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Steenreliëf bij Zandloper bestaat 40 jaar

Leerkrachten herdenken 
oude Kennedyschool
IJmuiden - Vrijdagmiddag 17 
oktober 2008 kwamen verschil-
lende leerkrachten van de voor-
malige John F. Kennedyschool 
bijeen. Het was bijna 40 jaar ge-
leden dat de school werd ge-
opend. De leerkrachten poseer-
den bij het stralende steenreliëf 
dat kunstenaar Nico Betjes veer-
tig jaar geleden zelf metselend 
gestalte gaf. Het is te hopen dat 

dit kunstwerk niet verloren gaat, 
zoals de Kennedyschool.
Op 27 oktober 1969, opende de 
toenmalige lagere school haar 
nieuwe gebouw aan de Keet-
berglaan in Zeewijk met een 
feestprogramma voor de leerlin-
gen op de speelplaats. Vijf jaren 
van onderwijs in wijdvertakt-lig-
gende (nood)lokalen waren toen 
voorbij. In deze school leerden de 

Op de foto vanaf links Piet Adrichem, Coby Duijn-Alkemade, Gerard van Broekhuijsen, Ro Verzeilberg-Var-
ma, Gerard Kramer, Betty Wubbolts-Wals, Ton Bolder, Wilma Wessel-van der Plas, Joan Oling, Gerda Vel-
zeboer-Beentjes, Henny van Jaarsveld en Truus Neve-Jongejan (Willie Bakker-van Lieshout ontbreekt op 
de foto)

Geen verboden zaken 
bij controle schoolkluisjes
Velsen - Tijdens een door VIOS 
Velsen gecoördineerde actie zijn 
vorige week woensdag steek-
proefsgewijs kluisjes gecontro-
leerd op zes scholen voor mid-
delbaar onderwijs. Hierbij zijn 
geen zaken aangetroffen die 
wettelijk verboden zijn. Er was 
geen directe aanleiding, deze 
controle is een logisch vervolg 
op afspraken die zijn vastgelegd 
in het zogenaamde VIOS conve-
nant. Dit convenant is mede voor 

Velsen in 2007 opgesteld tus-
sen het onderwijs, politie, HALT 
en de gemeente met als doel om 
de ‘veiligheid in en om scholen’ 
( VIOS) actief te stimuleren en 
zo nodig te versterken. Het was 
voor het eerst dat deze actie op 
alle zes scholen gelijkertijd werd 
uitgevoerd. Zo krijgen de scho-
len een indicatie of kluisjes ge-
bruikt worden voor zaken die in 
strijd zijn met de schoolregels of 
zelfs verboden zijn.

Veel brandjes in IJmuiden
IJmuiden - De politie doet on-
derzoek naar een aantal branden 
in IJmuiden trok. Vorige week 
was het drie dagen raak. Woens-
dagavond brak tien minuten na 
elkaar brand uit in de rechter lift 
en linker lift van de Kruisbergfl at.  
Donderdagavond was de linker 
lift van de Schiplaanfl at aan de 
beurt, daarna de linker lift van 
de 6-hoog fl at aan de Schip-
laan. Rond 21.45 uur kwam een 
brandmelding van de rechter 
lift van de sterfl at. Vrijdagavond 
was er brand in de lift aan de Lo-
rentzstraat. Binnen een uur hier-
na werd een buitenbrand gemeld 
aan de Groeneweg. Hier bleek 
een papiercontainer in de brand 
te staan. Niet veel later stonden 

twee papierbakken aan de Wil-
lemsbeekweg in brand. Ook hier 
werd de brandweer bij gehaald. 
Alle branden zijn geblust door 
de brandweer van Velsen-Zuid 
en IJmuiden.
De politie heeft laten weten dat 
er een onderzoek is ingesteld. 
Ook zijn er verklaringen van be-
woners en jongeren afgenomen. 
Woningbedrijf Velsen gaat maat-
regelen nemen. Ook gaat Meld 
Misdaad Anoniem posters op-
hangen. 
De politie verzoekt bewoners die 
iets verdachts hebben gezien, 
zich te melden. Dit kan via te-
lefoonnummer 0900-8844 of via 
Meld Misdaad Anoniem op tele-
foonnummer 0800-7000.

kinderen lezen en schrijven. Tij-
dens het unieke keuzeuur waren 
de leerlingen actief met  volks-
dansen, schaken, fotograferen  
of in het documentatiecentrum 
met een werkstukje over de oli-
fant of over Rembrandt. 
Het einde van het gebruik van dit 
gebouw, sinds de fusie in 1995 
met de Eenhoornschool onder 
de naam de Zandloper, wilden 
de leerkrachten van de Kenne-
dyschool niet zomaar voorbij la-
ten gaan. 
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Geen hand voor
ogen zien in Velsen?
Velsen - Zou er in Velsen een 
plek zijn waar het zo donker is 
dat men geen hand voor ogen 
ziet? Er is zoveel verlichting dat 
echt donker zeldzaam is. Zater-
dag 25 oktober is er een nacht-
tocht in IJmuiden en het Nati-
onaal Park. In de Nacht van de 
Nacht kunnen mensen beleven 
dat ze best met wat minder licht 
toekunnen en dat donker zelfs 
fijn kan zijn. 
Zaterdag 25 oktober start de ex-
cursie om 19.00 uur voor de in-
gang van het gemeentehuis in 
IJmuiden, per fiets. Aanmelden 
via www.npzk.nl of telefonisch 
bij Duincentrum de Zandwaaier: 
023-5411129. De excursie duurt 
ongeveer anderhalf uur en is ge-
schikt voor volwassenen en kin-
deren vanaf 10 jaar. Op de fiets 
op zoek naar de lichtste en don-
kerste plekken in Velsen. In de 
bebouwde kom, maar ook in het 
Nationaal Park, waar de groep 
misschien wel nachtdieren te-
genkomt zoals uilen. Licht in de 

nacht kan fijn zijn, maar ook le-
lijk. Donker kan eng zijn maar 
ook heel fijn. In IJmuiden zijn 
veel verschillende plekken met 
licht en donker te vinden. Ook 
in het bos is het soms ook best 
licht al zou je dat niet denken. 
Normaal is het Nationaal Park na 
zonsondergang niet toeganke-
lijk. Dit keer wordt een uitzonde-
ring gemaakt. De Nacht van de 
Nacht wordt jaarlijks georgani-
seerd en is een initiatief van de 
Milieufederatie. Dieren maar ook 
mensen hebben steeds meer 
last van licht. Donker is een oer-
kwaliteit die rust geeft. De Ne-
derlandse nacht wordt elk jaar 
3 procent lichter en uit onder-
zoek blijkt dat 48 procent van de 
mensen last heeft van kunstlicht. 
Ook kost overbodig kunstlicht 
veel energie en draagt daarmee 
bij aan klimaatverandering. De-
ze nacht wordt getracht het een 
beetje minder licht te laten zijn. 
Meer informatie: www.laathet-
donkerdonker.nl.

SP in de Rivierenbuurt
IJmuiden - ,,Nou, dan moet u 
naar de straat kijken. Dat is toch 
geen gezicht. Het groen schiet er 
aan alle kanten uit en ze rijden 
er met hun wagens gewoon om-
heen”, of ,,Ik woon hier prima en 
heb het reuze naar mijn zin” en 
,,Ze zouden de omleiding van het 
verkeer in verband met werk-
zaamheden eerder en duidelij-
ker moeten aangeven” en ,,Wat 
hier ontbreekt zijn speelplaat-
sen voor kleine kinderen. Laatst 
nog is een speeltuintje verwij-
derd, nadat het eerst door jon-
geren als hangplek werd inge-
nomen en gesloopt”. Een greep 
uit de reacties van bewoners uit 
de Rivierenbuurt, waar de SP vo-
rige week vrijdag de wijk inging. 
Bewoners van de Merwedestraat 
maken zich zorgen over de komst 
van tweerichtingsverkeer door 
hun straat, de sloop van het ou-
de postkantoor en de bouw van 
een drietal hoge woontorens. Bij 
ouders met kinderen in de Waal-
straat is veilige speelgelegenheid 
– of beter het ontbreken ervan – 
een regelmatig terugkerend the-

ma. Vooral oudere bewoners wa-
ren redelijk tot zeer tevreden 
met hun buurtje. De SP-afde-
ling in Velsen hecht zeer aan dit 
soort directe contacten met bur-
gers. Waar mogelijk gaat zij met 
de signalen aan de slag. De ene 
keer wordt daarvoor de fractie 
ingeschakeld. Een andere keer 
gaat de afdeling zelf op onder-
zoek of neemt het initiatief om 
een knelpunt op te pakken. Er 
zijn ook toevalligheden. Zo belde 
SP-fractievoorzitter Frits Vrijhof 
bij een zeer oude dame aan. Na 
enig heen en weer praten kwam 
zij met 15 kilogram origineel ar-
chiefmateriaal over de Velser Af-
faire op de proppen: ,,Of we niet 
iemand weten die daar iets mee 
kan?”. Dan is een afspraakje met 
Conny Braam snel gemaakt. 
Bewoners uit de Rivierenbuurt 
die geen bezoek aan huis heb-
ben gehad, kunnen hun ver-
haal ook spontaan komen bren-
gen. Dat kan via telefoon of per 
e-mail naar: Gerko Buist (na 17 
uur) 0255 537749 of 06 28717998 
of via gerko.buist@quicknet.nl.

Postzegelbeurs
Santpoort-Noord - zondag 
26 oktober is er een postzegel-
ruilbeurs in Het Terras, Roos en 
Beeklaan 2a in Santpoort-Noord, 
georganiseerd door  Postzegel-
vereniging Santpoort. De beurs 
is geopend van 10.00 tot 16.00 
uur, er zijn ruiltafels, de toegang 
is gratis. 
Dus liefhebbers van postzegels, 
noteer deze datum alvast in uw 
agenda. Voor inlichtingen kunt 
u bellen met 023-5382274 (’s 
avonds).

Corus overweegt bouw 
warmtekrachtcentrale
Velsen - Het staalbedrijf Corus 
in IJmuiden overweegt om voor 
zijn energiebehoefte een warm-
tekrachtcentrale te laten bou-
wen op het Corus-terrein. In de 
voorgenomen centrale wordt de 
laatste stand der techniek toe-
gepast, wat resulteert in een 
schoon productieproces, een 
hoog rendement en lage emis-
sies. Daarmee voldoet een der-
gelijke centrale aan de beleids-
doelstelling van de regering in 
het programma Schoon en Zui-
nig: energieprojecten met hoog-
rendement en lage emissies, 
waarbij elektriciteitsopwekking 
wordt gecombineerd met warm-
teproductie. In de beoogde cen-
trale zullen de productiegas-
sen van het staalbedrijf in IJmui-
den worden ingezet. De startno-
titie voor het vereiste Milieu Ef-
fect Rapport is door de Provincie 
Noord-Holland bekendgemaakt 
in de Staatscourant en in plaat-
selijke bladen. De Provincie is de 
vergunningverlener. Tijdens deze 
MER-proceduren worden ver-
dere technische mogelijkheden 
voor efficiencyverbetering geïn-

ventariseerd. Belanghebbenden 
kunnen na publicatie binnen zes 
weken hun zienswijze naar voren 
brengen ten aanzien van de in-
houd van de startnotitie over de 
MER. Het streven is erop gericht 
om de centrale in 2012 operatio-
neel te laten zijn. Met de beoog-
de centrale zal voldaan worden 
aan alle relevante Europese- en 
nationale regelgeving.
Het ontwerp van de centrale is 
erop gericht om in alle situa-
ties het gasaanbod van Corus 
te kunnen verwerken en aan de 
stoomvraag te kunnen voldoen. 
Uit de productiegassen wordt 
meer rendement gehaald, ge-
richt op het voorkomen van het 
affakkelen van gas. 
Op grond van zakelijke overwe-
gingen ontwikkelt het staalbe-
drijf in IJmuiden plannen voor 
een energiecentrale op het ei-
gen terrein. De keuze hang sa-
men met de wens van Corus in 
IJmuiden om als staalbedrijf we-
reldwijd concurrerend te kun-
nen zijn en blijven en tegelijker-
tijd duurzaam te kunnen blijven 
produceren.

Bazar in de Bolder
IJmuiden - In gebouw de Bolder 
aan de Bloemstraat 124 in IJmui-
den-west vindt op vrijdag 24 en 
zaterdag 25 oktober de traditio-
nele Bolderbazar plaats. Op vrij-
dag is de start om 13.30 uur. Op 
zaterdag gaat de deur open om 
11.00 uur. Op beide dagen zijn tal 
van activiteiten en verkooppun-
ten .Er is een rommelmarkt, ver-
koop van (oude)boeken, platen 
en cd’s, diverse kraampjes met 
allerhande spullen en lekker-
nijen, een boodschappenstand, 
een grabbelton uit oma’s tijd en 
uiteraard nog veel meer. De za-
terdag staat in het teken van de 
kinderen met ’s middags van-

af 14.30 uur het Rad van Avon-
tuur met mooie prijzen. Ook de 
overbekende zeer ruime sorte-
ring van tweede hands kleding is 
weer aanwezig. De ingang daar-
van is aan de Koninging Wilhel-
minakade 117 in (ingang Kerk). 
Kom vrijdag overdag en zater-
dag overdag en ’s avonds naar 
de oudste en meest gesorteerde 
bazar van Velsen. 
De opbrengst van de bazar is 
deels bestemd voor het in stand 
houden van de markante Engel-
munduskerk aan de Koninging 
Wilhelminakade. Een deel van 
de opbrengst gaat naar een doel 
buiten de Kerk.

Full Count in 
Villa Westend
Velserbroek - Op zondag 26 
oktober speelt Full Count in Vil-
la Westend, de uitspanning aan 
de Westbroekerplas aan de zui-
drand in Velserbroek. De band 

bestaat uit negen ervaren mu-
zikanten uit Haarlem en Velsen 
en speelt een breed genre: soul, 
rock, Nederlandstalig en huidige 
hits. Het optreden begint om 16 
uur, de entree is gratis en ieder-
een is van harte welkom bij dit 
optreden in het kader van live@
villawestend..

‘Om te zingen naar de 
kerk’ in de Ichthuskerk
IJmuiden - Op zaterdag 25 ok-
tober 2008 is er weer een avond 
‘Om te zingen naar de kerk’ in 
de Ichthuskerk aan de Snellius-
straat 40 in IJmuiden. Er wor-
den prachtige liederen uit aller-
lei bundels gezongen. Zin om 
een klein uurtje geestelijke lie-

deren te zingen? Jan Schotvan-
ger praat de liederen aan elkaar 
en leidt tevens de samenzang. 
Ary Rijke, de vaste organist voor 
deze avonden, bespeelt het or-
gel. De avond begint om 19.30 
uur en de kerk is om 19.00 uur 
open.
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 Win met een kleurplaat 
een reis naar Euro Disney
Velsen - Dit jaar viert Euro Dis-
ney Parijs haar vijftiende verjaar-
dag. Een bezoekje is dan ook een 
aanrader. Autobedrijf Jaap Kok 
en Star Travel IJmuiden spon-
soren samen de jaarlijkse kleur-
wedstrijd, waarmee nu een reis 
voor twee personen, ter waarde 
van 400 euro, naar Euro Disney 
te winnen is. Kinderen doe dus 
je best en win die reis.

Met Star Travel en Autobedrijf  
Jaap Kok kun je veilig en zeker 
op reis. Bij Star Travel kun je al-
tijd terecht voor een uitstekende 
en ontspannen vakantie, want 

Gerry en haar team staan garant 
voor een betrouwbaar en gede-
gen reisadvies. En in deze bar-
re financiële tijden kunt u op hen 
rekenen, want tot 1 december 
2008 kunt u voor pakketreizen 
een leuke korting krijgen met de 
‘Dobbel uw korting bij elkaar ac-
tie’. En wint u niet, kom dan toch 
eens kijken naar de leuke Disney 
arrangementen die nu te boe-
ken zijn.
Bij Autobedrijf Jaap Kok kunt u 
deze dure maanden rekenen op 
een extra hoge korting op de 
prachtige occassions vanaf 1500 
euro, en bovendien rekenen op 

een zeer goede inruilprijs. 
Kleurplaten kunnen worden af-
gehaald en ingeleverd bij De Jut-
ter en De Hofgeest aan Zeeweg 
191 in IJmuiden; Reisburo Star 
Travel, Velserhof 109 in IJmui-
den; Autobedrijf Jaap Kok, Frans 
Naereboutstraat 2-4 in IJmuiden 
of bij Postkantoor en Read Shop 
aan Hoofdstraat 177 in Sant-
poort-Noord. De kleurplaten die-
nen voor 15 november te worden 
ingeleverd op een van boven-
staande adressen.
Deze actie is mede mogelijk ge-
maakt door Sandra Koelemeij 
van www.studio-idsign.nl.

Star Travel en Jaap Kok sponsoren wedstrijd

Musicalgroep BOMS speelt
‘Weer Wat Nieuws’
IJmuiden - Het aantal abonnees 
van de krant die in de jaren 60 
opgericht is door hoofdredacteur 
Andre de Bock, gespeeld door 
Leo Schaap, loopt schrikbarend 
terug. Daarnaast kunnen de lay-
out en de in-
houd van de 
artikelen een 
o p f r i s b e u r t 
gebruiken. De 
redactie zoekt 
een oplos-
sing voor de-
ze problemen 
en gaat aan 
de slag. Met 
dit gegeven is 
het artistieke 
team van de 
musicalgroep 
BOMS aan de 
slag gegaan 
met resultaat 
een origine-
le musical met 
de titel: BOMS speelt: ‘Weer Wat 
Nieuws.’ Schrijver van de musi-
cal (Sietze Dolstra) zet deze mu-
sical in één krachtige zin neer: 
“De voorstelling biedt één gro-
te en vele kleine musicals in één 
doordenderende show.” Tussen 
de wervelende beginscène en de 
spectaculaire show ter afsluiting 
wordt door de journalisten op ori-

ginele wijze hun specialisme per 
showblok behandeld. Onder lei-
ding van regisseuse en choreo-
grafe Yolanda Germain en muzi-
kaal leider/arrangeur Bert Stoots 
is ruim een jaar intensief geoe-

fend. Iedereen 
is van harte 
welkom bij de 
musical BOMS 
speelt: ‘Weer 
Wat Nieuws’, 
een produc-
tie die geschikt 
is voor jong en 
oud. 
De voorstel-
lingen vinden 
plaats op: 6 no-
vember try-out, 
8 november 
première en op 
11, 13, 14 en 
15 november. 
Aanvang 20.30 
uur  op 9 no-

vember is er een matinee, aan-
vang 14.30 uur. 
Kaartverkoop: Leny Warmenho-
ven, tel 0255 521026. of E-mail: 
lenywarmenhoven@quicknet.nl 
of via www.musicalgroepboms.
nl.
Veertien dagen voor de eerste 
voorstelling ook via de kassa van 
het Witte Theater

Jeugd centraal
bij Koffieconcert
Santpoort-Noord - Op 26 ok-
tober verzorgen de opleidings-
orkesten van Soli en de IJmui-
der Harmonie een gezamenlijk 
koffieconcert. Kinderen kunnen 
kennis maken met gezamenlijk 
musiceren en samen met hun 
ouders kunnen ze bij beide or-
kesten met eventuele vragen te-
recht. 
Het Opleidingsorkest van de 
IJmuider staat onder leiding van 
Bob Kanne. Het orkest is onder-
deel van de afdeling opleidin-
gen: de afdeling die zorg draagt 
voor de totale muzikale scholing 
van alle leerlingen van de IJmui-
der Harmonie. Het Opleidingsor-
kest heeft de samenstelling van 
een harmonieorkest en leidt de 
muzikanten op voor het Concer-
torkest. In het Opleidingsorkest 
spelen leerlingen van alle leef-
tijden en zij worden ondersteund 
door een aantal ervaren leden 

van het Concertorkest. Telefoni-
sche informatie via 0255-532038 
of kijk op www.ijmuider-harmo-
nie.com.
In het Opleidingsorkest van So-
li spelen een aantal leerlingen al 
één of meerdere jaren mee na 
het behalen van het  A-diploma. 
Het Opleidingsorkest doet ook 
mee aan concerten. Doel is voor-
al het samen muziek maken en 
ook het luisteren naar elkaar, zo-
dat na verloop van tijd de over-
stap naar een ander onderdeel 
van de vereniging gemaakt kan 
worden.  Het orkest staat onder 
leiding van Michiel Drijver. 
Meer informatie geeft Jeanet 
Arisz via telefoonnummer 0255-
512573, of kijk op www.soli.nl 
Het gezamenlijk koffieconcert 
op 26 oktober begint om 12.00 
uur en vindt plaats in het Soli-
gebouw aan de Hagelingerweg, 
nabij station Driehuis.

Theater in
bibliotheek
IJmuiden - Theater De Over-
kant speelt in het kader van de 
Campagne ‘Nederland Leest’ op 
24 oktober om 20.00 uur de mu-
ziek en theatervoorstelling ‘Twee 
Vrouwen & een man’. In de cen-
trale bibliotheek wordt gefanta-
seerd over het relaas van de toe-

schouwers bij de liefdestragedie 
uit het boek ‘Twee Vrouwen’ van 
Harry Mulisch. Verhalen van een 
ouder, de buurvrouw en een be-
waker die in het boek niet ver-
teld worden. 
Er wordt meeslepend verhaald 
en gezongen over alle verschij-
ningsvormen van de liefde: over 
verleiding en euforie, over ont-
goocheling en diepe wanhoop, 
over leven en dood. 

Tremenda en Soli
een unieke combinatie
Driehuis - Het Beverwijks Ora-
toriumkoor Tremenda onder lei-
ding van Hans Timmer geeft op 
zaterdag 25 oktober een con-
cert in de Agathakerk in Bever-
wijk waarbij zij begeleid zal wor-
den door het Harmonieorkest 
van muziekvereniging Soli. Het 
circa 80 leden tellende Oratori-
umkoor Tremenda geeft regel-
matig concerten met medewer-
king van beroepszangsolisten en 
kamerorkest of symfonieorkest. 
Op 25 oktober zal het gezamen-

lijk uit te voeren werk het Requi-
em van de Hongaarse componist 
Frigyes Hidas (1928-2007) zijn 
met medewerking van vier be-
roepszangsolisten. 
Ter herdenking aan de opstand 
tegen het communistische re-
gime in Hongarije in 1956 heeft 
Hidas dit circa 1 uur duren-
de requiem gecomponeerd, dat 
in makkelijk begrijpbare mu-
ziek het grote thema nieuw ge-
stalte geeft. De première van dit 
stuk vond plaats op 3 november 

Soli en Tremenda in Stadsschouwburg Velsen in 2005

1996 in Budapest. Het Requiem 
is voor het eerst in Nederland 
uitgevoerd op woensdag 16 ju-
li 1997 door de Koninklijke Mi-
litaire Kapel en het Hongaarse 
Budapest Chorus ter nagedach-
tenis aan de slachtoffers van de 
vliegramp met het C-130 Hercu-
les transportvliegtuig op 15 ju-
li 1996. 
Soli bestaat in 2009 100 jaar en 
ter gelegenheid daarvan wordt 
onder andere gewerkt aan een 
CD welke 100 jaar hoogtepun-
ten uit de muzikale geschiede-
nis van Soli weer zal geven. Tij-
dens dit concert zullen vier de-
len met het koor worden uitge-
voerd en als Live opname op de 
CD komen.
Kaarten voor deze unieke ge-
legenheid zijn te verkrijgen bij 
Kennemer Theater Beverwijk 
telefoon 0251-221453 dinsdag 
tot en met vrijdag van 10.00 tot 
17.30 uur en zaterdag van 10.00 
tot 14.00 uur of via de websi-
te: www.kennemertheater.nl en 
kosten in de voorverkoop 20 eu-
ro en aan de kerk 24 euro. Van-
uit Soli heeft Theo Molenaar de 
mogelijkheid om kaarten te ver-
strekken. Theo is bereikbaar via 
th.molenaar@tiscali.nl of 0255-
530406 Voor meer info ga naar 
www.soli.nl
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Herfst- en winterkorting 
bij Yogastudio IJmuiden
IJmuiden - Yogastudio IJmui-
den opende ruim twee maanden 
geleden haar deuren. Sindsdien 
wordt yoga steeds meer een be-
grip in IJmuiden. Ondertussen 
worden alle lessen goed bezocht 
en zijn er zelfs extra lessen toe-
gevoegd. Vooral de kinderyo-
ga lessen worden druk bezocht. 
In de leeftijdscategorie van acht 
tot twaalf jaar is nu buiten de les 
van donderdagmiddag een extra 
les op dinsdagmiddag. Deze bo-
venverwachte opkomst is voor-
al te danken aan de Jeugdsport-

pas, een geweldig initiatief van 
de gemeente Velsen die ieder 
kind de mogelijkheid tot spor-
ten biedt. 
In het schooljaar 2008/2009 
biedt Yogastudio IJmuiden in sa-
menwerking met Jeugdsportpas 
in totaal vier cursussen kindery-
oga aan. De eerste cursus van 
vier lessen is reeds afgerond en 
de tweede cursus begint in week 
47. De lessen voor deze cursus 
op dinsdag en donderdag zijn al 
vol! Voor de cursus op maandag-
middag zijn er nog enkele plaat-

sen vrij voor kinderen van vier tot 
zeven jaar. 
,,Er is veel behoefte aan per-
soonlijke aandacht”, zegt Miran-
da de Graaf, oprichtster van Yo-
gastudio IJmuiden. ,,Dit is ook de 
kracht van Yogastudio IJmuiden’.
Buiten de reguliere lessen is het 
ook mogelijke om les te krijgen 
in een één-op-één situatie. Dit 
kan in de vorm van een privéles 
en zelfs therapeutische lessen 
behoren tot de mogelijkheden.
Personal Yoga Therapie (PYT) is 
bedoeld voor leerlingen met me-
dische/therapeutische proble-
men die persoonlijke aandacht 
vereisen. 
Bij PYT wordt er één op één ge-
werkt met de cliënt. Aan de hand 
van een effectief oefenprogram-
ma van dertien lessen, welke is 
toegesneden op de persoonlij-
ke behoefte en wensen van de 
cliënt, biedt PYT fantastische 
mogelijkheden voor het gene-
zen, verbeteren of verlichten van 
kwalen en ziektes et cetera”, al-
dus de Graaf. 
Om nog meer mensen de gele-
genheid te bieden om kennis te 
maken met de positieve effecten 
van yoga is er in de maanden no-
vember en december een herfst- 
en winteraanbieding. Iedereen 
die in de maand november of 
december een abonnement af-
sluit bij Yogastudio IJmuiden 
ontvangt 30 procent korting op 
het abonnementsgeld in de eer-
ste twee maanden van het abon-
nement. Knip de Aanbiedings-
bon uit de krant en lever hem in 
bij Yogastudio IJmuiden.
 Voor meer informatie over deze 
aanbieding en Yogastudio IJmui-
den zie www.yogastudioijmui-
den.nl.

DekaMarkt met 
energiezuinig diepvries
IJmuiden -  Woensdag 22 okto-
ber opende DekaMarkt aan het 
Marktplein in IJmuiden de deu-
ren van haar vernieuwde winkel. 
DekaMarkt Marktplein kreeg 
een algehele opknapbeurt.
De hele winkel werd geschilderd 
en de indeling ging compleet ‘op 
de schop’. Voor de klanten is dit 
wel even wennen.
Maar al spoedig zal blijken dat 
deze nieuwe indeling vooral veel 
voordelen biedt. Geheel nieuw 
zijn de hypermoderne, energie-
zuinige diepvriesmeubels en 
stellingen.
Klanten die op zaterdag 25 ok-
tober voor minimaal 15 euro 
boodschappen doen, krijgen een 
pondje krent gratis. 
Bedrijfsleider Richard Vriesman: 

“Zo’n verbouwing brengt na-
tuurlijk de onvermijdelijke over-
last met zich mee. Maar dat was 
het waard. Ik ben erg blij met de 
nieuwe winkel. Het is voor de 
klanten prettiger boodschappen 
doen en voor ons fijner werken. 
Iedereen gaat er dus op vooruit.”
Dekamarkt heeft in deze nieuwe 
winkel gekozen voor een vries-
kast met de laatste technische 
ontwikkelingen op het gebied 
van energiebesparing. 
Dit maakt de kast 42 procent 
energieefficiënter ten opzich-
te van een conventionele vries-
kast. Met de toepassing van de-
ze maatregelen bespaart Deka-
Markt het stroomverbruik van 
circa negen huishoudens (bron: 
www.milieucentraal.nl). 

Witte Theater
Met korting naar de film
IJmuiden - Vrijdag 24 en 
woensdag 29 oktober om 20.30 
uur wordt de film ‘Il y a long-
temps que je t’aime’ gedraaid in 
het Witte Theater aan de Kanaal-
straat 257 in IJmuiden.
Vijftien jaar heeft de voor moord 
veroordeelde Juliette (Kristin 
Scott Thomas) in de gevangenis 
doorgebracht. Haar familie heeft 
haar verstoten. Als ze vrij komt 
heeft alleen haar zus Léa com-
passie en biedt haar onderdak 
aan. Voor het eerst maakt Juliet-

te kennis met haar zusters echt-
genoot Luc en hun twee kinde-
ren. 
Bijna woordeloos proberen de 
zusters de draad weer op te pak-
ken. Maar het blijkt niet zo een-
voudig alle voorbijgaande jaren 
van afwezigheid en vooroorde-
len zomaar te overbruggen en 
bespreekbaar te maken, waar-
door echte toenadering tussen 
de zussen moeilijk is.
Toegang normaal 6 euro, met 
bon 2 euro korting.

e2,- korting 
bij inlevering van deze bon voor ‘il y a longtemps que je 
t’aime’ op 24 en 29 oktober 2008 om 20.30 uur. Bon is geldig 
voor 2 personen

Koeien weer op stal
bij boerderij Zorgvrij
Velsen-Zuid - De koeien van informatieboerderij Zorgvrij in Spaarn-
woude zijn weer op stal gezet. Het weer wordt nu echt herfstachtig 
en daarom hebben de boeren hun 30 koeien en één stier naar de 
stal gebracht.

’t Mosterdzaadje
Viool- piano-duo en 
Zanzaretta Quintet
Santpoort-Noord - Vrijdag 24 
oktober om 20.15 uur zijn de vi-
oliste Lieke te Winkel en de pi-
aniste Femke de Graaf te gast 
in ’t Mosterdzaadje. Zij voeren 
werk uit van Ysaije, Poulenc en 
Beethoven. Lieke is concert-
meester bij het Tonkünstler Or-
chester Wenen. Ze woont in We-
nen, maar het weerhoudt haar 
niet met Femke de Graaf ook in 
Nederland concerten te geven. 
Femke is dan ook de meest en-

thousiaste en professionele pi-
aniste om mee samen te wer-
ken. Zij is beroepsmatig verbon-
den aan de afdeling Jong Talent 
van het Conservatorium in Am-
sterdam. Het concert is onder-
deel van een concertreis door 
Nederland. 
Zondag 26 oktober om 15.00 uur 
zingt het Zanzaretta Quintet ma-
drigalen van de rond 1600 com-
ponerende prins Carlo Gesual-
do da Veneso. Ook vijfstemmige 

muziek van zijn tijdgenoten zo-
als Monteverdi, De Monte, Luz-
zaschi, Marenzio zal in ’t Mos-
terdzaadje klinken. Gesualdo da 
Veneso regeerde rond 1600 in 
de buurt van Napels over uitge-
strekte landerijen. Het was een 
excentrieke man met een vreem-
de levenswandel, waarover op de 
concerten uit de doeken wordt 
gedaan. De teksten kennen een 
sterke dramatiek en worden met 
een knipoog uiteengezet.  
’t Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29, telefonisch be-
reikbaar via 023-5378625
Vanaf een half uur voor aan-
vang is de zaal open. Toegang 
is vrij, een bijdrage in de onkos-
ten wenselijk. Zie ook www.mos-
terdzaadje.nl 

Basiscursus Geloven
IJmuiden – Na hard werken is 
het goed om samen te eten. De 
eerste christelijke gemeenschap-
pen waren dat dan ook gewend 
om te doen. Aan het eind van de 
dag verzamelden ze zich ergens. 
Tijdens het eten kwamen ze van-
zelf met elkaar in gesprek.
Harald Münch wil dat terug laten 
komen. Een gezamenlijke maal-
tijd, met aansluitend een kor-
te, uitdagende inleiding. Daarna 

gelegenheid om er over verder te 
praten. Er is al veel ervaring op-
gedaan met de cursus. Voor de 
een is het een eerste kennisma-
king met geloven, voor de ander 
een vernieuwing, een upgrade. 
Voor weer een ander is het een 
verdieping. Alles kan. Het gaat 
om acht bijeenkomsten. Er wordt 
begonnen met een gezamenlij-
ke maaltijd, deelnemers kunnen 
aanschuiven in het  Oud-Katho-

lieke verenigingsgebouw de Bol-
der, Bloemstraat 124 in IJmui-
den. Woensdag 29 oktober om 
18.30 uur is de eerste bijeen-
komst. De deelnemers spreken 
dan af wanneer ze in het vervolg 
bij elkaar willen komen. Zij hoe-
ven geen lid te zijn van een kerk 
om deel te nemen aan de bij-
eenkomsten. De cursus is zo op-
gezet dat ieder er wat mee kan. 
In verband met de maaltijd van 
te voren opgeven. Dit kan tele-
fonisch via 0255-515260 of via 
fam.munch@planet.nl.
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Noord-Hollandse Brassbands in concert

Try-out voor Concours
en NK Felison Brass
Velsen-Noord - Voor de vier-
de keer organiseert Brassband 
Felison Brass uit Velsen-Noord 
een Try-out concert, dit keer in 
de Vredevorstkerk in Beverwijk. 
Dit jaar is er voor een grote lo-
catie gekozen om iedereen een 
plekje te geven en om de goe-
de akoestiek van deze kerk. Tij-
dens dit concert zullen Felison 
Brass, Kunst naar Kracht en Am-
sterdam Brass voor het eerst het 
verplichte werk voor het Neder-
landse Brassband Kampioen-
schap (NBK) ten gehore bren-
gen in de vorm van een Try-out. 
Het NBK wordt op 28 en 29 no-
vember gehouden. Er doen in die 

twee dagen 46 brassbands mee, 
uitkomend in vijf divisies. Buiten 
de verplichte werken zullen de 
drie orkesten ook nog een paar 
andere onvervalste brassband 
stukken laten horen met een  af-
wisselend repertoire.  
De brassband uit Velsen-Noord  
is verder druk bezet met optre-
dens binnen en buiten de regio 
en zal in 2009 haar 50-jarig ju-
bileum vieren. De Try-out van de 
drie brassbands vind plaats op 
zondag 2 november in de Vrede-
vorstkerk aan de Laan der Ne-
derlanden 150 te Beverwijk. Zaal 
open om 13.30 uur, aanvang om 
14.00 uur. Toegang is gratis.

Minister Ter Horst positief over 
Veiligheidsregio Kennemerland 
Regio - De minister van Binnen-
landse Zaken, Guusje ter Horst, 
oordeelt positief over de ram-
penbestrijdingsorganisatie van 
Kennemerland. Dit schrijft zij in 
een brief aan het bestuur van 
de Veiligheidsregio Kennemer-
land (VRK) en in een brief aan 
de Tweede Kamer. Zij baseert dit 
oordeel op het rapport van de 
Inspectie Openbare Orde en Vei-
ligheid over de simulatie van 20 

maart, de eindtoets van de Alge-
mene Doorlichting Rampenbe-
strijding. 
Het bestuur van de Veiligheids-
regio is er trots op dat de regio 
deze oefening, met het zwaar-
ste scenario ooit in Nederland 
getoetst, met goed gevolg heeft 
doorlopen. Dit bevestigt het 
beeld dat de VRK zich in de af-
gelopen anderhalf jaar snel ont-
wikkeld heeft.

DFDS Seaways
Ex-idol Floortje op 
‘Oud & Nieuw Party’
IJmuiden - Kerstshoppen in En-
geland is nu nog leuker vanwege 
de gunstige positie van de Brit-
se Pond.  
DFDS Seaways speelt hier op in 
en biedt vanaf begin november 
een 3-daagse KerstShopMini-
Cruise naar Newcastle. Het Me-
troCentre is met 330 winkels het 
grootste overdekte winkelcen-
trum van het land en staat he-
lemaal in het teken van kerst, 
evenals de gezellige binnenstad.

Deze trip is te boeken voor 84 
euro per persoon, inclusief over-
nachtingen, een dag vrij te be-
steden in Newcastle en transfer 
naar het centrum.
Wie met Oud en Nieuw wel eens 
iets bijzonders wil, viert de jaar-
wisseling aan boord van een 
comfortabele cruiseferry. Op 31 
december vaart de Princess of 
Norway een unieke route naar 
het IJ. Tijdens het all-inclusive 
oudejaarsfeest verzorgt ex-idol 

Vanaf medio november staat Newcastle helemaal in het teken van 
kerst  

Ex-idol Floortje geeft twee maal 
een mini-concert tijdens de ‘Oud 
& Nieuw Cruise’ van DFDS Se-
aways

Floortje een optreden en heb-
ben de gasten een schitterend 
uitzicht op het vuurwerk boven 
Amsterdam. 
De all-inclusive formule zorgt 
ervoor dat het de gasten aan 
boord niets ontbreekt. Idols fina-
list Floortje geeft die avond twee 
maal een mini-concert. Ook is 
er een optreden van de zangers 
Cock Zwanenburg en John Eel-
tink. Het feestelijke evenement 
wordt in stijl besloten met een 
overnachting aan boord en een 
uitgebreid ontbijtbuffet op 1 ja-
nuari.  Deze cruise is te boe-
ken vanaf 184 euro per persoon. 
Meer informatie op www.dfdsse-
aways.nl.

Trieste start jaarlijkse 
bazaar COV IJmuiden
IJmuiden - Zaterdag 18 okto-
ber hield het oratoriumkoor COV 
IJmuiden haar jaarlijkse bazaar 
in de zalen van de Petrakerk, 
Spaarnestraat in IJmuiden. 
Nadat vrijdag de zaal was inge-
richt en de spullen keurig uitge-
stald op de tafels stonden, ont-
dekte men op zaterdagochtend 
bij de start van de bazaar dat het 
enige echt waardevolle stuk ser-
viesgoed, wat te koop aange-

boden werd, op onverklaarbare 
wijze verdwenen was. Dit betrof 
een antiek kaststel en een waar-
devolle vaas van het merk Ville-
roy & Boch.
Zo goed als zeker zijn deze spul-
len, tijdens een kerkelijke verga-
dering op vrijdagavond, toen het 
gebouw vrij toegankelijk was, 
door onbekenden meegenomen!
Even leek het erop dat dit voor-
val de sfeer van deze dag zou 

bederven, maar de verkoop ver-
liep voorspoedig en de eindop-
brengst van 4600 euro maak-
te weer veel goed. Alle sponsors 
en gulle gevers van de mooie ar-
tikelen voor het Rad van Avon-
tuur worden bij deze hartelijk 
bedankt. Aan de persoon die het 
nodig vond om de betreffende 
spullen zonder te betalen mee 
te nemen: kom alsnog de te ver-
wachte verkoopwaarde van 120 
euro betalen! Het lotnummer van 
de levensmiddelenmand is ge-
vallen op 400. De gelukkige win-
naar is mevrouw Bertie Koffe-
man- Zwaan. Van harte gefelici-
teerd hiermee.

Elvis Story op Seaport FM
IJmuiden - The Memphis Flash 
is een van de vele bijnamen van 
Elvis Presley, maar ook de naam 
van een nieuw radioprogram-
ma op Seaport FM. Het door-
loopt het gehele muzikale leven 
van de zanger. In chronologische 
volgorde komt ieder tot op heden 
verschenen liedje wat Elvis ooit 
in een studio heeft opgenomen 
voorbij. Om een zo duidelijk mo-
gelijk beeld te verkrijgen hoe El-
vis en zijn muzikanten in de stu-
dio aan het werk zijn geweest, 
is het eerste uur van TMF inge-
ruimd voor talloze out-takes. Bij-
voorbeeld de eerste take van ‘It’s 
now or never’, daar waar de vijfde 
take de master take werd en dus 
de hitversie. Deze out-takes klin-

ken vaak heel anders dan de uit-
eindelijke masters. De ene keer 
onzeker, de andere keer wordt er 
een fout gemaakt of schiet Elvis 
in de lach, en dan wordt er na de 
opname een instrument of zang-
partij bij ingedubd. In het twee-
de uur worden de uitgewerk-
te masters alsnog gedraaid met 
indien aanwezig de originals er-
bij. Veel completer kan een mu-
zikale radioversie over The Mem-
phis Flash: Elvis Presley, niet zijn. 
The Memphish Flash wordt van-
af 28 oktober, na Bluestrain FM, 
iedere dinsdag tussen 21 en 23 
uur uitgezonden via Seaport FM. 
Kabel 89.0, FM 107.8 en wereld-
wijd via internet www.seaportp-
laza.nl. 

Rit met de stoomtrein 
over het Corusterrein
Regio - De vereniging Corus 
Stoom IJmuiden organiseert van 
april tot en met oktober op de 
laatste zondag van de maand 
een rondrit met de stoomtrein 
over het staalbedrijfsterrein. Tij-
dens de rit wordt een fotostop 
ingelast waarbij de locomotief 
tevens gelegenheid heeft om 
water in te nemen. In de trein is 
ook voor u koffie en frisdranken 
verkrijgbaar. Tevens zijn er toi-
letten aanwezig. De ritprijs voor 
volwassenen bedraagt 5 euro, 
kinderen van 0 tot en met 12 jaar 
3 euro. Kaartverkoop is aan het 
station vanaf 09.30 uur, zolang 
de voorraad strekt. De trein ver-

trek vanaf station Velserbosch 
om 10.45 uur en is terug om 
12.15 uur. Bij grote belangstel-
ling wordt er een tweede rit ge-
pland. De routebeschrijving naar 
station Velserbosch is als volgt: 
Vanuit Beverwijk de ANWB-bor-
den met Corus volgen, spoor-
wegovergang met drie sporen 
over (Wenckebachstraat). Deze 
uit rijden tot het hoofdkantoor 
Corus. Voor het afgesloten hek 
links af richting staalhaven (auto 
parkeren). Borden volgen naar 
het station. Eventueel vanuit Be-
verwijk een treintaxi nemen. De 
laatste rit van dit seizoen wordt 
gereden op zondag 26 okto-

ber. Voor meer informatie kunt 
u bellen op werkdagen, telefoon 
0251-498384. Zie ook www.csy.
nl voor foto’s. Kaarten kunnen 
via excursietrein@corusgroup.
com gereserveerd worden  

Kienavond
IJmuiden - Zaterdagavond 25 
oktober is er een gezellige kien-
avond bij Jeu de Boulle vereni-
ging PUIJ, die u kunt vinden 
naast het Kerbert Asiel en bij 
zwembad de Heerenduinen Hee-
renduinweg in IJmuiden. De zaal 
is open vanaf 19.30 uur en om 
20.00 uur gaan begint de eerste 
ronde kienen. Kienblaadjes kos-
ten 2,50 euro, lootjes 0,50 euro-
cent. Informatie: Peter Verdoes, 
telefoon 0255–523592.
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Streektoppers in beeld

Even voorstellen…
“Mijn naam is Wesley van der Knaap, ik ben zeventien
jaar en zit op het Ichthus College. Na dit jaar ga ik naar
het HvA voor docent maatschappijleer, zodat ik
uiteindelijk politicologie kan gaan studeren. Ik woon in
IJmuiden met mijn moeder, zusje en twee katten. Ik hou
van gitaar spelen, uitgaan en ben graag bezig met
webdesigning. Als bijbaantje werk ik bij de Vomar.”

Je hebt een aparte studie gekozen, leg eens uit…
“Ik heb een grote interesse in de politiek door mijn vader.
Door hem vind ik het leuk om mij bezig te houden met de
wetgeving in Nederland en ik wil weten hoe alles
geregeld wordt. Ik kan bijvoorbeeld bij de overheid gaan
werken. De film van Wilders? Ik vind dat deze
uitgezonden moet worden, iedereen heeft vrijheid van
meningsuiting, Geert Wilders dus ook.”

Gitaar spelen is een hobby van je?
“Ja, ik ben lang geleden begonnen met een klein
gitaartje van mijn vader, maar toen was de motivatie er
nog niet. Nu zit ik sinds september op les en vind het
geweldig. Mijn droom is om in een bandje te spelen en te
jammen met vrienden.”

Waar ga je uit en waarom op die plek?
“Ik ga veel naar de Asgard in Beverwijk, mijn stamkroeg!
Dit is een rockcafé. Ik hou niet van dansen, maar hier kun
je lekker praten, darten en poolen. Wat ik jammer vind, is
dat we in IJmuiden niet van dit soort kroegjes hebben.
Het is best wel irritant dat je altijd met de pont moet.”

Wat vind je van IJmuiden?
“Ik vind het winkelcentrum echt bagger. Er zijn helemaal
geen gezellige terrasjes en het Velserhof is een grote
mislukking. Er hadden leuke cafeetjes moeten staan! De
Noostraat is ook echt een lelijke binnenkomst.”

Vertel ons eens iets over webdesigning?
“Ik heb een eigen fansite van een symfonische death
metal band, Opeth. Symfonisch betekend dat er
elementen uit de klassieke muziek in zitten, en death
metal staat bekend om haar diepe grunts. Om te zien
waar ik me mee bezig houd kun je op de site kijken, het
adres is www.ia-clan.nl/ghostofopeth. Dank je wel!”

‘Mijn naam is Sharona Bakker en ik ben achttien jaar. Ik woon in
IJmuiden met mijn ouders en zusje. Ik zit nu in mijn tweede jaar 
op de ALO, de opleiding om gymdocente te worden. Mijn hobby 
is hordelopen. Ik doe al vanaf mijn negende aan atletiek en 
vanaf mijn dertiende aan hordelopen.’ 

Wat is er zo leuk aan jouw sport?
‘Ik vind hordelopen heel erg leuk, omdat er heel veel techniek 
bij komt kijken. Elk jaar probeer je weer een ander aspect aan 
te scherpen. Ik ga nog steeds vooruit en daarom blijft het ook 
zo leuk.’

Heb je ook al prijzen gewonnen met het hordelopen?
‘Ik heb al verschillende titels veroverd. Ik ben verschillende 
malen Nederlands kampioen geworden. Ook ben ik naar een 
Jeugd Olympisch festival geweest waar ik achtste van Europa 
ben geworden.
Ik probeer dit jaar naar het Europees Junioren Kampioenschap 
te gaan in Servië. Helaas moest ik het Wereld Junioren 
Kampioenschap op 0,02 sec dit jaar missen. Mijn persoonlijk 
record op de 100 meter horden is nu 13.93 en op de 60 meter 
horden 8.62. Wedstrijden loop ik ook steeds meer in het buiten-
land. Vooral in België en in Duitsland, maar dit jaar ben ik ook 
van plan om naar Luxemburg te gaan.’

Hoe is jouw week ingedeeld?
‘Ik heb een heel drukke week. Ik moet naar school en train vijf 
keer per week. Helaas kan ik door mijn opleiding nog niet meer 
trainen, maar dit wil ik wel in de toekomst gaan doen. De ALO 
is een opleiding waarbij je bijna elke dag moet sporten en dit in 
combinatie met mijn topsport is soms wel erg vermoeiend.’

Hoe ziet een training eruit? 
‘Op de training behandelen we verschillende aspecten. Op 
maandag krijg ik kracht en sprinttraining. Op dinsdag horde-
training, op woensdag kracht en sprinttraining, op donderdag 
hordetraining en op zaterdag een duintraining. Op al deze 
dagen moet ik ook mijn buikspieren bijhouden. Ik train nu wel 
meer dan vroeger. Ik ben begonnen met twee keer per week 
en dit werd al snel drie keer. Nu train ik sinds een aantal jaar vijf 
keer.’

Wat zou jij echt nog willen bereiken?
‘Mijn droom is natuurlijk om ooit de Olympische spelen te halen 
en een medaille te winnen op een belangrijk kampioenschap, 
zoals het WK of het EK.’
 

In de rubriek GameCorner gaat Joost Bart van game-
shop BMM Games in Beverwijk in op de actuele ontwik-
kelingen en trends op het gebied van computergames. 
Vandaag: Fallout 3

De drie in de titel Fallout 3 kan een beetje misleidend 
zijn. Ja, het is het derde deel met de naam Fallout, 
maar diegenen die het eerste en tweede deel op de 
PC hebben gespeeld, zullen vrij weinig bekends te zien 
krijgen. Waren die delen nog echte RPG games, Fallout 
3 is een combinatie van fi rst person shooter en RPG. 
Niet raar natuurlijk als je bedenkt dat ontwikkelstudio 
Bethesda ruime ervaring opgedaan heeft met het ma-
ken van games als Morrowind en Oblivion.

Het verhaal begint op een moment dat de deuren van 
de schuilkelder opengaan, 200 jaar na het uitbreken 
van een atoomoorlog. Een handje overlevenden heeft al 
die tijd in spanning doorgebracht en zijn benieuwd wat 
er van de wereld geworden is. Wat ooit Washington DC 
was, is nu volledig aan puin geschoten terug te vinden, 
gedetailleerd maar toch nog herkenbaar, dat dan weer 
wel. In deze puinhopen gaat de gamer op zoek naar 
zijn vader die even daarvoor de veilige bunker al ver-
laten heeft. Een barre tocht door een desolate wereld 
volgt. 

De gameplay is soepel en de actie is realistisch en 
hard. De gamer kan zijn personage op vele manieren 
beïnvloeden. Via verschillende upgrades kun je jezelf en 
je wapens geavanceerder maken, maar de middelen 
hiervoor zijn schaars. Blijft over een futuristische shoo-
ter, met veel visueel spektakel in een grote high-tech 
omgeving. Je bent compleet vrij om te gaan en staan 
waar je wilt. Ook ben je vrij in het kiezen van je uiterlijk, 
je vaardigheden en je speelstijl. Ben je vredelievend, 
dan kun je proberen je uit lastige situaties te kletsen. 
Maar je kunt je ook als een meedogenloze crimineel 
ontpoppen en niet je mond, maar je plasmageweer 
voor je laten spreken. 

Liefhebbers van eerdergenoemde games als Oblivion 
en Morrowind zullen niet onder deze game uitkunnen 
en er weer menig uurtje mee zoet zijn. De fans kijken al 
vol spanning uit naar 30 oktober, wanneer de game in 
de winkels moet liggen.

Fallout 3 is te koop voor Xbox360, Playstation 3 en 
pc-cdrom. Tot ziens bij BMM Games, Begijnenstraat 9B, 
Beverwijk, www.bmmgames.nl
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Vincent Bijlo over Hallo 
hallo wie stinkt daar zo?
Velsen - Toen cabaretier Vin-
cent Bijlo kennis maakte met 
theatermaker Rieks Swarte wist 
hij meteen dat het goed zat. Het 
idee voor de voorstelling Hallo 
hallo wie stinkt daar zo? was al 
snel duidelijk. Geïnspireerd door 
en gebaseerd op de radiorevues 
van de jaren ’50 brengt Vincent 
Bijlo in samenwerking met Fir-
ma Rieks Swarte een avond van 
oprechte vrolijkheid.
,,Wat Rieks en ik gemeen heb-
ben is de voorkeur voor de vrolij-
ke zijde des levens. We houden 
van klieren en klooien en doen 
dat met een zekere openheid. 
Allebei zijn we erg gecharmeerd 
van de radiorevues van de ja-
ren ’50: een aaneenschakeling 
van blokken met liedjes, orkest, 
cabaretiers, interviews, quizen, 
hoorspelen en het nieuws. En 
dat live in een studio met 500 
man publiek waaraan kroketten 
werden uitgedeeld. Dat is toch 
fantastisch, die kroketten’’, ver-

telt hij enthousiast.
Bijlo vervolgt: ,,Hallo hallo wie 
stinkt daar zo?  is weliswaar gro-
tendeels gebaseerd op registra-
ties van toen en overgeleverd 
materiaal, maar de voorstelling 
is niet zomaar een verzameling 
fragmenten. Ik heb die tijd zelf 
niet meegemaakt, maar wat mij 
enorm fascineert is het plezier 
waarmee de mensen toen bezig 
waren met die radioprogram-
ma’s.
Dat plezier, samen met de be-
leving van de luisteraar die ge-
kluisterd aan z’n luidspreker zit, 
proberen we weer op te roe-
pen. Die oprechte, ongeforceer-
de vrolijkheid maakt het voor mij 
interessant. Ik mis dat wel. Ne-
derland is een land geworden 
waarin iedereen z’n mening kan 
ventileren en staat bol van dat 
onderbuikgereutel. Deze voor-
stelling is een goede manier om 
daar eens tegenwicht aan te ge-
ven.’’ (Claire Goossens)

(Foto: Mariska Reijmerink)

Lezersactie
Donderdag
6 november 
20.15 uur

Hallo, hallo wie stinkt daar zo?
lezers van De Jutter/De Hofgeest krijgen

7,- korting
Informatie/reserveren 0255-515789.
Korting geldt niet voor reeds gekochte kaarten.

!

Internationale Dag 
van de Witte Stok
IJmuiden – In samenwerking 
met Visio, een organisatie die de 
belangen van blinden en slecht-
zienden behartigt, werd vorige 
week woensdag in de Centra-
le Bibliotheek aandacht besteed 
aan de Internationale Dag van 
de Witte Stok. De toegankelijk-
heid van openbare ruimtes was 
dit jaar het centrale thema.
Een groep mensen, waaronder 
wethouder Margo Bokking, de 
raadsleden Marianne Vos (VL), 

Frits Vrijhof (SP), Anneke van 
Wijngaarden (PvdA) en Allard 
van der Scheer, directeur van 
Stichting Welzijn, nam de proef 
op de som. Met een blinddoek 
voor en gewapend met een witte 
stok gingen zij vanuit de biblio-
theek op weg naar het gemeen-
tehuis, om daar een formulier op 
te halen. 
De eerste hindernis dook al 
gauw op: de trap van de biblio-
theek. Voetje voor voetje schui-

Margo Bokking en Allard van de Scheer op weg met een witte stok

felde de groep de trap af. Een-
maal buiten werden zij overval-
len door een kakofonie van ge-
luiden. Blinde mensen zijn hier 
op getraind, maar als je het niet 
gewend bent, is het moeilijk in 
te schatten uit welke richting en 
vanaf welke afstand een geluid 
komt. 
Nadat behoedzaam het Dudok-
plein was overgestoken, volgde 
nog een obstakel: de draaideur 
van het gemeentehuis. Als je die 
niet ziet, heb je ook geen idee 
wanneer je er nu wel of niet in 
kunt. Gewapend met het formu-
lier gingen de deelnemers terug 
naar de bibliotheek, nu iets ze-
kerder, omdat zij er aan gewend 
raakten.
,,Ik vond het best wel eng’’, ver-
telt Frits Vrijhof. ,,Ik was eens bij 
‘In het donker gezien’in Velsen-
Noord, daar maakte ik hetzelf-
de mee. Nu had ik de zekerheid, 
dat er iemand bij me was die me 
voor misstappen behoedde.’’ Hij 
vervolgt: ,,Het was een hele erva-
ring, je staat er nooit bij stil wat 
blinde en slechtziende mensen 
tegenkomen. Er zouden meer 
ribbeltegels moeten komen voor 
deze mensen.
Ook kunnen zij in het stadhuis 
de weg naar het WMO-loket 
slecht vinden, dat zou beter ge-
regeld moeten zijn. Samen met 
de andere deelnemende raads-
leden hebben we hier vragen 
over gesteld aan de gemeente-
raad.’’ (Carla Zwart) 

Geen markt op Oosterduinweg
IJmuiden – Bewoners van de 
Oosterduinweg kunnen opge-
lucht ademhalen: zij krijgen op 
donderdag geen markt voor 
hun deur. De marktkooplui wil-
den naar deze straat verhuizen, 
omdat zij de markt in een an-
dere opstelling willen en omdat 

zij op termijn op het Velserduin-
plein plaats moeten maken voor 
het centrumplan. Uit onderzoek 
bleek, dat de bevoorrading van 
sommige winkels aan de Lan-
ge Nieuwstraat niet meer mo-
gelijk zou zijn, als de markt naar 
de Oosterduinweg zou verhui-

zen. Ook zouden de Diezestraat 
en de Dinkelstraat hierdoor on-
toegankelijk worden. Er wordt 
nu gekeken naar andere moge-
lijkheden. De winkeliers aan de 
Kennemerlaan hebben te ken-
nen gegeven, dat de markt daar 
welkom is. De standhouders zelf 
willen graag in de buurt van de 
Lange Nieuwstraat blijven.

Schoolparty bij Seasons
IJmuiden – donderdag 23 okto-
ber zit de herfstvakantie er bij-
na op, maar niet in Seasons. De-
ze herfstvakantie wordt de laat-
ste zomerse week ingezet met de 
Mexican Salitos Schoolparty met 
dj Coco.
Salitos was deze zomer nieuw in 
het assortiment van Seasons en 
heeft alle verwachtingen over-
troffen. Salitos Bier is een fris 
en zacht Mexicaans bier in een 
fles. Of het nou de Tequila ver-
sie betreft of de normale Impor-
ted. Beide bieren zijn erg goed te 
drinken en er dient geen citroen 
toegevoegd te worden. Dit is al-

lemaal al inbegrepen. De Mojito 
variant is een combinatie van fris 
Mexicaans bier en de wereldbe-
roemde cocktail, de Mojito. Met 
zijn verse, frisse smaak met een 
vleugje mint, nu al de topper van 
de zomer van 2008! De flesjes 
zijn zeer handig te openen door 
middel van het draaibare bier-
dopje. Ook kan deze geopend 
worden door middel van de in-
gebouwde opener aan de onder-
zijde van de fles. 
Deze donderdag zullen er ve-
le gadgets van Salitos te verkrij-
gen zijn bij aanschaf van dit po-
pulaire biertje. De entree is tot 

23.00 uur gratis en na 23.00 uur 
slechts 5 euro per persoon. Van-
af 22.00 uur zal dj Coco de lek-
kerste salsa, club, Nederlandsta-
lig, R & B, dance-classics en an-
dere ‘uit je dak ga’ muziek je om 
de oren slingeren. Een Salitos 
in de hand, je ogen dicht en je 
waant je op een bounty island.
Zoals eerder vermeld is dit spet-
terende scholierenfeest op don-
derdag 23 oktober aanstaan-
de. De toegang is voor iedereen 
vanaf 16 jaar (recht op toegang 
onder voorbehoud). Neem wel 
een officieel legitimatiebewijs 
mee, anders kan je de toegang 
ontzegd worden! Voor meer pret 
en lol, kijk je natuurlijk op www.
seasonscafe.nl.

Gratis rondleidingen
voor medewerkers Corus
Velsen - In het kader van de 
90e verjaardag van Corus biedt 
het college van burgemeester 
en wethouders van de Gemeen-
te Velsen aan 250 medewerkers 
van het IJmuidense staalbedrijf 

een gratis rondleiding op het 
Forteiland aan. Het Velsense col-
lege wil de 90e verjaardag van 
Corus niet onopgemerkt voor-
bij laten gaan. Het college is zich 
bewust van het feit dat de mede-

werkers van Corus het staalbe-
drijf groot hebben gemaakt.
 Op de regionale arbeidsmarkt 
en in de internationale staalin-
dustrie is Corus een belangrij-
ke speler.
De gratis rondleidingen vinden 
plaats in november. 
De medewerkers hebben de mo-
gelijkheid hun partner of een in-
troducé mee te nemen.
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Belangenbehartiging voor brede groep

WMO Raad komt
met eerste jaarverslag
Velsen – Belangenbehartiging 
voor een brede groep is een 
enorme klus, dat blijkt uit het 
eerst jaarverslag van de WMO 
Raad. Deze raad adviseert het 
college van B&W in Velsen op 
het gebied van de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning 
(WMO). Deze wet regelt sinds 1 
januari 2007 niet alleen het wel-
zijn van inwoners met een be-
perking, maar ook voor onder 
meer ouderen, mantelzorgers, 
vrijwilligers, mensen met een 
psychiatrische achtergrond en 
bijstandsgezinnen. En dat is een 
behoorlijk breed spectrum. Hoe 
pak je zoiets aan?
Wim Polman, lid van het secre-

tariaat van de WMO-Raad ver-
telt: ,,Wij geven gevraagd en on-
gevraagd advies aan het college 
van B&W in Velsen. Maandelijks 
vergaderen we met welzijnswet-
houder Bokking en het project-
team van ambtenaren van de ge-
meente. Ook al zijn we het over 
een aantal punten nog niet eens 
geworden, wij ervaren de verga-
deringen als positief en opbou-
wend.’’
De WMO is de opvolger van de 
WVG, Wet Voorzieningen Ge-
handicapten, die zich vooral be-
zig hield met het verstrekken van 
hulpmiddelen. Binnen de WMO 
gaat het om veel meer zaken. 
Dus vergadert de WMO Raad 

Voorzitter Hilbrand Zuidema van de WMO Raad overhandigt het eer-
ste jaarverslag aan wethouder Bokking

ook over bijvoorbeeld het wijk-
gericht werken, het nieuwe Cen-
trum voor Jeugd en Gezin, het 
nieuwe beleid over Huiselijk Ge-
weld en natuurlijk over het WMO 
loket. 
Daarnaast gaat het ook over het 
vervoer en hulpmiddelen voor 
mensen met een beperking en 
huishoudelijke hulp voor oude-
ren.
,,De WMO biedt mogelijkheden 
om zowel individueel als struc-
tureel hulp te bieden,’’ legt Wim 
Polman uit. ,,Aanvankelijk had-
den wij heel veel moeite met 
het wegvallen van de zorgplicht 
van de gemeente. Nu wordt ge-
werkt met de compensatieplicht: 
iemand die niet op de gewone 
wijze kan meedoen in de maat-
schappij, moet daarvoor op een 
andere wijze worden gecompen-
seerd. Dankzij de brede kennis 
in onze WMO-Raad kunnen wij 
deskundig advies geven aan het 
college. De dertien personen in 
de WMO Raad komen uit diver-
se hoeken, van mensen met een 
lichamelijke beperking, ouderen, 
dak- en thuislozen en mantel-
zorgers tot mensen met een psy-
chische of psychosociale beper-
king, verslavingsprobleem of met 
een verstandelijke beperking. Als 
voorbeeld van wat we nog willen 
bereiken wil ik graag de respijt-
zorg noemen. Mensen die in-
tensief voor een oudere, kind of 
partner zorgen kunnen ook ziek 
worden of een been breken. 
Op korte termijn is deze zorg ei-
genlijk onvervangbaar. Daarom 
willen wij dit aankaarten om er 
een structurele oplossing voor te 
bedenken. Omdat wij allemaal 
mensen uit de praktijk zijn, kun-
nen we het aangedragen beleid 
toetsen op de realiteit.’’ (Karin 
Dekkers)

Regionale aanpak 
huiselijk geweld
Velsen - Er komt meer hulp en  
opvang voor huiselijk geweld. De 
gemeente Velsen pakt huiselijk 
geweld regionaal aan met de ge-
meente Haarlem als centrumge-
meente. 
Geweld achter de voordeur is 
niet acceptabel, is het uitgangs-
punt. Huiselijk geweld moet wor-
den voorkómen en, als het zich 
toch voordoet, moet direct wor-
den ingegrepen om het te stop-
pen.
Dat wil men doen met een ge-
zamenlijke aanpak. Er is al een 
aantal partners actief op dit ge-
bied, daarom zal in 2008 ook 
worden bekeken hoe men geza-
menlijk tot nieuw systematisch 
en integraal beleid kan komen.
In de gemeente Velsen is de 
nieuwe wet Tijdelijk Huisverbod 
al van kracht. Daarmee kan di-
rect worden gereageerd.
Doel van de aanpak is om slacht-
offers, plegers en getuigen van 
huiselijk geweld direct en op 
adequate wijze te helpen, zodat 

in een zo vroeg mogelijk stadium 
geweld kan worden aangepakt.
Ook streeft men ernaar dat 
men eerder hulp en begelei-
ding zoekt. Daarbij is belangrijk 
dan slachtoffers, plegers en ge-
tuigen weten waar ze hulp kun-
nen krijgen. 
Het Ministerie van VWS zet ex-
tra middelen in voor de aanpak 
van huiselijk geweld, daaronder 
valt ook deskundigheidsbevor-
dering over ‘vrouwelijke genita-
le verminking en eergerelateerd 
geweld.’ 
Ook wordt geld apart gezet voor 
de opvang van tienermoeders en 
vrouwenopvang. De gemeen-
te Haarlem ontvangt als cen-
trumgemeente een bedrag van 
476.760 euro in 2008.
De Advies- en Steunpunten Hui-
selijk Geweld (ASHG’s) worden 
versterkt en beter bereikbaar. 
Ook zullen de ASHG’s van Ken-
nemerland en Haarlemmermeer  
meer gaan samenwerken of zelfs 
fuseren.

Nieuws van de 
Formulierenbrigade
Velsen - Mensen die al een ge-
ruime tijd een inkomen hebben 
die niet hoger was als de bij-
standsnorm kunnen wellicht in 
aanmerking komen voor langdu-
righeidstoeslag via de gemeen-
te Velsen.
Om hiervoor in aanmerking te 
komen gelden de volgende voor-
waarden:
-Leeftijd tussen de 23 en 65 jaar.
-De afgelopen 60 maanden geen 
inkomen hebben gehad dat ho-
ger is dan de geldende bijstands-
norm en in die periode ook geen 
inkomsten uit of in verband met 
arbeid gehad. 
-De afgelopen 60 maanden vol-
doende geprobeerd te hebben 
om werk te vinden.
-En niet beschikt over een ver-
mogen dat hoger is dan de wet-
telijk vastgestelde norm van 
5.325 euro voor alleenstaanden 
en 10.650 euro voor alleenstaan-

de ouders en gehuwden
Mensen die woonachtig zijn in 
de gemeente Velsen en denken 
hiervoor in aanmerking te ko-
men kunnen contact opnemen 
met de Formulierenbrigade Vel-
sen via de telefoon en computer. 
De formulierenbrigade Velsen 
kan kijken of iemand in aanmer-
king komt voor deze tegemoet-
koming en helpen dit formulier 
invullen.
De formulierenbrigade Velsen is 
gevestigd in Loket Velsen voor 
Wonen, Welzijn en Zorg, gebouw 
‘de Delta’, Rijnstraat 2 te IJmui-
den.
Op werkdagen zijn zij bereikbaar 
tussen 09.00-17.00 uur op tele-
foonnummer 0255-533885 en 
via e-mail: formulierenbrigade-
velsen@madi-mk.nl. Bij mensen 
die graag hulp willen maar niet 
mobiel zijn komt de Formulieren-
brigade thuis.

Leon Ray zingt met Between
Velsen-Noord - Na een succes-
vol eerste optreden komt Leon 
Ray speciaal naar Velsen-Noord, 
om nogmaals te zingen tijdens 
de doopdienst van het Between 
koorlid Eric Kooij (16). Tijdens 
deze dienst wordt doet Eric ook 
zijn eerste Heilige Communie 
en wordt hij gevormd. Voorgan-
ger is Pastoor Frank Doomen. Op 
zondag 26 oktober om 11.30 uur 
bent u van harte welkom bij de-
ze sfeervolle doop- en gospelmis 
in de St. Jozefkerk, Wijkerstraat-
weg 55 in Velsen-Noord. 
Leon Ray heeft gezongen met 

Phill Collins, The Platters,The 
Trammps, Liesbeth List, Rob de 
Nijs, Marco Borsato en vele an-
deren.

Première Vet kindercabaret 
in Stadsschouwburg Velsen
IJmuiden -  Vorige week woens-
dag vond in de Stadsschouw-
burg de landelijke première 
plaats van de musical Vet kin-
dercabaret voor kinderen van 5 
tot 85 jaar. In een druk bevolkte 
schouwburg met uiteraard veel 
kinderen, maar ook met ouders 
en grootouders, voerden Nelle-
rike de Voogd, Sjamke de Voogd 
en Ramses Graus een geslaag-
de cabaretvoorstelling op. Het 
kolderieke trio wist al snel een 
band met de zaal op te bouwen 
door de kinderen met vragen bij 

de opvoering te betrekken. Vele 
voor kinderen herkenbare situa-
ties passeerden de revue, waar-
bij het woordgebruik regelmatig 
aanleiding was voor veel gegie-
chel. Onder andere het woordje 
poep verricht nog altijd wonde-
ren in deze leeftijdsgroep.  Ook 
de diverse sketches met onder-
meer een leuke goochelact, tan-
tes (de irri-tantes) die je steeds 
willen kussen en een dokters-
bezoek vanwege aanstelleritus 
zorgden voor een Vet uur ver-
maak.

de hoofdrolspelers tijdens één van de leuke sketches

Halt gaat regionaal
Velsen - Tussen elf gemeenten 
in de regio Kennemerland wordt 
een dienstverleningsovereen-
komst afgesloten met Stichting 
Halt Kennemerland. De func-
tie van bureau Halt is het voor-
komen en bestrijden van vanda-
lisme en jeugdcriminaliteit. Jon-
geren die betrokken zijn bij deze 
zaken kunnen worden doorge-
stuurd naar Halt Kennemerland 
voor alternatieve straffen. Bij 
herhaling van overtredingen of 
ernstige zaken wordt strafrech-
telijk opgetreden. Halt-afdoe-
ningen en Stop-reacties worden 
door de nieuwe regionale stich-
ting rechtstreeks afgehandeld. 
De gemeente huurt de stichting 
ook voor 400 uur per jaar in voor 
preventie-activiteiten. Hiervoor 
wordt een aparte dienstverle-
ningsovereenkomst gesloten.

Verkeerscontrole
Santpoort - Politiemensen heb-
ben zondagavond  tussen 19.00 
uur en 22.00 uur een fietsverlich-
tingscontrole gehouden. Hierbij 
zijn 60 fietsers gecontroleerd en 
hadden 15 fietsers hun verlich-
ting niet op orde.   



pagina 16 23 oktober 2008

Salsa festival Haarlem 2008. 
23.00-03.00 uur. Toegang 20,-. 
Kleine zaal: Haarlemse DJ con-
test. 23.00-04.00 uur. Toegang 
6,- vanaf 18 jaar. Café: 31 Knots 
en DJ Dude. 21.30 uur. Toegang 
gratis.

Zaterdag 25 oktober

Nacht van de Nacht. Zie voor 
activiteiten www.laathetdonker-
donker.nl.
Rabo WoonWensDag van 
09.30 tot 13.00 uur. Kantoor Plein 
45 IJmuiden.
Oude spullenmarkt in het Soli-
dariteitsgebouw, Eenhoornstraat 
IJmuiden. Van 09.30 tot 12.30 
uur.
Bazar in de Bolder, Bloemstraat 
124 IJmuiden-West. 11.00 uur.
Paddenstoelenexcursie. Ver-
zamelen om 11.00 uur bij inf-
opaneel op parkeerplaats Duin 
en Kruidbergerweg t.h.v. nr. 74 
in Santpoort-Noord. Kosten 2,50, 
kinderen/65+ 1,50. Aanmelden 
via 023-5411129 of www.npzk.
nl.
‘Om te zingen naar de kerk’ in 
de Ichthuskerk, Snelliusstraat 40 
IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Jaarlijkse donateursconcert 
Klavierschippers in de Techni-
sche School Velsen. Aanvang 
20.00 uur.
Kienen bij Jeu de Boulle ver-
eniging PUIJ, naast het Kerbert 
Asiel in IJmuiden. Aanvang 20.00 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: To-
neelgroep Amsterdam met ‘Ifig-
neia in Aulis’. 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Mónica Triga ‘Vaga da 
Vida’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Kleine zaal: Ja-
Wat! met Sluwe Voszz ft. Noot 
en dj Wurtz. 20.30 uur. Toegang 
10,-. Dommelsch zaal: 90’s Now 
met dj Gary Global en A Special 
Friend. 23.00-05.00 uur. Toegang 
10,- vanaf 18 jaar. Café: Irratio-
nal Library. 22.30 uur. Toegang 
gratis.

Zondag 26 oktober
 

Postzegelruilbeurs in het Ter-
ras, Roos en Beeklaan 2a Sant-
poort-Noord. Van 10.00 tot 16.00 
uur. Toegang gratis.
Doop- en gospelmis met koor 
Between en Leon Ray in de St. 
Jozefkerk, Wijkerstraatweg 55 
in Velsen-Noord. Aanvang 11.30 
uur.
Koffieconcert met het oplei-
dingsorkest van Soli en de IJmui-
der Harmonie. Kinderen kunnen 
kennismaken met gezamenlijk 
musiceren en samen met hun 
ouders kunnen ze bij beide or-
kesten met eventuele vragen te-
recht. Aanvang 12.00 uur. Loca-
tie Soli-gebouw, Hagelingerweg 
nabij station Driehuis.
Speeltuin Santpoort: Kinderen 
houden vrijmarkt, er is een lucht-
kussen aanwezig en er wordt 
een Tupperware-party op touw 
gezet. Speeltuin is geopend van 
14.00 tot 17.00 uur.
Bijzondere Bomenroute. Ver-

zamelen 14.00 uur bij de witte 
bank achter poortgebouw Land-
goed Elswout in Overveen. Ge-
schikt voor kinderen vanaf 7 jaar. 
Kosten 2,50, kinderen/65+ 1,50. 
Aanmelden via www.npzk.nl of 
023-5411129.
Oecumenische kerkdienst in 
de Laurentiuskerk, Fidelishof 30 
IJmuiden. Aanvang 15.00 uur.
Zanzaretta Quintet in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. 15.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Band Full Count in Villa Wes-
tend, Westbroekerplas in Velser-
broek. Aanvang 16.00 uur. Toe-
gang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Try-sessie You Can 
Make It, If You Try. Aanvang 17.00 
uur. Toegang gratis.
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden: Joris Linssen op 
muzikale reis naar Mexico. 20.30 
uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Café: Curtis Eller’s 
American circus. 21.30 uur. Toe-
gang gratis.

Maandag 27 oktober

Informatiedag ‘Toekomst na 
Kanker’ in het Rode Kruis Zie-
kenhuis in Beverwijk. Van 10.00 
tot 15.00 uur.
Muntenveiling in het Squash-
centrum, Kleverlaan 204 Haarlem 
bij de maandelijkse clubavond 
van de Numismatische Kring 
Kennemerland. Vanaf 19.00 uur 
kunt u terecht voor contact met 
mede-verzamelaars.

Dinsdag 28 oktober
 

Woensdag 29 oktober 

Najaarsmarkt in Verpleeg-
huis Velserduin, Nic. Beetslaan 
in Driehuis. Van 10.00 tot 16.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Il y a longtemps 
que je t’aime’. Aanvang 20.30 
uur. 2 Euro korting met de bon 
uit de krant.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal: 
Bløf. Concert is uitverkocht. Ca-
fé: Calvin Party en Cradle. 21.30 
uur. Toegang gratis.

Donderdag 30 oktober

Klaverjassen voor de gehandi-
captensport in het Clubgebouw 
De Voltreffer van Full Speed, 
Tolsduinerlaan. Aanvang 20.00 
uur. Kosten 3,-.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Het Zuidelijk Toneel 
speelt ‘2019 (Droomspel). Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal: 
Bløf. Concert is uitverkocht. 
LOS! 23.00-04.00 uur. Toegang 
5,- vanaf 18 jaar. Café: The Girls. 
21.30 uur. Toegang gratis.

Donderdag 23 oktober
 

Klaverjassen voor de gehan-
dicaptensport in het Clubge-
bouw De Voltreffer van Full 
Speed, Tolsduinerlaan. Aanvang 
20.00 uur. Kosten 3,-.
Stadsschouwburg Velsen: De 
Ashton Brothers. Show is in-
middels uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Hanna Jansen 
‘Suza’. Aanvang 20.30 uur.
Schoolparty Mexican Salitos 
met dj Coco in Seasons, Ken-
nemerlaan IJmuiden. Aanvang 
22.00 uur. Toegang tot 23.00 uur 
gratis, daarna 5,-.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal: 
LOS! 23.00-04.00. Toegang 5,- 
vanaf 18 jaar (gratis met stu-
dentenkaart). Café: Our Broken 
Garden. 21.30 uur. Toegang gra-
tis.

Vrijdag 24 oktober
Kijken-met-je-neus-tocht. 
Verzamelen om 11.00 uur bij de 
balie van De Zandwaaier, Zee-
weg in Overveen. Kosten 2,50, 
kinderen/65+ 1,50. Aanmelden 
via 023-5411129 of www.npzk.
nl.
Bazar in de Bolder, Bloemstraat 
124 IJmuiden-West. Aanvang 
13.30 uur.
Speeltuin Santpoort: Kleur-
wedstrijden en schminken. 
Speeltuin is geopend van 14.00 
tot 17.00 uur.
Samenzangavond door het 
Christelijk Mannenkoor IJmui-
den in de Petrakerk, Spaar-
nestraat 8 in IJmuiden.
Klaverjassen Stormvogels, Zui-
dekruisstraat 72 IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Jaarlijkse donateursconcert 
Klavierschippers in de Techni-
sche School Velsen. Aanvang 
20.00 uur.
Theater in bibliotheek Velsen. 
Theater De Overkant speelt in 
het kader van ‘Nederland Leest’ 
om 20.00 uur de muziek- en 
theatervoorstelling ‘Twee Vrou-
wen & een man’. 
Viool- en piano-duo in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.15 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Il y a long-
temps que je t’aime’. Aanvang 
20.30 uur. 2 Euro korting met de 
bon uit de krant.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal: 

Wat is
er te 
doen

Rabobank Velsen en Omstreken
Jaarvergadering:
2007 was goed jaar
Velsen - Rabobank Velsen en 
Omstreken heeft in het eerste 
jaar na de fusie goed gepres-
teerd. Dat blijkt uit het jaarver-
slag over 2007, dat onder ande-
re tijdens de laatste Jaarverga-
dering werd gepresenteerd. 
Op dinsdag 14 oktober organi-
seerde Rabobank Velsen en Om-
streken haar tweede jaarverga-
dering in het Thalia Theater in 
IJmuiden. Harry Scheeper, voor-
zitter van de Raad van Commis-
sarissen en tevens voorzitter van 
de ledenraad, leidde de leden-
raad door haar volle agenda. De 
ledenraadsleden stemden in met 
de herbenoeming van Vincent 
Raadschelders en de benoeming 
van Frans Baud als nieuw lid van 
de Raad van Commissarissen. 
De twee vertrekkende commis-
sarissen, Ron Davio en Antonio 
Hammerstein, werden voor hun 
jarenlange inzet voor de bank 
bedankt met de gouden orga-
nisatiespeld én ze werden be-
noemd tot ereleden van de coö-
peratieve bank. 
Nadat de directieleden een toe-
lichting op het jaar 2007 hadden 
gegeven, werd de jaarrekening 
goedgekeurd door de ledenraad. 
Verder is besloten de klankbord-

groepen te beëindigen. De ver-
bindingstaak tussen leden en 
de bank ligt daarmee volledig in 
handen van de ledenraad. Een 
belangrijke taak voor de 30 le-
den, die door allen zeer serieus 
wordt genomen. De klankbord-
groepleden worden in december 
tijdens een speciale bijeenkomst 
bedankt voor hun enthousiaste 
inzet. Uiteraard is er ook stil ge-
staan bij de kredietcrisis. 
Aan de oproep om deel te nemen 
aan de landelijke vrijwilligers-
dagen Make a Difference Day 
(MADD), die plaatsvinden op 
vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 
november werd goed gehoor ge-
geven door de ledenraadsleden. 
Er zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar voor het project ‘Inza-
melingsactie De Voedselbank’ op 
zaterdag 1 november. Bent u als 
lid van Rabobank Velsen en Om-
streken geïnteresseerd? Neem 
dan contact op met de mede-
werkers van de afdeling Com-
municatie & Coöperatie. Een ver-
korte versie van het jaarverslag 
(inclusief jaarcijfers) kan ook bij 
hen worden opgevraagd via 023- 
5133715 of worden gedownload 
van de website www.rabobank.
nl/velsen.

De directieleden van Rabobank Velsen en Omstreken proosten met de 
‘oude en nieuwe’ leden van de Raad van Commissarissen.

Park Zeewijk overwoekerd 
en onbegaanbaar
IJmuiden - In Zee- en Duinwijk 
werd een prachtig park aange-
legd. Tenminste, dat was wel de 
bedoeling. Zie op de foto het re-
sultaat, september 2008: het 
park is onbegaanbaar door de 
ruwe betonblokken en overwoe-

kerd door onkruid. De speel-
toestellen zijn te gevaarlijk voor 
kinderen, of ze zijn stuk. 
Geef de ontwerpers van dit park 
alstublieft geen vette bonussen, 
maar laat ze onkruid wieden.
B. Poppen, IJmuiden

Ingezonden brief
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Akrides wint van Punch
IJmuiden - De heren van Bas-
ketbal Club Select Windows Van 
der Vlugt Akrides hebben af-
gelopen zaterdag in Sporthal 
IJmuiden-Oost met 80-68 ge-
wonnen van de Delftse Studen-
ten Basketbal Vereniging Punch. 
Het was voor de formatie van 
coach Kees Amama de derde 
overwinning op rij na het seizoen 
met twee nederlagen te zijn be-
gonnen. In het openingskwart 
viel Akrides gevarieerd aan en 
het had na dat kwart een voor-
sprong opgebouwd van 23-13. 
De Velsenaren gingen rusten 
met een voorsprong van 41-31. 
Na de pauze in het derde kwart 
kwam Punch terug in de wed-

strijd tot een stand van 48-43. 
Vervolgens plaatste Akrides een 
12-2 run om met nog circa twee 
minuten te spelen in kwart drie 
een riante voorsprong van 60-
45 te hebben. Akrides begon het 
vierde en laatste kwart sterk met 
een 12-3 run en had daardoor 
met nog vijf minuten te spelen in 
de wedstrijd een positieve marge 
van vijftien punten. Het duel was 
daarmee in feite beslist alhoe-
wel Punch het nog wel probeer-
de met een slotoffensief. Punch 
kwam terug tot 75-68 maar dich-
terbij zou het niet komen. Akri-
des speelt zaterdagavond in Til-
burg tegen de ongeslagen kop-
loper High Five.

Velsen blij met 
nieuwe sponsors
Driehuis – Voetbalvereniging 
Velsen heeft afgelopen jaar geen 
denderend jaar gehad, maar 
heeft nu toch wel prettig nieuws.  
In ieder geval zit het goed met 
de uiterlijke verschijning van een 
aantal teams, want dankzij spon-
sor Fysiotherapie IJmuiden-Oost 
lopen de jongens van de B-se-
lectie als paradepaardje te flane-

ren in de nieuwe trainingspak-
ken van hun sponsor. 
Totaal Techniek kennemerland 
sponsorde de prachtige voetbal-
tassen van Velsen 4.
Dit team probeert dit jaar (op-
nieuw) zijn kampioensdromen 
waar te maken en voelen zich 
daarbij gesteund door deze 
sponsors.

Klootschieten bij 
Sportvereniging Full Speed
IJmuiden - Zoals gebruikelijk 
was er ook op zaterdag 18 ok-
tober weer klootschieten bij Full 
Speed.
Omdat het de derde zaterdag 
van de maand was, werd er weer 
gestreden om de Persoonlijke 
Kampioenschappen (PK) van de 
vereniging. Het gezelschap arri-
veerde omstreeks 10.30 uur op 
het strijdperk in Spaarnwoude.
Het eerst van start ging de groep 
met Harm, Dries, Jan en Nico, 
waarbij Jan en Nico volkomen 
aan elkaar gewaagd bleken en 
het pleit moest worden beslecht 
door het tellen van de meters 
over de finish, want beiden had-
den het parcours afgelegd in 25 
schoten.
Helaas voor Nico had Jan net een 
metertje verder over de meet ge-
schoten, 14 meter, en werd dus 
winnaar van deze groep. Dries 

en Harm scoorden resp. 25-15 
en 29-8.
De tweede groep, met Bertus, 
Bianca en Dirk had ook wel wat 
spanning, maar dan om de laat-
ste plaats, want hier was Dirk 
heer en meester door het par-
cours met 22 schoten precies af 
te leggen. Bianca deed dat met 
28-2 en Bertus met 29-32. 
Omstreeks 12.00 uur ging het 
hele gezelschap naar het Rei-
gerbos voor het onderdeel bos-
pad. Als bij afspreek gooide ie-
dereen het bospad in 13 wor-
pen, met onderling enkele me-
ters verschil. 
Alleen Dirk was hierbij spel-
breker en presteerde het de af-
stand in 10 schoten en 40 meter 
te doen. Ook zin om eens vrijblij-
vend mee te doen? 
Telefonische informatie via 0225-
518648.

Zonder dame is
een schaker verloren
IJmuiden - Meer dan twintig le-
den van Kijk Uit hadden zich vrij-
dag gemeld bij wedstrijdleider 
Ingmar Visser zodat hij weer een 
aantal interessante wedstrijden 
uit de computer kon laten rollen.
Ook mocht Kijk Uit een gast uit 
de kop van Noord Holland ver-
welkomen. Niemand minder dan 
Fred Avis, de voorzitter van de 
Noord-Hollandse schaakbond 
mocht namens zijn vereniging 
Caïssa een competitie wedstrijd 
spelen tegen Arent van Nieker-
ken. Fred kreeg wel een kopje 
koffie maar de overwinning bleef 
in Velsen. Arent maakte korte 
metten met de gast uit Hoorn en 
zette Kijk Uit op een 1- 0 voor-
sprong, volgende week zaterdag 
mag de rest van Kijk Uit het af-
maken.
In de interne competitie was er  

een nieuw thema uit de kast ge-
trokken: schaken zonder da-
me. Peter Groeneweg, Johan van 
Velthuijsen en Tom van der Vlugt 
kwamen er achter dat dat moei-
lijk schaken is. Peter gaf zijn da-
me cadeau aan Paul Koper, die 
het stuk aannam en de partij 
zonder veel moeite uitspeelde. 
Johan moest zijn dame afstaan 
aan Sjef Rosier. Tom van der 
Vlugt ten slotte verloor zijn dame 
aan Piet Lanser. Ook Piet kon de 
partij rustig uitspelen en met een 
overwinning naar huis gaan.
Dick Wijker wist te winnen van 
Wim Geels. Hoewel Dick een 
goede stelling op het bord zette 
moest hij toch nauwkeurig blij-
ven spelen om het spel tot een 
goed einde te brengen. Louwe 
Post deelde de punten met Re-
né Koens en Peter Duijn deed 

hetzelfde met Siebren Frohlich. 
Jan Jansen speelde tegen Jaap 
Beekhuis, Jan won een stuk te-
gen een pion.
Aan de top won Sinclair Koele-
mij van Patrick de Koning. Sin-
clair manoeuvreerde zich in 
een gewonnen eindspel en ver-
sterkte zijn koppositie. André 
Kunst moet zich weer naar bo-
ven vechten, in een enerverend 
gevecht met Ingmar Visser luk-
te dit vrijdag. Colleen Otten ten-
slotte drukte Andries Visser van 
het bord. 
Meer informatie op 
ww.schaakclubkijkuit.nl..

VV IJmuiden zoekt vorm
IJmuiden – Vorig seizoen ein-
digde het eerste elftal van VV 
IJmuiden onder leiding van trai-
ner Ronald Dooijeweerd als vijf-
de. Dit schiep verwachtingen ten 
aanzien van dit seizoen. Helaas 
zijn de resultaten achtergeble-
ven en mogen ook wel enigszins 
teleurstellend worden genoemd. 
Het elftal speelde tot nu toe vijf 
wedstrijden, vier tegen clubs uit 
het linker- en één uit het rechter 

rijtje en IJmuiden wist alleen te-
gen het zwakke Asonia één punt 
te pakken of beter gezegd - qua 
kansen - 2 punten te verliezen. 
Dat tegen TOB nog een twee-
de punt werd gepakt was meer 
pech voor TOB dan de verdien-
ste van IJmuiden. Resumerend 
mag worden gesteld dat de re-
sultaten van de eerstkomende 
vier duels gaan uitwijzen in welk 
rijtje IJmuiden zich in deze com-

petitie zal gaan nestelen want de 
gemiddelde krachtsverhoudin-
gen in de 3e klas A zullen dan 
bekend zijn. 
Tegenover de magere resultaten 
van het eerste elftal staan de uit-
stekende resultaten die het twee-
de elftal onder leiding van trainer 
Hans Nieuwenhuis boekte. 
Zes maal op rij werd gewon-
nen waarmee deze ploeg duide-
lijk aangeeft niet in de reserve 3e 
klas thuis te horen en op weg is 
om het verloren gegane reserve 
2e klas-terrein te heroveren.    

Aanbiedingen bij 
schaakclub Kijk Uit
IJmuiden - Er was veel te doen, 
tijdens de wekelijkse schaak-
avond van Kijk Uit.
Boy Wu gaf in zijn loper aan Koen 
van de Velde cadeau, waarna 
Koen in alle varianten gewon-
nen stond. Tom Noordzij speel-
de al zijn koningspionnen op zo-
dat Mark Scholten zijn stukken 
achter de pionnen van Tom kon 
posteren. Menno Jaspers gaf zijn 
dame tegen Ingmar Visser weg, 
wat de partij besliste. Ook Bar-
ry Broek verloor zijn dame, alleen 
stond hij in een gewonnen stel-
ling. Wim Dijkman wist wel raad 
met deze gift en nam de punten 
in ontvangst.
Cory van Bellen mompelde na 
afloop van zijn partij tegen Max 

Doornbosch dat hij een sterke 
tegenstander had gehad. Geen 
wonder, want de partij was op-
merkelijk vroeg in het voordeel 
van Max afgelopen.
Veel tijd had Thomas Rebel ook 
niet nodig tegen Anne Dijkman.  
Kim van Loon en Kirsten Broek 
maakten er een lange partij van. 
Nog tijdrovender werd het toen 
Kirsten op zoek ging met dame 
en twee torens naar mat. Uitein-
delijk constateerde arbiter Dick 
Wijker in deze partij dat het mat 
correct was.
Thomas Otte bewees dat hij te-
recht hoog op de ranglijst staat. 
Na een geslaagde aanval op een 
toren van Ben Eppink speelde 
Thomas een gewonnen partij. 

Job Elsendoorn moest zich ge-
wonnen geven tegen Kjell van 
Bussel. Thomas Lichtendaal had 
een meevallertje. 
Zonder het zelf te beseffen had 
hij Armando Noorzij mat gezet. 
Quinten Otte kwam met zijn da-
me de laatste lijn bij Lara von 
Wintersdorff binnenvallen. Deze 
invasie bracht hem twee torens 
op en de partij. 
Meer informatie op www.schaak-
clubkijkuit.nl.

Full Speed Dart nieuws
Velsen-Zuid - Afgelopen zater-
dag werd het eerste toernooi van 
het seizoen gespeeld. In de fina-
le versloeg Nathalie Jurgen. Pe-
ter werd hier derde. Ook de fi-
nale van de verliezers-ronde was 
spannend. Nadat Tristan een 
voorsprong van 2 tegen 0 wist 
te bereiken kwam Patricia weer 

lanszij met 2 tegen 2. In de laat-
ste leg wist Tristan als eerste zijn 
dubbel te gooien zodat Patricia 
tweede werd. De derde plaats 
was voor Henk. 
Albert, Jurgen en Peter gooiden 
ieder 1 maal 180. Sander gooide 
de hoogste finish van 154 terwijl 
Peter hierin een goede tweede 

was met een 114 finish. Het eni-
ge team in de DVK, Full Speed 
2,5 heten ze dit seizoen, zijn 
voorspoedig van start gegaan. 
Na winst van Cafe Bert 3 met 
6 tegen 3 waren zij een weekje 
vrij. Hierna versloegen zij Slain-
te en Carrilon MTM beiden met 
een stand van 8 tegen 1. Voor-
lopig staat Full Speed 2,5 op de 
eerste plaats in de derde divisie 
poule 3-D.
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Feestje op De Duinroos
Velserbroek – Vrijdagmiddag 
is het altijd druk in de aula van 
basisschool De Duinroos, loca-
tie Floraronde. Dankzij inspan-
ningen van de ouderraad is die 
toegerust met een podium, to-
neelgordijnen en een professio-
nele geluidsinstallatie. Naast de 
weeksluiting, waar alle groepen 
iets doen, verzorgen alle groe-
pen eens per jaar een weekaf-
sluiting voor de ouders en groot-
ouders. Verhaaltjes, sketches, 
liedjes: van alles passeert dan de 

revue. De dag voor de herfstva-
kantie was er wel een heel bij-
zondere weekafsluiting. Leer-
krachten hadden weken lang 
geoefend om het playbacken 
meester te worden. Zij voerden 
wereldacts op als The Supremes, 
Spice Gir;s en Boney M. Ook K3 
kwam nog even langs.
De kinderen vonden het prach-
tig om hun juf of meester in een 
heel andere hoedanigheid op het 
toneel te zien en het was een pri-
ma start van de herfstvakantie.

Veiliger en schoner wonen
Woningbedrijf Velsen 
zet wijkbeheerders in
Velsen - Woningbedrijf Velsen 
heeft twee sociaal wijkbeheer-
ders ingezet voor twee wijken in 
Velsen. Er is voor Velsen-Noord 
en Zeewijk gekozen omdat de-
ze wijken ondersteuning op het 
gebied van leefbaarheid en vei-
ligheid goed kunnen gebruiken. 
De bewoners van de betreffende 
wijken hebben hierover een brief 
ontvangen. 
De twee wijkbeheerders hebben 

woensdagmiddag 22 oktober 
een rondgang door hun wijk ge-
maakt ter kennismaking. De so-
ciaal wijkbeheerders reden de-
ze middag rond met een bakfiets 
met koffie, thee, limonade en 
koek. Ze werden begeleid door 
een draaiorgel.
De volgende straten horen bij 
het werkgebied: voor Zeewijk, de 
grote flats aan: Hazevlak, Keet-
berglaan, Kruisberglaan, Orion-

weg, Schiplaan en de Vlakken-
flats. Velsen-Noord: Schulpweg, 
Gildenlaan, Breesaperhof, Lad-
derbeekstraat, Doelmanstraat en 
in IJmuiden de De Noostraat en 
Lorentzstraat.  
De wijkbeheerder houdt de wijk 
goed in de gaten, signaleert pro-
blemen en zorgt ervoor dat de-
ze zo goed mogelijk worden op-
gelost. Daarnaast controleert 
hij technische installaties, de 
schoonmaakwerkzaamheden en 
het tuinonderhoud dat door an-
dere bedrijven wordt uitgevoerd. 
Hij doet er alles aan om de wijk 
schoon, heel en veilig te houden. 
Woningbedrijf Velsen wil hier-
mee bereiken dat de overlast af-
neemt en dat de bewoners zich 
prettiger voelen in hun wijk.

Stichting Buurtgemeenschap 
De Biezen opgericht
Santpoort-Noord – Vorige week 
woensdag is de Stichting Buurt-
gemeenschap De Biezen opge-
richt. Het initiatief is tot stand ge-
komen onder invloed van de bij 
de gemeente Velsen ingediende 
bouwplannen voor 4 villa’s en 14 
stallingruimtes aan de Kweeker-
slaan. De buurtbewoners waren 
hier van geschrokken en heb-
ben zich verzameld om hun be-
denkingen bij de gemeente ken-
baar te maken. Ondanks het feit 

dat de beoogde bouw in het ge-
bied De Biezen ligt, waarvoor op 
grond van het huidige bestem-
mingsplan geen nadere bebou-
wing mag plaatsvinden, zijn de 
buurtbewoners bang dat er als-
nog op grond van artikel 19 van 
de Wet Ruimtelijke Ordening ge-
tracht zal worden ontheffing te 
verkrijgen. 
Het leek de buurtbewoners dan 
ook zaak om verdere ontwikke-
lingen omtrent het genoemde 

bouwplan binnen het gebied De 
Biezen niet lijdzaam af te wach-
ten. De uitbreiding van de drie 
tuincentra wordt door de stich-
ting buiten beschouwing gelaten 
aangezien daar aparte afspraken 
over zijn gemaakt. Echter, initia-
tieven van andere eigenaren en 
eventuele projectontwikkelaars 
die mee willen liften op de rui-
mere bebouwingsmogelijkheden 
voor de tuincentra kunnen er-
op rekenen dat de stichting hen 
scherp in de gaten zal houden.
De Biezen is een uniek stukje 
landschap dat het verdient om 
zorgvuldig bewaard te blijven en 
daar wil de stichting zich sterk 
voor maken.

Expositie 
Tanja Koelemij
Regio - Komende zaterdag om 
20.00 uur is de officiële opening 
van een expositie in kunstlease 
galerie Haarlem in Vijfhuizen.
 Naast werk van vier andere kun-
stenaars zijn hier vijftien schilde-

rijen te zien van de IJmuidense 
Tanja Koelemij.

De galerie is op woensdag, don-
derdag en vrijdag geopend van 
14.00 tot 18.00 uur, op zaterdag 
tot 17.00 uur.
En op afspraak met Yvo van der 
Meulen via telefoonnummer 06 
27457591. 

Mantelzorgdag
IJmuiden - In het artikel over 
de Dag van de Mantelzorg in 
het Thalia Theater stond een ver-
keerde datum vermeld. Deze dag 
wordt gehouden op maandag 10 
november, opgave is nog moge-
lijk. Informatie www.tandemzorg.
nl of 023 8910610.

Muziekinstrumenten voor 
Dorpshuis de Driehoek
Driehuis - De brand van vorig 
weekend heeft een verwoesten-
de uitwerking gehad bij dorps-
huis de Driehoek. Behalve de 
plafonds, vloeren en het meu-
bilair zijn er ook veel materialen 
verloren gegaan. De bezoekers 
en cursisten zijn zeer verslagen. 
Zo ook de muziekgroep van de 
Verbinding in de Driehoek. Elke 
donderdagmiddag kwamen zij 
bij elkaar om muziek te maken. 
Ervaren muzikanten, maar ook 
voor beginners was een plek. Nu 
is er helaas niets meer.
Veel van de gebruikersgroe-
pen zoals de Klavierschippers, 
de Drie Penselen en Franse les 
hebben op andere locaties een 
tijdelijk onderkomen gekregen. 
De bezoekers van de Verbinding 

kunnen op donderdagmiddag 
van 13.00 tot 16.00 uur in buurt-
centrum de Spil in IJmuiden te-
recht. Graag zouden zij weer hun 
gebruikelijke activiteiten oppak-
ken totdat de Driehoek hersteld 
is en zij weer terug kunnen naar 
hun eigen plek. Daarom deze 
oproep voor bruikbare muziekin-
strumenten zoals een keyboard, 
gitaren, accordeon, (blok)fluiten, 
kleine trommels of andere een-
voudige instrumenten. Niet ge-
bruikte instrumenten kunnen 
worden afgestaan aan de mu-
ziekgroep. Neem hiervoor con-
tact op met buurtcentrum de 
Spil, 0255-510186. Vragen naar 
Janneke Cluistra of Arie Berg-
huis. Het instrument kan worden 
opgehaald. 

Velsen - In samenwerking met 
woningbouwcorporaties, poli-
tie en gemeente, start Stichting 
Welzijn Velsen met het project 
buurtbemiddeling. 

Met een vrijwillige bemidde-
laar wordt samen met de par-
tijen (buren) geprobeerd om tot 
een oplossing te komen. Buurt-
bemiddeling draagt in veel plaat-
sen in Nederland bij aan een 
goede sfeer en sociale samen-
hang in buurten. Het richt zich 
op herstel van communicatie en 
op de kracht van mensen om zelf 
hun conflicten op te lossen.

Wie belangstelling heeft voor 
een functie als vrijwillige buurt-
bemiddelaar, meldt zich aan bij 
Buurtbemiddeling Velsen via te-
lefoonnummer 0255-548520 en 
vraagt naar Suleika van Hol-
land. Er worden kandidaten ge-
zocht in alle wijken, van verschil-
lende leeftijden en achtergrond. 
Stichting Welzijn hoopt het team 
van ongeveer 20 bemiddelaars 
zó samen te stellen, dat het een 
afspiegeling is van de Velsense 
bevolking. De vrijwillige bemid-
delaars volgen samen een trai-
ning en krijgen begeleiding bij 
hun werk.

Feest vanwege 
nieuwe cd Bluesix 

Bluesix, v.l.n.r.: Henk Schippers: gitaar, Willem Visser: bas, Bonne Zig-
tema: zang/gitaar/bluesharp, Jan Stobbe: drums en Bert Baars: sax/
hammond.

Vrijwillige buurt-
bemiddelaars gezocht

Regio – Dat het een groot feest 
wordt staat vast. Bluesix presen-
teert op zaterdag 1 november 
de nieuwe cd: ‘Ready’. En om-
dat deze band, met muzikanten 
uit Castricum, Alkmaar, IJmuiden 
en Velsen, kan rekenen op een 
grote groep dansgrage aanhan-
gers, wordt het zonder meer heel 
gezellig in de Nozem en de Non. 
Het begint allemaal om 21.00 uur 

en de toegang is helemaal gratis. 
In het voorprogramma staan De 
Linke Binke op het podium met 
onder andere de bekende mu-
zikant Hans Oldenburg. Hans is 
bovendien gevraagd het eerste 
exemplaar van de nieuwe cd uit 
te reiken. 
Het is ondertussen tien jaar ge-
leden dat de eerste cd ‘Looking 
at the Cover’ het levenslicht zag. 

Dat werd toen gevierd in strand-
paviljoen Albatros in Bakkum. 
Terwijl buiten de regen met bak-
ken neerkwam, beleefden zo’n 
vijfhonderd gasten een avond 
waar nog lang over werd nage-
praat. Want Bluesix speelt lek-
ker. En dan maakt het niet uit of 
het nu blues, rock, jive, boogie of 
country is. 
Drummer Jan Stobbe: “Op ‘Rea-
dy’ klinkt het allemaal wat ste-
viger dan op de eerste cd. Als-
of we van Engelse blues overge-
stapt zijn naar de Amerikaanse. 
Het gitaarwerk is heftiger en al-
les bij elkaar klinkt het compac-
ter.”  Bluesix bestaat zo’n 25 jaar 
in wisselende samenstelling. De 
cd-hoes van ‘Ready’ is op fraaie 
wijze vormgegeven en dat is te 
danken aan Alida van den Berg 
en Jolanda Out. 
De cd kost tien euro en is te koop 
tijdens de presentatie en daarna 
bij Legends of Music, Geelvinck-
straat 1A in Castricum, via www.
bluesix.nl en http://bluesrecord-
centre.nl. De Nozem en de Non 
(voorheen Donkey Shot) is te 
vinden op de Anthonie Verhe-
rentstraat 1 in Heemskerk. 
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Muziek is universeel
Driehuis – Een tijd geleden 
werd Dick Jongman, die een gi-
taarpraktijk heeft in Driehuis, 
benaderd door de stichting Isa 
Ma(i)yam, een centrum in Zuid-
India, dat probeert het leed van 
kasteloze jongeren in het arm-
ste gedeelte van het land wat te 
verzachten, onder andere door 
middel van muziek. Of hij belan-
geloos muziekles aan deze jon-
geren wilde geven. Dick ging 
er samen met zijn vrouw Mari-
on inmiddels twee keer voor een 
maand heen. Het maakte diepe 
indruk op ze en ze hebben zich 
inmiddels aan de stichting ver-
bonden. Volgend jaar willen ze er 
twee maanden naar toe gaan.
Iets betekenen voor de kanslo-
ze jongeren, dat was hun voor-
naamste doel. ,,Ze hebben ner-
gens recht op, ook niet op werk’’, 
vertelt Marion, die gitaarles gaf 

aan de jongste kinderen. ,,Wie 
weet kunnen ze later zelf gitaar-
les geven, of zich verenigen in 
een entertainmentgroep en op 
die manier voor hun kostje zor-
gen.’’ Dick gaf les aan de oudste 
jongeren, die les krijgen aan het 
conservatorium daar. ,,Het werkt 
door, de jongens die ik les gaf le-
ren dat nu aan de jongere kin-
deren. 
Dat is heel zinvol. Ook zie je di-
rect resultaat.’’, zegt Dick. Daar-
naast hielden Marion en Dick 
zich bezig met een groep ge-
handicapte kinderen. ,,Muziek 
is universeel en het doet veel 
bij mensen. De kinderen ont-
spanden zich als ik gitaar voor 
ze speelde, ze bewogen mee op 
het ritme van de muziek. Als het 
gitaarspel stopte, dan vielen ze 
weer terug in hun oude bewe-
gingen’’, vertelt de gitaarleraar. 

Dick en Marion logeerden bij de 
mensen thuis, ze sliepen op de 
grond en aten drie keer per dag 
rijst. Na een paar dagen kochten 
ze een matras, omdat het hun 
rug sloopte. ,,Het is daar net of 
je terugstapt in de geschiedenis-
boekjes’’, vertelt Marion. ,,Je eet 
met je handen en luxe is er niet. 
Maar we hebben er zielsverwan-
ten ontmoet, door middel van de 
muziek. De mensen leven daar 
meer vanuit hun hart. Het weini-
ge dat ze hebben, willen ze nog 
met je delen.’’ Dick vult aan: ,,De 
mensen hebben daar niets maar 
hebben daardoor ook minder om 
zich druk over te maken. We zijn 
zelf ook anders in het leven gaan 
staan. Realiseren ons hoe goed 
we het hier hebben, zijn met 
minder tevreden en meer so-
ber gaan leven. Ook beseffen we 
nog beter hoe oneerlijk het ver-
deeld is in de wereld.’’
Daar iets aan bijdragen, is het 
doel van het stel. Ze kregen 
daarbij onverwachte hulp van de 
leerlingen van Dick. In de maand 
dat hij in India was, kon hij hier 
geen gitaarles geven. De leerlin-
gen betaalden hun lesgeld die 
maand toch door, zodat hij een 
aardig bedrag mee kon nemen 
naar India. Ondanks de armoe-
de voelden Dick en Marion zich 
heel goed in Zuid-India. 
Ze hopen er nog vaak heen te 
kunnen gaan, om zo iets te be-
tekenen voor de kasteloze jon-
geren daar. Het verhaal is ook te 
lezen op www.gitaarpraktijk.nl, 
meer informatie over de stich-
ting Isa Ma(i)yam: www.kinder-
eninindia.org  

Vrijdag 31 oktober receptie
ABC/WAO 30 jaar
IJmuiden - Hoewel de WAO is 
vervangen door de WIA, bestaat 
Stichting Aktiviteiten en Be-
langen Centrum WAO - Velsen 
(ABC/WAO) gelukkig nog wel. 
Vrijdag 31 oktober vieren zij hun 
30-jarig bestaan met een feeste-
lijke receptie van 15.00 tot 16.30 
uur in het pand aan Kromhout-
straat 50a in IJmuiden.

Vorig jaar zag het er niet zo goed 
uit voor ABC/WAO, omdat de 
gemeentelijke subsidie stopte in 
verband met het beleid om alle 
activiteiten samen te bundelen in 
wijkcentra. Mede dankzij de inzet 
van Monica Koudstaal kon ABC/
WAO toch blijven bestaan. De 
samenwerking met Roads bracht 
hoop. Maar al gauw bleek Roads 
failliet te gaan. Gelukkig voor al-
le partijen werd dit initiatief over-
genomen door Dijk en Duin in de 
IJmond. Cliënten komen hier drie 
dagdelen per week, voornamelijk 
voor de klussengroep. Maar ook 
andere organisaties zijn momen-
teel zeer geïnteresseerd in sa-
menwerking met ABC/WAO.
De WAO mag dan niet meer zo 
heten, maar de doelgroep van 
mensen die door omstandig-
heden niet (meer) kan werken, 
bestaat nog steeds. Voor hen 
zijn alle activiteiten die ABC/
WAO voor een klein prijsje or-
ganiseert. De stichting valt op 
door de prachtige, bijna profes-
sionele  houtbewerkingsafde-
ling, maar organiseert ook cur-
sussen voor de computer, dar-

ten, kleding maken, tiffany en 
meer. Daarnaast is er een inloop  
voor iedereen. Hier kun je komen 
voor een praatje, een kopje kof-
fie, creatieve activiteiten, kaar-
ten of bijvoorbeeld darten. Kos-
ten zijn 2 euro per keer.

Vrijdag 31 oktober zal Monica 
Koudstaal officieel afscheid ne-
men van haar functie als tijdelijk 
voorzitter, penningmeester en 
secretaris van de stichting. Ach-
ter de schermen blijft zij nog ac-
tief meewerken om materialen te 
werven voor de klussenbank. Tij-
dens de receptie zal hoogstwaar-
schijnlijk ook de nieuwe voorzit-
ter worden bekend gemaakt. Bo-
vendien zal een presentatie over 
de nieuwe, veelbelovende aan-
pak van de Klussenbank worden 
gegeven. Peter van Eerden van 
Dijk en Duin vertelt dat naast 
vrijwilligers en cliënten ook sta-
giaires van het Tender College 
en Technische School IJmuiden 
hieraan zullen meewerken.
Tenslotte zal 31 oktober de nieu-
we naam van het pand aan 
Kromhoutstraat 50a bekend 
worden gemaakt. Het bestuur 
wil de naam ABC/WAO behou-
den, maar de nieuwe naam van 
het pand zal beter uitdrukken 
voor welke doelgroep alle activi-
teiten zijn bestemd.

Wie meer wil weten over ABC/
WAO kan contact opnemen met 
Carrie Nupoort via 0255-517954 
of 06-12650716.

Vanaf links: Peter van Eerden van Dijk en Duin, naast het huidige be-
stuur van ABC/WAO Carrie Nupoort, Monica Koudstaal en Nico van 
Nijendaal. Het bankje is een product van de houtbewerkingsgroep

Heksen 
kleurwedstrijd
Spaarnwoude - In  Pannenkoe-
kenboerderij ‘Onder de Platanen’ 
van  informatieboerderij Zorg-
vrij in is deze herfstvakantie een 
heksenkleurwedstrijd. 
Zondag 2 november tijdens het 
evenement ‘Heksen in de koei-
enstal’ worden de prijzen uitge-
reikt. Tevens is er een speciaal 
heksenpannenkoekenarrange-

ment te verkrijgen. Kom gezel-
lig in de herfstvakantie naar de 
boerderij.
De koeien staan ook weer op 
stal en er zijn, in de grote boer-
derij, heel veel leuke heksjes te 
knutselen.

Pannenkoekenboerderij ‘Onder 
de Platanen’ ligt onder het dak 
van Informatieboerderij Zorgvrij 
aan Genieweg 50 (afslag R101) 
in het recreatiegebied Spaarn-
woude. 

Programma 
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Dansshow ‘Dalí – 
Picasso – Miró’ Uitmunten-
de dansers nemen het publiek 
woensdag 5 november (20.15 
uur) mee op ontdekkingsreis 
naar de wereld van de meest 
vooraanstaande Spaanse schil-
ders uit de 20e eeuw. In de ma-
gistrale dansshow ‘Dalí-Picas-
so-Miró’ geeft Ibérica de Dan-
za in betoverende choreografie-
en beweging aan hun penseel-
streken en ritme aan de gebruik-
te kleuren.
Omdat de Stadsschouwburg Vel-

sen dit theaterseizoen heeft uit-
geroepen tot het Seizoen van 
de Dans, biedt het theater toe-
schouwers voorafgaand de mo-
gelijkheid om van 19.30 tot 20.00 
uur een gratis voorbeschouwing 
bij te wonen in de theaterzaal.
‘Hallo, hallo, wie stinkt daar 
zo?’
Theatermaker Rieks Swarte en 
cabaretier Vincent Bijlo brengen 
de ideale radioavond uit de jaren 
vijftig op het toneel. Natuurlijk 
met een hoorspel, conferences, 
het weer, de waterstanden en 

Tijden van weleer herleven in de radiorevue (foto: Sanne Peper)

een potpourri van grappige lied-
jes en hits van weleer. Het pu-
bliek kan donderdag 6 november 
(20.15 uur) kennismaken met, óf 
herinneringen ophalen aan, een 
keur van geluiden uit de archie-
ven van de radio uit vervlogen tij-
den.
Nieuw theaterconcert Frédé-
rique Spigt 
Frédérique Spigt, de dwarse 
zangdiva met de ruige stem heeft 
zich ontwikkeld tot een chanson-
nière van de bovenste plank. De 
vrouwelijke rocker brengt dit na-
jaar een nieuw album uit, getiteld 
‘Vreemd’, en maakt een bijbeho-
rende theatertournee. Vrijdag 7 
november (20.15 uur) staat zij in 
de Stadsschouwburg Velsen.
Close harmony-zang van 
Frommermann
Frommermann is al jaren de 
sensatie van het Amsterdam-
se Grachtenfestival. De klassie-
ke zangers prikkelen de muzika-
le fantasie van hun hele publiek 
met betoverende close harmony-
zang, vocale humor en de vertol-
king van wereldhits uit vervlogen 
tijden. Met hun nieuwe theater-
concert komen de heren zondag 
9 november (15.00 uur) naar het 
Thalia Theater. 
In ‘Holland-Amerika Lijn’ wordt 
het publiek meegenomen naar 
de liedjes en de sound van Hol-
land en Amerika in de jaren ’30 
en ’40. Informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of tel. 0255-515789.
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DCIJ–nieuws
Door juiste tactiek
wint Van der Steen
IJmuiden - Hoe een partij dam-
men aan te vangen en een goede 
tactiek gebruiken hangt in grote 
mate af van het karakter van de 
dammer. De een kiest voor een 
klassieke opzet een ander wil tot 
aanvallen komen en weer een 
aantal kiest voor de omsinge-
ling. De tegenstander zal er al-
les aandoen om die partijopzet 
te ontregelen en zijn eigen plan 
te trekken. 
Cees van 
der Steen, 
een ervaren 
rot, verkiest 
altijd voor 
een omsin-
geling. Met 
deze strijd-
wijze komt 
hij vaak tot 
opmerke-
lijke resul-
taten. Een 
aanvallende Paul Smit moest 
ervaren dat Van der Steen bui-
tengewoon bedereven is in het 
randspel. Smit kreeg geen hou-
vast en langzaam maar zeker 
kwam hij door de omsingeling 
in een moeilijk te hanteren stand 
terecht. Dan is Van der Steen er 
als de kippen bij om het voordeel 
om te zetten in winst. De verras-
sing van de avond viel in de ont-
moeting tussen Harrie van der 
Vossen en Cees Pippel. Laatst 
genoemde is de laatste tijd da-
nig uit vorm en onderstreep-
te dat nog eens door te verlie-
zen. Al snel kwam Pippel in het 
nadeel door een hekstelling. Na 

deze deze te hebben verbro-
ken verraste Van der Vossen met 
een offer en kon vervolgens een 
dam nemen. In het resterende 
spel was Pippel kansloos. Nico-
le Schouten boekte een snelle en 
overtuigende winst tegen Berrie 
Bottelier. Jacqueline Schouten 
had haar handen vol aan de twee 
jeugdspelers: Dana van de Wie-
le en Rick Hartman. Zowel Dana 

als Rick kreeg 
zelfs een bete-
re stand. Maar 
Dana moest 
na een lan-
ge en zware 
strijd buigen 
voor de nati-
onale mees-
t e r d a m m e r . 
Rick had lan-
ge tijd uitzicht 
op een goed 
resultaat maar 

door middel van een forcing ver-
loor hij alsnog. Piet Kok plaats-
te een ‘Hoogland aanval’ maar 
door uitstekend verdedigen van 
Bram van Bakel veranderde dat 
in een ‘Kerkhofuitval’ en verloor 
hij plots twee schijven en de par-
tij. Martin van Dijk had geen kind 
aan Cees van der Vlis.  Een fraaie 
damzet luidde de snelle winst in. 
Feroz Amirkhan stond tegen Leo 
Binkhorst bijna de gehele partij 
beter.
Maar een winst zat er aanvan-
kelijk niet in. Binkhorst weiger-
de enkele malen zijn remisekan-
sen te grijpen en veloor uiteinde-
lijk toch. 

Zaalvolleybaltoernooi Velserbroek

1200 euro voor Pink Ribbon
Velserbroek - Het vijfde 123 
makelaar dames straten zaalvol-
leybaltoernooi Velserbroek heeft 
1200 euro opgebracht voor Pink 
Ribbon. De actie ‘Beweeg! Geef 
borstkanker minder kans’ van 
deze organisatie sluit zeer goed 
aan bij het sportieve evenement 
als het volleybal, vonden de or-
ganisatoren. De deelneemsters 
aan het toernooi werd gevraagd 
een gift te doen. Een spontane 
loterij van het team Grote Bui-
tendijk 1, waar alle deelnemende 
stratenteams aan meededen, le-

verde al snel 200 euro op. De Ra-
bobank Velsen en Omstreken gaf 
10 euro voor elke vrijwilliger van 
het toernooi, wat 180 euro ople-
verde. Vanaf zaterdag 18 oktober 
zijn de teamfoto’s van alle stra-
ten die mee hebben gedaan aan 
het toernooi gratis af te halen bij 
123makelaar/Nieuw Velsen in 
het winkelcentrum Velserbroek. 
De organisatie stelt het zeer op 
prijs dat onze hoofdsponsor met 
deze toegift komt. Voor iede-
re speelster is er een foto. Haal 
hem dus snel op.

Smashing Velsen dames 
in de winning mood
Velsen - Op donderdag in Uit-
hoorn waren maar liefst drie 
Smashing Velsen teams actief 
tegen het plaatselijke SAS. Meis-
jes C3 verloor met 2-1 en daar-
na kwamen de oudere meiden 
van dames 4 en 2 in actie. Da-
mes 4 won afgetekend met 4-
0 waar de aanval naast de har-
de services de drive weer waren. 

Dames 2 won met 3-1 en dit wa-
ren de eerste punten van het sei-
zoen, het lijkt erop of het team-
spel er goed in zit want de aan-
vallen waren weer scherp en 
snel als vanouds. Wel thuis spe-
lend waren de meisjes C1 die er 
weer met de winst vandoor gin-
gen, 3-0 tegen Heemstede. De 
eerste set duurde wel wat lan-

ger dan normaal, 33-31 werd 
het! De koppositie blijft in han-
den van deze Smashing Velsen 
talenten, maandag na de vakan-
tie gaan ze naar Oudekerk en de 
coach en trainer zijn benieuwd 
of ze de huidige vorm weten te 
behouden. 
Heren 1 speelde op vrijdag niet 
thuis maar in het verre Vinke-
veen en won daar met 3-1 van 
Atalante. De derde plek in de 
poule is een goede weegave 
van hun sterkte op dit moment. 
Jongens B1 verloor terecht met 
3-0 van een veel sterker Marti-
nus team in de eigen Zeewijkhal. 
Andere herenteams verloren ook 
hun door de weekse wedstrijden 
door een aantal geblesseerden 
in hun teams.
meisjes C2 kweekte weer wat 
vertrouwen door een set te pak-
ken tegen een team uit Hoofd-
dorp. Het goed actief bewegen 
tijdens een wedstrijd blijkt nog 
steeds het grootste struikelblok 
te zijn maar het spelplezier en 
hun gemotiveerde instelling zijn 
zeker wel punten die je nodig 
hebt voor een goede teamsprit. 
Volgende week geen competitie 
in verband met de herfstvakan-
tie maar wel op woensdag het 
scholentoernooi in Sporthal oost. 
Zie ook website www.smashing-
velsen.nl.

Mountainbikespektakel 
in Spaarnwoude
Velsen-Zuid - Zondag 26 okto-
ber vindt wederom de jaarlijkse 
ronde plaats van de Rabobank 
Top Noord-Holland op het moun-
tainbikeparcours in Recreatiege-
bied Spaarnwoude. Deze cyclus 
van negen wedstrijden is het be-
wijs dat  mountainbiken leeft in 
Noord Holland,  een aanzienlijk 
aantal deelnemers uit deze door 
de regionale Rabobank onder-
steunde competitie zijn inmid-
dels doorgebroken in de Natio-

nale competitie. 
De eerste jeugdcategorie start 
om 9.45 uur waarna de ande-
re jeugdklassen en dames vol-
gen. In drie verschillende groe-
pen wordt er om ereprijzen ge-
streden. 
De topklasse start om 11.30 uur. 
Vanuit deze regio wordt deel-
name verwacht van onder an-
dere de Velserbroekers Mar-
tijn Heijdra en Arjan Rebel. Bei-
de renners verwachten zelf door 

de kennis van het parcours ho-
ge ogen te kunnen gooien. Ver-
der in deze klasse de winnaar 
van afgelopen jaar Tino Haak-
man uit Enkhuizen en de win-
naar van het RaboTop NH klas-
sement 2007 Raymond Rol uit 
Alkmaar. Nog niet helemaal ze-
ker is of regiotopper Sander Lor-
mans, de winnaar van de eerste 
wedstrijd dit seizoen aan de start 
zal verschijnen.
Om 13.00 uur valt het startschot 
voor de Funklasse. Santpoor-
ter Daan Handgraaf is een van 
de favorieten voor een podium-
plaats. Plaatsgenoot Frank Vis-
ser is nog niet zeker van deel-
name, hij is nog herstellende van 
een operatie. Haarlemmer Tim 
Koek zal zeker aan de start ver-
schijnen, de winnaar van de zo-
mercompetitie in Spaarnwou-
de is gebrand op een goed re-
sultaat. Zowel  voor de jeugd als 
de funklasse bestaat de moge-
lijkheid om op de wedstrijddag 
zelf in te schrijven. Het dragen 
van een valhelm is verplicht. De 
inschrijving bedraagt 6 euro (in-
clusief verzekering) plus 2 euro 
voor een stuurbord. 
Kijk voor meer info op de websi-
te van de RaboTopNH; www.ra-
botopnh.nl  of Visser Tweewie-
lers Santpoort en Bike Sportive 
in Haarlem.

Witte Leeuw 
nummer 10 is binnen
Velsen-Zuid - MultiServ uit Vel-
sen-Noord is de tiende Witte 
Leeuw die het elftal topsponso-
ren onder aanvoering van Leeu-
wenkoning TATA Steel nu bijna 

compleet maakt. MultiServ heeft 
een contract voor drie jaar met 
de club gesloten. MultiServ vindt 
het belangrijk om middels het 
sponsoren van Telstar iets terug 

te doen voor het gebied waar het 
bedrijf werkt en waar de werk-
nemers wonen. MultiServ is on-
derdeel van de Harsco Corpora-
tion en onder andere werkzaam 
voor Corus te IJmuiden .
Telstar is bijzonder trots op het 
feit dat Multiserv deel uitmaakt 
van het Witte Leeuwen sponsor-
team.
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ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Pergamano maandag van 09.30 
tot 11.30 uur. Klaverjassen, dins-
dag vanaf 20.00 uur en vrijdag 
vanaf 13.30 uur. Bridgen dinsdag 
13.00 uur. Schilderen, donderdag 
09.00 tot 12.00 uur. Alle activitei-
ten vinden plaats in dorpshuis 
Het Terras.

ANBO Afdeling IJmuiden, 
Driehuis, Velsen-Zuid:

ABC/WAO, Kromhoutstraat 
IJmuiden, 06-12650716, me-
vrouw Nupoort.
De activiteiten die bij de Stich-
ting gevolgd kunnen worden zijn 
op de maandag: Schilderen en 
hout bewerking, op de dinsdag-
, donderdag- en vrijdagmorgen 
van 09.30 tot 11.30 uur: diver-
se computercursussen, ‘s mid-
dags een inloop met verschil-
lende activiteiten en houtbewer-
king, woensdag: kledingmaken, 
tiffany zowel ’s middags als ’s 
avonds en hout bewerking, don-
derdag: computercursus voor 
mensen met een beperking, dar-
ten en hout bewerking, en ten-
slotte op de vrijdag: diverse com-
putercursussen, tiffany en hout 
bewerking. 

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650 of g.schol@zorgbalans.
nl
Open tafel. Vrijdag 24 oktober: 
ossenstaartsoep, chili con car-
ne en caramelvla. Vrijdag 31 ok-
tober: hacheé met rode kool en 
appelmoes, dessert is een ver-
rassing. Altijd een kopje koffie/
thee. Kosten 5,-. Uiterlijk 2 da-
gen van tevoren opgeven. 
Restaurant is er op maandag, 
dinsdag en donderdag tussen 
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30 
uur aanwezig zijn). U kunt genie-
ten van een 3-gangen a la car-
te menu inclusief drankje voor 
5,50.
Elke 2e woensdag van de 
maand erwtensoep. Woens-
dag 2 november. Kosten 1,50 eu-
ro. Aanvang 12.00 uur. U hoeft 
zich niet aan te melden.

Cinema Zeewijk elke derde 
donderdag van de maand. Aan-
vang 19.30 uur. Kaartjes 2,- p.st. 
incl. kopje koffie of thee. Op 20 
november is er weer een film-
voorstelling. Kaartjes zijn dage-
lijks verkrijgbaar aan het buf-
fet tussen 09.00 en 17.00 uur. in 
het weekend van 13.30 tot 16.30 
uur.
Cadeaubeurs zaterdag 15 
noember t.b.v. Sint Nicolaasvie-
ring.
Woensdag 17 december een 
gezellige kerst-in van 12.00 tot 
16.00 uur.

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk 
om de gehele week (ook zon- 
en feestdagen) te komen ont-
bijten. Vanaf 08.45 tot 10.00 uur. 
De kosten bedragen 2,40 euro 
per keer. Gaarne wel even voor-
af aan melden bij de receptie of 
het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moer-
berg is zeven dagen per week 
geopend van 12.00 tot 14.00 uur. 
U hoeft zich niet vooraf aan te 
melden. Een driegangenmaal-
tijd met verse ingrediënten kost 
6 euro maandag t/m zaterdag. 
Zondag kost een drie-gangen-
maaltijd 8,50 euro.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Open tafel. Vrijdag 31 oktober: 
groentesoep, zuurkool stamp-
pot met rookworst en herfst-
val met slagroom toe. Aanvang 
12.30 uur. Kosten 5,-. Aanmel-
den maandag 27 oktober tussen 
11.00 en 12.00 uur.
Restaurant geopend op maan-
dag en woensdag vanaf 12.30 
uur. Opgeven vooraf niet nodig. 
Kosten 5,-.
Internetcursus voor ouderen. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. U 
kunt vanaf januari weer terecht. 
Kosten 10 euro voor drie lessen. 
Exposanten van de Boshoek 
tonen hun veelal kleurige en bij-
zonder werk.  Dagelijks te be-
zichtigen van 09.00 tot 16.30 uur, 
zondag van 11.30 tot 14.00 uur. 
Toegang gratis.

Het wijksteunpunt is naarstig 
op zoek naar een kok voor de 
open tafel. 

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Tagliatelle a la carbonada. 
Woensdag 29 oktober om 12.30 
uur.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 0255-520960.
Bij alle activiteiten is nog 
plaats voor nieuwe deelnemers. 
Kom gerust eens vrijblijvend kij-
ken.
Inloopspreekuur ouderenad-
viseur maandag- en vrijdagoch-
tend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden hou-
den iedere werkdag spreek-
uur op afspraak, telefoon 0255-
533885.
Vragen over zorgverlening kunt 
u terecht bij Frontoffice van 
Zorgbalans. Tenslotte kunt u te-
recht voor vele vormen dienst-
verlening. Telefoon wonenplus 
0255-518888.
Delta- Rabo- Klaverjasdrive 
donderdag 13 november 

Stichting Dorpshuis Het Ter-
ras, Roos en Beeklaan 2 Sant-
poort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag 
voor 55plus. Voorgerecht, hoofd-
gerecht en nagerecht. Kosten 5,-
. Vanaf 16.00 uur bent u welkom. 
Opgeven maandagmorgen tus-
sen 9.00 en 10.00 uur. 

KBO Velsen, Wally de Vries-
Ooms. Tel. 023-5384997 06-
17044490
Ontmoetingsdag 30 oktober 
met leden van de KBO, Kerk het 
Kruispunt Zonbastion 2 in Vel-
serbroek. Kerk is open om 10.30 
uur. Viering met Pastor Captijn 
om 11.00 uur. Dag wordt ver-
zorgd met koffie, lunch en ge-
zellige entertainment. Dag duurt 
tot ongeveer 16.15 uur. Kosten 4 
euro.
Een avond over de ambulance-
dienst Kennemerland in de Hof-
stede, Aletta Jacobsraat 227 in 
Velserbroek. 
Aanvang 20.00 uur, zaal  open 
19.00 uur. Toegang 3 euro incl. 
koffie of thee (1 maal).

De Brulboei, kanaalstraat 166 IJmuiden, tele-
foon 0255-510652, e-mail de.brulboei@quicknet.nl
‘IJmuiden, wat vertel je me nou’ donderdag 30 oktober om 20.00 
uur. De eerste film gaat over een schip dat op volle zee kabels re-
pareert, die zorgen voor telefoon- en internetverbindingen. Na de 
pauze de welbekende haring en verloting gevolgd door een film 
over een Belgische visser die het moeilijk heeft door de Europese 
regelgeving. Kaarten à 2,- vanaf 20 oktober verkrijgbaar aan de ba-
lie van het buurthuis.

De Mel, Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, telefoon 
0251-210050, e-mail info@demel.nl
Rommelmarkt, zondag 9 november. Tafel huren kost 2,50 euro. 
Aanmelden kan via het buurthuis bij de receptie.

De Veste, Vestingplein 58 Velserbroek, telefoon 
023-5388830
Knutselmiddagen weer van start. De oudste kinderen (groep 5 
t/m 8 van de basisschool) beginnen op 29 oktober. Van 13.00 tot 
15.00 uur, deelname 2,50 voor 1 uur knutselen. Kinderen van groep 
2 t/m 4 vanaf 5 november om 13.30 uur. Kossten 1,- voor 1 uur.

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
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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

Ouderennieuws

Open Atelierroute
bij Alexandra Drenth
IJmuiden - In het weekend van 
1 en 2 november is iedereen van 
11.00 tot 17.00 uur welkom in 
het atelier van Alexandra Drenth 
aan de IJsselstraat 16. Alexandra 
maakt onder andere olieverf-
schilderijen en fotocollages. Al-
tijd al eens kijkje willen nemen, 
dan is dit een mooie gelegenheid 
om kennis te maken met de kun-
stenaar en haar werk, die tijdens 
dit weekend achter de ezel aan 
het werk is.
In alle disciplines waarmee 
Alexandra werkt komt het uit-
gangspunt van vervreemding 

naar voren. In haar figuratieve 
schilderijen werkt zij met thema’s 
als familie, relaties, de mens en 
zijn omgeving. Statische en sterk 
gestileerde figuren, met naïeve 
elementen zodat men zich gaat 
afvragen, wat daar achter ver-
scholen zit. In deze werken ligt 
de nadruk op emotionele ver-
houdingen.
Momenteel werkt Alexandra aan 
een serie schilderijen die Neder-
landse streekdrachten belichten. 
Voor meer informatie over de 
atelierroute: http://www.kunst-
lijn.org. 

Natuurwerkdag
Regio - Zaterdag 1 novem-
ber vindt voor de achtste keer 
de jaarlijkse Natuurwerkdag 
plaats. Vorig jaar deed een re-
cordaantal van 11.000 Neder-
landers met deze grote opknap-
beurt voor natuur en landschap. 
Ook het mooie gebied Zuid-Ken-
nemerland doet voor de achtste 
keer mee. Vrijwilligers en organi-
saties kunnen zich op deze Na-
tuurwerkdag inzetten op wel 
vier locaties: Kennemerstrand 
in IJmuiden, Kennemerduinen, 
Middenduin in Overveen en de 

Meerwijkplas in Haarlem. Heer-
lijk een dag buiten aan de slag 
gaan, samen met heel veel en-
thousiaste mensen en ervaring is 
niet vereist. De PWN, Staatsbos-
beheer, KNNV, IVN Zuid-Kenne-
merland en de natuurwerkgroep 
Meerwijkplas nodigen deelne-
mers uit om de natuur in Zuid-
Kennemerland ‘een handje’ te 
helpen. Zij gaan op deze werk-
dag onder professionele bege-
leiding met onderhoudswerk-
zaamheden aan de slag: wilgen 
en esdoorn snoeien en zagen, 
Amerikaanse vogelkers en jonge 
dennen verwijderen. Deelnemers 

zorgen zelf voor geschikte werk-
kleding, lunch en koffie of thee. 
Voor gereedschap, werkhand-
schoenen en begeleiding wordt 
gezorgd. Aanmelden: www.na-
tuurwerkdag.nl.

Rijbewijs 
in-gevorderd (1)
IJmuiden - Zondag omstreeks 
02.50 uur is het rijbewijs inge-
vorderd van een 18-jarige IJmui-
dense bromfietser. Hij bleek bij 
een blaastest aan een promilla-
ge te komen van 1,60.
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Rabobank Velsen en Omstreken
Introductie Seniorenprijs
IJmuiden – Afgelopen maandag 
vond in de Stadsschouwburg 
Velsen een informatieve en mu-
zikale middag plaats. Ruin 700 
seniorenleden van de Rabobank 
Velsen en omstreken werden 
door Adriaan Koopmans geïn-
formeerd over erfrecht en maak-
ten de introductie van de Seni-

orenprijs mee. Daarna was er 
een optreden van The Deep Ri-
ver Quartet.
Directievoorzitter Franca van 
Winkel vertelde over het Ambi-
tiefonds. De bank kent het coö-
peratieve dividend toe aan ver-
enigingen, stichtingen en groe-
pen. Zij kunnen hiermee hun 

doelen realiseren. Het Ambitie-
fonds is er voor het individu. De 
Seniorenprijs is hiervan onder-
deel. Het is speciaal opgericht 
om leden van 65 jaar en ouder 
hun persoonlijke aspiraties te la-
ten verwezenlijken. Zij kunnen 
hiervoor een financiële bijdrage 
ontvangen. De drie meest in het 
oog springende initiatieven wor-
den beloond met 2500, 1500 en 
1000 euro. Zie voor verdere in-
formatie www.rabobank.nl/vel-
sen. 
Adviseur René van der linden 
bezoekt senioren aan huis en 
desgewenst komt hij ook op be-
zoek in het ziekenhuis, verzor-
gings- of verpleegcentrum. Ook 
minder validen die nog geen se-
nior zijn of mensen die tijdelijk 
niet in staat zijn om de bank te 
bezoeken, kunnen van zijn dien-
sten gebruik maken.
René van der Linden is te-
lefonisch bereikbaar via 023 
5133500.

Westerop & Ko
naar het buitenland
IJmuiden - Afgelopen weekend 
was het dan zo ver  alle meiden 
van Westerop & Ko gingen naar 
Brussel om workshops te volgen. 
Deze workshops werden gege-
ven door een aantal top kappers 
uit Amerika waaronder Sam Vil-
la, Lee Stafford, Stephane Legros 
en het Redken artists team!
Hippe moderne en stijlvolle, 
technisch fantastisch, geknipte 
coupes zijn aangeleerd en ook 
op het gebied van kleur heb-
ben de kapsters het nieuwste 
van het nieuwste mogen erva-
ren. Dus volledig geïnspireerd en 
vol nieuwe ideeën en enthousi-
asme staat het team klaar om de 
klanten de nieuwste trends te la-
ten beleven.

Ga gerust naar binnen voor ad-
vies. Maak wel even een af-
spraak dan wordt er alle tijd voor 
de klant gemaakt. 

Sam Villa, deel van het team Wes-
terop & Ko met van links naar 
rechts Chelsea, Angelique, Gusta, 
TessaAutoschade IJmuiden 

al 32 jaar een begrip
IJmuiden - Met het bereiken 
van zijn 65ste jaar geniet Frits 
Serruys van twee nieuwe mijlpa-
len in zijn leven. Als eigenaar van 
Autoschade IJmuiden heeft  hij 
samen met zijn zoon Remy, te-
vens mede-eigenaar in de VOF,  
voor het bedrijf een nieuw pand 
gekocht aan Bronsstraat 15. 
En op de leeftijd van 65 jaar denkt 
Frits nog steeds niet aan stoppen 

met werken, want hij geniet nog 
dagelijks van zijn grote passie:  
auto’s repareren.
Met de nieuwste reparatietech-
nieken worden de auto’s van de 
zakelijke en particuliere klanten 
naar volle tevredenheid gerepa-
reerd door Frits, zoon Remy en 
overige deskundige medewer-
kers.
Autoschade IJmuiden groeide uit 

Christelijk Mannenkoor 
IJmuiden 55 jaar oud
IJmuiden - Christelijk Mannen-
koor IJmuiden (CMIJ) viert dit 
jaar haar 55-jarig bestaan. In 
al die jaren hebben honderden 
mannen bij dit koor gezongen. 
Samen met veel plezier op zo’n 
hoog mogelijk niveau een klank-
kleur creëren  die bij het publiek 
over komt. Ook brengt het koor 
niet geestelijk repertoire en de 
waardering daarvoor is eveneens 
groot. Het  CMIJ wil zich dan ook 
steeds opnieuw vernieuwen.  
CMIJ viert het jubileum met een 
samenzangavond op vrijdag 24 
oktober in de Petrakerk te IJmui-
den. Deze avond zal geleid wor-
den door dirigent a.t. Hans Hovi-
us uit Velserbroek. Hij helpt het 
koor tot een nieuwe vaste diri-
gent gevonden is. Deze avond 
zal een veelzijdig repertoire ten 
gehore worden gebracht, waar-
onder de Deutsche Messe van 
F. Schubert. De bekende orga-
nist de heer Dirk Out zal het koor 

op het orgel begeleiden, ook zal 
hij enkele orgelsolo’s ten geho-
re brengen. 
Verder zal men met de aanwezi-
gen in wisselzang enkele liede-
ren zingen, begeleid door Dirk 
Out.
De toegangsprijs voor deze zang-
avond bedraagt 5,00 euro, inclu-
sief een consumptie na afloop. Er 
is dan gelegenheid het bestuur 
en de leden te feliciteren. Kaar-
ten zijn te reserveren via onder-
staand telefoonnummer.
Nieuwe leden zijn heel welkom, 
bij alle zangpartijen. De repeti-
tieavonden worden gehouden 
elke donderdag, van 20.00 tot 
22.00 uur in de Petrazaal, Spaar-
nestraat 8, te IJmuiden. Men kan 
geheel vrijblijvend een aantal ke-
ren repetities bezoeken om mee 
te zingen en te luisteren. 

Meer informatie bij Willem Mees-
ters, 023–5373281.

Informatieavonden 
over alcoholverslaving
Regio - De Brijder Verslavings-
zorg, centrum voor verslavings-
problematiek, organiseert infor-
matieavonden over alcoholver-
slaving. 
Deze zijn bedoeld voor ouders, 
partners en verwanten van men-
sen met een alcoholprobleem.

Tijdens twee bijeenkomsten ko-
men de volgende onderwerpen 
aan bod: wat doet overmatig al-
coholgebruik met lichaam en 
geest en wat voor effecten kan 
dit hebben op mensen in de di-
recte omgeving; wanneer spreekt 
men van verslaving? Wat is/kan 
de rol van de familie zijn bij het 
ontstane alcoholprobleem? Wat 
zijn de hulpverleningsmogelijk-

heden voor mensen met een al-
coholprobleem of voor mensen 
uit hun directe omge¬ving? Hoe 
kan men als ouders, partners of 
verwanten iemand met een alco-
holverslaving helpen.

Het programma is verdeeld over 
twee avonden en vindt plaats op 
donderdag 6 en 13 november 
van 19.30 uur tot 22.00 uur op 
Spaarne 106 in Haarlem. 
U kunt gratis deelnemen. Men 
schrijft zich voor beide avonden 
in. 
Voor verdere informatie en in-
schrijving kunt u bellen met Brij-
der Verslavingszorg in Haarlem: 
023-5307400 of in Hoofddorp: 
023-8903700. 

zijn jas. Een pand tegenover de 
oude locatie kwam leeg te staan. 
Frits bedacht zich geen moment 
en kocht dit pand. 
Na de grote verhuizing met alle 
apparatuur, is men nu klaar om 
alle klanten op de nieuwe loca-
tie gastvrij te ontvangen. Zo kan 
het familiebedrijf de klanten nog 
beter van dienst zijn in een gro-
tere ruimte. Om toch even stil te 
staan bij deze 65-jarige IJmui-
dense ondernemer willen zijn 
personeelsleden en zoon Remy 
Frits van harte feliciteren en hem 
veel geluk toewensen, zowel za-
kelijk als privé.

Brug open in de spits
Driehuis - Met verbazing heb ik 
de ingezonden brieven gelezen 
over de brug over zijkanaal C, 
die regelmatig in de spits open-
gaat, zoals ook ik tot mijn erger-
nis constateer. Weliswaar wil de 
heer Marten Dek ons doen ge-
loven, dat die arme schippers 
het de laatste jaren ook niet zo 
makkelijk hebben, maar mijn er-
varing is dat de meeste binnen-
vaartschepen prima onder die 
brug door kunnen, omdat ze 
niet zo hoog zijn en dat de brug 

in 90 procent van de gevallen 
(in de spits) opengaat voor een 
plezierjacht met hoge mast. 
Nou die kunnen dacht ik wel 
even wachten tot de spits voor-
bij is. Minister Eurlings, eindver-
antwoordelijke van Rijkswater-
staat, roept continu dat hij er al-
les aan doet om de filevorming 
in Nederland tegen te gaan. Er 
ligt hier voor hem nog een kans 
voor open doel om te scoren.

Loek Hieselaar, Driehuis

Ingezonden brief Koor Baba Jaga 
zoekt sopraan
Santpoort-Noord - Baba Ja-
ga zoekt een sopraan die hoog, 
maar ook laag, wilt én kan zin-
gen. Flexibel dus en bovendien 
tijd en mogelijkheden heeft om 
zelf te studeren. Baba Jaga be-
staat momenteel uit elf vrou-
wen. Het repertoire is breed, van 
close harmony tot klassiek. Het 
koor repeteert iedere woensdag 
avond van 20.00 tot 22.15 uur in 
Santpoort-Noord. Informatie en 
contact: Ria Balm, telefoon 023-
5275592, ghbalm@planet.nl. In-
houdelijke vragen bij Antje De 
Wit, telefoon 023-5373192. Zie 
ook www.babajaga.nl
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Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

zaterdag 25 oktober

Gouda-odin ‘59 (1a) - 15.00
amstelveen-Kennemerland (2a) - 14.30
bol-IJmuiden(3a) - 14.30
Jong Hercules (3a)-Castricum - 14.30
overbos-eDo - 14.30
vvH/velserbroek (4D)-veW - 14.30
HbC-velsen (2a) - 14.30

aDo ‘20 (hoofdklasse)-FC Hilversum - 14.30
aFC ‘34-De Kennemers (1a) - 14.00
Stormvogels-eDo (2a) - 14.00
Kolpinmg boys-vSv (2a) - 14.00
Westfriezen-Dem (2a) - 14.00
alcmaria victrix-velsen (3b) - 14.00
DSS (3b)-evC - 14.00
Purmerend-onze Gezellen (3b) - 14.00
FC velsenoord (4C)-volendam - 14.00
ripperda-Schoten (4D) - 14.30
Concordia-SvIJ (4D) - 14.00
Wherevogels-Wijk aan Zee(5C) - 14.00
beverwijk vrij
DIo-Waterloo (5D) - 14.00
terrasvogels (5D)-HYS - 14.00

zondag 26 oktober

VSV D6 in het nieuw
Velserbroek - Zaterdag 11 oktober was het dan zover: de nieuwe 
kleding was binnen. Vanko Bv uit de Waarderpolder was bereid om 
de D6 van VSV te sponsoren. ,,Om de glimlach op die kindergezicht-
jes’’, is het antwoord van directeur Willem van Kooten als hem naar 
de reden gevraagd wordt. De jongens beschikken nu over een com-
pleet nieuwe outfit. Het team ging samen met de sponsor op de foto. 
Nu maar hopen op een sportief seizoen. Dat kan eigenlijk niet meer 
mis gaan in zo’n flitsende outfit.

Voorinschrijving
Sinterklaasloop
Driehuis - Vanaf deze week tot 
20 november kunnen hardlopers  
zich voorinschrijven voor de Sin-
terklaasloop van Atletiekvereni-
ging Suomi op www.inschrij-
ven.nl. De Sinterklaasloop vindt 
plaats op zondag 23 november. 
De start is op de atletiekbaan 
van Suomi, sportpark Groene-
veen om 11.00 uur. Er is een 
wedstrijdloop over 10 kilometer, 
prestatielopen over 5 en 10 kilo-
meter en een jeugdloop van 2,5 
kilometer (6 tot en met 12 jaar). 
De loop wordt gesponsord door 
Praktijk voor Fysiotherapie Ben 
Ebbeling. Zie ook www.avsuo-
mi.nl.

Klaverjassen
Stormvogels
IJmuiden - Afgelopen vrijdag 
17 oktober waren er weer ne-
gen tafels bezet. De hoofdprijs 
een boodschappenmand ging 
naar de heer P. Damkat. Volgen-
de week zijn de prijzen bij het 
klaverjassen een rollade, drank 
en nog veel meer. Vrijdag 24 ok-
tober kan er weer geklaverjast 
worden in de kantine van voet-
balvereniging Stormvogels, Zui-
derkruisstraat 72 in IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur. De hoofd-
prijs in de loterij is dan een dek-
bed met elektrische onderdeken. 
Informatie: Henk Retz, telefoon 
06-34040940 of mail hj.retz@
quicknet.nl. Zie ook kjv-storm-
vogels.nl.

SVIJ E2 in het nieuw
IJmuiden - Het E2 elftal van voetbalvereniging S.V.IJ. is dit seizoen 
compleet in het nieuw gestoken door Klus OK en Spirofil. Deze twee 
sponsoren wisten dit zeer succesvolle elftal van de leiders Janco Vis-
ser, Ron Zweiphennig en Pieter Plug, een super verrassing te bieden 
door ze nieuwe tenues en trainingspakken te overhandigen. Met vier 
gespeeld en negen punten staat E2 op een heel mooie tweede plaats 
in de competitie.

Velsense schaatsers op dreef
Regio- De schaatstop uit Vel-
sen heeft in de eerste twee we-
ken van het schaatsseizoen al 
hun visitekaartje afgegeven. De 
betreffende rijders, Bart Stee-
man uit IJmuiden, Jelle Spie-
rings uit Velserbroek en Marleen 
de Kroon uit Santpoort komen 
voort uit het jeugdschaatsen van 
Schaatsvereniging Velsen en zijn 
opgenomen in de Stichting Top 
Schaatsen Haarlem (STSH). Bart 
Steeman C1 (13j) is nieuwkomer 
bij de STSH en heeft voor het 
eerst een intensive zomertrai-
ning doorlopen. Hij heeft inmid-
dels zijn 500 meter tijd met 1.3 
seconde aangescherpt  en een 
indrukwekkend persoonlijk re-
cord neergezet op de 1500 me-
ter. Jelle Spierings en Marleen 

de Kroon, beide B1 (15), zijn de-
ze zomer gestart met kracht en 
wielertraining waarbij zij voor-
al bij het wielrennen bij HSV de 
Kampioen indruk maakten. Spie-
rings benadert alweer zijn 500 
meter tijd en verbeterde afgelo-
pen week zijn 1500m met 4 se-
conden. Hij hoopt deze winter 
de magische grenzen van 40 se-
conden op de 500 en 2 minuten 
op de 1500 meter te overschrij-
den. De Kroon met de lange af-
stand als specialiteit, heeft reeds 
haar persoonlijk record op de 
500 meter geëvenaard en heeft 
met 3.6 seconden haar 1500 me-
ter verbeterd en daarmee aan-
sluiting gekregen bij de oudere 
rijdsters van de STSH. Meer in-
formatie: www.stsh.nl

Keepersdag groot succes
IJmuiden - De Frans Hoek kee-
pers promotiedag op Sportpark 
Zeewijk is een groot succes ge-
worden.

Bijna 30 jeugdige keepertalen-
ten hadden zich ingeschreven 

voor dit jaarlijkse evenement. 
Naast een onvergetelijke dag 
en een aantal leuke presentjes 
werden de deelnemers ook nog 
eens getrakteerd op een fantas-
tisch lunchpakket, beschikbaar 
gesteld door de Deka Markt.

VSV D3 start seizoen 
met drie sponsors
IJmuiden - De mannen van VSV 
D3 hebben een complete outfit 
ontvangen van Brederode Sport 
Santpoort, Uitendaal & Schous 
Timmerfabriek en ROBO All-
round montage. Naast de wed-
strijdkleding zoals deze op de fo-
to is te zien hebben de spelers 
ook een trainingspak ontvangen 
met hun persoonlijke initialen. 
Brederode Sport Santpoort is al 
bijna 20 jaar gevestigd in Sant-

poort-Noord. Door de sponso-
ring van diverse voetbal en ten-
nis clubs genieten zij al jarenlan-
ge bekendheid in de regio.
Door de specialisatie in voetbal 
was het een inkoppertje om een 
leuk team (D3) van VSV te spon-
soren.
Ter gelegenheid hiervan krijgen 
alle VSV-leden 10 procent kor-
ting op hun voetbal artikelen bij 
Brederode Sport.

Vlaggenschip A1 
VSV in het nieuw
IJmuiden - Afgelopen zondag 
heeft VSV A1 nieuwe warmingup 
pakken ontvangen van Timmer- 
& Onderhoudsbedrijf Henk El-
zinga. “Dit selectieteam van VSV 
staat momenteel aan kop van 
hun competitie in de Hoofdklas-
se. Het gaat momenteel goed 
met de A-junioren selectie en 
daarom wilde ik wat voor de jon-
gens doen”, vertelt Henk Elzinga 
na de gewonnen wedstrijd tegen 
JOS Watergraafmeer. Succes in 
het komende seizoen!

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
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boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
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info@deschoter.nl
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Bel 0255-533900Bel 0255-533900
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Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, tel. 0255-515030.
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, tel. 023-5201212.
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-515348.
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-514229.
Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 0255-514204.
Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-535151.
Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-5378284

Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken 
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden 
kunt u bellen met: 0900-8212230 of 020-5709595. 
Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Velser-
broek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland verleent ondersteuning bij verzorging van 
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 06-
51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592 
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levens-
fase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.: 
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over 
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstijden 
van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen 
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur, 
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf 
10.00 uur. 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 Zieken-
huis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 

Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, in-
gang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openings-
tijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: 
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilli-
gerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  0255-533239 of 06-
54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: donderdag 
18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg 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, verzor-
gingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u 
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht op 
0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (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 dienstver-
lening: 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-Ken-
nemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken 
en informatie telefonisch bereikbaar via  0255-
519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal 
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO 
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreek-
uur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudok-
weg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur 
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900-
243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemer-
land: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. 
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u 
terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ 
Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tij-
dens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de 
huisarts.
Voedselbank Velsen: Voor mensen in uiterste 
fi nanciële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedsel-
pakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, 
www.voedselbankvelsenn.nl

IJmuiden – Eigenlijk had Bas nu 
nog in de buik van zijn moeder 
moeten zitten, hij werd pas op 29 
oktober verwacht. Hij koos er zelf 
voor om zes weken eerder te ko-
men. 
Een week voordat Laura met 
zwangerschapsverlof zou gaan, 
stopte ze met werken. Op ad-
vies van de verloskundige, om-
dat haar bloeddruk aan de ho-
ge kant was. Op dinsdag had ze 
buikpijn, de verloskundige stuur-
de haar door naar het zieken-
huis. Onderzoek bracht niets bij-
zonders aan het licht en ze ging 
weer naar huis. De pijn was daar 
over. Die nacht werd ze wakker 
met lichte weeën. Weer gingen 

Aangenaam

Geboren: Bas Ciske Roossien
Zoon van: Laura van der Waals 
en Chris Roossien
Geboren op: 11 september 2008 
om 8.12 uur
Geboortegewicht: 1810 gram

Chris en Laura naar het Bever-
wijkse Rode Kruis Ziekenhuis.
Na onderzoek ging ze aan 
de weeënremmers. Die leken 
woensdag even te helpen, maar 
die avond zetten de weeën weer 
door. In de vroege ochtend werd 
besloten tot een keizersne-
de. ,,Ik ben daar een heel stuk 
kwijt’’, vertelt Laura, die behoor-
lijk uitgeput was. ,,Ik weet niet 
meer hoe ik van de verloskamer 
naar de operatiekamer ben ge-
gaan. Vanaf het moment dat ik 
een ruggenprik kreeg, begint het 
me weer wat te dagen.’’ Even na 
8.00 uur was Bas er, hij ging ge-
lijk de couveuse in. In totaal ver-
bleef hij vier weken op de afde-
ling neonatologie, de afdeling 
voor te vroeg geboren baby’s. 
Hij is nu sinds twee weken thuis 
en het gaat goed met hem. Hij is 
al aardig aangekomen en hij eet 
als een dijker. Bas moet alleen 
nog zijn ritme zien te vinden: hij 
maakt van de dag een nacht. 
Overdag slaapt hij veel, terwijl 
hij ’s nachts veel wakker is. ,,Hij 
moet wennen aan de stilte en 
de rust in zijn slaapkamer’’, zegt 
Laura. ,,In het ziekenhuis was er 
altijd rumoer om hem heen. Maar 
dat komt vanzelf wel goed.’’ Chris 
en Laura vinden het heerlijk om 
Bas nu thuis te hebben, ze voe-
len zich echt een gezin en vinden 
dat heel gezellig. Een trotse oma 
Roossien gaf Bas op voor deze 
rubriek, het is haar tweede klein-
kind. Voor de ouders van Lau-
ra is Bas het eerste kleinkind en 
voor de oma van Chris is hij het 
twaalfde achterkleinkind.
Chris besluit: ,,Oma heeft nu ein-
delijk een wisselspeler voor haar 
voetbalelftal.’’ (Carla Zwart)

Kunstlijn in Santpoort
Santpoort-Noord - In het eer-
ste weekend van november 
wordt de Haarlemse Kunstlijn 
gehouden. In Haarlem en rand-
gemeenten tonen beeldende 
kunstenaars hun werk, soms op 
ongebruikelijke locaties. In Sant-
poort exposeert Henk van Trigt  
zijn schilderijen in de interieur-
winkel A-STIJL (wonen en meer) 
gevestigd in de Hoofdstraat 180. 
Op zaterdag 1 november ge-
opend van 10.00 tot 17.00 uur, 
op zondag 2 november van 11.00 
tot 17.00 uur. Het werk van van 
Trigt dat strak is vormgegeven 

straalt een grote mate van har-
monie en schoonheid uit. Door 
de uitgebalanceerde vormge-
ving komen de kleuren volledig 
tot hun recht. Harmonie, zuiver-
heid in vorm en kleur is het uit-
gangspunt van al zijn werk. De 
stijl waarin van Trigt werkt, het 
Constructivisme, is een stijl die 
mede door Piet Mondriaan in de 
jaren twintig van de vorige eeuw 
is ontwikkeld. Het is een kunst-
vorm die er blijk van geeft nog 
steeds erg actueel te zijn en die 
het zeker waard is blijvend ge-
zien te worden.

Geloof en 
literatuur
Santpoort-Noord – Donderdag 
30 oktober spreekt schrijver Jan 
Willem Otten over de hernieuw-
de belangstelling voor het thema 
‘Hoe God terugkwam in de lite-
ratuur’. Hij doet dat vanaf 20.00 
uur in de Dorpskerk aan de Bur-
gemeester Enschedelaan.
Liesbeth Eugelink schreef ‘Niets 
in mij gelooft dat’ over reli-
gie in de literatuur. In dat boek 
is ze onder andere in gesprek 
met schrijvers als Jan Siebelink, 
Ronald Giphart, Rosita Steen-
beek. Het boek geeft aan, hoe 
er steeds meer publieke belang-
stelling voor het thema literatuur 
en religie kwam. 

Maar het intellectuele milieu 
bleef sceptisch. 
Toen Willem Jan Otten, zelf deel 
uitmakend van dit milieu, in 1999 
toetrad tot de Rooms Katholieke 
kerk, vreesde hij dan ook, dat hij 
intellectueel doodverklaard zou 
worden, dat men zou zeggen: 
‘Hij denkt niet meer zelf.’ 
Dat leek hem het allerergste, 
juist omdat hij zelf een essayist 
is. Sindsdien heeft hij menig es-
say in Trouw en NRC geschre-
ven, waarin hij zichzelf en zijn le-
zers rekenschap geeft van zijn 
ontwikkeling.
In 1999 kreeg hij ook de Con-
stantijn Huygensprijs voor zijn 
gehele werk.
Telefonische informatie en op-
gave: M.S. Tiemens-Steenwinkel, 
023-5377370.

Joyrider
aangehouden
IJmuiden – Op 20 oktober rond 
18.30 uur werd de politie in 
IJmuiden  getipt dat een zestien-
jarige jongen uit IJmuiden weer 
eens in de auto van zijn  ouders 
was weggereden. Na enig zoe-
ken werd de auto bij een su-
permarkt aangetroffen. Daar za-
gen agenten even later de jon-
gen weer instappen en hebben  
ze hem aangehouden. De jongen 
is aangehouden voor rijden zon-
der rijbewijs en joyriding. Hij ver-
klaarde dat hij regelmatig in de 
auto rijdt en niet kan wachten tot 
hij zijn rijbewijs heeft gehaald. 
Tegen de jongen is proces-ver-
baal opgemaakt.
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Blauwe Hyena
weer bij Strawberries
Driehuis – De schrik sloeg de 
groepsleidsters van naschool-
se opvang De Blauwe Hyena van 
Skon Nederland om het hart, 
toen zij vorige week maandag 
hun groepsruimte gingen in-
specteren, na de brand die zon-
dag in dorpshuis de Driehoek 
had plaatsgevonden.

De schade was groter dan ge-
dacht. Er was veel rookschade: 
het stonk er vreselijk en echt al-
les was bedekt onder een dikke 
laag roet. Het was direct duide-
lijk: hier kon voorlopig geen na-
schoolse opvang plaatsvinden. 
Er werd naarstig naar een op-
lossing gezocht en die werd ook 
gevonden: de kinderen konden 
terecht in het clubhuis van hoc-
keyvereniging Strawberries. 
Geen onbekende plek voor ze: 
in de zomervakantie, toen in de 
Driehoek asbest werd verwij-
derd, waren ze daar ook te gast. 
In die vakantie hadden ze hun 
eigen speelgoed en knutselspul-
len meegenomen. Daar kon nu 
geen sprake van zijn: alles moet 
eerst schoongemaakt worden. 
Een gespecialiseerd bedrijf gaat 

hier voor zorgen. Ook moeten al-
le nieuwe systeemplafonds ver-
vangen worden. Zelfs in het iso-
latiemateriaal onder het plafond 
zit roet, ook dat moet verwijderd 
worden. 
De groep stond maandag dus 
met lege handen in het clubhuis 
van Strawberries, de leidsters 
moesten op een hol en een draf 
boodschappen doen. ,,We had-
den niets: geen bekers, geen li-
monade, fruit en koekjes’’, vertelt 
groepleidster Marian. ,,We moes-
ten alles opnieuw aanschaffen. 
Het is even improviseren, we le-
ven vanuit kratten.’’ Gelukkig zijn 
kinderen flexibel en passen zij 
zich snel aan.
Iedereen van De Blauwe Hy-
ena is erg blij met het tijdelij-
ke onderdak, dat Strawberries 
ze biedt. Vermoedelijk zullen zij 
daar drie maanden blijven; zo 
lang gaan de herstelwerkzaam-
heden duren. Ook bijna alle an-
dere groepen uit de Driehoek 
vonden via Stichting Welzijn een 
ander tijdelijk onderkomen. Al-
leen voor de jongeren van Walk 
Inn wordt nog naar een plekje 
gezocht. (Carla Zwart)

De kinderen van De Blauwe Hyena zijn weer te gast bij Strawberries

Polderhuis nu officieel 
wijkcentrum Velserbroek
Velserbroek – Per 1 oktober 
2008 heeft Velserbroek een of-
ficieel buurtcentrum in het Pol-
derhuis. Daarmee is een lang-
levende wens van inwoners van 
het polderdorp gerealiseerd.
Stichting Welzijn Velsen is de ge-
bruiker van het Polderhuis, die 
meer  activiteiten zal gaan ont-
plooien en begeleiden, zodat er 
meer samenhang in Velserbroek 
kan komen. Bestaande activitei-
ten zullen worden opgenomen in 
het programma. Het Polderhuis, 
inclusief de Veste, zijn bestemd 
voor jeugd van 0 tot 12 jaar en 
volwassenen vanaf 18 jaar. Voor 
tieners is Jongerencentrum de 
Koe, elders in Velserbroek. 
Afgelopen zomer kreeg het Pol-
derhuis een fikse opknapbeurt. 

Niet alleen werden de muren en 
kozijnen voorzien van een fris 
laagje lentegroene verf, maar 
ook werd in De Veste een en an-
der aangepast. Hier verdween de 
bar, zodat er meer ruimte komt 
voor activiteiten. Koffie en thee 
voor cursisten in alle ruimtes zul-
len worden verzorgd door vrijwil-
ligers. Cursisten krijgen hiervoor 
muntjes, die zijn verrekend in het 
lesgeld.
Rinus Otte behoudt het schenk-
recht in het Polderhuis maar zal 
overdag samenwerken met vrij-
willigers, die vanuit de kantine 
werken. ,,Het is nog een beet-
je koffiedik kijken hoe dat alle-
maal uitpakt,’’ zegt de bekende 
Velserbroeker in vaktaal. ,,Ik zie 
het wel.’’

In de hal van het Polderhuis 
wordt deze week een balie ge-
plaatst waar men terecht kan 
voor alle informatie over activi-
teiten in het Polderhuis. 
Els Zorgdrager is vanuit Stich-
ting Welzijn Velsen coördinator 
van het Polderhuis. ,,Een buurt-
huis betekent samenhang in een 
wijk, gedragen door bewoners. 
Gelukkig hebben we op onze op-
roep om vrijwilligers al leuke re-
acties gekregen. Maar meer vrij-
willigers zijn welkom.’’
Bestaande activiteiten zoals de 
toneelclub, schilderen, de foto-
club en rummykub zullen wor-
den opgenomen in het cursus-
programma. Verder zal wor-
den gewerkt aan nieuwe activi-
teiten voor de doelgroep, maar 
niet specifiek voor ouderen, die 
voor veel activiteiten in De Hof-
stede terecht kunnen. Het Pol-
derhuis is ook sportruimte, waar 
verschillende sportverenigingen 
huizen. (Karin Dekkers)

Laatste kaarten concerten 
Klavierschippers
IJmuiden - Accordeonvereni-
ging De Klavierschippers zal 
vrijdag 24 oktober en zaterdag 
25 oktober hun jaarlijkse dona-
teursconcerten verzorgen in de 
Technische School Velsen.
Zij presenteren hun geheel nieu-
we show: Nieuwe Koers. Alle le-
den en vrijwilligers hebben zich 
hard ingezet om er weer twee 
gezellige avonden van te maken. 
Zoals de donateurs gewend zijn 
wordt door alle orkesten weer 
een gevarieerd programma ten 
gehore gegeven. Een lust voor 
oog en oor. 
De orkesten die zullen optreden 

zijn het opleidingsorkest, het en-
semble en het showorkest. De 
muzikanten van de orkesten zijn 
al bijna een jaar bezig met het 
instuderen van de muziek die 
zij ten gehore zullen brengen. 
Na afloop van het programma is 
er tevens bal na met De IJmond 
Players. Laat u ook dit jaar weer 
verrassen door onze accodeon-
klanken!
Er zijn nog beperkt kaarten be-
schikbaar voor beide avonden. 
De aanvang van de concerten is 
20.00 uur. Kaarten zijn beschik-
baar via A. Dekker op telefoon-
nummer 0255-513873.

Velser artiesten 
op Seaport FM
IJmuiden - Ferry van ‘t Veld, Ca-
rina, The Shepherds, The Hot-
tletts, Andre Verhage, Wel en 
Wel, en vele anderen. Wie kent 
ze niet? Ooit stonden ze op de 
planken in de Stadsschouw-
burg tijdens het Velser Arties-
tengala. Vanaf zaterdag 25 ok-
tober zullen ze wekelijks te ho-
ren zijn tussen 17.00 en 19.00 uur 
op Seaport FM. In de loop der 
tijd zijn er ook aantal namen bij-
gekomen. Denk maar aan Frans 
Zeilmaker, Dumo, Janny en Har-
rold. Om het nieuwe Velser Ar-
tiestengala op de radio actueel 
te houden kunnen de Velsense 
artiesten en aanstormende ta-
lenten hun nieuwe werken stu-
ren naar Seaport FM, Postbus 24, 
1970 AA in IJmuiden.

Getuigen 
gezocht
Velsen-Noord - Vrijdagnacht 
17 oktober om 23.56 uur is een 
grijze Opel Astra station aange-
reden door een nog onbeken-
de automobilist. De veroorza-
ker kwam vanaf Alkmaar, reed 
door rood licht en heeft de Opel 
vlak voor de Velsertunnel aange-
reden. Hij is zonder meer door-
gereden. Pogingen om de iden-
titeit van de bestuurder te ach-
terhalen zijn tot nog toe mislukt 
en een beschrijving van de auto 
is er niet. Getuigen wordt daar-
om gevraagd te bellen naar 023-
5373849 of 06-46726306.Jeugddienst 

Nieuwe Kerk
IJmuiden - Het einde van okto-
ber nadert en dus is het weer tijd 
voor een jeugddienst in de Nieu-
we Kerk aan de Kanaalstraat 250 
in IJmuiden. 

Tegenwoordig niet meer één keer 
in de maand een jeugddienst, 
maar één keer in de twee maan-

den op de laatste zondagavond 
van de desbetreffende maand. 
De dienst zal zijn op 26 okto-
ber om 19.00 uur. De voorganger 
van deze dienst is Ds. C. van den 
Berg uit Nieuw-Vennep. Het the-
ma is ‘Heb lef, durf te leven’, dit 
naar aanleiding van het bijbel-
gedeelte beschreven in Daniel 
1. Dit thema is wel heel actueel 
voor veel mensen. 
Na de dienst is er weer de gele-
genheid om gezellig met elkaar 
koffie, thee of fris te drinken.

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

Bromfietser
dodelijk verongelukt
Regio -  Een 17-jarige jongen uit 
Velserbroek is in de nacht van 
dinsdagavond overleden aan de 
gevolgen van een ongeluk met 
zijn bromfiets.

Het slachtoffer kwam dinsdag 
21 oktober omstreeks 17.30 uur 
op de kruising van de Spaarne-
poort, nabij het ziekenhuis, in 
botsing met een bestelauto be-
stuurd door een 47-jarige Haar-
lemmer. 
Door de botsing met de auto 
kwam de jongen tegen een paal 
terecht. Hij werd met ernstig let-
sel overgebracht naar een zie-
kenhuis in Amsterdam. Daar is 

hij enkele uren na binnenkomst 
aan de opgelopen verwondingen 
overleden.
De bestuurder van de bestelau-
to is aangehouden en voor ver-
hoor overgebracht naar het poli-
tiebureau. Dat is een standaard-
procedure.
Uit het door de politie ingestel-
de onderzoek is aan de hand van 
getuigenverklaringen naar vo-
ren gekomen dat het slachtof-
fer op de kruising een rood ver-
keerslicht heeft genegeerd en 
vervolgens in botsing kwam met 
de bestelauto. De bestuurder 
van de bestelauto is na verhoor 
heengezonden.



Open dag Algemene Fiets 
Afhandel Centrale (AFAC) 
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Informatiebijeenkomst 
Stratingplantsoen Velsen-Noord
De gemeente velsen is bezig 
met de voorbereidingen om het 
Stratingplantsoen en specifiek de daarin 
gelegen speelplekken op te knappen 
en/of her in te richten.
natuurlijk wil de gemeente hierover 
ook de mening horen van de bewoners 
van velsen-noord. De bewoners en 
gebruikers van het stratingplantsoen 
worden hiervoor uitgenodigd om op 
29 oktober 2008 van 19.00 tot 21.00 uur 
in buurtcentrum De mel, Wijkermeerweg 
1 in velsen-noord te praten over de 
uitgangspunten voor het ontwerp van 
zowel het stratingplantsoen als de 
speelplekken. 

Kinderen en tieners 
In voorbereiding op deze bijeenkomst 
zijn voor de invulling van de 
speelplekken de kinderen van de 
basisschool ‘De triangel’ benaderd. 
Hen is gevraagd op creatieve wijze 
hun ideeën en wensen naar voren te 
brengen. Wij hopen u de resultaten 
hiervan op 29 oktober te kunnen laten 
zien. Daarnaast zijn ook de tieners in de 
buurt gevraagd een bijdrage te leveren 
en hun wensen kenbaar te maken. op 
14 oktober is er speciaal voor hen een 
tienerinloop-avond gehouden in het 
buurtcentrum de mel. ook de resultaten 
van deze avond worden op 29 oktober 
met u gedeeld.

Opzet van de avond op 29 oktober
Bedoeling van de avond is om vooral 
op informele wijze van gedachten te 
wisselen over het stratingplantsoen en 
de speelplekken. De gemeente wil graag 
inventariseren in hoeverre de door de 
gemeente opgestelde uitgangspunten op 
hoofdlijnen voor het stratingplantsoen 
aansluiten bij de ideeën en wensen van 
de omwonenden en gebruikers van het 
stratingplantsoen.
Gedurende de avond wordt er een 
korte presentatie gehouden over deze 
uitgangspunten. natuurlijk is er dan 
gelegenheid om vragen te stellen en 
opmerkingen en wensen kenbaar te 
maken. vervolgens wordt er voldoende 
ruimte geboden om op informele wijze 
met de medewerkers van de gemeente 
en elkaar hierover verder te praten.
opmerkingen en/of aanvullingen over 
de uitgangspunten van de gemeente, 
de ideeën van de kinderen en de tieners 
kunnen op deze avond genoteerd 
worden op een reactieformulier. 

Bent u niet in de gelegenheid om op 
29 oktober te komen? U kunt ook 
schriftelijk nog opmerkingen en ideeën 
inbrengen tot uiterlijk 5 november 2008. 
U kunt uw reactie sturen naar Gemeente 
velsen, afdeling Beheer openbare 
Ruimte t.a.v. mevrouw J. spruyt, 
Postbus 465 1970 Al IJmuiden.

Uitnodiging voor de 
inwoners van Velsen
Galle na de Tsunami en hoe nu verder...?

op 3 november 2008 organiseert 
het gemeentebestuur een 
mini conferentie over de 
vriendschapsband met Galle

De avond wordt gehouden 
in de Burgerzaal van 
het stadhuis te Velsen, 
Plein 1945 in IJmuiden. 
Aanvangstijd 17.00 uur. 
De vermoedelijke eindtijd 
is om 20.30 uur

op verzoek van de raad gaan 
College, Raad, stichting 
ontwikkelingssamenwerking 
velsen (sos) op zoek naar de 
‘mogelijkheden en grenzen’ met 
betrekking tot de vriendschapsband 
tussen Galle en velsen. 
De stem van de inwoners van velsen 

wordt hierbij zeer op prijs gesteld. 
Wij hopen dat u met ons op een 
actieve manier op verkenning wilt 
gaan. Uw aanwezigheid helpt ons 
een beeld vormen van wat er leeft 
over dit onderwerp in onze gemeente. 
voor het volledige programma kunt 
u kijken op www.velsen.nl

Wel wordt van u gevraagd zich 
van te voren aan te melden!
 U kunt dit doen bij mevrouw Boukje 
Wiersma, telefoon 0255 - 567514 of 
per email bwiersma@velsen.nl

Wij hopen u te mogen begroeten 
op 3 november.

Alvast meer weten over Galle? 
Ga naar: www.sosvelsen.nl of 
www.velsenhelptgalle.nl

op 16 oktober heeft de heer Hilbrand 
Zuidema, voorzitter van de Wmo-raad 
velsen, het eerste jaarverslag van 
de Wmo-raad aangeboden aan het 
college van B&W. Wethouder Bokking 
nam dit jaarverslag in ontvangst.
De Wmo-raad adviseert de gemeente 
velsen over onderwerpen die 

een relatie hebben met de Wet 
maatschappelijke ondersteuning. 
De heer Zuidema had in zijn 
rede aandacht voor de goede 
samenwerking tussen de gemeente 
velsen en de Wmo-raad.
U kunt het jaarverslag 2007 vinden op 
de website van de gemeente velsen.

Jaarverslag 2007 
Wmo-raad Velsen

De AfAC IJmond houdt op woensdag 
29 oktober van 09.30 tot 15.30 uur een 
open dag. Doel van de open dag is het 
vergroten van de bekendheid van de 
AfAC. De AfAC is een opslagplaats 
voor alle fietsen die in de IJmond worden 
verwijderd of zijn gevonden. De fietsen 
worden er opgeslagen en geregistreerd, 
maar ook teruggegeven aan eigenaren. 
Fietswrakken en fietsen die na een 
bepaalde termijn niet zijn afgehaald, 
worden vernietigd of verkocht. naast 
een depot voor verwijderde en gevonden 
fietsen, vindt er ook controle plaats op 
diefstal; de AfAC als meldpunt voor 
vermiste fietsen. Ook preventieve acties 
als het graveren van fietsen behoort tot 
de activiteiten van de AfAC.
tijdens de open dag op 29 oktober 
kunnen belangstellenden een kijkje 
nemen bij de AFAC en gratis hun fiets 
laten graveren. De fiets wordt dan 
voorzien van een unieke code die 
door alle centrales in nederland wordt 
herkend. Hierdoor is het mogelijk om een 

gestolen fiets te kunnen retourneren aan 
de rechtmatige eigenaar. Het is tijdens 
de open dag ook mogelijk om te checken 
of gestolen fietsen bij de AFAC staan 
opgeslagen. 

Legitimatie 
Om zowel fietsen preventief te laten 
graveren of te checken of gestolen 
fietsen bij de AFAC staan opgeslagen is 
het noodzakelijk een identiteitsbewijs te 
overleggen (rijbewijs, id-kaart, paspoort, 
verblijfsdocument). mocht een gestolen 
fiets bij de AFAC staan is het van belang 
dat de fietssleutel behorende bij de fiets 
meegebracht wordt. voor het meenemen 
van een gestolen fiets 
bij de AfAC dient 
tien euro contant te 
worden betaald.
De open dag begint 
om 09.30 uur en duurt 
tot 15.30 uur, adres: 
Wijckermolen 1 A, 
1941 JA Beverwijk.
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Koopzondagen
in 2009
Het college van Burgemeester 
en Wethouders neemt binnenkort 
een besluit over de aanwijzing 
van koopzondagen in 2009. er
worden per dorpskern maximaal 12 
koopzondagen per jaar aangewezen. 
voor santpoort-noord, santpoort-
Zuid, Driehuis en velserbroek zijn 
twee buitengewone winkeldagen 
al bepaald namelijk op zondag 
17 mei 2009 en Hemelvaartsdag 
(donderdag 21 mei 2009). Dit in 
verband met de landgoedfair op 
Beeckestijn te velsen-Zuid. voor
deze dorpskernen blijven dus nog 
maximaal 10 koopzondagen over om 
aan te wijzen. 
Het college nodigt belanghebbenden 
uit voor 10 november 2008 hun 
voorkeur schriftelijk kenbaar te 
maken en deze te richten aan: 
het College van Burgemeester en 
Wethouders, onder vermelding van 
APv-vergunningen, mw. mr. J.Groot, 
Postbus 465, 1970 Al IJmuiden.

Jaarlijkse Dag van de Mantelzorg
maandag 10 november is het weer zover. 
mantelzorgers uit velsen kunnen zich een 
dag lang laten verwennen. 
In samenwerking met een groot aantal 
organisaties en met financiële steun van de 
gemeente velsen organiseert tandem deze 
jaarlijkse Dag van de mantelzorg. op deze 
dag worden de mensen die bijvoorbeeld de 
zorg op zich nemen voor een ouder wordend 
familielid, een partner met dementie, een 
gehandicapt kind of een buurvrouw die 
kanker heeft, in de gelegenheid gesteld 
om onderling ervaringen uit te wisselen. 
Daarnaast staan er workshops, een 
verrassend theaterprogramma en een lunch 
op het programma.
Uiteraard zoekt tandem samen met de 
mantelzorger naar een oplossing als die 
zich voor deze dag niet zo makkelijk kan 
vrijmaken!

De dag wordt gehouden in het thalia
theater in IJmuiden. Aanmelden moet 
dan wel zo spoedig mogelijk via de 
e-mail info@tandemzorg.nl of telefonisch 
023 - 89 106 10.
meer informatie: www.tandemzorg.nl.
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Adres
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn 
van Burgerzaken tel. (0255) 56 73 23.

Ondernemersloket
Telefoon: (0255) 56 74 36
Bereikbaar maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 09.00 tot 14.00 uur. ondernemersloket@velsen.nl.
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor algemene informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. Ook wordt informatie verstrekt 
over verzoeken die in procedure zijn en over de 
voortgang hiervan.

Vergunningen en Uitvoering (Bouw- en Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:  vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur:  vrije inloop

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

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m 
vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en 
di, do 14.00 - 15.00 uur
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur 
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur.
Schuldhulpverlening (op locatie: Loket voor Wonen, 
Welzijn, Zorg
Rijnstraat 2, 1972 VG IJmuiden): voor een afspraak 
tel. (0255) 56 72 00
di t/m vrij 11.00 - 12.00 uur  
voor inhoudelijke vragen tel. (0255) 53 38 85:
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur 

Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
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 Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) 

te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. 
CWI, 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 identiteits kaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon: (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur 
en van 14.00 tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1 IJmuiden: dagelijks tus-
sen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond van 
18.00 tot 20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

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

en urgenties

Brandweer 
Post Velsen-Zuid, Veiligheidsregio Kennemerland 
Telefoon: (0255) 53 23 24
E-mail: Adm.brandweer@velsen.nl
Voor vragen over preventie, tel. (0255) 53 23 24
E-mail: preventie@velsen.nl
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RAADSPLEIN

Donderdag 30 oktober 2008 vanaf 19.00 uur vergadert 
de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal
Sessie 1-1
19.00 - 21.00 uur Wijkgericht werken

Commissieruimte 1
Sessie 2-1
19.00 - 19.55 uur  Bestemmingsplan bedrijven-

terreinen Velsen-Noord 
Beeldkwaliteitplan Grote Hout

Sessie 2-2
20.00 - 21.00 uur  Ruimtelijke richtlijnen voor het 

plaatsen van antenne-installaties

Commissieruimte 2
Sessie 3-1
19.00 - 19.55 uur 2e tussenrapportage

Sessie 3-2
20.00 - 21.00 uur Besteding gelden ReinUnie

Raadsbreed - Raadzaal
Sessie 4-1
21.15 - 22.15 uur Groot Helmduin

Over alle agendapunten kan worden ingesproken. 
Om te kunnen inspreken kunt u zich tot uiterlijk 
woensdag 29 oktober aanstaande, 16.00 uur melden 
bij de Griffie, tel. (0255) 56 75 02 of via e-mail: 
griffier@velsen.nl

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

Raadsvergadering 
aanvang 22.15 uur
Locatie: Raadzaal

Agenda
1R Opening
2R  Vaststellen van notulen en besluitenlijst raadsver-

gadering 25 september 2008 en 9 oktober 2008 
3R  Afhandelen lijst van aan de raad gerichte brieven
Debatstukken
4R  Landschappelijke en ecologische visie 

De Biezen e.o.
5R Bestemmingsplan Driehuis/Velsen-Zuid
Besluitvorming
6R  Wijziging Gemeenschappelijke Regeling 

Schadeschap Luchthaven Schiphol
7R  Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein Grote Hout 

(onder voorbehoud)
8R  Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Velsen-

Noord (onder voorbehoud)
9R Bestemmingsplan Oud IJmuiden-West
10R Benoeming lid Rekenkamercommissie

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

De sessies in de Raadzaal en de raadsvergadering zelf 
worden vanaf 19.00 uur live uitgezonden op de lokale 
zender Seaport TV. De agenda en een korte inhoud van 
sommige agendapunten zijn ook te lezen bij Seaport 
TV op teletekstpagina's 360 t/m 369.

De raad heeft in zijn vergadering van 25 september 2008 
een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

- Pilot Woonregio Velsen en Zuid-Kennemerland
- Beleidsnota Monumentenzorg Velsen 2008
- Advies commissie Bezwaarschriften inzake P. Bakkum
- Kadernota Kunst- en Cultuurbeleid Velsen 2009-2012

Tijdens de vergadering van 9 oktober heeft de gemeen-
teraad een besluit genomen over de begroting 2009 
van de gemeente Velsen.

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

VERGADERING 
COMMISSIE REKENKAMER

Dinsdag 28 oktober 2008 vanaf 20.00 uur vergadert de 
Commissie Rekenkamer in commissievergaderruimte 2 
op het stadhuis. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester 
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf 
aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich tele-
fonisch of per e-mail wenden tot het bestuurs secretariaat, 
telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl.

Voor vragen over:
- handhaving, personeel en organisatie, openbare orde, 

brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken, 
communicatie, burgerzaken, mondiale bewustwording, 
regionale samenwerking, dierenwelzijn (inclusief die-
renambulance) kunt u zich wenden tot burgemeester 
mr. P.A.G. Cammaert

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, Telstar 

en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum IJmuiden, 
Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich wenden tot 
wethouder AnneMieke Korf

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO, welzijn, 
volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid en projecten KG-terrein, Groot 
Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder Margo 
Bokking

- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering, 
facilitaire zaken, Geo-informatie, publieksdienstverle-
ning en milieu kunt u zich wenden tot wethouder 
Karel Ockeloen

- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, 
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare 
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, asiel-
zoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken (waaronder 
strandhuisjes), bereikbaarheid kust, omgevingsvergun-
ning kunt u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid 
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, Pieter Vermeulen-
museum, Zijkanaal B, pontveren, en project Kustvisie 
kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt

Indeling wijkwethouders: 
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-

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

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

Agenda
1. Opening en mededelingen
2.  Ingekomen stukken: rekenkamerrapport WWB 

Beverwijk
3. Accountant:
 - Cliënt serviceplan 
 -  Toelichting rol accountant bij jaarrekeningcon-

troles
 -  Speerpunten controle jaarrekening 2008 
4. Werkprogramma 
5. Rondvraag

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders hebben besloten een 
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor het volgende perceel:

- De Noostraat 40 te IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen  bij het college van Burgemeester en Wethouders 
van Velsen. Dit besluit is door verzending aan de aan-
vrager op 21 oktober 2008 bekendgemaakt.

Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben naar aanleiding van de herinrichting van de 
Pontweg besloten: 

-  de Pontweg tussen de Grote Hout- of Koningsweg en 
de Noordersluisweg / Concordiastraat aan te wijzen 
als verplicht tweerichtingen fiets-/bromfietspad door 
middel van het plaatsen van de borden G12a met 
onderbord ‘OB505’, het verwijderen van de hoofdrij-
baan en het verwijderen van de borden G11 zoals 
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeers-
regels en verkeerstekens 1990; 

-  op het kruispunt Pontweg - Noordersluisweg - 
Concordiastraat de voorrang te wijzigen zodat het 
verkeer op de Pontweg voorrang dient te verlenen 
aan het verkeer op de Noordersluisweg / Concordia-
straat door middel van het verplaatsen van de haai-
entanden op het wegdek zoals bedoeld in artikel 80 
en het verplaatsen van de borden B3 en B6 zoals 
bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeers-
tekens 1990; 

-  de Grote Hout- of Koningsweg, tussen een punt 35 
meter ten oosten van de spoorwegovergang en de 
Duinvlietstraat / Pontweg, onderdeel uit te laten 
maken van het reeds bestaande 30 km/u-gebied 
Velsertraverse - Rijk de Waalweg - Wenckebachstraat 
- Grote Hout- of Koningsweg (tussen Pontweg en 
Corverslaan 30; overig 50) - Wijkerstraatweg - 
Wijkermeerweg - A22 - Hoflaan - Guldewagen-
plantsoen - parallelweg Wenckebachstraat (perceel 
126 - 144)) door middel van het verplaatsen van de 
borden A0130zb en A0230ze zoals bedoeld in bijlage 
1 van het Reglement verkeersregels en verkeerste-
kens 1990; 

-  op het kruispunt Pontweg - Grote Hout- of 
Koningsweg - Stratingplantsoen de voorrangssituatie 
te wijzigen door middel van het verwijderen van de 
inritconstructie en de haaientanden zoals bedoeld in 
artikel 80 van het Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990; 
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-  het verplichte fietspad tussen de Duinvlietstraat en 
de Grote Hout- of Koningsweg te verwijderen door 
middel van het verwijderen van het rode pad en het 
bord G11 zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990; 

-  op de Pontweg, tussen de pont en het kruispunt met 
de Noordersluisweg / Concordiastraat, een inhaalver-
bod in te stellen door middel van het wijzigen van de 
onderbroken asstreep in een doorgetrokken asstreep 
zoals bedoeld in artikel 76 van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990.

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 inlog-
gen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen 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.

KOOPZONDAGEN IN 2009

Het college van Burgemeester en Wethouders neemt 
binnenkort een besluit over de aanwijzing van koop-
zondagen in 2009. Er worden per dorpskern maximaal 
12 koopzondagen per jaar aangewezen. 

Voor Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Driehuis en 
Velserbroek zijn twee buitengewone winkeldagen al 
bepaald namelijk op zondag 17 mei 2009 en 
Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei 2009). Dit in ver-
band met de Landgoedfair op Beeckestijn te Velsen-
Zuid. Voor deze dorpskernen blijven dus nog maximaal 
10 koopzondagen over om aan te wijzen.

Het college nodigt alle belanghebbenden uit voor 
10 november 2008 hun voorkeur schriftelijk kenbaar te 
maken en deze te richten aan: het college van 
Burgemeester en Wethouders, onder vermelding van 
APV-vergunningen, mevrouw mr. J.Groot, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden. 

KAPVERGUNNINGEN

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

Op onderstaande locaties worden de straatbomen 
gekapt in het kader van Bomenplan Velsen 2003.

straat en huisnummer aantal en soort 
Kompasstraat ong.  15 iepen 
Meeuwenlaan ong.    6 iepen
Adelaarstraat ong.    2 iepen
Hageveldlaan ong.    7 meidoorns en 
     3 kastanjebomen
De Merkis en Lizenstrate ong. 11 meidoorns en 
     2 elzen 

Dagtekening van deze kapvergunningen 21 oktober 2008

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 inlog-
gen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het college van Burgemeester en Wethouders 
van Velsen.

Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver-

gunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:

BP-250-2008 Concordiastraat 14 te Velsen-Noord; het 
veranderen en vergroten van een 
bedrijfsgebouw

BP-251-2008  Waterloolaan 32 te Driehuis; het veran-
deren en vergroten van een woning en 
het oprichten van een praktijkruimte

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

BOUWAANVRAAG LICHT

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:

BL-331-2008   De Papemuslaan 11 te IJmuiden; het 
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)

BL-332-2008   Oude Pontweg 184 te Velsen-Zuid; het 
plaatsen van een erfafscheiding

BL-333-2008   Oude Pontweg 186 en 188 te Velsen-
Zuid; het plaatsen van een erfafschei-
ding

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

ONTWERPVRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse onthef-
fing op grond van de WRO te verlenen voor:

BL-270-2008   Stelling 8 te Velsen-Zuid; het legaliseren 
van een portacabin met aangebouwde 
kast

BL-281-2008   Platanenstraat 16 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-302-2008   Zuiderdorpstraat 4 te Velsen-Zuid; het 
veranderen van een 
prieel in een theekoepel

BP-172-2008   Orionweg ong. te IJmuiden; het oprichten 
van een ondergronds bergbezinkbassin

BP-194-2008   Brederoodseweg 71 te Santpoort-Zuid; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een serre en een kelder

BP-209-2008   Lange Sloot 9 te Velserbroek; het veran-
deren en vergroten van de 2e verdieping 
van een woning   

          
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 24 oktober t/m 4 december 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedu-
rende 6 weken na de dag van publicatie worden inge-
diend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERPVRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/onthef-
fing op grond van de WRO te verlenen voor:

BP-208-2008  Burgemeester Weertsplantsoen 49 te 
Santpoort-Noord; het oprichten van een 
ketenpark (tijdelijk)

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 24 oktober t/m 4 december 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedu-
rende 6 weken na de dag van publicatie worden inge-
diend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BINNENPLANS

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen 
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van 
24 oktober t/m 6 november 2008 ter inzage.

BP-143-2008   Hofgeesterweg 3 te Velserbroek; het 
oprichten van een stalgebouw en het 
verplaatsen van een materieelloods

BP-178-2008   Zandhaver 48 te IJmuiden; het plaatsen 
van een prefabkelder en een berging

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

BOUWVERGUNNING

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

BL-235-2008   Stephensonplein 1 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-287-2008   Bellatrixstraat 34 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een tochtportaal

BL-295-2008   Snelliusstraat 38 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een woning met 
een uitbouw

BL-297-2008   Celsiusstraat 54 te IJmuiden; het plaat-
sen van een dakkapel (voorzijde)

BL-298-2008   Rijksweg 484 te Santpoort-Noord; het 
plaatsen van een dakkapel (voorzijde)

BL-301-2008   Eridanusstraat 12 te IJmuiden; het plaat-
sen van een stalen balk

BL-304-2008   Marie Jungiusstraat 15 te Velserbroek; 
het plaatsen van een dakkapel op de 2e 
verdieping (achtergevel)

BL-306-2008   Johanna Westerdijkstraat 13 te 
Velserbroek; het plaatsen van een dakka-
pel (achtergevel)

BL-307-2008   Platbodem 16 te Velserbroek; het plaat-
sen van een dakkapel (achterzijde)

BL-308-2008   Oude Pontweg 185 te Velsen-Zuid; het 
oprichten van een tuinhuisje en het 
plaatsen van een erfafscheiding

BL-312-2008   Vleetstraat 40 te IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van een woning met een uit-
bouw (achterzijde)

BL-313-2008   J.T. Cremerlaan 20 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van 2 dak-
kapellen (voor- en achtergevel)

BL-314-2008   St. Martinstraat 12 te Santpoort-Noord; 
het legaliseren van een overkapping 
(achtergevel)

BL-317-2008   Buitenhuizerweg 20 te Velsen-Zuid; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een erker

BL-319-2008   J. Michaëlpad 130 te Velserbroek; het 
veranderen van de voorgevel van een 
woning

BL-320-2008   Van Dalenlaan 14 te Santpoort-Zuid; het 
plaatsen van 2 dakkapellen (voor- en 
achtergevel)
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BP-289-2007   IJmuiderstraatweg 112 te IJmuiden; het 
vernieuwen van bedrijfsinformatiebor-
den

BP-168-2008   Linie ong. te Velserbroek; het vernieu-
wen van een steiger (tussen nr. 35 en 36)

BP-222-2008   Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; 
het plaatsen van een staalconstructie 
(4G)

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 (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in com-
binatie met inloggen via DigiD).

SLOOPVERGUNNING

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

SL-99-2008   Frans Naereboutstraat 9 te IJmuiden; het 
slopen van een zalencentrum en enkele 
bijgebouwen

SL-100-2008   Velserkade 1 te Velsen-Noord; het 
slopen van een gedeelte van een 
opslagloods

SL-102-2008   Orionweg 238 te IJmuiden; het verwijde-
ren van diverse asbesthoudende 
materialen

SL-106-2008   Marktplein 16 te IJmuiden; het verwijde-

ren van asbesthoudende plafond-
beplating

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 (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD).
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200 euro met koekjes
voor Dance4life
Velsen-Zuid - Gymnasium Fe-
liseum deed onlangs mee aan 
Dance4life. Dit is de jongeren-
partner van Stop Aids Now die 
zich samen met jongeren inzet 
om de verspreiding van Hiv en 
Aids terug te dringen.
De leerlingen Tirtza, Laura, Fleur 

en Merlijn bedachten nog een 
actie om dit doel te steunen, 
Zij bakten koekjes en verkoch-
ten die aan de deur. De molen in 
Santpoort-Noord was hun spon-
sor en leverde gratis meel. De to-
tale opbrengt van de koekjesver-
koop was 200 euro.

Formulierenbrigade Velsen
Velsen - Dit project heeft de 
Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Ken-
nemerland per 1 januari 2007 in 
opdracht van de gemeente Vel-
sen gekregen. Het project heeft 
een tweeledig doel. Ten eerste 
om mensen met een uitkering 
krachtens de WWB (Wet, Werk 
en Bijstand) te re-integreren en 
daarnaast heeft de gemeente de 
plicht om inwoners van de ge-
meente voldoende te informe-
ren over de regelingen en voor-
zieningen die er zijn voor men-
sen met een inkomen op of rond 
het bestaansminimum.
Sinds september 2007 is de For-
mulierenbrigade Velsen, na een 
scholing van drie maanden,  van 
start gegaan. De 5 consulenten 
van de Formulierenbrigade Vel-
sen richten zich uitsluitend op 
het verstrekken van informatie 
en het invullen van formulieren 
m.b.t. gemeentelijke regelingen 
en voorzieningen. De Formulie-
renbrigade Velsen is voor alle in-
woners van de gemeente Velsen 
met een inkomen tot 130 pro-
cent van het minimuminkomen 
en moeite hebben met het invul-
len van formulieren.

Voor de onderstaande formulie-
ren kunt u bij de consulenten te-
recht; aanvraag Wet Werk en Bij-
stand; WMO (aanpassingen en 
hulpmiddelen); Categoriale bij-
stand voor chronisch zieken en 
gehandicapten; Langdurigheid-
toeslag; Collectieve aanvullende 
verzekering; Kwijtschelding ge-
meentelijk- en waterschapsbe-
lastingen; Sociaal culturele ac-
tiviteiten Indirecte schoolkosten; 
Bijzondere bijstand voor bijv. een 
televisie, wasmachine, fiets, bril 
en prothese
Er zijn bepaalde voorzieningen 
en regelingen die de financië-
le situatie kunnen verbeteren, 
maar niet iedereen weet of hij/
zij daar wel in aanmerking komt. 
Als u niet zeker weet of u in aan-
merking komt dan kunt u ook 
contact opnemen met de consu-
lenten. Zij kijken samen met u of 
u in aanmerking komt. 
De Formulierenbrigade Velsen is 
gevestigd in gebouw ‘de Delta’, 
Rijnstraat 2, 1972 VG te IJmuiden 
en is op werkdagen bereikbaar 
van 9:00 uur tot 17:00 uur via te-
lefoonnummer 0255-533 885. E-
mailen kan naar formulierenbri-
gadevelsen@madi-mk.nl.

Moeders in de moestuin
IJmuiden – Aanstaande zater-
dag is er weer een oude spullen-
markt in het Solidariteitsgebouw 
aan de Eenhoornstraat. Stichting 
Velsen voor de derde wereld is 
aanwezig van 9.30 tot 12.30 uur 
en de opbrengst gaat dit keer 
naar Stichting Pequenita. 

Deze stichting steunt een moes-
tuinenproject in Kaapstad (Zuid-
Afrika). Het  project  is opgezet 
door een coöperatie van ruim 
twintig vrouwen. 
Zij bewerken een stuk land-
bouwgrond bij hun sloppenwijk. 

De groep werkt samen aan het 
planten en oogsten van: sperzie-
bonen, witte walnoot, uien, to-
maten, wortels, courgettes, zoe-
te aardappelen en maïs. 

Door dit moestuinenproject krij-
gen de families meer zekerheid 
in hun voedselvoorziening. 
De deelnemende vrouwen le-
ren door het gezamenlijk beheer 
van de moestuinen verantwoor-
delijkheid te nemen. Zij krijgen 
daardoor binnen hun gemeen-
schap ook meer aanzien en zeg-
genschap.

Nederland Leest in de bieb
IJmuiden - Marita Mathijsen, 
hoogleraar Moderne Letterkun-
de, geeft dinsdag 4 november 
om 20.00 uur een lezing in het 
kader van de Campagne ‘Neder-
land Leest’ in bibliotheek Velsen, 
Dudokplein 16 in IJmuiden.

Zij heeft onlangs haar boek 
‘Twee vrouwen en meer’ over het 
werk van Harry Mulisch gepubli-
ceerd. In haar boek geeft zij een 
analyse van het boek en gaat zij 
ondermeer in op de tijdsgeest. 
Ook vertelt zij over de techniek 
van het verhaal en de verschil-

lende betekenissen en plaatst 
ze ‘Twee Vrouwen’ in het gehe-
le oeuvre van Mulisch. Na de le-
zing is er een pauze en tijd om 
vragen te stellen. Brederode 
boeken zal een boekentafel ver-
zorgen waar zowel boeken van 
Harry Mulisch als Marita Ma-
thijsen te bezichtigen en te koop 
zijn. Marita Mathijsen is gespe-
cialiseerd in het werk van Har-
ry Mulisch en zowel op de radio 
als televisie veelvuldig te horen 
en te zien.
Zie ook home.medewerker.uva.
nl/m.t.c.mathijsen-verkooijen.

IJmuiden - Zaterdag 1 novem-
ber staat velsen in het teken van 
‘dans’ en ‘film’ door de uitvoering 
van alle jazz dance kids uit de 
Dwarsligger. Onder leiding van 
docente Charissa Bosschert zul-
len de kinderen laten zien waar zij 
zo hard aan hebben gewerkt. Het 
thema van de uitvoering is: ‘film’. 
De toegang is voor iedereen. Niet 
alleen ouders en opa’s en oma’s 
zijn welkom, ook dansliefhebbers 
of gewoon nieuwsgierige men-
sen uit Velsen kunnen voor 2 eu-
ro een plekje krijgen. De uitvoe-
ring wordt gehouden in het Tech-
nische College Velsen, Brinio-
straat 12, in IJmuiden, ingang De 
Noostraat. De uitvoering duurt 
van 16.30 tot ongeveer 19.00 uur. 
Voor vragen kunt u contact op-
nemen met bc de Dwarsligger, 
telefoon 0255-512725 en vragen 
naar Michelle.

Jazz Dance 
Kids dansen

Snorfietser be-
keurd
Driehuis - Politieagenten be-
keurden zaterdag omstreeks 
15.50 uur een 17-jarige Velser-
broeker voor te hard rijden. Hij 
reed met een snelheid van 54 
kilometer op een snorfiets over 
de Waterloolaan in Driehuis. Bij 
controle op het politiebureau 
bleek zijn snorfiets van een han-
digheidje te zijn voorzien. Bij een 
eerste test op de rollerbank bleek 
zijn snorfiets niet harder te kun-
nen dan 28 km. Bij nader onder-
zoek bleek hij een vermogens-
begrenzer te hebben gemon-
teerd en die had hij ingescha-
keld. Bij een tweede test kon de 
bromfiets 60 km hard rijden. Er 
wordt proces-verbaal tegen hem 
opgemaakt.


