms op dwingende toon-  hun 
diensten aanbieden. Zowel op 
het gebied van gevelreiniging als 
schilderwerkzaamheden of dak-
reparaties. Het komt voor dat 
mensen geen afspraken over 
geld maken voor de uit te voe-
ren werkzaamheden en verrast 
worden door een erg hoge ‘re-
kening’. Bij de politie komen ook 
meldingen binnen dat er in eer-
ste instantie een lager bedrag is 
afgesproken, maar dat na gele-
verde diensten ineens een fors 

hoger bedrag wordt geëist. Ook 
over de kwaliteit van de gelever-
de dienst is niet iedereen even 
tevreden. De politie adviseert 
mensen om met gerenommeer-
de bedrijven in zee te gaan. Laat 
u niet verrassen of een dienst 
opdringen die u eigenlijk niet of 
niet nu wilt afnemen. Dit soort 
bedrijven kan ook vaak geen 
rekening overleggen en werkt 
zwart. Werkzaamheden aan huis, 
dak of gevel door goed aange-
schreven bedrijven kan u in eer-
ste instantie wellicht iets meer 
geld lijken te kosten. Toch kan 
het u veel kopzorgen en soms 
een nare ervaring besparen.

Regio - Bij twee snelheidscon-
troles in Beverwijk en IJmuiden 
zijn vorige week woensdagmid-
dag- en avond ruim 200 passan-
ten bekeurd wegens het over-
schrijden van de maximale toe-
gestane snelheid.  In IJmuiden 
werd aan het einde van de mid-
dag gecontroleerd aan de Hee-
renduinweg. Op deze plek re-
den 117 bestuurders te hard. De 
hoogst gemeten snelheid was 76 
kilometer per uur, waar 50 maxi-
maal is toegestaan. In Beverwijk 
werd beduidend harder gereden. 
Een automobilist werd vastge-
legd terwijl het voertuig met 96 
kilometer per uur langs raasde, 
terwijl ook hier 50 kilometer per 
uur als maximale snelheid geldt. 
Op deze plek reden 92 mensen 
te hard. De hardrijders krijgen 
binnenkort een bekeuring thuis-
gestuurd.

Ruim 200
bekeuringen
bij snelheids-
controles

Regio - Een 53-jarige Haarlem-
mer werd zaterdag door de po-
litie op de Zijlweg aan de kant 
gezet, omdat hij bijna een aan-
rijding had veroorzaakt. Omdat 
de adem van de man naar alco-
hol rook, werd een blaastest ge-
vorderd. De man bleek onder in-
vloed van alcohol en hij werd 
aangehouden en meegenomen 
naar het politiebureau voor een 
ademanalysestest. Tegen de 
man werd proces verbaal opge-
maakt

Onder invloed
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Schilderijen
in ‘t Brederode 
Huys
Santpoort-Zuid - In de Poor-
terszaal van ’t Brederode Huys 
zijn tot 30 oktober schilderijen 
te zien van de kunstenaar Noor 
Brandt. Zij houdt ervan haar 
schilderijen groots op te zetten 
en zowel met het penseel als 
het paletmes te werken. Ze ge-
bruikt voornamelijk olieverf om-
dat de kleuren mooier en dieper 
zijn dan van acryl. Haar inspira-
tie haalt ze overal vandaan. Op 
haar vele reizen gaan potlood en 
papier altijd mee. Maar ook haar 
kustdorp direct bij strand en 
duinen is één grote inspiratie-
bron. Uitgeleerd is ze nooit. Nu 
volgt ze al drie jaar de Wackers 
Academie. Bezichtigen kan op 
maandag en dinsdag van 13.30 
tot 15.30 uur.

MirAnDa Trio 
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Het  Mi-
rAnDa Trio presenteert op vrij-
dag 15 oktober om 20.00 uur 
het nieuwe, uitbundige en me-
lancholische programma ‘Gi-
tana’ in ’t Mosterdzaadje. Mir-
jam Rietberg-harp, Anna Azer-
nikova-zang en Dasha Beltiuko-
va – fluit  voeren werken uit van 
Saint-Saëns, Dvorak, de Falla, 
Albeniz, Hasselmans, Bizet, Gau-
bert én de première van het stuk 
The Night Butterfly van Sergey 
Beltiukov. Het programma  staat 

in het teken van volksmuziek en 
zigeunermelodieën.
Zondag 17 oktober om 15.00 uur 
zijn de fluitiste Laura van Dijk en 
de pianist Jacob Engel te gast. 
Dit duo zal werk uitvoeren van 
Hummel, Karg-Elert, Schulhoff, 
Caplet, Roussel en Poulenc. ’t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord, telefoon 023-
5378625. Half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, col-
lecte na afloop. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.

Dames stratenvolleybaltoernooi
Zeer geslaagde clinic
Velserbroek - De volleybal clinic 
die donderdagavond 7 oktober 
in het Velserbroekse Polderhuis 
heeft plaatsgevonden is weer 
een doorslaand succes gewor-
den. Er deden zo’n 110 dames 
mee dit jaar. De clinic gaat jaar-
lijks vooraf aan het HHI-metaal-
werken dames straten zaalvolley-
baltoernooi Velserbroek. Dit jaar 
wordt het toernooi voor de 7e ge-
houden op zaterdag 16 oktober.
Velserbroek genoot vorige week 
donderdagavond van de clinic vol 
sportieve moeders, dochters en 
buurvrouwen. Boudewijn Maas 
verzorgde de clinic en was met 
drie topspelers naar Velserbroek 
gekomen om de deelneemsters 
aan het toernooi wat kneepjes 
bij te brengen. De zeer getrainde 
Boudewijn en zijn mannen leer-
den de dames uit Velserbroek 
de basisregels van het volleybal-
len en er werd hard gewerkt aan 

het balgevoel. ,,Volleybal is een 
sport die je niet in een paar we-
ken leert’’, aldus Boudewijn Maas 
die de clinic op een zeer speci-
ale manier verzorgde. Daarom is 
training voor de dames en deze 
clinic zo belangrijk. 
Alle dames kregen na afloop van 
de clinici een lootje. Met dit loot-
je mochten zij meedoen aan een 
loterij in de kantine van het Pol-
derhuis. De sponsoren van het 
toernooi hadden prachtige prij-
zen beschikbaar gesteld. 
De  organisatie (Frans Looij, Jan-
kees Holst en Frank Post)  moch-
ten na afloop van de clinic tien-
tallen complimenten in ontvangst 
nemen. Vol vertrouwen gaan ze 
met getrainde dames uit Velser-
broek het toernooi op 16 oktober 
tegemoet. Foto’s van de clinic en 
alle informatie over het toernooi 
zijn te vinden op de site www.
straatvolley.nl.

Velserbroekse straten 
kunnen inschrijven 
Velserbroek - De inschrijving 
voor het bekende Rabobank 
Stratenteams Toernooi in Velser-
broek is weer gestart. De 21ste 
editie staat alweer voor de deur. 
De voorbereidingen zijn in vol-
le gang en de teams kunnen zich 
weer inschrijven. De organisato-
ren, Rob Tousain en Peter Gel-
dof, zijn dit jaar ook weer in staat 
om een leuk evenement neer te 
zetten. Ze zijn blij met de trouwe 
Hoofdsponsor Rabobank Velsen 
en Omstreken. De komende we-
ken worden de overige vier spon-
soren bekend gemaakt. Wat be-
treft het voetbaltoernooi melden 
Geldof en Tousain dat er weer 
teams mee mogen doen met uit-
sluitend personen die in dezelfde 
straat wonen. Straten met minder 
dan zestig huizen mogen samen 
met een aangrenzende straat in-
schrijven. De minimum leeftijd 
van deelnemers is 16 jaar. Ook dit 
jaar zal de organisatie hier streng 

op toe zien, al rekenen zij op de 
sportieve instelling van de deel-
nemende teams. Een team moet 
minimaal bestaan uit zes spe-
lers en één keeper waarvan er 
twee spelers volwassen moeten 
zijn. Met name straten die nog 
nooit hebben meegedaan wor-
den opgeroepen zich op te ge-
ven. Dus schroom niet en schrijf 
jouw straat in. Het is belangrijk 
dit snel te doen, want de ver-
wachting is dat ook dit keer het 
evenement snel is volgeboekt. En 
een plek op de reservelijst levert 
meestal geen startbewijs meer 
op. De sluitingsdatum voor de in-
schrijvingen is 31 oktober. Op-
geven kan via 06-11155083, 06-
28660287 of aanmelden@stra-
tenteams.nl. Het toernooi vindt 
plaats in het weekeinde van 22 
en 23 januari. De finaleavond is 
op zaterdag 29 januari 2011. Dan 
nemen de zes finalisten het tegen 
elkaar op voor de stratentrofee.

Swingende juffen
op De Beekvliet
Velserbroek - Dinsdag 12 okto-
ber kwamen de jongste leerlin-
gen van basisschool De Beek-
vliet zoals altijd om half negen de 
school binnen. In de aula wacht-
te hen echter een grote verras-
sing. Acht juffen stonden in py-
jama en ochtendjas op het podi-
um ochtendgymnastiek op mu-
ziek te doen. Er stonden lange 
tafels in de aula voor het ont-
bijt en de kinderen konden zich 
na een paar oefeningen tegoed 
doen aan een lekker ontbijtje.  

Hierna werd er voorgelezen door 
Ans Rijkenberg, in Velserbroek is 
zij vooral bekend van Kinderop-
vang De Blauwe Cheetah. Ze is 
echter ook schrijfster van leuke 
verhalen voor jonge kinderen en 
zij las in de bomvolle aula de 150 
kleuters en leerlingen van groep 
3 voor uit haar eigen werk. Na 
nog een paar liedjes kon de boel 
weer worden opgeruimd om ver-
der te werken, lezen en spelen in 
het kader van deze Kinderboe-
kenweek.

Netwerken 
voor onder-
nemers in
Middeloo
Driehuis - Op 21 oktober is 
de vierde netwerkavond voor 
de ondernemers in Driehuis! 
In Oma’s Kamer, café Midde-
loo, ligt een leuk, actief pro-
gramma klaar, met ruime gele-
genheid om te netwerken. De 
praktijk leert dat daar enthousi-
ast gebruik van wordt gemaakt. 
Een aantal plaatselijke onderne-
mers zal een korte presentatie 
houden over hun bedrijf. Daar-
na kunnen de aanwezigen, met 
assistentie van een professione-
le acteur, oefenen om hun bedrijf 
in een paar zinnen neer te zet-
ten. Zij krijgen tips voor de ver-
bale en de non-verbale kant. En 
een betere presentatie komt een 
bedrijf altijd ten goede! De or-
ganisatoren verwachten een in-
teressante en vrolijke avond. De 
netwerkavonden zijn een uitste-
kende gelegenheid om collega-
ondernemers te leren kennen of 
nog eens te spreken. Aanmelden 
is niet nodig, de avond begint om 
20.30 uur.

Regio - De politie heeft zaterdag 
rond 16.25 uur in Beverwijk een 
36-jarige IJmuidenaar aange-
houden die gezocht werd door 
de politie in het buitenland en 
die nog een aantal bekeuringen 
had openstaan. De man is inge-
sloten.

Gezocht

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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Concert in
Het Kruispunt
Velserbroek - Zondag 14 no-
vember vindt er in de kerk Het 
Kruispunt, Zon Bastion 3 een 
concert plaats van Ralph van 
Manen met in het voorpro-
gramma Sanne. Het concert 
begint om 19.30 uur, zaal open 
18.45 uur. Van September tot en 
met November gaat Ralph van 
Manen met zijn band langs c.a. 
25 steden om als vervolg op zijn 
nieuwe cd ‘Tezijnertijd’ concer-
ten te geven. Het voorprogram-
ma wordt verzorgd door San-
ne, zangeres die deel uitmaak-
te van meidenband ‘X6’ (www.
x6music.nl), (groepswinnaar X-
Factor 2007). Het belooft een 
feest met deze jongens te wor-
den, stuk voor stuk top muzi-
kanten. Ook liefhebbers van 
meerstemmige zang worden 
op hun wenken bediend. Om-
dat het Nederlandstalig is, is 
het voor iedereen toegankelijk. 
Sanne is geen onbekende, zij is 
met haar vriendinnen onder de 
naam ‘X6’ in 2007 als eerste ge-
eindigd bij de groepen van het 
populaire tv-programma X-Fac-
tor. Net terug van optredens in 
Spanje, staat ze klaar om haar 
eigen muziek op de planken te 
brengen. Ze zegt: ‘Na het af-
sluiten van ‘X6’ is optreden met 
mijn nieuwe akoestische band 
geweldig om te doen. We heb-
ben er enorm zin in! Tour da-
ta en -plaatsen zijn te vinden 
op www.interticket.nl. Kaarten 
kosten 10 euro en zijn online 
te bestellen via www.pknsant-
poortenvelserbroek.nl en www.
worldservantsvelsen.nl.

Velsen-Zuid - Zaterdag rond 
18.50 uur kwam bij de meldka-
mer van politie een melding van 
Rijkswaterstaat binnen, dat er 
twee personen in de oostbuis lie-
pen van de Velsertunnel. De tun-
nel werd afgesloten en de politie 
trof twee Russen aan, in de leef-
tijd van 22 en 31 jaar. Na hen in 
veiligheid gebracht te hebben, 
werd de tunnelbuis weer vrijge-
geven. De Russen kregen -na 
overleg met de Officier van Justi-
tie- een geldboete.

Voetgangers in 
de Velsertunnel

Velsen-talenten bij 
KNVB voetbaltraining
Driehuis - Ook dit seizoen 
(2010/2011)heeft RKVV Velsen 
enkele talentvolle E-pupillen 
afgevaardigd naar de KNVB 
Regionale Voetbaltrainingen. 
Deze trainingen bieden de 
beste spelers (geboren in 
2000) uit de regio daarmee een 
extra voetbalactiviteit oner lei-
ding van KNVB- en BVO (lees: 
Ajax en AZ)-trainers. De RVT is 
geen selectietraining maar een 
extra trainings mogelijkheid. 
De spelers krijgen de kans zich 
te presenteren, niet alleen aan 
de KNVB, maar vooral ook aan 
de BVO`s. De BVO`s op hun 
beurt kunnen spelers uitno-

digen voor een trainingsstage 
(begin 2011). Hopelijk zal in de 
toekomst, één van onze jeugd-
spelers schitteren bij een prof-
club! 
RKVV Velsen neemt deel aan 
het 9 x 9 (E-top) project, de-
ze competitie staat onder toe-
zicht van de KNVB en wordt 
gespeeld door 32 verenigingen 
uit Noord-Holland, verdeelt in 
vier poules. 
De volgende Velsen E-top spe-
lers zijn afgevaardigd naar de 
RVT: Bas Monhemius, Jur Plui-
mert, Joshua de Boer en Mau-
rits de Bie. Succes en veel ple-
zier jongens!

Lezing Erven of onterven?
Velserbroek - Notaris Ros geeft 
een lezing donderdagavond 14 
oktober een lezing in Bibliotheek 
Velserbroek
De heer Ros, van Notarishuis 
IJmond, geeft donderdagavond 
14 oktober een lezing over testa-
menten en erfrecht. Tijdens de-
ze lezing zal onder andere het 
tweetrapstestament behandeld 
worden.
Uit het programma Radar bleek 
dat de erfbelasting zonder zo’n 
testament voor een nare verras-
sing kan zorgen. De tweetraps-
making biedt kinderen de moge-
lijkheid om bij het overlijden van 
ieder van de ouders van hun vrij-

stelling voor de erfbelasting ge-
bruik te kunnen maken. Zo kan 
er per kind twee keer 19.000 eu-
ro in mindering worden gedacht 
op het bedrag waarover belas-
ting moet worden betaald.
De heer Ros vertelt hier meer 
over op donderdag 14 oktober 
om 19.30 uur in Bibliotheek Vel-
serbroek, daarna beantwoordt 
hij al uw prangende vragen. Op 
de website van Radar kunt u de 
uitzending van 1 maart terugvin-
den. Notaris Ros heeft elke don-
derdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur ook een spreekuur op af-
spraak in Bibliotheek Velser-
broek, telefoon 0255-547500.

Dierendag met 
peuterspeelzaal WOP
Santpoort-Noord - De peuters 
van Peuterspeelzaal de WOP in 
Santpoort-Noord hebben naar 
aanleiding van Dierendag de 
beestjes bij OCK Het Spalier vrij-
dag 1 oktober alvast verwend 
met drie heerlijke groententaar-
ten! Ieder kind had groente mee-
gebracht en maakten met elkaar 

de taarten, zongen de dieren toe 
en liepen met karretjes vol lek-
kers naar de dieren.
De schapen en geiten genoten 
van al het lekkers, zelfs de zwar-
te zwaan lustte wel een blaadje 
andijvie en het konijn werd ver-
wend met een sperzieboon en 
worteltje! 

Kunst op De Duinroos
Velserbroek - Sinds vorig jaar 
november heeft de stichting 
OPO IJmond een nieuw onder-
komen gevonden in de Velser-
broek. Een prima locatie in een 
mooi gebouw. De aankleding 
van de wanden kon echter wel 
wat kleur gebruiken. Naar aan-
leiding van een les begrijpend 
lezen hebben de kinderen van 
groep 5 A op de locatie Floraron-
de een schilderij gemaakt in de 
stijl van Corneille. Een kleurrijk 
geheel in de klas. In overleg met 
de kinderen zijn twee schilderij-
en uitgekozen om het bestuurs-
bureau aan te bieden. We heb-
ben er een feestje van gemaakt. 
Met de ingelijste schilderijen 
onder de arm is de groep naar 
het bestuursbureau gewandeld, 
waar zij hartelijk werden verwel-
komd. In de grote vergaderzaal 
was dan het plechtige moment 
om de schilderijen door twee 
trotse schilderessen, Janneke 
Nuijten en Mara Disco, aan het 

bestuur aan te bieden. De schil-
derijen hebben een mooi plaats-
je gekregen waar iedere bezoe-
ker en de medewerkers er van 
kunnen genieten.

De boze heks
bezoekt Rozenbeek
Velserbroek - Vrijdag 1 okto-
ber was een hele leuke dag voor 
groep 3F van de Rozenbeek. De 
boze heks kwam namelijk op vi-
site.
De kinderen hadden er alles 
aan gedaan om haar zover te 
krijgen dat ze naar school zou 
komen en het bleef tot het laatst 
spannend of ze wel of niet zou 
komen.
Er was al wel post op en neer 
gegaan van de klas naar de 
heks en weer terug. We hebben 
met de klas een echte uitnodi-
ging gemaakt en dat was best 
moeilijk als je nog maar net leert 
lezen. Verder hebben de kinde-
ren al heksen geknutseld, een 
liedje van de heks geleerd en de 
egel uit het bos van de heks van 

klei gemaakt. Al met al waren ze 
er de afgelopen weken erg druk 
mee en als beloning kwam de 
heks dus een bezoek brengen 
aan onze klas. 
Nadat de kinderen eerst alle-
maal wat mochten vragen en 
de heks een verhaaltje over 
zichzelf had voorgelezen, was 
het tijd voor een echte tover-
spreuk... Samen met de kinde-
ren bedacht de heks een super-
spreuk  en zo is het de klas ge-
lukt om in de heksenketel voor 
iedereen een muizensnoepje te 
toveren.
Toen het tijd was om naar huis 
te gaan hebben alle kinderen 
nog een hand gegeven aan de 
heks. het wachten was dus dub-
bel en dwars beloond!
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Het Kompas 
bezoekt Visserhuis
IJmuiden - In het kader van het 
thema ‘De Dokter’ mochten de 
kinderen van groep 3a een be-
zoek aan het Visserhuis bren-
gen. Donderdag 7 oktober was 
het dan eindelijk zover.
De groep werd hartelijk ontvan-
gen door het personeel en be-
woners. Bij binnenkomst werd 
de groep in tweeën gesplitst en  
kreeg de helft van de groep een 
rondleiding. De rondleiding werd 
verzorgd door een verpleegkun-
dige. De kinderen  brachten een 
bezoek aan de apotheek binnen 
het huis. De medicijnkar werd 
bekeken en  kinderen mochten 
op bezoek bij een aantal bewo-
ners. De bewoners genoten van 

het bezoek. De kinderen moch-
ten de automatische stoel en het 
bed bedienen. De kinderen wa-
ren zeer onder de indruk.
De andere helft van de groep 
ging elkaar verbinden met “echt” 
verband. Ook werd de bloed-
drukmeter en de stethoscoop te 
voorschijn gehaald, zodat de kin-
deren echt op elkaar konden oe-
fenen. 
Als afsluiting kregen alle kinde-
ren een heerlijk hoestdrankje (li-
monade) en pilletjes (smarties) 
als traktatie. Het was een zeer 
geslaagde en leerzame middag 
met dank aan de klassenmoe-
ders, het personeel en de bewo-
ners!

Ter Horst weer tweede
IJmuiden - Afgelopen zaterdag 
deed het paar Ton Jonkman met 
Wilma Overeem van danscen-
trum Ter Horst mee aan de Hol-
land Masters. Een door de NADB 
goedgekeurde danswedstrijd op 
Papendal. 
Ton en Wilma deden mee in de ca-
tegorie Senioren C 1 klasse bij de 
ballroom dansen. Evenals vorige 

week bij de Benelux Kampioen-
schappen werden zij ook bij deze 
wedstrijd tweede. Wat nog belang-
rijker was, dat zij wederom een 
punt voor promotie naar de vol-
gende (hogere) klasse verdienden. 
Een prima resultaat, waar zij tevre-
den mee naar huis reden. Het is 
slechts een kwestie van tijd, voor-
dat de promotie een feit zal zijn.

IJmuiden - Ondanks voetbal van 
het Nederlands elftal op de tele-
visie, waren er bij het klaverjas-
sen toch nog 39 kaarters naar de 
kantine van Stormvogels geko-
men. Nieuw op de vrijdagavond 
is de aanmoedigingsprijs. Deze 
prijs (een pak koffie) wordt weke-
lijks uitgereikt aan diegene die op 

de 25ste plaats eindigt. Afgelopen 
vrijdag was deze prijs voor Jan 
Mantje. De eerste plaats was voor 
An Vessies met 5525 punten (rol-
lade), tweede werd Hubert Kooij-
man met 5390 punten (Berenbur-
ger) en als derde eindigde Hans 
de Graaf met 5302 punten (paar-
denworst). 

Klaverjassen Stormvogels

IJmuiden - Zondag 17 ok-
tober wordt bij KJV Klaver-
sientje een klaverjastoernooi 
georganiseerd. Het toernooi 
start om 10.30 uur. Er worden 
zespartijen gespeeld. Mee-
doen kost 7 euro per koppel. 
Opgeven kan via telefoon-
nummer 0255-520332. Het 
toernooi vindt plaats in Wijk-
steunpunt De Delta, Rijnstraat 
2 in IJmuiden. 

Klaverjas-
toernooi bij
Klaversientje

IJmuiden - Op maandag 18 
oktober organiseert de post-
zegelvereniging IJmuiden een 
postzegelveiling, waar circa 
70 kavels onder de hamer ko-
men. Vanaf 19.00 uur is er ge-
legenheid om de kavels te be-
kijken, die om circa 20.30 uur 
zullen worden geveild. De vei-
ling wordt gehouden in de 
zaal van de Adelbertuskerk 
aan de Sparrenstraat 46. Voor 
een veilinglijst kan men een 
e-mail sturen naar hein60@
hotmail.nl of bellen naar 06-
41804330.

Postzegel-
vereniging 
IJmuiden

IJmuiden - Op 16 oktober 
wordt van 10.00 tot 15.30 uur 
weer de jaarlijkse bazaar van 
de Baptisten Gemeente IJmui-
den gehouden. Er worden boe-
ken verkocht, zijn er leuke spel-
letjes, het Rad van Avontuur en 
een Amerikaanse veiling. Aan 
de inwendige mens is ook ge-
dacht. De hele dag worden er 
loten verkocht voor de verlo-
ting die om 15.00 uur gehouden 
wordt. Men kan nog spullen in-
brengen op vrijdagmorgen van 
09.00 tot 13.00 uur aan de Eem-
straat 28-30

Bazaar
Baptisten

IJmuiden - In het Seaport 
FM programma ‘Muziek Uit 
Zee’ wordt zondag 17 okto-
ber veel aandacht voor de Brit-
se zeezenders in de jaren zes-
tig. Tunes, jingles, programma-
fragmenten en veel muziek uit 
de famous sixties. Heel wat 
zenders waren in die jaren ac-
tief voor de Engelse kust. Niet 
alleen vanaf schepen maar ook 
forten. ‘Muziek Uit Zee’ is iede-
re zondag tussen 16.00 en 18.00 
uur te beluisteren. Op woens-
dag gaat het programma tussen 
21.00 en 23.00 uur op de her-
haling.

Muziek uit Zee
bij Seaport FM

Kinderboekenweek 
van start in bibliotheek 
IJmuiden – Vorige week start-
te de Kinderboekenweek, die 
dit jaar ‘Beeldtaal in kinderboe-
ken’ als thema heeft. Die och-
tend waren de groepen 3 en 4 
van verschillende Velsense ba-
sisscholen te gast in het the-
atertje van de centrale biblio-
theek. Medewerkers bezochten 
de kinderen twee weken eer-
der op school. Zij vertelden over 
het thema van de Kinderboe-
kenweek. Op school leerden de 
kinderen een lied en tekenden 
ze aan de hand van het thema, 
met de vraag: ‘Als jij jezelf in een 
liedje zou zien, waar gaat dit dan 
over?’ Dit leverde mooie kunst-
werken op, onder andere over 
liefde, vriendschap, familie en 
voetbal. 
,,We zijn deze zomer al gaan na-
denken over de invulling van de 
Kinderboekenweek. Het thema 
bleek heel breed te zijn en al-
le kanten op te kunnen, daarom 
hebben we als onderwerp voor 
het Wilde Westen gekozen’’, ver-
teld jeugdbibliothecaresse La-
rissa Streppel. ,,We namen boe-
ken mee die daar over gaan en 
lieten de plaatjes zien. Het sprak 
erg aan, verschillende kinderen 
waren vanmorgen verkleed en 
hadden cowboyhoeden op.’’ De 
leerlingen zagen woensdagoch-
tend de interactieve voorstel-

ling van het countryduo Coun-
try Connie en Willem Westen, 
waar enthousiast op gereageerd 
werd.
Woensdagmiddag was er een 
voorleesfeest. Elsa las voor uit 
het boek van Jodocus, een stink-
dier dat naar een feestje wil-
de. De kinderen luisterden ge-
boeid. En omdat slingers bij een 
feest horen, werd daar hard aan 
gewerkt, die middag. Papieren 
poppetjes werden gekleurd en 
versierd en aan elkaar geregen 
tot een grote slinger. ,,Jij maakt 
er hele dametjes van;’’ zegt El-
sa tegen Daphne (6). Het meisje 
knikt: ,,Ik heb tekenles op school 
gehad.’’ De tweeling Anouk en 
Luna (5) schuiven aan, samen 
met hun grote zus Ella (6). Ook 
zij gaan poppetjes kleuren, de 
slinger wordt steeds langer. De 
Kinderboekenweek duurt nog 
tot 16 oktober. Vrijdag 15 okto-
ber is vanaf 15.45 uur de activi-
teit Beeldige Boekenkaften. Za-
terdag 16 oktober gaan de kin-
deren vanaf 13.30 uur sprook-
jes illustreren, onder begelei-
ding van Ludie Bakker van het 
Kunstencentrum. Beide activitei-
ten zijn bedoeld voor kinderen 
vanaf 8 jaar, kaarten kunnen af-
gehaald worden bij de balie van 
de centrale bibliotheek. (Carla 
Zwart)

Uitvaartverzorging IJmond
www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.

“ Een uitvaart 
moet goed bij 
iemand passen.”

Anita Verhoef, Uitvaartleider



pagina 34  14 oktober 2010

ChildsLife Voedselactie 
goed voor 3100 kilo
Haarlem - De jaarlijkse Childs-
Life Boodschappendag heeft 
ruim 3 ton aan voedsel opgele-
verd. Het Haarlemse publiek re-
ageerde hartverwarmend op de 
enthousiaste inzet van de vrijwil-
ligers van American Express die 
de actie samen met ChildsLife 
uitvoerden. Alle voedselproduc-
ten worden binnenkort verstuurd 
naar families in Oost Europa.
De boodschappen werden op 7 
oktober ingezameld bij diverse 
supermarkten van DekaMarkt, 
Vomar en Albert Heijn in Haar-
lem. De klanten gaven massaal 
en met gulle hand gehoor gaven 
aan het verzoek een extra bood-
schap te doen voor de kinderen 
en families in de ChildsLife hulp-
projecten in Oost Europa. Dit le-
verde ChildsLife 215 grote dozen 
met een totaalgewicht van ruim 
3100 kilo op met lang houdbaar 
voedsel, zoals rijst en pasta, olie, 
groenten en fruit in blik. Ook 
werd er snoep voor de kinderen 
gegeven. Ook de supermarkten 
lieten zich niet onbetuigd en le-
verden producten voor deze ac-
tie.

De medewerkers van American 
Express zetten zich jaarlijks een 
dag in voor ChildsLife als onder-
deel van hun ‘Good Citizenship’ 
programma, waarmee zij wereld-
wijde en lokale projecten en or-
ganisaties ondersteunen. Bij-
voorbeeld met financiële midde-
len of door eigen medewerkers 
in te zetten, zoals bij deze actie 
voor ChildsLife. American Ex-
press zet zich al meer dan 150 
jaar in voor miljoenen klanten op 
het gebied van reizen, betalen en 
verzekeringen.

ChildsLife, met het hoofdkan-
toor in de Waarderpolder, zet 
zich wereldwijd in voor kwets-
bare kinderen zoals weeskinde-
ren, straatkinderen, kinderen in 
tehuizen en kinderen die in ex-
treme armoede opgroeien. Door 
het bieden van praktische hulp 
op het gebied van voedsel en 
onderwijs, hiv/aids-zorg, schoon 
water en onderdak voor meer 
dan 16.000 kinderen per maand, 
opent ChildsLife (www.childslife.
nl) de deur naar een toekomst 
zonder armoede.

‘Bilderdijksteen’ weer 
terug op eigen plek
Haarlem - Dinsdag heeft wet-
houder Jan Nieuwenburg van 
onder andere Monumenten om 
15.15 uur de nieuwe gedenk-
steen van Willem Bilderdijk ont-
huld. Deze gevelherdenkings-
steen is bevestigd op het huis 
aan de Grote Markt 11, waar 
Willem Bilderdijk 179 jaar gele-
den stierf. De originele gevel-
steen die in 1885 in de gevel was 
gemetseld, is op 24 september 
2009 verwijderd en is nu vervan-
gen door een replica. 

Willem Bilderdijk  werd geboren 
te Leiden op 7 september 1756 
en is in Haarlem overleden op 18 
december 1831. Bilderdijk is een 
van de meest wonderlijke inwo-
ners. Naast dichter was hij on-
der meer tekenaar, jurist, medi-
cus, classicus, arabist, taalkun-
dige, theoloog en bouwkundige. 
Jan Nieuwenburg, wethouder 
Monumenten, licht toe: ‘De ge-
meente Haarlem, Stichting Bil-

derdijk en de gemeente Haar-
lem wilden in eerste instantie 
de oude gedenksteen restaure-
ren. Uiteindelijk bleek het nodig 
dat er een nieuwe reconstructie 
van de herdenkingstekens no-
dig was’. George Moormann, ini-
tiatiefnemer vanuit Stichting Bil-
derdijk en zelf dichter in Haar-
lem vult aan: ,,Zijn sterfhuis be-
vindt zich op de Grote Markt 11, 
boven winkelcentrum c.q. door-
gangshuis ‘De Brinkmann’. Hij 
krijgt dus veel bezoek, maar dat 
komt niet voor hem. In 1885 is er 
een grote herdenkingssteen in 
de gevel gemetseld. Die is door 
de Haarlemse slagregens en de 
wind die Bilderdijk zo vreselijk 
vond, onleesbaar geworden’.
Beeldhouwer Tobias Snoep uit 
Amsterdam heeft deze opdracht 
uitgevoerd. Aannemersbedrijf 
Holleman & Zn. Santpoort spon-
sort met het uithalen en opnieuw 
plaatsen een gedeelte van de 
kosten.

Zaterdag Natuurwerkdag 
De Oeverlanden de Liede
Haarlem-Noord - Natuurlief-
hebbers die het leuk vinden om 
de handen uit de mouwen te 
steken kunnen hun hart opha-
len. IVN Zuid-Kennemerland or-
ganiseert zaterdag 16 oktober in 
samenwerking met Landschap 
Noord-Holland een werkdag in 
de oeverlanden van de Liede, 
een bijzonder natuurgebied, ge-
legen aan de oostkant van Haar-
lem vlakbij de Veerplas in de 
Waarderpolder.
Men gaat wilgen en wilgenbos-
jes zagen. Tevens gaan ze maai-
en en hooien én opslag verwij-
deren uit het rietland. Al deze 
werkzaamheden zijn nodig om 
het riet weer mooi te maken zo-
dat bijzondere plantensoorten 
zoals diverse orchideeën en zon-
nedauw, een vleesetendplantje 
hier weer een kans krijgen. Hulp 
is hard nodig, leeftijd maakt niet 
uit. 
De Liede is van oudsher een 

veenrivier die water van het 
Spaarne naar het IJ bracht. Door 
de bodemsamenstelling met 
hoogveen-, zeeklei- en laag-
veenlagen is de plantenrijkdom 
in dit natuurgebiedje zeer groot. 
De bruine kiekendief en de riet-
zanger gebruiken deze oever-
landen om te broeden. En van-
af eind maart is er de welluiden-
de zang van de Blauwborst te 
horen. 
Verzamelen om 9.30 uur bij het 
hek van de oeverlanden. De 
werkdag duurt tot ongeveer 
13.00 uur. Zorg zelf voor werk-
kleding, -laarzen. En neem ook je 
eigen koffie/thee en lunch mee. 
Er wordt gezorgd voor gereed-
schap, begeleiding, koffie/thee, 
werkhandschoenen en een lek-
kere vlaai voor bij de koffie. In-
formatie en aanmelden bij Marc 
van Schie, 023-5351239 of via 
ivnzk.natuurwerk@gmail.com of 
www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Concert Flor de Amor 
in Stompe Toren
Haarlem - Een concert op zon-
dag 17 oktober door Flor de 
Amor als afsluiting van de Zo-
merconcerten in de Stompe To-
ren. Een concert op Cubaanse 
en Argentijnse leest geschoeid, 
zo spetterend, dat men geboeid 
zal zijn tot aan het eind. Spran-
kelende luistermuziek met ver-
rassend opzwepende momen-
ten. Melancholieke klanken uit 
Argentinië worden afgewisseld 
met feestelijke Cubaanse guaji-
ras, bolero’s en sons. Daarnaast 
vormen eigen Spaanstalige lied-
jes een belangrijk onderdeel van 
hun hartstochtelijke repertoir.
Flor de Amor bestaat uit: Sandra 
Coelers, Marlon van Mook, Mar-
jolein Kempen en Fried Manders.
Sandra Coelers wordt geroemd 
om haar dramatische en expres-
sieve zangkwaliteiten.Ze speelt 

tevens guitaar en requinto en 
specialiseerde zich in de Argen-
tijnse en Cubaanse ritmes. Mar-
lon van Mook vormt de ritmisch 
stevige en speelse basis op de 
contrabas. Tegelijkertijd zingt zij 
regelmatig een tweede stem die 
wonderlijk mooi mengt met de 
leadzang. Marjolein Kempen is 
een en al muziek en betovert de 
toehoorders met klankimprovi-
saties en harmonieën op de fluit. 
Ze zingt derde stem en speelt 
quatro. Fried Manders speelt 
hartverscheurende lyrische so-
lo’s op de accordeon. Geef hem 
een trommel of een triangel en 
hij is grijnzend vertrokken in de 
vele ritmes die deze muziek rijk 
is. Aanvang: 14.00 uur. Toegang: 
gratis. Locatie: Kerkweg Spaarn-
woude. Meer info: www.stompe-
toren.nl.

Natuurlijk 
bouwen
Haarlem - Transition Town 
Haarlem presenteert op 19 ok-
tober de bijzonder inspirerende 
film ‘Eerst Aarde’ over hoe men-
sen wereldwijd zelf hun huizen 
bouwen met natuurlijke materia-
len uit de omgeving.  ‘Eerst Aar-
de’ (‘First Earth’) gaat over het 
bouwen van gezonde huizen uit 
natuurlijke materialen, zoals klei, 
leem, hout, stro, adobe, bamboe. 
De film toont de schoonheid van 
bouwen met materialen uit de 
directe omgeving en benadrukt 
dat dit materialen zijn waarmee 
niet technisch geschoolde men-
sen zelf hun huis kunnen bou-
wen. Aan de film werkte een in-
ternationaal collectief van fil-
mers en fotografen mee. Hier-
door is een breed overzicht ont-
staan van bouwstijlen in onder-
meer verschillende landen. De 
film is een absolute aanrader 
voor mensen die ervan ‘dromen’ 
ooit zelf een ecologisch huis(je) 
te bouwen. Iedereen is van har-
te welkom op dinsdag 19 okto-
ber in het Mondiaal Centrum 
Haarlem – Lange Herenvest 122. 
Aanvang: 20:00 uur, toegang: 
2.50 euro. Voor meer informa-
tie kijk op http://www.transition-
townhaarlem.nl.

Wandeling 
‘Land en water’
Haarlem - Op 16 oktober, tijdens 
de week van de geschiedenis or-
ganiseert het Historisch Muse-
um Haarlem in samenwerking 
met de Gildegidsen een  histo-
rische stadswandeling ‘Land en 
Water’. Een stadswandeling door 
het centrum van Haarlem langs 
de oude beek en de oevers van 
het Spaarne over de bijzondere 
rol die water in de geschiedenis 
van Haarlem heeft gespeeld.
Aanvang 12.00 uur en 14.00 uur. 
Start bij Stadsbibliotheek Haar-
lem, Gasthuisstraat 32 te Haar-
lem. Eindpunt Historisch Muse-
um Haarlem. Aanmelden ver-
plicht bij Historisch Museum 
Haarlem, tel:  023-5422427 of via 
info@historischmuseumhaar-
lem.nl. Kosten: volwassenen 6 
euro incl. toegang tot het muse-
um. Kinderen en jongeren gratis.

De Oude Boom 
van Sofian
Haarlem - De Oude Boom van 
Sofian, voor kinderen vanaf 6 
jaar zondag 17 oktober te zien in 
de Toneelschuur, is een kleurrijk 
avontuur over een land hier ver 
vandaan dat toch heel dichtbij is 
gekomen. Soef houdt van hip-
hop en voetbal én van Lisa. Sa-
men met zijn ouders gaat hij el-
ke zomer op vakantie naar Ma-
rokko om zijn familie te bezoe-
ken. Vakanties waar hij altijd erg 
naar uitkijkt. Maar nu is Soef in 
de war omdat hij hoorde dat zijn 
ouders in Marokko willen gaan 
wonen. www.toneelschuur.nl.
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Kinderboeken-
week op
De Klipper
IJmuiden - Vorige week woens-
dag is de kinderboekenweek op 
de Klipper feestelijk begonnen. 
De kinderen van groep 8 heb-
ben zich voor schooltijd al ver-
kleed als een figuur uit een kin-
derboek. Zo waren er Harry Pot-
ter, Pippi Langkous, Kwik, Kwak 
en Kwek, Rood kapje en de wolf 
en nog vele andere kinderboe-
kenfiguren. Zij stonden in de 
hal op een sokkel en ouders en 
kinderen stappen om 8.30 uur 
door een groot boek in een waar 
sprookjesland. De ooh’s en aah’s 
waren niet van de lucht. Wat een 
mooie kunstzinnige start van de 
kinderboekenweek 2010 waar-
in vele activiteiten door de leer-
krachten georganiseerd worden.

IJmuien - Zaterdag 23 oktober 
om 11.00 uur wordt door kla-
verjasvereniging Schoppen-Aas 
een mini-marathon met een gro-
te verloting georganiseerd in de 
zaal van de Pieterskerk aan de 
Mercuriusstraat (ingang naast 
de glazen deur). De toegang be-
draagt 3 euro, loten 0,50 euro-
cent per lot. De zaal is rolstoel 
toegankelijk. Aanmelden kan via 
telefoonnummer 0255-511467 of 
0255-518725.

Schoppen-Aas

IJmuiden - Op zaterdag 16 ok-
tober is er weer een zangavond 
in de Ichthuskerk aan de Snel-
liusstraat 40. Er worden prach-
tige liederen uit allerlei bun-
dels gezongen. Jan Schotvanger 
praat de liederen aan elkaar en 
leidt tevens de samenzang. De-
ze avond bespeelt Henk Crezee 
het orgel. De avond begint om 
19.30 uur en de kerk is om 19.00 
uur open. 

Om te zingen 
naar de kerk

Stormvogels weer op kop
IJmuiden - Door vertraging van 
de spelersbus  begon de wed-
strijd een kwartier later dan ge-
pland maar de bezoekers kon-
den zich wel vermaken  onder 
prachtige weersomstandighe-
den op het schitterende complex 
met zijn evenzo mooie en gezel-
lige kantine.
Helaas was het aanzien van de 
wedstrijd niet zo schitterend als 
de uitslag (0-3) doet vermoeden. 
In het begin van de wedstrijd 
moest de weer fitte en opgestel-
de doelman Jan Ziere ( overi-
gens uitstekend in zijn blessure-
tijd door Mike de Kruijff vervan-
gen) enkele reddingen verrich-
ten  waarmee hij zijn ploeg op de 
been hield. Stormvogels leed in 
deze fase veel onnodig balverlies 
door veelvuldig het spel te kort 
te houden en een aantal spelers 
het gezicht te veel op de bal hiel-
den i p v op vrijstaande en/of lo-
pende medespelers te richten. 
Na ca 10 minuten kwam er weer 
vaart in de aanval van de vogels 
en zag men een kopbal van Ron-
nie Nolles op de lat belanden en 
een schot van Rick Kluijskens 
net over de lat gaan terwijl Lars 
de kort een schitterende pas 
van rechts voor het doel langs 
zag gaan. Een aantal blessures 
vooral aan vogelzijde waren ge-
noodzaakt om verzorger Patrick 
Freriks in actie te laten komen.
Stormvogels kwam een aantal 
keren goed weg en Danny Blok 
had het moeilijk en zag zijn pas 
veelvuldig bij een tegenstander 
belanden. Aanvallend zag Tim 
Binkhorst zijn harde pingel net 
over de lat gaan nadat een VVIJ 
speler geel moest incasseren en 
de opgerukte Floid Hille zijn kop-
bal ook over de lat zag gaan.In de 
35 minuut kwam de doorbraak 
met een mooi doelpunt van Ron-
nie Nolles uit een samenspel 
Binkhorst- Groenewoud. ( 0-1). 

De wedstrijd werd wat romme-
lig met een aantal pittige bles-
sures bij Mike Dam, Binkhorst 
en Hille en werden doelpunten 
van Mike Dam en Ronnie Nol-
les afgekeurd. Een aantal moge-
lijkheden voor de IJsselsteiners 
werden ook niet benut en brak 
de rust met de kleinst mogelij-
ke stand in het voordeel van de 
gasten aan.
In de tweede helft werd al snel 
de doelman van VVIJ met een 
kanjer van Tim Binkhorst op 
de proef gesteld en ontston-
den er een aantal hoekshoppen 
die niets opleverde. Jurjen Dik-
ker werd vervangen door Misha 
Plug en Rick Kluijskens zag zijn 
schot gestopt door de doelman. 
V.V.IJ moest verder met 10 man 
wegens een tweede gele kaart 
en Floid Hille moest zich met een 
zware blessure laten vervangen 
door Mark Tol. Ook bij VVIJ werd 
een wissel gepleegd. In de 17 e 
minuut maakte Tim Groenewoud 
een einde aan de spanning door 
met één van zijn bekende af-
standsschoten de roos te tref-
fen. ( 0—2 )
VVIJ gaf zich nog niet gewon-
nen en zag doelman Ziere een 
ingeschoten bal net over de leg-
ger gaan om daarna een kop-
bal zelfverzekerd te stoppen. In 
blessuretijd schoot Ronnie Nol-
les uit een voorzet van Mike Dam 
naast. Vlak voor tijd maakte Lars 
de Kort op aangeven van Mike 
Dam uit een schitterende opge-
zette aanval het derde doelpunt ( 
0-3)  waarmee het einde kwam. 
De al bekende uitslagen van de 
andere wedstrijden waren zoda-
nig dat de vogels weer de rang-
lijst aanvoeren en een eventueel 
periode kampioenschap in het 
verschiet hebben indien zondag 
a s op Zeewijk, aanvang 14.00 
uur, tegen de Meern wel gewon-
nen wordt.

Volleybaltoernooi 
mini’s weer geslaagd
IJmuiden - En dat was het eer-
ste toernooi van dit seizoen! In de 
bekende Bankrashal in Amstel-
veen trapte (of serveerden) de 8 
Smashing Velsen teams weer af 
in hun maandelijkse toernooien. 
Inzet, lol, spanning, beweging, af 
en toe teleurstelling en bovenal 
teamspirit waren er te zien daar 
in de hal. Op niveau 6 (zeg maar 
al echt volleybal) lieten de orka-
nen hun trainingstijden uitbe-
talen. Met veel smashes, harde 
bovenhandse services en dui-
ken werd de tweede plek ge-
haald. Ook de Pierenwaaiers zijn 
voor de eerste keer actief op dit 
niveau en bleven zelfs ongesla-
gen met hun gelijkspellen. Bij 
de jongste op niveau 2 was het 
enthousiasme het grootst. Zo-

wel bij de teams Zeeleeuwen als 
de Zandkrabben waren ze heel 
geconcentreerd bezig met veel 
plezier en inzet met het volley-
bal, en zo hoort het. De Strand-
jutters op niveau 4 met nieuwe 
talenten in de gelederen won-
nen zelfs twee wedstrijden. Ook 
op niveau 4 waren de Stormlo-
pers voor de eerste keer waar er 
nog een beetje gewend moest 
worden aan de snelle balhan-
delingen. Op het volgend toer-
nooi in de Zeewijkhal op 06 no-
vember zullen ze gaan stralen.  
De Beachbabes en de Duintop-
pers spelen op niveau 3 en de-
den dat supergoed. Met veel in-
zet en goed kijken scoorden ze 
er lustig op los. Zie ook www.
smashingvelsen.nl.

IJmuiden - De politie heeft za-
terdag het rijbewijs ingevorderd 
van een 19-jarige IJmuidenaar, 
nadat hij zwaar onder invloed 
van alcohol op zijn snorfiets had 
gereden. De man werd aange-
houden op de Kennemerlaan. 

Rijbewijs
ingenomen

Clinic en wedstrijd
op Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Afgelopen 
zondag was het een gezellige 
drukte op Manege Kennemer-
gaarde. Met prachtig weer werd 
een dressuurclinc gegeven in de 

20 – 60 meter eb en vloed bui-
tenbaan van Manege Kennemer-
gaarde. Eric Hart wist de deelne-
mers met hun paard aan de gang 
te brengen en je zag de paar-
den en hun berijders steeds be-
ter presteren. Voor het publiek 
dat zich rondom de buitenbaan 
had geschaard, was het in het 
najaarszonnetje genieten van het 
getoonde. Om half één kwamen 
de deelnemers aan de buitenrit 
terug uit het Kennemerduin. Na 
een rit van 2,5 uur in de prach-
tige duinen en na het verzorgen 
van hun paard, gingen zij vol-
daan huiswaarts. In de binnen-
baan was er ondertussen voor de 
allerjongste ruitertjes een dres-
suurwedstrijd onder leiding van 
instructeur Ed de Keizer. Voor de-
ze jeugd op de betrouwbare po-
ny’s, veilig in de binnenbaan, was 
het ook genieten. Het aanstor-
mend jonge talent ging met een 
winstpunt rijker weer naar huis.

‘Bantmannen’
zien Abraham!
Santpoort-Noord - Afgelopen 
zondag zijn Gerard van Geldorp 
en Ron Roozen door hun vrien-
dengroep De Bantmannen op 
een ludieke manier verrast om 
hun 50ste verjaardag te vieren. 
Zij werden op het voetbalveld 
bij Velsen opgehaald en wer-
den daar verkleed als Lau-
rel en Hardy. Bij De Wildeman 
gingen ze lekker aan de koffie 

met appeltaart en vervolgens 
zijn ze gaan raften in Zoeter-
meer. Daar merkten ze dat ze 
toch allemaal wel tegen de 50 
lopen, want het bleek behoor-
lijk inspannend te zijn maar wel 
erg leuk. 
Voordat ze met de hele club 
gingen bbq’en hebben ze nog 
een afzakkertje bij De Halve 
Maan genomen.
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Jubileum Kennemer Jagers
Zaterdag 9 oktober 2010 was wet-
houder Ronald Vennik aanwezig bij 
het 75-jarig jubileum van wandel-
sportvereniging De Kennemer Jagers.

Hij prees de toegankelijkheid en het so-
ciale karakter van deze sport, die tot op 
hoge leeftijd beoefend kan worden. De 
heer Vennik overhandigde de voorzitter, 
mevrouw Koster-Rens, een bijdrage ter 
ondersteuning van de activiteiten van de 
vereniging. Daarbij waren ook aanwezig 

mevrouw Boot-Meijer, 2e secretaris, de 
heer Mulders die momenteel zowel se-
cretaris is als penningmeester, en de heer 
Lips, 2e voorzitter (van links naar rechts 
op de foto).

De vereniging Kennemer Jagers uit IJmui-
den werd op 4 oktober 1935 opgericht. 
Voor de circa 50 trouwe leden worden 
ongeveer 18 keer per jaar wandeltochten 
georganiseerd. Zie ook www.kennemer-
jagers.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Expositie in gemeentehuis
Alternatieve ambtsketens
Ambtsketens met hout, koper, zilver-
draad of schelpen. Op dinsdag 19 ok-
tober om 16.30 uur opent burgemees-
ter Franc Weerwind een expositie van 
alternatieve ambtsketens in de raad-
zaal van het stadhuis van Velsen. 

Studenten van de cursus Metaalbewer-
king van het Kunstencentrum Velsen 
hebben in het voorjaar van 2010 een aan-
tal alternatieve ambtsketens ontworpen.  
Deze worden tentoongesteld op het  
bordes bij de ingang van de raadzaal. 
De expositie wordt op dinsdag 19 okto-
ber om 16.30 uur feestelijk geopend met 
een korte lezing door burgemeester Franc  
Weerwind. De kunstenaars zijn aanwe-
zig om een toelichting te geven op hun 
ontwerp. Bovendien worden er foto’s van 
bijzondere ambtsketens uit het hele land 
getoond. De expositie is na 19 oktober 
nog te bezichtigen tijdens de begrotings-
sessies op woensdagavond 20 oktober en 
de raadsvergadering op donderdagavond 
21 oktober. (foto: Gemeente Velsen)

Koninklijke Onderscheiding 
voor mevrouw Rempt
Donderdag 7 oktober 2010 heeft me-
vrouw N. Rempt-Steenken uit Drie-
huis een Koninklijke Onderscheiding 
ontvangen uit handen van loco-burge-
meester Annette Baerveldt.

Mevrouw Rempt ontving deze onderschei-
ding, omdat zij zich al 65 jaar inzet als vrij-
willigster van de Unie van Vrijwilligers 
(UVV). Ze heeft hulp verleend aan men-
sen die in de oorlog in Duitsland te werk 
waren gesteld en bij hun terugkeer in Ne-
derland geen onderdak hadden. Ook deed 
zij vanuit de UVV administratief werk voor 
de stichting Nederland helpt Indië. Me-
vrouw Rempt organiseerde vakantieweken 
voor bejaarden, kledingbeurzen, koopavon-
den voor gehandicapten en bejaardensoci-
eteiten. Tot op de dag van vandaag coör-
dineert zij de UVV-maaltijdvoorziening in 
Haarlem en rijdt tweemaal per week maal-
tijden rond voor Tafeltje Dekje. De afgelo-

pen twaalf jaar verleent ze hulp aan het ver-
zendteam van het mededelingenblad van 
de UVV. Mevrouw Rempt is benoemd tot lid 
in de Orde van Oranje Nassau. (foto: Mi-
chel van Bergen)

Advies: Emplacementsweg 
alleen gebruiken als het licht is
De gemeente Velsen adviseert 
fietsers en voetgangers om de 
Emplacementsweg in Velsen-Noord 
alleen overdag te gebruiken, als het 
licht is. 

Tijdens de werkzaamheden aan de 
Velsertraverse konden fietsers en 
voetgangers gebruik maken van de 
Emplacementsweg als omleidingsroute. 
Deze route was voorzien van tijdelijke 

verlichting. Toen de Velsertraverse klaar 
was, is de verlichting weer verwijderd. De 
gemeente beveelt fietsers en voetgangers 
aan om alleen overdag, als het licht is, van 
de Emplacementsweg gebruik te maken. 
Dan is het een uitstekende route. 

s Avonds en ’s nachts is het verstandiger 
om gebruik te maken van de route langs 
de Velsertraverse. Daar rijdt veel verkeer 
langs en dat is sociaal gezien veiliger.

Tijdelijke locaties voor
Het Terras en Bosbeekschool
Dorpshuis Het Terras en de groepen 
5 en 6 van de Bosbeekschool gaan 
in december verhuizen naar tijdelij-
ke noodlocaties aan de J.M. van Nas-
saulaan, totdat hun nieuwbouwplan-
nen zijn gerealiseerd. 

Op dit moment maken het dorpshuis en 
de Bosbeekschool nog gebruik van loka-
len in de voormalige MTS aan de Roos en 
Beeklaan in Santpoort-Noord. Vanwege 
nieuwbouwplannen op dit terrein loopt de 
tijdelijke huurovereenkomst voor dit pand 
op 31 december 2010 af.

Op dat moment is de nieuwbouw voor zo-
wel Het Terras als de Bosbeekschool nog 
niet gereed. Dit zal nog enkele jaren du-
ren. In Santpoort-Noord zijn voor zover 
bekend geen bestaande andere loca-
ties beschikbaar waar beide instellingen 
tijdelijk ondergebracht kunnen worden. 
Daarom wordt er aan de J.M. van Nas-
saulaan, ter hoogte van de Nickeriestraat, 
een groep tijdelijke units geplaatst. Het 
zijn een aantal klaslokalen en een grote-
re activiteitenruimte. Vanaf half december 
2010 zullen de organisaties hier naartoe 
verhuizen.
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paragrafen en progr. 15 (Algemene 
Dekkingsmiddelen)

 
Commissieruimte 2
Sessie 6
21.30 – 23.00 uur Begroting 2011, programma’s 1 

(Economische Zaken, Recreatie en 
Toerisme), 2 (Werkgelegenheid en 
Inkomen) en 9 (Ruimtelijke 
Ordening en Wonen)

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle agendapunten kan worden ingesproken.  
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk dinsdag 
19 oktober 2010 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, 
tel. (0255) 56 75 02 of via e-mail: griffier@velsen.nl 

RAADSPLEIN 21 OKTOBER 2010

Donderdag 21 oktober 2010 vanaf 19.30 uur vergadert 
de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Raadsvergadering - aanvang 19.30 uur

Raadzaal

Punt Onderwerp     
1 Opening

2 Vaststellen:
 - notulen raadsvergadering 30 september 2010
 - besluitenlijst raadsvergadering 30 september 

 2010
3 Afhandelen:

 - lijst van aan de raad gerichte brieven
 Debat, gevolgd door besluitvorming 
4 Verbonden partijen
5 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
 Kennemerland
 Besluitvorming
6 Begroting 2011 Centraal Nautisch Beheer 
 Noordzeekanaalgebied 

RAADSPLEIN 20 OKTOBER 2010

Woensdag 20 oktober 2010 vanaf 19.30 uur vergadert 
de gemeenteraad weer in het Raadsplein over de 
begroting 2011.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal
Sessie 1
19.30 - 21.00 uur Begroting 2011, programma’s 4 

(Jeugd en Educatie) en 6 (Sport)
 
Commissieruimte 1
Sessie 2
19.30 – 21.00 uur Begroting 2011, programma’s 7 

(Openbare Ruimte), 13 (College 
en collegeondersteuning) en 
14 (Middelen en Accommodatie-
beheer)

 
Commissieruimte 2
Sessie 3
19.30 – 21.00 uur Begroting 2011, programma’s 3 

(Maatschappelijke Zorg), 
5 (Cultuur en Culturele 
Voorzieningen) en 8 (Milieu, 
riolering en afvalstoffen)

 
Raadzaal
Sessie 4
21.30 - 23.00 uur Begroting 2011, programma’s 10 

(Openbare Orde en Veiligheid),
11 (Bevolkingszaken en burgerpartici-
patie) en 16 (Dienstverlening)

 
Commissieruimte 1
Sessie 5
21.30 – 23.00 uur Begroting 2011, vermogenspositie, 

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

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

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

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

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

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

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)

- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid
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7 Begroting 2011 Gemeenschappelijke regeling 
 ‘de Meergroep’
8 Herziening Burgerinitiatief Velsen
 Sluiting            

Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd - dat kan ook via de mail naar 
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
De stukken liggen ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein 
te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het 
Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken 
via de website www.velsen.nl 

De raad heeft in zijn vergadering van 30 september 2010 
een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

- Toelating van een tijdelijk raadslid
- Invoering Bestuurlijke Strafbeschikking voor overlast-

feiten
- Jaarrekening 2009/Begroting 2011 Gemeenschappelijke 

regeling Noord-Hollands Archief
- Vaststelling Verordening naamgeving en nummering 

adressen Velsen

De besluitenlijsten zijn in te zien op de website 
www.velsen.nl

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 

- een voetgangersoversteekplaats aan te leggen door 
het aanbrengen van een zebramarkering op de 
Hagelingerweg te Santpoort-Noord aan de zuidzijde 
van de kruising met de J.T. Cremerlaan, zoals 
bedoeld in het tweede lid van artikel 49 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en 
het plaatsen van een bord L02 (2x), zoals bedoeld in 
bijlage 1 van dit Reglement.

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

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

MANDAATBESLUIT BODEMKWALITEIT

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 
28 september 2010 mandaat verleend aan de secretaris-
directeur van de Milieudienst IJmond om namens hen 
handhavingbesluiten met betrekking tot de naleving van 
het Besluit bodemkwaliteit te nemen en te ondertekenen.
Het besluit treedt in werking op de datum van deze 
publicatie en ligt gedurende zes weken ter inzage. 
Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden 
ingediend.

Ter inzage
Het mandaatbesluit ligt voor eenieder ter inzage bij de 
receptie van het stadhuis en bij de Milieudienst IJmond.

Algemene informatie
Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefo-

nisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur 
bij de Milieudienst IJmond. 
Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk. Postadres: 
Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. 
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: 
info@milieudienst-ijmond.nl 

Velsen, 14 oktober 2010.

NIEUWE BESTEMMING 
DE BOSBEEKSCHUUR GEZOCHT

De gemeente Velsen zoekt voor De Bosbeekschuur, 
gelegen aan de Velserhooftlaan te Sanpoort-Noord, een 
nieuwe bestemming en hiermee een huurder die voor 
eigen kosten en risico de schuur wil huren/exploiteren. 
De gemeente Velsen start daarom een selectieprocedure 
om een geschikte kandidaat te vinden.

De gemeente wil een nieuwe invulling geven aan de 
karakteristieke schuur met architectuurhistorische 
waarde, gelegen aan de rand van het Burgemeester 
Rijkenspark te Santpoort-Noord. De schuur verkeert in 
slechte staat van onderhoud; de gemeente zal -voordat 
een eventuele huurder het pand betrekt- de nodige 
herstelwerkzaamheden aan het dak laten verrichten.

De nieuwe invulling van De Bosbeekschuur wordt aan 
de volgende voorwaarden/selectiecriteria getoetst:
- past binnen het toekomstige bestemmingsplan ‘De 

Leck en De Bergen’ dat het eerste of tweede kwartaal 
2011 wordt vastgesteld; 

- behoud monumentale waarde;
- financiële haalbaarheid;
- functie voor de buurt/relatie met de omgeving; 
- ervaring met soortgelijke projecten. 

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar 
maken tot en met 15 december 2010.
Tijdens deze inschrijfperiode kunnen zij het gebouw 
bezichtigen op de volgende data:
woensdag 3 en vrijdag 5 november van 15.00 – 17.00 uur. 

Meer informatie over De Bosbeekschuur, de selectie-
procedure en het inschrijfformulier kunt u vinden op 
de website van de gemeente Velsen: www.velsen.nl.

VERORDENING NAAMGEVING EN 
NUMMERING ADRESSEN VELSEN

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken met 
inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend 
dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 30 sep-
tember 2010 heeft besloten:
- de Verordening naamgeving en nummering adressen 

Velsen vast te stellen.
- de Verordening naamgeving en nummering adressen 

Velsen in werking te laten treden op de dag na die 
van officiële bekendmaking.

In het kader van een verbetering van de dienstverlening 
aan de burger is het stelsel van basisregistraties geïntro-
duceerd. 

Als één van de basisregistraties wordt momenteel de 
Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) 
geïmplementeerd. Deze wet leidt ertoe dat verblijfs-
objecten, lig- en standplaatsen worden voorzien van 
een uniek adres, dat per 1 juli 2011 door iedere (over-
heids)organisatie moet worden gebruikt. 
De Wet bag bevat algemene richtlijnen voor het 
benoemen van openbare ruimten, woonplaatsen en 
nummeraanduidingen.
De Verordening naamgeving en nummering adressen 
Velsen is een uitwerking van de richtlijnen van de Wet 
bag, waarin de rechten en plichten van burger en 
gemeente zijn vastgelegd.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt derhalve in werking op 15 oktober 
2010.

Ter inzage
De verordening ligt gedurende twaalf weken ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden en nadien bij de afdeling Geo-Informatie & 
Statistiek. Deze verordening wordt ook gepubliceerd 
op de website van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl 

INVENTARISATIE T.B.V. BESTEMMINGS-
PLAN ‘HAVENGEBIED IJMUIDEN’

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens een 
nieuw bestemmingsplan op te stellen voor het gebied 
‘Havengebied IJmuiden’. Het gebied omvat het haven-
gebied en het aangrenzende bedrijventerrein. Het 
gebied wordt als volgt begrensd: in het noorden door 
de noordzijde van de havens, de Bik en Arnoldkade en 
de Koningin Wilhelminakade. In het oosten door de 
Julianabrug, de Havenstraat, en de Dokweg, de 
bedrijfsbebouwing langs de Dokweg valt binnen het 
bestemmingsplan. Voorts wordt het plangebied in het 
zuiden begrensd door de Ampèrestraat en in zuidweste-
lijke richting door de Westonstraat, Badweg en het 
Kwelderpad en voorts door de westzijde van de 
IJmondhaven. De Seaport Marina maakt geen deel uit 
van het plangebied. Op onderstaande afbeelding is 
het plangebied middels een bolletjeslijn weergegeven.

De directe aanleiding om een nieuw bestemmingsplan op 
te stellen voor dit gebied is gelegen in de actualiserings-
plicht die de gemeente heeft. Elke 10 jaar dient een 
bestemmingsplan geactualiseerd te worden. Voor ‘Haven-
gebied IJmuiden’ is nu de tijd om het bestemmingsplan 
te actualiseren.

Inventarisatie initiatieven in het plangebied
Om bij het opstellen van de hierboven genoemde 
bestemmingsplannen rekening te kunnen houden met 
toekomstige ontwikkelingen vragen wij iedereen die 
binnen een periode van 10 jaar hiertoe concrete plannen 
en ideeën heeft, deze aan de gemeente kenbaar te 
maken. Het initiatief dient binnen 4 weken na publicatie-
datum in het bezit te zijn van de gemeente Velsen. 
Per initiatief wordt een afweging gemaakt of deze in 
het bestemmingsplan zal worden meegenomen. Deze 
afweging wordt opgenomen in een startdocument, 
welke aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 
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Wilt u een initiatief indienen?
U dient uw initiatief binnen vier weken na publicatie-
datum in te dienen bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, 
onder vermelding van ‘Bestemmingsplan Havengebied 
IJmuiden’. Voor het maken van een afspraak of vragen 
over vorm en inhoud van het in te dienen initiatief 
kunt u contact opnemen met mevrouw S. Noorlander 
op telefoonnummer (0255) 56 72 00. 

IJmuiden, oktober 2010

KAPVERGUNNINGEN

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

straat en huisnummer aantal en soort   
Gildenlaan ong. 20 bomen 
(bomen mogen worden gekapt vanwege renovatie 
Plantsoenen 2010)
Rijksweg 331 1 eik 
Akenpad ong. 4 perenbomen 
(bomen mogen worden gekapt omdat deze ernstige 
overlast veroorzaken voor de bewoners)
Gijzenveltplantsoen ong. 1 iep 
Brederoodseweg 49 1 robinia, 1 den en 1 eik

Dagtekening van deze kapvergunningen is 12 oktober 
2010.

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

Voor informatie over bovenstaande kap-/verplant-
vergunningen kunt u contact opnemen met de afdeling 
Wijkbeheer via www.velsen.nl of telefonisch op tel. 
(0255) 56 72 00 (werkdagen van 09.00-16.00 uur)

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 onderstaand bouwplan:
BL-224-2010  Kanaalstraat 240 te IJmuiden; het 

oprichten van een berging

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 15 oktober t/m 25 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), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.
De naar voren gebrachte zienswijzen zullen bij de 
beoordeling van de aanvragen betrokken worden. Uw 
zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam en 
adres, de datum, het besluit waarop zienswijze betrek-
king heeft en de redenen van uw zienswijzen.

RIJKSMONUMENTENVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft monumentenvergunning verleend voor:
MO-12-2010  Driehuizerkerkweg 138 te Driehuis NH; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

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 Bestuurs-
recht, 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 voorzienin-
genrechter van de rechtbank Haarlem, sector Bestuurs-
recht, 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

Het volgende plan is 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 15 t/m 28 
oktober 2010 ter inzage.
BP-196-2010  Elzenstraat 9 te IJmuiden; het veranderen 

en vergroten van een woning met een 
dakopbouw

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-200-2010  De Savornin Lohmanlaan 16 te Velsen-

Zuid; het veranderen en vergroten van 
een erker

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

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

BL-222-2010  Schaepmanlaan 4 te Driehuis NH; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een aanbouw (serre)

BL-227-2010  Genieweg 1 te Velsen-Zuid; het plaatsen 
van dakkapellen

BP-169-2010  Eikenstraat 2 te IJmuiden; het gewijzigd 
uitvoeren van BP-371-2007 (het oprichten 
van 33 eengezinswoningen, 32 apparte-
menten en 2 garages (Eikenstraat, 
Zandersstraat, Popelstraat en 
Velserduinweg)

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

BP-183-2010  Wenckebachstraat ong. te Velsen-Noord; 
het plaatsen van een kunstwerk (weste-
lijke randweg op de grens met 
Beverwijk)

BP-185-2010  Dokter de Grootlaan 3 te Santpoort-
Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning en garage

BP-194-2010  Dennekoplaan 35 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van de 2e verdieping 
van een woning

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch 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-144-2010  Linie 12 te Velserbroek; het oprichten 

van een berging
BL-184-2010  Dokweg ong. te IJmuiden; het plaatsen 

van een reclamebord
BL-188-2010  Stelling 52 te Velsen-Zuid; het oprichten 

van een berging
BP-192-2009  Amsterdamseweg 81 te Velsen-Zuid; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw (zijgevel begane grond 
en 1e verdieping)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden gedurende zes weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd tegen dit besluit 
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de recht-
bank 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-92-2010  Stratingplantsoen ong. te Velsen-Noord; 

het verwijderen van asbestplaten uit de 
bodem van een tracé van 960 meter lang 
(loopt van oost naar west via de Melklaan, 
Geelvinckstraat, Watervlietstraat, 
Wijkerstraatweg en Stratingplantsoen)

SL-93-2010  Van Hogendorplaan 2 te Velsen-Zuid; het 
gedeeltelijk slopen van een schoolgebouw 
(dakconstructie gymzaal en 2 lokalen)

SL-94-2010  Noordersluisweg 75 te Velsen-Noord; 
het verwijderen van asbesthoudende 
plafondplaten

SL-95-2010  Roos en Beeklaan 4 te Santpoort-Noord; 
het slopen van een schoolgebouw

SL-96-2010  Velserduinweg 48 te IJmuiden; het strip-
pen van een woning

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch 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-23-2010  De Lumeystraat 11 te IJmuiden; verzoek 

ontheffing voor hondentrimsalon 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.

MONUMENTENVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft monumentenvergunning verleend voor:
MO-10-2010  Bloemendaalsestraatweg 98 te 

Santpoort-Zuid; het verbouwen van een 
gemeentelijk monument
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Velsen-Zuid - De politie heeft 
maandag rond 22.45 uur op het 
Pontplein een 27-jarige automo-
biliste uit IJmuiden aangehou-
den die betrokken was geweest 
bij een aanrijding zonder letsel. 
Uit een ademanalysetest bleek 
dat de vrouw ernstig onder in-
vloed van alcohol was. Haar be-
schadigde auto was is wegge-
sleept door een bergingsbedrijf. 
Tegen de vrouw is proces ver-
baal opgemaakt.

Onder invloed

IJmuiden - Maandag rond 18.30 
uur vond een aanrijding plaats op 
de kruising Lange Nieuwstraat 
met het Plein 1945. Een 16-jari-
ge IJmuidense op de bromfiets 
was vermoedelijk op de krui-
sing aangereden door een 65-ja-
rige automobiliste uit IJmuiden, 
die links af de Noostraat in wil-
de. Het letsel van het meisje op 
de bromfiets bleek mee te vallen.

Aanrijding

Van Vleuten in première
Velsen - Vijftien jaar stond Die-
derik van Vleuten op de plan-
ken naast Erik van Muiswin-
kel. Vorig seizoen maakten Erik 
& Diederik in de Stadsschouw-
burg Velsen een laatste geza-
menlijke buiging en zetten zij 
een punt achter hun indruk-
wekkende duocarrière. Geluk-
kig laat cabaretier en taalkun-
stenaar Van Vleuten ook solo 
van zich spreken. Op woensdag 
20 oktober (20.15 uur) speelt hij 
in de schouwburg de première 
van ‘Daar werd wat groots ver-
richt’. 
In de voorstelling neemt de ca-
baretier zijn publiek mee naar 
de zolder van zijn voorouders. 
En ontpopt hij zich als de ge-
schiedenisleraar die je je altijd 
wenste. In ruim anderhalf uur 
ontsluit hij een uniek familiear-
chief. En zo krijgt het theater-
publiek een confronterend les-
je maatschappijleer dat het zich 

nog lang zal heugen. Een caba-
retvoorstelling zoals je ze niet 
vaak meer ziet. Met ragfijn pi-
anospel en verzorgde taal in 
correct Nederlands, want daar 
hecht Diederik van Vleuten aan. 
In mei speelde D iederik van 
Vleuten de eerst twee ‘try outs’ 
van zijn gloednieuwe program-
ma ’Daar werd wat groots ver-
richt’ in het Witte Theater, om 
dan nu als vanouds de premiè-
re te komen spelen in ‘zijn’ Vel-
sense schouwburg. Van Vleuten 
onderhoudt warme banden met 
het theater waar hij al sinds zijn 
tijd bij Cabaret Zak en As (met 
Justus van Oel en Diederik van 
Vleuten).
Op woensdag 20 oktober staat 
Van Vleuten voor het eerst solo 
op de planken van het theater 
aan de Groeneweg. Prijs: 21,75 
euro, CJP 18,75e euro. Zie ook 
www.stadsschouwburgvelsen.
nl of bel 0255-515789.

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, 14 oktober 2010

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).

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Velsen maken bekend dat zij in de periode van 2 tot 
en met 11 oktober 2010 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voor-
bereidingsprocedure van toepassing is, hebben 
ontvangen:

Locatie:  Willem de Zwijgerlaan 48
Voor:  bomen verwijderen en jong groen aanplanten 
Datum ontvangst: 5 oktober 2010

Locatie:  J.P. Coenstraat ong.
Voor:  het kappen van 2 populieren op een speelplek 
 aan de J.P. Coenstraat 
Datum ontvangst: 6 oktober 2010

Locatie:  Van Hogendorplaan 2
Voor: het kappen van 1 eik, 2 iepen, 1 den bij 
 Gymnasium Felisenum en Telstar 
Datum ontvangst: 8 oktober 2010

Locatie:  Brederoodseweg 57
Voor:  het kappen van 2 kastanjes aan de 
 Brederoodseweg voor nr. 57 en voor lichtmast 35 
Datum ontvangst: 8 oktober 2010

Locatie:  Noorderlaan ong.
Voor:  het kappen van 7 populieren Noorderlaan/
 Hoflaan
Datum ontvangst: 8 oktober 2010

Locatie:  Oude Pontweg 163
Voor:  het vergroten van een woonwagen 
Datum ontvangst: 8 oktober 2010

Locatie:  Rijksweg 289
Voor:  nieuwbouw woning 
Datum ontvangst: 8 oktober 2010

Locatie:  Lijsterlaan 28
Voor:  het plaatsen van een dakkapel (voorgevel) 
Datum ontvangst: 11 oktober 2010

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

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
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