In de nacht
van zaterdag
op zondag
gaat de
klok een
uur achteruit
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Met dank aan buren en Stichting Zwerfkatten

Sammy na 15 maanden
weer terug bij baasje
Velsen - Vorig jaar juli ging
mevrouw de Weers verhuizen vanuit haar woning op
de Oranjestraat. naar VelsenZuid. Maar kater Sammy, die
normaal nooit buiten kwam,
wist te ontsnappen nog voor
de verhuiswagen de straat uit
reed.
Talloze zoektochten naar de rode
Sammy volgden. Flyers werden
afgedrukt en bij oude buren in de
bus gedaan, de Dierenambulance werd gebeld en er heeft zelfs
een advertentie in de lokale kranten gestaan. Sammy werd vermist
én ontzettend gémist.
Weken werden maanden en de
tijd verstreek maar mevrouw De
Weers gaf de hoop nooit op. Gelukkig maar, want door haar vastberadenheid en haar dagelijkse zoektochten kwam uiteindelijk
het langverwachte bericht; Sammy was gespot, niet ver van het
oude huis. Hij zou daar op een
braakliggend terrein leven, samen met twee andere zwerfkatten die werden verzorgd door
een kattenvrouwtje uit de straat.
Dolgelukkig reed de eigenaresse naar de aangegeven plek,
waar de moed haar terstond in
de schoenen zakte; haar Sammy
was in de loop der tijd nog schuwer geworden en hij liet zich niet
paaien of oppakken. De Dierenambulance zei niets te kunnen
doen. Ten einde raad heeft mevrouw de Weers Stichting Zwerfkatten havengebied IJmuiden gebeld om advies.
Marya Dekker, coördinator van
de stichting: ,,Dat was bijna een
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Zie bericht elders in de krant.
Rabobank. Een bank met ideeën .

uw audiospecialist!
jaar nadat Sammy was ontsnapt.
Natuurlijk wilden wij helpen maar
ook wij konden niet het terrein
op komen. Anderzijds vonden we
het onacceptabel dat het beestje verder zou verwilderen.” Na
rijp beraad werd besloten om het
kattenvrouwtje dat de drie katten bijvoerde te benaderen. Twee
weken stond de kattenvangkooi
in haar tuin, echter zonder resultaat.
Mevrouw de Weers stond wederom met lege handen. Gelukkig
was er een echtpaar in de buurt
dat wilde proberen Sammy in
hun tuin te lokken met voer. Sam
kwam steeds vaker bij deze mensen in de tuin en 26 september
plaatste Stichting Zwerfkatten de
vangkooi. Na twee dagen kwam
het verlossende telefoontje: de
rode Sam zat in de vangkooi. De
kater zit nu veilig in Velsen-Noord,

in de noodopvang van de zwerfkattenstichting. Hij wordt behandeld tegen wormen en vlooien, en
kan een paar dagen bijkomen om
rustig te wennen aan menselijk
contact. Hij blijkt al een hele poos
fors aan blaasgruis te lijden, wat
blaasstenen veroorzaakt.
Als Sammy niet was gevangen,
was hij uiteindelijk op een zeer
pijnlijke manier gestorven. Sammy is inmiddels gecastreerd voorzien van een identificatiechip.
Daarna mag hij terug naar huis.
Mevrouw de Weers: ,,Ik wil op deze manier laten zien dat het mogelijk is dat je kat nog thuis kan
komen, zelfs na zo’n lange periode. Zonder de hulp van de vrijwilligers van stichting Zwerfkatten havengebied IJmuiden was
dit niet gelukt en al helemaal niet
zonder de onbaatzuchtige hulp
van het echtpaar.’’

Sint Nicolaas Comité IJmuiden staat op winst

Welkome geldprijs lonkt
Velsen - Stichting Sint Nicolaas
Comité IJmuiden is genomineerd
voor een geldprijs bij de Goede
Doelen Actie van de Telefoongids. Na berichtgeving in onder
andere deze krant, via Hyves, email en persoonlijk campagne
voeren door de comitéleden is
er massaal gestemd en staat het
sinterklaascomité momenteel op
de eerste plaats. Echter, het ver-

Pieris Japonica

Rabobank. Een bank met ideeën .

schil tussen de nummer een en
twee is niet meer zo heel groot.
Daarom nog één keer een allerlaatste oproep aan alle inwoners
van Velsen om toch vooral uw
stem op dit comité uit te brengen. Er kan tot 30 oktober worden gestemd via www.intochtsinterklaas.nl. Na het stemmen
ontvangt u een e-mail met link
die u moet bevestigen.

Samsung
81 cm LCD tv
Stuntprijs van E499,voor

E399,-

Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden
Tel.: 0255-515726

Zie onze advertentie elders in deze krant

Winkeldief aangehouden
Velserbroek – Personeel van
een supermarkt aan de Gallepromenade betrapte dinsdagochtend een 37-jarige man uit
Heemstede op de diefstal van
een groot aantal tubes tandpas-
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ta vanuit de winkel. De verdachte is aangehouden en overgedragen aan de politie. De man is
meegenomen naar het bureau.
Daar bekende hij de diefstal van
37 tubes tandpasta.
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• SUBSIDIE ISOLATIEGLAS
• BTW VERLAGING ISOLATIEWERKZAAMHEDEN OA. KOZIJNEN / GEVELISOLATIE / ZONNECOLLECTOREN
• SUBSIDIEREGELING DUURZAME WARMTE EN ENERGIE
Uw Select Windows dealer:

Vondelweg 540
2026 BH Haarlem

Tel. 023 538 22 77
Fax 023 537 96 40

www.vandervlugt.nl
info@vandervlugt.nl

• Ramen • Deuren • Serres • Kozijnen • Carports • Veranda’s
• Zonwering • Schuifpuien • Vouwwanden • Dakkapellen
• Garagedeuren • Balkonbeglazing
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal)
is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u bellen met:
0900-8212230 of 020-5709595.
Voor onze lezers in Velsen-Noord
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bellen:
0251-265430.

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

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek,
Driehuis, Santpoort-Zuid,
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid.
Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

Purper in première

Dinsdag voor 17.00 uur:

IJmuiden – Zondagmiddag
lag de rode loper uit bij Stadsschouwburg Velsen. De nieuwste show van Purper ging daar
in première, getiteld ‘Purper in
Concert’. Frans Mulder, Erik Breij en Marco Braam hadden musicalster Tony Neef als muzikale gast. Gerrie van der Klei ontbrak, zij is onlangs geopereerd
aan een poliep op haar stembanden. Ze is inmiddels aan de beterende hand en was ook in de
schouwburg aanwezig. Niet op

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Politiek positief over
plan KHC Strawberries

openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
aanleveren teKst:
Dinsdag voor 17.00 uur
redactie@jutter.nl
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Velsen - De gemeenteraad
heeft positief gereageerd op het
kunstgrasplan van hockeyclub
Strawberries. Tijdens een raadsessie ter voorbereiding op de
begrotingsbehandeling
bleek
dat vrijwel alle fracties zich kunnen vinden in het verzoek, mede
vanwege de constructieve manier waarop de hockeyclub meedenkt.
Voor de vervanging van het eerste veld en het aanleggen van
een extra kunstgrasveld heeft
Strawberries 540.000 euro nodig. Dit bedrag wordt in 30 jaar
- de verwachte levensduur van
het nieuwe, derde kunstgrasveld
- als veldhuur aan de gemeente volledig terugbetaald. Mocht
binnen de begroting geen ruimte hiervoor worden gevonden,
dan verzoekt de club als alternatief de gemeente een lening voor
dit bedrag aan te gaan, waarbij
Strawberries de aflossing voor
haar rekening neemt.
,,Als club hebben wij in de afgelopen 80 jaar vrijwel altijd zelf
onze broek kunnen ophouden.
Nu zien wij ons genoodzaakt een
eenmalig maar dringend beroep
op u te moeten doen.’’, zei voorzitter Kees Kuijt tijdens de inspraakronde. Hij werd ondersteund door de eerste elftallen van de hockeyclub in Strawberries-kleding. ,,Door de snelle
groei van onze club hebben wij
in 2006 uit eigen middelen een
kunstgrasveld moeten aanleggen op een veld van de gemeente. Voor de financiering hebben
wij onze reserve voor vervanging
van het eerste veld moeten plunderen en hebben wij een dure le-

het podium, maar als eregast.
Het was een wervelende show
waarin veel gezongen werd.
Soms verstild, dan weer uitbundig met veel meerstemmige
zang. De stemmen van de heren kleuren prachtig bij elkaar.
Er waren mooie arrangementen
en sommige liedjes liepen als
vlechtwerkjes door elkaar heen.
Het publiek wist de show zeer te
waarderen en beloonde Purper
na afloop met een staande ovatie. (foto: Reinder Weidijk)

ning moeten afsluiten. Dit eerste
veld is inmiddels afgekeurd en
moet worden vervangen. Bij hockey is voor elftallen 2,5 keer zoveel veldcapaciteit nodig als bij
de jongste jeugd. Dit grote aantal speelrondes kunnen we nu al
niet kwijt, laat staan volgend jaar.
Een derde kunstgrasveld is zeer
dringend nodig!’’
De raad kwalificeerde het plan
van Strawberries als ‘verstandig’
(PvdA) en ‘sympathiek’ (CDA).
,,Het siert de club dat ze het veld
zelf willen betalen en dat de gemeente alleen gevraagd wordt
om voor te financieren’’, aldus Henk Wijkhuizen van D66.
,,We krijgen een prachtig plan
in de schoot geworpen. Ik roep
het college dan ook op om haar
schouders eronder te zetten.’’
Namens Velsen Lokaal noemde
Tineke van Ombergen het ‘een
mooi plan’. ,,Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat een vereniging met zo’n voorstel aan kwam
zetten’’, aldus Van Ombergen.
Ook de VVD was positief. Hennie Langendijk: ,,Strawberries
neemt haar eigen verantwoordelijkheid en dat spreekt ons als liberale partij natuurlijk zeer aan.’’
Diverse fracties riepen sportverenigingen met accommodatieproblemen op om met soortgelijke plannen te komen.
Sportwethouder Annette Baerveldt toonde zich bereid het
plan te onderzoeken. ,,Ik ben blij
met het voorstel van Strawberries. Het is goed dat een vereniging creatief meedenkt. Wij gaan
onderzoeken of alle aannames
kloppen en zullen u daarover
binnenkort informeren.’’

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent
ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven,
24 uur. Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704.
Zie ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar
op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede,
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 Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur,
za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij.
18.00 uur tot precies één week later heeft dienst:
Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden,
tel. 0255-515030.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden.
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen:
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur
terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt
u melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie
telefonisch bereikbaar via 0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden,
Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden,
MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden:
0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie,
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice
zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via
0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Beurs voor gebruikt
(elektronisch) speelgoed

Wijnproeverij
door Zeewijck
IJmuiden aan Zee - Zondagmiddag 1 november organiseert
Slijterij & Wijnhuis Zeewijck van
14.00 tot 18.00 voor de vierde
keer een grote najaarswijnproeverij in het Holiday Inn Beach
Hotel in IJmuiden. Het belooft
een tongstrelende Bourgondische proeverij te worden. Zeewijck presenteert in samenwerking met haar leveranciers een
prachtig assortiment wijn in alle prijsklassen, van grand cru tot
een allerdaagse huiswijn. Wijnimporteurs Fourcroy Lenselink, Hosman Vins, Kwast Wijninkopers, Vinée Wijnimport, Oud
Reuchelin & Boelen, L’Exception,
Walraven & Sax en Neerlands
Wijnhuis geven acte de presence
met een groots en uitgebreid en
kwalitatief hoogstaand wijnassortiment. U wordt ontvangen
met een uitgebreide Champagne/Proseco tafel, waarna traditionele en nieuwe after diner likeuren, verrassende aperitieven,
tongstrelende Calvados, Grappa’s, Port en Cognac van diverse huizen op u staan te wachten. Verder zal de firma Boon uit
Krommenie een Bang & Olufsen
presentatie verzorgen. Uiteraard
voorziet Holiday Inn deze middag
van diverse bijpassende kazen
en hapjes. Kortom, laat u inspireren voor de maand december.
Voor een ieder zal er iets te genieten zijn. Geniet van een Bourgondisch leven! Toegangskaarten á 7,50 euro zijn verkrijgbaar
bij Slijterij & Wijnhuis Zeewijck,
telefoon 0255-540331 of e-mail
info@zeewijck.nl. Zie ook www.
zeewijck.nl

Formulierenbrigade Velsen
IJmuiden - Wist u dat de gemeente Velsen een regeling kent
voor vergoeding van schoolkosten? Het gaat hierbij om de regeling tegemoetkoming indirecte schoolkosten. Deze bijzondere bijstandsvoorziening is speciaal bedoeld voor ouders met een
laag inkomen, die kinderen tot
18 jaar op het voortgezet onderwijs hebben. Indirecte schoolkosten zijn kosten die gemaakt
worden voor allerlei bijkomende
uitgaven naast de onderwijsbijdrage en schoolkosten zoals het
boekengeld. Er geldt een maximale vergoeding van 270 euro per schooljaar. Via het formulier bijzondere bijstand voor indirecte schoolkoste kan men de
vergoeding aanvragen. Het formulier is te verkrijgen via de gemeente of via de Formulierenbrigade Velsen. De Formulierenbrigade Velsen is bereikbaar op
werkdagen bereikbaar via 0255533885 of formulierenbrigadevelsen@madi-mk.nl. De Formulierenbrigade Velsen is gevestigd in Loket Velsen voor Wonen,
Welzijn en Zorg, gebouw de Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden.

Velsen-Zuid - Op zondag 1 en 8
november van 11.00 tot 16.30 uur
organiseert Spaarnwoude Resort
een ruil- en aankoopbeurs voor
werkend elektronisch speelgoed,
Lego en overig speelgoed.
Mensen die speelgoed willen
verkopen betalen 10 procent van
hun omzet met een minimum
van 5 euro per tafel. Het huren
van meerdere tafels is mogelijk.
Dus voor slechts 5 euro kunt u al
speelgoed verkopen.

Bezoekers betalen 2 euro entree en krijgen een kopje koffie
of thee met een heerlijke muffin.
Dus bezoek op zondag 1 of zondag 8 november deze gezellige
beurs en pak voordeel! Voor het
geven van demonstraties aan de
kopers zijn twee zeilen beschikbaar.
Meer weten? Bel 023-5370548
of mail naar receptie@spaarnwouderesort.com. Zie ook www.
spaarnwouderesort.nl.

Velserbroeks echtpaar Grote trouwbeurs in
wint prijs bij Toerkoop Lichtfabriek Haarlem
Velserbroek - Toerkoop Reisbureau was onlangs aanwezig met
een stand tijdens de 50+ beurs
in Utrecht. In de kraam stond
een koffer en bezoekers mochten het juiste gewicht daarvan raden. Het echtpaar Kraaij
uit Velserbroek zat dicht in de
buurt met hun geraden gewicht
en hebben daarmee twee treintickets eerste klas naar Brussel of Antwerpen gewonnen, beschikbaar gesteld door NS Hispeed. Zij ontvingen de prijs uit
handen van manager Nicole van
Galen van Toerkoop Zonvaart en
zij waren erg blij met de gewonnen prijs. Binnenkort reizen zij
af naar onze zuiderburen voor
een bezoek aan een van deze

twee mooie steden. Momenteel
is er een leuke actie gaande bij
Toerkoop Zonvaart, die nog tot
en met 12 december loopt: Dol
Dwaas Dobbelen. Toerkoop Zonvaart geeft u de gelegenheid om
uw eigen korting te bepalen. Elke klant mag na een bezoek aan
het reisbureau een keer gooien
met twee grote gekleurde dobbelstenen. Elk oog dat wordt gegooid, is goed voor een korting
van EUR5,- De korting wordt in
mindering gebracht op de totale
reissom. Dat is toch leuk meegenomen. Vraag naar de actievoorwaarden in het reisbureau. Toerkoop Zonvaart is te vinden aan
de Galle Promenade 6, telefoon
023-5392223.

Nieuw op internet

2dehandskleertjes.com
Velserbroek – Per 1 oktober
startte Dyonne Kemper een webwinkel in tweedehands baby- en
kinderkleding: 2dehandskleertjes.com. Zij wilde al heel lang
voor zichzelf beginnen en maakt
nu haar droom waar. Dyonne
heeft zelf twee kleine kinderen
en onderling met vriendinnen
wisselde ze vaak baby- en kinderkleding uit. Dat bracht haar
op het idee om een webwinkel
te openen met tweedehands baby- en kinderkleding. De kleding
wordt door derden ingebracht.
De inbrenger ontvangt van 40%
van de verkoopprijs van elk verkocht kledingstuk retour. Op deze manier verdient de inbrenger
een extraatje zonder daar enige inspanning voor te verrichten. De kleding in de webwinkel
is mooi en vaak niet van nieuw
te onderscheiden. Logisch: kinderen verslijten hun kleren vaak
niet, omdat ze in de groei zijn en
al snel weer een maatje groter
zijn gegroeid. Dyonne houdt zelf
de kwaliteit scherp in de gaten.
De kleding moet in goede staat
zijn en mag niet kapot, verwassen of vies zijn.
Het is de bedoeling dat de collectie van maat 50 tot en met 176
gaat lopen, nu bevat de voorraad

Regio - Zondag 25 oktober geven de schitterende Lichtfabriek
in Haarlem en organisatiebureau
de Wit, elkaar het ja-woord.
Voor het eerst zal er op deze zeer
sfeervolle locatie een trouwbeurs
gehouden worden, die zijn weerga niet kent!
Deze perfecte stek met zijn
grootse ambiance gaan uitstekend samen met het organisatiebureau dat z’n sporen op het gebied van trouwbeurzen al ruimschoots heeft verdiend. Alles bij
elkaar de ingrediënten voor een
heerlijke voorbereiding op uw
huwelijk!
Tijdens de trouwbeurs kunt u
allerlei ideeën opdoen voor de
grote dag. U kunt genieten van
een wervelende bruidsshow
en er zullen heel veel bedrijven
aanwezig zijn die u alle informatie kunnen geven over alles
wat er bij het huwelijk komt kijken. Denk aan de huwelijksvoltrekking zelf, maar ook je vrijgezellenfeest, jubilea, feestlocatie,
trouwkleding, trouwvervoer, bedankjes, fotografie, film, gebak,
drukwerk, etc. etc.
Natuurlijk wordt er tijdens de
beurs ook aan de inwendige

mens gedacht. U kunt op ons
terras genieten van wat te eten
of te drinken.
U bent van harte welkom om de
beurs te bezoeken op zondag 25
oktober van 11.00 uur tot 17.00
uur. De entree bedraagt 7,50 euro per persoon. Kinderen t/m 12
jaar mogen onder begeleiding
van een volwassene gratis naar
binnen. Meer weten? Bel 0653202657. Zie ook www.organisatiebureaudewit.nl.

Korting op film ‘Genova’

nog voornamelijk kleding in de
maten 50 tot en met 98. Er is zowel merkkleding als confectiekleding verkrijgbaar, er is voor
elke portemonnee wel iets bij.
In de korte tijd dat de webwinkel bestaat, ontving zij al diverse enthousiaste reacties van zowel klanten als inbrengers. Dyonne wil de verzendkosten zo
laag mogelijk houden en is zelfs
bereid om bestellingen uit de regio thuis te bezorgen bij haar
klanten. Kijk voor de mooie collectie en voor verdere informatie op de overzichtelijke website:
www.2dehandskleertjes.com.

IJmuiden - Vrijdag 23 en woensdag 28 oktober krijgt men 2 euro
korting (tegen inlevering van de
kortingsbon) op de film ‘Genova’
welke om 20.30 uur wordt gedraaid in het Witte Theater aan
de Kanaalstraat 257 in IJmuiden.
Als Marianne tijdens een autorit een onschuldig spelletje
met haar kinderen Mary en Kelly speelt gaat het volledig mis.
Ze verongelukken en Marianne
overlijdt. Om hun leven een nieuwe wending te geven besluit weduwnaar Joe in te gaan op een
voorstel les te geven aan de uni-

versiteit van Genua. Met z’n drieën trekken ze naar Italië, waar
ze proberen het ongeluk te verwerken. Dat doen ze elk op hun
eigen manier, en grotendeels los
van elkaar.
Joe door zich te verliezen in het
lesgeven en wat te flirten met
studente Elena; oudste dochter
Kelly door zich te storten op het
uitgaansleven en de snelle Italiaanse jongens; en jongste dochter Mary door haar schuldgevoelens van zich af te dromen in
nachtmerrievisioenen van haar
moeder.

e2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘genova’ op 23 en 28
oktober 2009 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Ouderennieuws
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Zelf aan de slag op
de Natuurwerkdag
Regio - Leef je uit in de natuur!
Kom zaterdag 7 november naar
de Natuurwerkdag. Verspreid
over het hele land zijn 340 locaties waar gewerkt kan worden, vaak in mooie natuurgebieden bij u in de buurt. Een aantal natuurgroepen in de regio
Zuid-Kennemerland doen ook

nu weer mee! Het gaat om natuurgebieden als de Kennemerduinen, Meerwijkplas (Haarlem),
Kennemerstrand (IJmuiden) en
het Moerasbos aan de Liede Deze organisaties nodigen u graag
uit om de natuur ‘een handje’
te helpen. Zie ook www.natuurwerkdag.nl.

Aangenaam
Geboren: Jeffrey Wigchert
Zoon van: Karin Wigchert en
Sandy Warmenhoven
Broer van: Quinten (4) en Danique (2)
Geboren op: 23 juni 2009 om
7.47 uur
Geboortegewicht: 4320 gram
IJmuiden - Karin was de eerste drie maanden misselijk, maar
daarna had ze een goede zwangerschap. Wel vermoeiend met
al twee kleintjes. Ook haar werk
als leidster op de babygroep
van kinderdagverblijf De Blauwe Veldmuis was op het laatst
zwaar. Ze werd wel goed geholpen door haar collega’s met tillen en zo, maar toch was Karin
blij toen ze met zwangerschapsverlof ging. De baby werd verwacht op 18 juni, maar die dag
ging gewoon voorbij. In de nacht
van 22 op 23 juni werd Karin
rond 2.30 uur wakker met harde buiken. Een uur later ging ze
uit bed en zette beneden de tv
aan als afleiding. Weer een uur
later twijfelde ze of het nu echt
begonnen was en rond 5.00 uur
maakte ze Sandy wakker. Zij belde Bianca, de zus van Karin die
de bevalling mee zou maken en
de verloskundige. Die arriveerde
rond 5.30 uur en besloot meteen
te blijven, omdat ze dacht dat
het wel eens snel zou kunnen
gaan. Quinten en Danique werden in het ziekenhuis geboren,
dit keer werd het een thuisbevalling. ,,Veel relaxter dan in het ziekenhuis’’, aldus Karin. Ze kon de
weeën goed opvangen en de bevalling verliep voorspoedig. Alleen op het laatste moment bleef
Jeffrey steken met een schouder, dat was even spannend en
hierdoor duurde het iets langer,

maar dat kwam vanzelf goed.
De moeder van Karin was inmiddels gebeld omdat de andere kinderen wakker zouden worden. Oma ving de kleintjes beneden op en nam ze even later mee
naar boven, waar ze hun nieuwe broertje konden bewonderen. Dat was een bijzonder moment, zo met z’n allen op het
grote bed. ,,Daarna hadden we
een geweldige kraamhulp, Erica. Dat was heel goed geregeld
via de kraamzorg van het Rode
Kruis’’, vertelt Karin. ,,Zij was er
niet alleen voor de baby, maar
nam bijvoorbeeld ook Quinten
en Danique mee naar het bos.’’
Quinten en Danique zijn dol op
hun broertje en kibbelen soms
om wie Jeffrey vast mag houden.
Jeffrey is een heel makkelijk en
rustig kindje, dat zich snel aanpast. Karin is inmiddels al weer
aan het werk op de babygroep.
Ze heeft een jaar lang voor één
dag in de week ouderschapsverlof, oma vangt één dag de kinderen op en Sandy is op woensdag
vrij. Dat is dus goed geregeld, in
het gezin van Karin en Sandy.
(Carla Zwart)

Ouderennieuws
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en donderdag restaurant. Tussen 12.00
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond
11.45 uur) een 3-gangen a la carte menu. 6,- p.p. Op woensdag
en vrijdag om 12.00 uur open tafel. Eerstvolgend open tafel vrijdag 23 oktober: hors d’oeuvre,
rode kool met hachee en appelmoes en fruitcocktail toe. Opgeven noodzakelijk, uiterlijk 2 dagen van tevoren bij de beheerder. Kosten 6,-.
Informatiefilm donderdag 26
november over ‘De kunst van het
ouder worden’.
Erwtensoep maaltijd: Elke 2e
woensdag van de maand. Kosten per kom 1,50 euro. Aanvang
12.00 uur. U kunt binnenlopen
zonder op te geven.
Internetcursus, maandagmiddag voor senioren. Kosten 15 euro voor drie middagen. Opgeven
bij de beheerder.
Filmavond vanaf oktober elke 3e donderdagavond van de
maand. Eerstkomende film is
donderdag 19 november. Aanvang 19.30 uur. Kosten 2,- incl.
kopje koffie/thee.
Vrij biljarten op maandag- en
dinsdagochtend. Verder op alle
middagen en ook in het weekend.
Darten op maandag (gehele
dag), woensdag-, donderdagen vrijdagochtend vanaf 10.00
uur. ‘s Middags op donderdag, vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag.
Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Restaurant is geopend van
12.00 tot 13.00 uur. U kunt a la

carte komen eten, waarbij u
naast een hoofdgerecht ook een
soepje vooraf en toetje geserveerd krijgt. Kosten 6,-.
Open tafel vrijdag 30 oktober:
groente/tomatensoep, hutspot
met stoofvlees en vla met slagroom. Reserveren maandag 25
oktober tussen 11.00-12.00 uur.
Kosten 6,-.
Zorg- en Welzijnscafé maandag 26 oktober vanaf 14.45 uur.
Café begint om 15.00 uur en
duurt tot 17.00 uur.
Modeshow donderdag 29 oktober vanaf 10.00 uur.
Workshop
Paverpolbeeldjes
maken. Woensdag 7 november.
Donderdag instuif. Elke donderdagmiddag een spelmiddag
b.v. rummicub of klaverjas. U
hoeft zich niet op te geven. Kosten 1,50.
Vrijwilligers gezocht voor de
felicitatiedienst en het verzorgen
en onderhouden van de volière.
Expositie mw. Trudie Franke.
Van abstract tot figuratief. Gratis toegang.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, IJmuiden, 0255-520960.
Inloopspreekuur Ouderenadviseurs: maandag- en vrijdagochtend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreekuur iedere werkdag op afspraak
(09.00–12.00 uur): tel. 0255533885.
Frontoffice van Zorgbalans:
vragen over zorgverlening: tel.
023-8910550.
Formulieren Brigade: moeite
met het invullen van gemeentelijke formulieren? Hiervoor kan
men langskomen of bellen met
tel. 0255-533885.
Wonenplus: Voor vele vormen
van dienstverlening: zoals klusjes, boodschappen en/of vervoer: tel. 0255-518888.
Rabo-Klaverjasdrive, donderdag 19 november. Inschrijving is
inmiddels van start gegaan.
Visserhuis,
Houtmanstraat,
IJmuiden, 0255-549549.
Optreden Grace Darling, zondag 25 oktober om 15.00 uur.

Opbrengst Alpe d’Huzes
Regio – Vorige week is de opbrengst van de Alpe d’HuZes
bekend gemaakt.
Hier deden ook verschillende
Velsenaren aan mee, onder andere Laura Verhoeven en Erwin Shilling. In totaal werd er
5.864.763 euro voor het KWF
Kankerbestrijding bij elkaar ge-

fietst. Dit is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Professor Irma Verdonck gaat van deze opbrengst een bijzondere leerstoel
bekleden aan de Amsterdamse
VU: ‘Leven met kanker’, dit betreft het vroeg opsporen van de
psychische gevolgen van kanker.

Jaarlijkse Bolderbazaar
IJmuiden - In gebouw de Bolder aan de Bloemstraat vindt op
vrijdag 30 en op zaterdag 31 oktober de Bolderbazaar plaats. Op
vrijdag start de bazaar om 13.30
uur en op zaterdag gaat de deur
open om 11.00 uur. Op beide dagen zijn er tal van activiteiten.
Er is een rommelmarkt, verkoop
van boeken, platen en CD’s, diverse kraampjes met lekkernijen,
een boodschappenstand, een

grabbelton en nog veel meer.
De zaterdag staat in het teken
van de kinderen. Ook de tweedehands kleding is weer aanwezig. Op zaterdagavond draait het
rad van avontuur op volle toeren
voor de ouderen met uiteraard
mooie prijzen. De opbrengst van
de bazaar is deels bestemd voor
het in stand houden van de markante Engelmunduskerk aan de
Koningin Wilhelminakade.

Drie thrillers
bij Akrides
IJmuiden - Afgelopen weekend hebben Select Window van
der Vlugt heren 1 van VBC Akrides hun 2de thuis wedstrijd van
het seizoen gespeeld. Dit keer
was de tegenstander De Groene Uilen 1 afkomstig uit Groningen. Het was een leuke wedstrijd om naar te kijken met een
redelijk hoog tempo aan beide kanten. De spelers van VBC
Akrides hebben vooral hard gewerkt in de verdediging en wisselde dat ook af met een aantal mooie aanvallen. De mannen van Joaquin Zschushen waren uit eindelijk niet sterk genoeg om de pot naar zich toe te
trekken en verloren uit eindelijk
met 4 punten verschil. De junioren 1 van VBC Akrides onder
leiding van coach Bas van Riessen speelde een andere spannende wedstrijd tegen Leiden
afgelopen weekend. De junioren 1 hadden in de voorbereiding al tegen Leiden gespeeld
en deze oefenwedstrijd met 15
punten verschil verloren. Nadat de warming-up voorafgaand
aan de wedstrijd niet al te best
verliep en coach Bas van Riessen tegen de spelers uitviel zag
hij tijdens de wedstrijd een sterke en gemotiveerde ploeg spelen. Net als de heren 1 was dit
een gelijk oplopende en spannende wedstrijd en werd ook dit
duel met 4 punten beslist, maar
nu in het voordeel van de junioren 1 van VBC Akrides. Ook de
meisjes onder 20 van VBC Akrides kwamen afgelopen weekend uit voor hun club, zij moesten het tegen een sterke tegenstander opnemen, namelijk Lokomotief. Het was een spannende wedstrijd met pieken en dalen, maar nooit een groter verschil dan 8 punten aan beide
kanten. De derde thriller van het
weekend eindigde uit eindelijk
met 68-69 in het voordeel van de
meisjes onder 20 van VBC Akrides. Coach Peter Bos vond dat
zijn ploeg mooi basketbal heeft
laten zien en dankzij hun routine
en een goede reeks punten van
Sarah Teeuwen in de laatste minuten hebben zij de winst binnen gehaald.

Klootschieten
Velsen-Zuid - Zaterdag stond
het PK op het programma voor
de beurt voor de klootschieters
van Full Speed. Voor het normale spel was de eerste plaats
voor team 1 met Joke, Jan Sch.
en Willem, op 73 schoten en 60
meter. Team 3 met Cor, Sonja, Lia
en Elly werd tweede op 74 schoten en 25 meter. Team 2 met Lina, Agnes en Cees werd derde
op 84 schoten. Op de straatbaan
werd Dirk eerste met 21 schoten
en 7 meter. Ttweede werd Bertus met 23–51. De derde plaats
was voor Bianca met 24–4. Op
het bosparcours werd Dirk ook
eerste met 11 schoten. Zie ook
www.svfullspeed.nl
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Pepernoten
op internet!
IJmuiden - Over een paar weken staat de intocht van Sinterklaas in IJmuiden weer voor
de deur. De voorbereidingen in
Spanje zijn momenteel weer in
volle gang. Het lijkt vanzelfsprekend dat hij elk jaar aankomt,
maar ieder jaar is het weer spannend of alles op tijd afkomt. Of
bijvoorbeeld alle pakjes wel op
tijd ingepakt worden. Dit jaar
neemt Sinterklaas in ieder geval één pakje mee vanuit Spanje dat bestemd is voor alle mensen. Het kan door iedereen uitgepakt worden door middel van
een paar drukken ‘op de knop’.
Sinterklaas komt dit jaar namelijk met een echte eigen website van de intocht in IJmuiden. Ieder jaar wordt de hoofdpiet bij
aankomst overspoeld met allerlei
vragen: ‘Hoofdpiet, hoe laat bent
u op het Stadhuis?, ‘Waar kan ik
de foto’s bekijken?’ of ‘Hoofdpiet,
waar kan ik het IJmuidense sinterklaaslied vinden?’ De hoofdpiet en zijn pieten hebben er dit
jaar hard aan gewerkt, maar alle
antwoorden op deze en andere
vragen zijn vanaf nu te vinden op
www.intochtsinterklaas.nl.

Wijkbelangen
stopt ermee
Velsen-Noord – Vlak nadat de
plannen voor de Westelijke Randweg openbaar werden gemaakt
in 1997, was de Vereniging Wijkbelangen Velsen-Noord een feit.
Nu, nadat zij zich ruim twaalf jaar
heel actief hebben ingezet voor
een beter leef- en woonmilieu,
gooien zij verbitterd de handdoek in de ring. Als de groep de
balans opmaakt, moeten zij tot
de conclusie komen dat hun inzet maar zeer weinig heeft opgeleverd en dat participatie niet
veel om het lijf heeft. De Westelijke Randweg komt er, gelukkig op meer afstand van VelsenNoord dan aanvankelijk de bedoeling was. Ook het hoogteportaal kwam er, maar dit duurde wel twaalf jaar. Het is te duur
om het Gildenspoor te verleggen
en ook het vervallen gebouw De
Schouw staat er nog steeds, met
geen vooruitzichten dat het binnenkort zal verdwijnen. VelsenNoord zou een Multi Functionele Accommodatie krijgen, maar
dit geld ging naar IJmuiden en
tenslotte terug naar de Provincie.
De plannen voor de NAM-kade
werden in de kiem gesmoord. In
1998 schreef de Vereniging Wijkbelangen het plan ‘Visie op Velsen-Noord’, waarin duidelijk gemaakt werd wat er allemaal mogelijk is. Een goede basis om te
participeren op de Gebiedsvisie
en het Wijk Ontwikkelingsplan
(WOP) Velsen-Noord. Dit laatste
document werd door de gehele
gemeenteraad aangenomen en
verdween vervolgens in de kast.
Plannen moeten kunnen leiden
tot een tastbaar resultaat.

Help de zeehonden
IJmuiden – Het EHBZ- team
Velsen (eerste hulp bij zeezoogdieren) was vorig weekeinde
naar de zeehondencreche van
Lenie ’t Hart in Pieterburen, om
te helpen bij de verzorging van
zieke zeehonden. Extra helpende
handen waren daar hard nodig:
op dit moment worden er ruim
100 zieke dieren opgevangen en
dit aantal zal nog oplopen. De instelling krijgt geen subsidie en is
afhankelijk van giften. Een bijdrage op giro 8020 is heel wel-

kom, er moet vis gekocht worden
voor de vele zeehonden die binnenkomen. De vrijwilligers van
het EHBZ-team doen een beroep op de inwoners van Velsen. Er zijn dringend grote badkuipen nodig, voor het inrichten
van extra quarantaines. Ook grote handdoeken en moltons zijn
welkom. Wie heeft nog iets liggen waar toch niets meer mee
gedaan wordt? Laat het de vrijwilligers weten via 06 23958704.
zie ook www.ehbz-velsen.nl

Op bezoek in pizzeria
IJmuiden - Het thema ‘Eet smakelijk’ was aanleiding om met de
kleuters van De Zandloper op bezoek te gaan bij Pizzeria Mona Lisa. De kinderen werden wegwijs gemaakt in de keuken en in de
bar van het restaurant. Ze mochten zelfs plaats nemen aan de tafeltjes. Nadat er een pizza in de keuken was klaargemaakt mocht er
ook geproefd worden! Ter afsluiting van de dag gingen de kleuters
op school pizza’s bakken. Alle ouders van de kleuters werden ontvangen in de eigen klas, die voor even was omgetoverd tot een echte pizzeria. Als echte obers en serveersters deelden de kinderen de
etenswaren rond en werd er heerlijk gesmuld van al het lekkers!

Carola Smit op Seaport
Velsen - Zondag 25 oktober is
Carola Smit te gast in het Seaport
FM-programma One Way Wind.
Ook Carola wilde na de BZN-periode in de muziekwereld verder
gaan en deed dat met samen met
Dick Plat en Jack Stroek. Nadat

ze alledrie een jaar later tot de
conclusie kwamen toch iets anders te willen besloten zij in mei
van dit jaar ieder hun eigen weg
te gaan. Tegenwoordig treedt Carola op met haar nieuwe 8-koppige band Get Back Live.

Leerling weerstaat leraar
IJmuiden - Voorzitter Willem
Winter behoorde in de zeventigerjaren tot een toptalent van
Damclub IJmuiden. Hij kon zich
in die jaren meten met de allersterkste jeugdspelers die ons
land kende. Getraind door de vaderlandse topspelers verkreeg
hij een enorme kennis van het
spel. Al enige jaren brengt hij
het geleerde van vroeger over
op de jeugdspelers van DCIJ. En
zoals meermalen blijkt met succes. Jan Maarten Koorn (foto),
één van zijn leergierige talenten, ging de strijd aan met open
vizier. Hoewel Winter gedurende de partij iets makkelijker spel
verkreeg waren de winstkansen
nihil. Met goed geconcentreerd

tegenspel slaagde Koorn erin om
een remise af te dwingen. Feroz
Amirkhan en Stijn Tuijtel bestreden elkaar met technisch hoogstaand spel. Het openingsspel
was pure theorie. Maar daarna
waren ze aangewezen op eigen
kracht. Het mondde uit in een remise waarop niets viel af te dingen.
Paul Smit had geen kind aan Stella van Buuren en won eenvoudig
en snel. Eenzelfde lot viel Berrie
Bottelier ten deel. Koos de Vries
won afgetekend maar kwam uitermate goed weg toen Bottelier
een opgelegde winst verzuimde. Cees Pippel was voor Conall
Sleutel nog een maatje te groot.
In het middenspel bezweek Sleutel onder de druk en verloor een
schijf en spoedig daarna de partij. Aanvankelijk zag het er voor
Jacqeline Schouten rooskleurig
uit in haar ontmoeting met Jan
Apeldoorn. Zij slaagde er echter
niet in een winstgang te vinden.
De partij bereikte zijn climax in
het middenspel. Een verrassende combinatie, direct gevolgd
door een remiseaanbod, maakte een onverwacht einde van de
strijd. Cees van der Steen en Nicole Schouten bestreden elkaar
tot in de kleine uurtjes. Met een
overwegend, maar uiterst gecompliceerd, dammen eindspel
trok Van der Steen aan het lanste eind.

Nieuwe sponsor
voor VV IJmuiden D1
Velsen-Zuid - Donny van VV IJmuiden D1 heeft eindelijk zijn oom
zo ver gekregen dat hij zijn club gaat sponsoren. Marwin Bouw- en
Metselbedrijf heeft mooie trainingspakken geregeld waar de jongens erg blij mee zijn. Trots zullen ze nu op de wedstrijden verschijnen. .

Pupillen plaatsen
zich voor NK-finale
IJmuiden - Na een zinderende
halve finale plaatste een jeugdteam van Damclub IJmuiden
zich vorige week zaterdag in
Dongen (bij Breda) voor de finale van Nederland. Het jeugdteam
bestaande uit Max Doornbosch,
Dana van der Wiele, Rick Hartman uit IJmuiden en Stella van
Buuren uit de Velserbroek ging
in het begin niet goed en liep eigenlijk het hele toernooi achter

de feiten aan. In de laatste ronde moest het viertal tegen de
koploper WSDW uit Wageningen vechten voor de laatste kans
en dan laten IJmuidenaren altijd
hun tanden zien. Max en Rick
wonnen hun partij en Stella en
Dana speelden remise, waardoor
de zege op de koploper een feit
was en de plaatsing voor de finale ook. Stella bleef ongeslagen
in het toernooi.
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Artistieke Handen
boordevol variatie

Velsen
Centraal
Velsen - Het tv-programma Velsen Centraal is elke dag om 17.00
en 21.00 uur te zien op Seaport
TV. Op vrijdag 23 oktober starten afwisselend twee programma’s, die de gehele week iedere dag uitgezonden worden. Komende week zijn de fractievoorzitters van de VVD, PvdA en Velsen Lokaal van de gemeenteraad van Velsen de studiogasten. In het andere programma is
mr. Harry Borghouts, Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland, te gast. De
Noord-Hollandse
Commissaris van de Koningin heeft na een
turbulente periode in het provinciale bestuur om zijn ontslag gevraagd per 1 december 2009. Dit
ondanks het feit dat provinciale staten hem een jaar geleden
voor herbenoeming bij de Kroon
hebben voorgedragen. De fractievoorzitters van het PvdA (Ronald Vennik), VVD (Henny Langendijk-Meijer) en Velsen Lokaal
(Marianne Vos) gaan in discussie
over belangrijke zaken die in de
laatste raadsvergaderingen van
de gemeente Velsen gespeeld
hebben. In het kader van de begrotingsbehandeling 2010 van
de gemeente komen met name
de sportvoorzieningen aan de
orde. De raad concludeerde dat
er geen cent extra was geraamd
voor de sportvoorzieningen.

Historische
markt Eigen
Huis en Grond
IJmuiden - Zaterdag 24 oktober tussen 11.00 en 15.00 uur
vindt in de Centrale Bibliotheek
de historische markt Eigen huis
en Grond. Op deze markt laten
een aantal van de TOEN partners
zien hoe archeologische vondsten worden opgegraven, of waar
de straatnamen hun oorsprong
vinden. Daarnaast zijn er lezingen over Beeckestijn en de geschiedenis van het tuinontwerp.
Tijdens deze dag zijn ook de tentoonstellingen ‘De schat van de
Ruïne van Brederode’ en ‘Herinneringen aan Hoogovens’ te zien.
De schat van de Ruïne van Brederode is een unieke tentoonstelling met nog nooit vertoonde vondsten. Voor kinderen zijn
er natuurlijke ook leuke dingen
te doen! En u kunt natuurlijk uw
herinnering kwijt aan het Verhalenkabinet.

Winkeldief

IJmuiden - In een supermarkt
aan het Dudokplein betrapte
het personeel vorige week een
vrouw die spullen in haar tas
had gestopt zonder daarvoor te
betalen. De 43-jarige vrouw uit
Velserbroek werd overgedragen
aan de politie, die haar een proces-verbaal gaf. De goederen
zijn terugbezorgd bij de winkel.

Geen bezwaren tegen
aanpassingen A208
Regio - Vrijdag was er een hoorzitting voor omwonenden, georganiseerd door de Provincie
Noord-Holland en de gemeente Velsen, inzake de aanpassing
van de huidige A208 in de toekomstige provinciale weg N208.
Door Rob Bloemsma, projectleider van de Provincie voor dit project, werd middels een uitgebreide powerpoint presentatie stilgestaan bij de voorgenomen
aanpassingen. Na zijn toelichtingen kwamen er vanuit de ruim
honderd aanwezigen geen wezenlijke vragen naar voren. Blijkbaar was men, vooraf, al goed
geïnformeerd over de voorgenomen veranderingen. De nieuwe N208 zal, voor een deel, worden verlegd op wat grotere afstand van de huidige bebouwing
in Santpoort Noord.
De huidige ventweg blijft gehandhaafd, maar er zullen aan
de kant van de snelweg parkeervakken worden aangelegd. Ook
komt een groenstrook tussen de
ventweg met een
hekje, ter afscheiding, dat op ter-

mijn begroeid gaat worden met
beplanting.
De nieuwe weg zal worden voorzien van een speciale laag asfalt
waardor, volgens de huidige milieunormen, het geluidsvolume
voor de huizen langs de N208,
niet hoger zal zijn dan 62 Decibel. Mede op grond van deze
strikte norm die door de aannemer is gegarandeerd, wordt afgezien van een geluidsscherm
langs de nieuwe weg. Ook de
verlaging van de maximum snelheid van 100 km per uur naar 70
km per uur zal een grote bijdrage
leveren aan de geluidsreductie.
Bloemsma benadrukte nog wel
dat er door de politie streng zal
worden gecontroleerd op handhaving van deze lagere snelheid.
Met de voorbereidende werkzaamheden zal eind oktober dit
jaar worden gestart, waarna in
november en december de toeen afritten zullen worden aangepast. Volgens de planning moeten de werkzaamheden aan de
hoofdrijbaan in juni 2000 afgerond zijn.

Groen Lintje uitgereikt
IJmuiden aan Zee - GroenLinks-fractievoorzitter Wim Westerman heeft zaterdag voor het
eerst het Groene Lintje uitgereikt.
Het lintje is bedoeld voor personen die hebben bewezen op te
komen voor het belang van de
natuur, het milieu en of de duurzaamheid binnen de gemeente
Velsen. Afgelopen zaterdag ont-

ving Niko Buiten het lintje. Hij zet
zich al lang in voor de bescherming van de natuur in Velsen en
wijde omgeving. Zo waarschuwde hij samen met anderen voor
het ondoordacht wegmaaien van
de vele soorten wilde orchideeën in de kuststrook. De uitreiking
vond plaats in Paviljoen Zuidpier
in IJmuiden aan Zee.

Haarlem - Zondag 25 oktober
staat het Kennemer Sportcenter
weer in het teken van Artistieke
Handen. Honderden amateurkunstenaars uit het gehele land
tonen van 10.30 tot 17.00 uur de
werkstukken die zij in de afgelopen periode vervaardigd hebben.
Artistieke Handen is een manifestatie die vanaf 1983 op verschillende locaties in het land
wordt gehouden. De manifestatie wil amateur-kunstenaars de
mogelijkheid bieden hun werk
aan een groot publiek te laten
zien en te verkopen. Zij verzorgen presentaties, workshops en
demonstraties. Voor de deelnemers is Artistieke Handen de
ideale plaats om buiten de familie- en vriendenkring te laten
zien wat zij maken. Bovendien
ontmoeten zij er collega-kunstenaars waarmee zij ideeën uitwisselen. Ook mogen zij tijdens
de beurs hun gemaakte kunstwerken te koop aanbieden. Op
voorwaarde dat het echte kunst
is en geen seriewerk. Een regel
waaraan ze zich maar al te graag
houden, al is het maar om hun
goede naam en die van hun collega’s hoog te houden.

Wie bij Artistieke Handen iets
aanschaft voor thuis of om cadeau te geven, is verzekerd van
een uniek werk waarvan er maar
één bestaat. Er is geen galerie ter wereld die zoveel variatie aan kunst in huis heeft; keramiek, sieraden, tiffany, origami,
filigraan, houtsculpturen en nog
veel meer.
De toegangsprijs is 6,50 euro
(65+ 5,50 euro). Kinderen onder
de 12 jaar gratis (onder begeleiding). Parkeren is ook gratis. Zie
ook wwww.artistiekehanden.nl.

Nieuw: FotoFun bij
Groeten uit IJmuiden
IJmuiden – Groeten uit IJmuiden, de leuke winkel met een
zeer uitgebreide collectie van
originele souvenirs en cadeauartikelen, start met iets nieuws:
FotoFun.
Er waren al mokken verkrijgbaar met een foto of spreuk naar
wens en dit loopt heel goed. Het
is bijvoorbeeld leuk om je geliefde een mok cadeau te doen met
jouw foto daar op, of om de jarige job een mok te geven met
zijn eigen foto of een spreuk die
op hem van toepassing is. Ook
worden er veel mokken gekocht
met afbeeldingen van IJmuiden.
Die worden cadeau gegeven aan
familieleden of vrienden die verhuisd of zelfs geëmigreerd zijn.
Deze mokken zijn een geliefd artikel bij particulieren, maar worden ook regelmatig door bedrijven besteld. Daarom besloten
Jan en Adrie Klinge van Groeten
uit IJmuiden de collectie uit te

breiden met nog meer artikelen
in de FotoFun collectie. Zoals een
tegel of een puzzel, een muismat,
agenda, theedoos, sleutelhanger,
keukenschort, handdoek of een
T-shirt. En dat allemaal met een
afbeelding naar eigen keuze, er
zijn echt heel veel mogelijkheden. Er is speciaal voor deze collectie nieuwe apparatuur aangeschaft. Jan, die oorspronkelijk fotograaf en vormgever van
beroep is, weet hier de mooiste
dingen mee te maken. Als kennismaking met deze nieuwe FotoFun collectie is er een week
lang tien procent korting, van 22
oktober tot en met 29 oktober.
FotoFun artikelen zijn heel origineel om cadeau te doen en natuurlijk ook leuk om te krijgen.
Groeten uit IJmuiden is te vinden aan de Kennemerlaan 81 en
telefonisch bereikbaar via 0255
577096. Zie ook www.groetenuitijmuiden.nl.
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Door de bomen
het bos niet meer zien

SP gaat
buurten in
Velsen-Noord
Velsen - De SP Velsen gaat op
zaterdag 24 oktober buurten in
Velsen-Noord. De SP wil graag
weten wat er speelt in deze Velsense wijk en gaat hiervoor in
gesprek met de bewoners. Velsen-Noord is nog altijd het ondergeschoven kindje van Velsen. De SP is van mening dat deze wijk meer aandacht verdiend.
Diverse bouwprojecten worden
eindeloos naar voren geschoven.
Één van de punten die we graag
willen weten is de kwestie over
open geisers in huurwoningen.
De SP is van mening dat hier risico’s aan verbonden zijn i.v.m.
het vrijkomen van koolmonoxide. Daarom vindt de partij dat
open geisers vervangen moeten
worden door geisers met afvoer
naar buiten. Tevens biedt de SP
de ZO-krant aan en kunt u tekenen tegen de verhoging van
de AOW-leeftijd. De leden van
de partij zijn tussen 12.00 en
15.00 uur aanwezig in VelsenNoord. Heeft u ze gemist? In dat
geval kunt u contact opnemen
met Gerko Buist, telefoon 0628717998 of e-mail gerko.buist@
quicknet.nl.

Jeugddienst in
Nieuwe Kerk

IJmuiden - Zondag 25 oktober
wordt er een jeuddienst gehouden in de Hervormde Kerk aan
de kanaalstraat. Aanvang 10.00
uur. Het thema van deze dienst is
‘Ren voor je leven’. Voorganger is
L. Mulder uit Nijkerkerveen. Muzikale medewerking wordt verleend door Revelation uit NieuwVennep. De pianist Jaap Rijke
verleent zijn begeleidende medewerking. Het belooft weer een
speciale dienst te worden voor
de jeugd maar als oudere bent u
natuurlijk ook van harte welkom.

Leren quilten
IJmuiden - Heeft u altijd al iets
bijzonders willen maken, maar
weet u nog niet precies wat? Informeer dan eens bij Het hobbyhuis van A tot Z naar de mogelijkheden om te leren quilten of
patchworken. Dat is van lapjes
stof iets moois maken. Ook is er
een cursus kleding maken. Meer
weten? Bel met 06-12650716.

Controle
Haarlem - Politiemensen hebben vorige week woensdagochtend tussen 07.00 en 08.15 uur
een verkeerscontrole gehouden op de kruising van de Rijksstraatweg en de Planetenlaan in
Haarlem-Noord. Hierbij is gelet
op verlichting en het rijden door
rood licht. Er zijn zeven bestuurders bekeurd vanwege het ontbreken van verlichting en twaalf
voor het rijden door rood licht. De
politie gaat vaker controleren.

SVIJ 3 in ‘t nieuw
IJmuiden - Bas van Gemert Betonboringen uit IJmuiden heeft
SVIJ 3 in een nieuw wedstrijdtenue gestoken. SVIJ 3 is dit jaar
samengesteld uit spelers die allemaal jarenlang selectievoetbal hebben gespeeld. Naast het
wedstrijdtenue heeft Bas van Gemert Betonboringen tevens gezorgd voor prachtige trainingspakken. Voor de koude wintermaanden heeft SCR Financial
Consultancy gezorgd voor warme jassen tijdens het gure weer.
Verder zijn er tassen ter beschikking gesteld door MMC Financial Consultancy en Fellows Fashion.
Deze inversteringen zijn reeds
goede gebleken. SVIJ 3 heeft

inmiddels vier wedstrijden gespeeld en daarbij de maximum
score behaald (4 gespeeld, 12
punten). Ook hebben zij zich geplaatst voor de volgende ronde van het bekertoernooi. Deze
groep staat onder de bezielende
leiding van Bram Kunst en Arjan
Brederveld. Clubicoon Henk Venema is bereid gevonden om de
spelers topfit te houden.
Genoeg ingrediënten voor een
succelvol seizoen. De spelers
en begeleiders van SVIJ 3 willen
hierbij Bas van Gemert Betonboringen, SCR Financial Consultancy, Fellows Fashion en MMC
Financial Consultancy bedanken
voor de wedstrijdtenues, trainingspakken, jassen en tassen.

Politieman bedreigd
Haarlem - Afgelopen vrijdag,
tijdens de surveillance, zag een
politieman een man in een auto
rijden, waarvan hij wist dat deze
volledig ongeschikt was om een
auto te besturen en dat daarom
zijn rijbewijs was ingevorderd.
Toen hij hem daarover aansprak
werd de bestuurder, een 29-jarige Haarlemmer kwaad. Ook zijn

vader, die in de auto zat (59 jaar
oud en inwoner van Haarlem),
bemoeide zich er mee.
Het tweetal wilde op de vuist
en bedreigde de agent met de
dood.
Het tweetal reed weg maar kon
later worden aangehouden. Zij
zitten in de cel en krijgen een
proces-verbaal.

Kunstlijn in IJmuiden

Explosieve creativiteit
IJmuiden - ‘Creatieve energie in synergie’ is het uitgangspunt van de acht kunstenaars
die hun werken presenteren in
de nieuwbouw panden aan het
Energieplein.
Verdeeld over drie locaties in het
gebouw Synergie tonen de kunstenaars samen hun visie op een
andere werkelijkheid. Een wereld
waarin het beeld spreekt in vele
vormen en de bestaande kaders
worden doorbroken. De kunstenaars vragen het publiek tijdens
de kunstlijn anders naar die werkelijkheid te kijken.
Alexandra Drenth uit IJmuiden
exposeert tijdens het kunstlijnweekend bij KaavanDee en United Photo’s in de Waarderpolder. Op deze locaties hangen
grote olieverf schilderijen die in
de nieuwbouw panden aan het
Energieplein goed tot zijn recht
komen. Tijdens de feestelijke
opening op vrijdag 6 november
worden in deze panden projec-

IJmuiden - Nu de herfst zijn
intrede heeft gedaan zijn de
jeugdschakers van Kijk Uit waarschijnlijk zo onder de indruk van
de bomen dat ze het bos uit het
oog verliezen.
Althans, dat was het beeld op
veel schaakborden. Veel schakers waren te gefixeerd op één
punt terwijl de rest van het bord
een beetje aan de zijlijn stond.
Groot was dan ook af en toe de
verbazing als er weer eens materiaal verloren ging.
Marco Wellinga, goed partij gevend tegen Guido de Waal, dacht
een pionnetje te winnen. Het
werd helaas voor Marco verlies
van een toren en de partij glipte
tussen zijn vingers door.
Ben Eppink (foto) kwam niet in
de partij tegen Barry Broek. Barry confisqueerde al in een vroeg
stadium de dame van Ben. Daarna was het eenrichtingsverkeer
en kon Barry de punten in ontvangst nemen.
Mark Scholten moest het tegen de hooggeklasseerde Michiel van de Valk opnemen. Michiel die pas zijn derde partij op
de club speelde, gaf goed partij maar moest toch toezien hoe
Mark het met een dame en paardaanval de partij besliste.
De broederstrijd tussen Thomas
en Quinten Otte werd deze keer
in het voordeel van Thomas beslist. Thomas kreeg groot voordeel en toen hij met dame en toren de verdediging van Quinten
kwam binnen zeilen was de strijd
beslist. Menno Jaspers moest

moeite doen om het mat te vinden tegen Jim Hessling. Laatstgenoemde had nog een hele
leuke truc in zijn stelling geweven om de dame van Menno te
winnen, maar Menno bleef geroutineerd bij de les en won de
partij. Boy Wu had weer eens
een lokzetje van stal gehaald,
dreigen met een vrijpion om vervolgens mat met de toren te zetten. Het lukte allemaal wonder-

wel tegen Job Elsendoorn. Dan
werden er nog drie remises gespeeld. Lars Boesmans liet Brian
Haasnoot ontsnappen met pat.
Cory van Bellen en Levi Denneboom hielden op een redelijk vol
bord het op remise en ook Jasper Steeman en Giveny Otte gaven na een half uur spelen elkaar een hand om het punt te
delen. Zie ook www.schaakclubkijkuit.nl.

Feest op De Zandloper
IJmuiden - Vrijdag 9 oktober was het groot feest bij De
Zandloper. Meester Peter Ranzijn werd 50 jaar. Dat moest natuurlijk gevierd worden. De leden van de Ouderraad hebben
de koppen bij elkaar gestoken
en onderling geld ingezameld
om een reuze grote Abraham te
huren. Ook waren er in de buurt
prachtige foto’s van Meester Peter neer gehangen. Onder valse
voorwendselen was hij naar een
andere school gelokt.
Daardoor konden de leerkrachten, ouderraadsleden en een
aantal ouders de school versieren en alle kinderen in een erehaag
voor de school zetten. Van ieder
kind kreeg meester Peter een
rode roos. De kinderen hadden
ook een lied ingestudeerd voor

hun jarige meester. Natuurlijk
trakteerde de jarige job ook nog
op limonade en een zakje chips.

Pinautomaat gestolen
ties van Drenth getoond. Zaterdag 7 en zondag 8 november
kan men ook een vrij toegankelijk bezoek brengen aan het
atelier in IJmuiden aan de IJsselstraat 16, openingstijden van
11.00 tot 17.00 uur.

Haarlem - Onbekenden hebben
vorige week vrijdag in een winkel aan de Grote Houtstraat een
pinautomaat gestolen. De diefstal vond plaats tussen 15.30 en
15.45 uur. De vermoedelijke dader heeft het volgende signalement: Blanke man, lengte onge-

veer 1.70 tot 1.80 meter, tussen
de 25 en 30 jaar oud, normaal
postuur. Hij droeg een muts met
daarop het woord ‘Amsterdam’.
Bent u getuige geweest van de
overval of heeft u informatie?
Bel dan met de politie, telefoon
0900-8844 (lokaal tarief).
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Ingezonden brief

Lars de Kort
verlost
Stormvogels
IJmuiden - In een aantrekkelijke eerste helft heeft Stormvogels
twee maal gescoord door doelpunten van Tim Groenewoud en
Mike Dam en werden ook enkele scoringskansen gemist waardoor een grotere voorsprong uitbleef. De lange uittrappen van
doelman Sebastiaan de Lijzer
brachten diverse malen gevaar.
Vele malen werden er aanslagen gepleegd op de benen van
diverse spelers en moest arbiter
Eckhardt enkele keren terecht
de gele kaart uitdelen. Door een
opgelopen blessure van Dwight
de Vries werd bij de Flamingo’s
alsnog de gevaarlijke spits Maurice Gijzen ingezet. Toen na de
thee al snel het derde doelpunt
door Mike Dam werd gescoord
leek de race gelopen ware het
niet dat Oibrahim Sabilly direct
daaropvolgend tegen scoorde
(1-3). Er ontstond een rommelige situatie toen Randy Alper
(Flamingo’s) de rode kaart voorgeschoteld kreeg en de gastheren met tien man verder moesten. Zoals veel voor komt namen
de mannen uit Alkmaar met het
tiental het heft in handen en kregen overwicht in de wedstrijd.
Hoessein Kamel, slechts enkele
minuten in het veld, wist uit een
scrimmage bij de tweede paal
de bal in te tikken (2-3). Hoogzaad van Stv had niet te klagen
toen hij geel kreeg voor een onbesuisde ingreep. Als brullende leeuwen trok het tiental ten
strijde en de mannen van Patrick van de Fits raakten in paniek en moesten nog een derde
doelpunt toestaan toen Maurice Gijzen uit een schitterend genomen vrije trap even buiten het
strafschopgebied de stand op
3-3 bracht. Michel Plug was inmiddels door diverse aanslagen
vervangen door Mark Tol. Ongetwijfeld zal trainer Patrick van de
Fits zijn ontevredenheid uitten
dat het tiental zijn elftal zo op de
knieën kreeg totdat de ingezette Lars de Kort een uitgekookte
pas van Ron Nolles uit een lange
uittrap van doelman Leijzer ontving en Lars op een beheerste
manier onhoudbaar 3-4 scoorde.
De verassende grote overwinning van Hellas Sport op Vitesse
22 bracht hiermee de ploeg alleen op de bovenste plaats van
de ranglijst.

Onder invloed
Regio - De politie heeft zondagavond in Heemskerk het rijbewijs ingevorderd van een man
die zijn auto bestuurde onder invloed van verdovende middelen.
De man reed omstreeks 23.30
uur over de straat Texel, waar
hij opviel door zijn rijgedrag. Er
is van de man, een 37-jarige inwoner van IJmuiden, bloed afgenomen. Zijn rijbewijs werd direct
ingevorderd en hij krijgt procesverbaal.

Pluim voor badmeester

Wijkplatform en GBV in actie

Vorige week moest mijn kleindochter Marel afzwemmen. Gespannen zat ik op de tribune
van zwembad De Heerenduinen.
Er klonk opeens gezellige muziek en onder leiding van badmeester Ton kwamen de kinderen binnen wandelen. Ze werden met grapjes op hun gemak
gesteld. Ontspannen begonnen
ze aan hun opdrachten. Wij op
de tribune werden er ook bij betrokken, we zongen mee met de

muziek en telden de seconden
af bij het watertrappen.
Alle kinderen waren geslaagd
en zongen samen het leuke lied:
‘Opa, Oma, ik heb mijn diploma.’ Van elk kind had Ton een
onderwater-actie-foto gemaakt
die samen met het zwemdiploma werd uitgereikt. Het was een
feest. Ton Weber, wat heb je het
leuk gedaan!
C. Tromp, IJmuiden

Uitstallingen aangepakt Pluim voor Thuiszorg
Na een lange weg van meer
dan vijf jaar heeft het Wijkplatform IJmuiden-Noord tezamen
met Gehandicaptenberaad Velsen eindelijk bereikt dat de uitstallingen voor winkels, zoals reclameborden, kledingrekken en
dergelijke, niet meer willekeurig
neergezet mogen worden. Vorige week zijn de winkeliers erop gewezen wat op dit punt wel
en wat niet is toegestaan. Binnenkort krijgen ze nog een brief
waarin de regels nog eens duidelijk uitgelegd worden en twee
weken daarna zal er daadwerkelijk gehandhaafd ofwel opgetreden worden.
De eerste keer dat de gemeente gehoor gaf aan de oproep
van het Wijkplatform om met
een uitstallingenbeleid te komen
was in het voorjaar van 2004 en
al snel zag een beleidsnotitie
het levenslicht. Daarna werd het
helaas een aantal jaren stil tot in
april 2008 dan eindelijk het lang
verwachte definitieve uitstallingenbeleid uitkwam. Het moest
echter nog tot vorige week duren tot er daadwerkelijk gehandhaafd zou gaan worden.
Het Wijkplatform en Gehandi-

captenberaad zijn verheugd dat
het eindelijk zo ver is gekomen.
Hiermee is bereikt dat vooral degenen onder het winkelend publiek die slechtziend zijn
voortaan zonder hindernissen
voor de winkels langs kunnen
lopen. De belangrijkste regel is
dan ook dat de loopruimte voor
de Lange Nieuwstraat, de Kennemerlaan en de Wijkerstraatweg is vastgesteld op 3 meter in
rechte lijn. Voor de andere winkelstraten in Velsen geldt 1,50
meter. Verder is bepaald dat de
uitstallingen strak tegen de gevel op moeten staan en een direct verband met de winkel hebben. Voor stoepborden geldt een
maximum van één per onderneming per adres. Voor speeltoestellen gelden aparte regels.
Voor de daghandel in bloemen,
groente en fruit geldt, in tegenstelling tot andere winkels, dat
vanaf straat verkocht mag worden, onder de voorwaarde dat
de ruimte ter plekke het toelaat.
De gemeente is hier gebonden
aan landelijke richtlijnen.
Johan Zwakman, voorzitter Wijkplatform IJmuiden-Noord

Strawberries H1 voor
derde keer onderuit
Driehuis - Het eerste mannenteam van hockeyclub Strawberries heeft zondag voor de derde
keer op rij verloren. In en tegen
Hoorn werd een beschamende
wedstrijd gespeeld. Coach Erik
van Hofwegen moest lijdzaam
toezien hoe zijn mannen met 81 werden weggespeeld. Na een
paar minuten stond Hoorn al met
2-0 voor, door grote fouten in de
verdediging van Strawberries.
Op een of andere manier lukte het de Driehuizenaren maar
niet om een fatsoenlijke aanval
op te bouwen. Foute passes waren de oorzaak van de vele kansen die Hoorn kreeg. Wederom was de dekking niet goed op
cruciale momenten. Strawberries
kroop enkele keren door het oog
van de naald, maar nog voor rust
scoorde de thuisploeg het derde

doelpunt. Na de rust werd door
Strawberries uiteraard gehoopt
op een comeback, maar dat zat
er al gauw niet in. Het veld werd
steeds groter, waardoor er meer
ruimte ontstond voor Hoorn om
te counteren. Dat is een pluspunt van de jonge ploeg en dat
liet het zien ook. Het werd 40 en de wedstrijd was in principe gespeeld. Daan van Poorten rondde een strafcornervariant echter goed af en scoorde
het enige doelpunt van Strawberries. Vrijwel niets lukte daarna bij de Aardbeien in de tweede helft. Hoorn kwam er steeds
vlijmscherp uit en profiteerde
optimaal van de fouten van de
tegenstander. Zo werd de eindstand van 8-1 bereikt en dat was
zeker niet geflatteerd. (Finn van
Leeuwen)

Ik hoor heel vaak negatieve berichten over de thuiszorg. Ik
moet zeggen dat ik een paar
weken thuiszorg heb gehad,
Ik heb alleen maar positieve berichten over de thuiszorg, ik heb
goede begeleiding gehad, niks
was hun teveel!

Bij binnenkomst werden ze begroet door mijn 3 hondjes, die
ook de benodigde aandacht
kregen, er waren zelfs dames bij
die hondenkoekjes meenamen,
Dus... Alle lof voor de thuiszorg!
Anneke van Straten, Velsen

Veel animo voor Frans
Hoek Keepertraining
IJmuiden – Op het sportpark
Zeewijk, bij IJVV Stormvogels,
vond dinsdag de jaarlijkse Frans
Hoek Keeperpromotie en trainingsdag plaats. Zo’n 300 keepers uit het district West 1 van de
KNVB namen hier aan deel. Het
ging er fanatiek aan toe. ,,Het is
heel leerzaam’’, zegt Paul (13),
die keept bij Watergraafsmeer
uit Amsterdam. ,,Je leert hier de
basistechnieken. Ik was er vorig jaar ook, maar het is goed om
het weer op te frissen. Bovendien leer je ook trucjes van elkaar.’’ Als hem gevraagd wordt,
hoe lang hij al keeper is, dan is
het antwoord: ,,Mijn hele leven
al.’’ Nathalie, keeper van VSV uit
Velserbroek, komt voorbij strom-

pelen, ondersteund door een
EHBO-er. Tijdens een duel klapte haar enkel dubbel en zij moet
het veld helaas voortijdig verlaten. Zion (17) voetbalt in A1 van
Stormvogels, maar is vandaag
begeleider. ,,Dat is erg leuk om
te doen’’, vertelt hij. ,,De kinderen luisteren goed, ze zijn er serieus mee bezig en je ziet ze vorderingen maken.’’ De hele ochtend was er een keepertraining
en ’s middags werd het geleerde in de praktijk gebracht. In een
onderlinge competitie werd er
gestreden om de titel ‘beste keeper van het district’. Alle finalisten gaan door naar de finale van
‘Beste Keeper van Nederland’.
(Carla Zwart)

Vrouw (66) gewond
Regio - Op de Bloemendaalseweg vond vorige week vrijdag
een aanrijding plaats tussen een
bestelbus en een scooter. De be-

stuurster van de scooter, een
66-jarige vrouw uit Aerdenhout,
raakte daarbij gewond. Zij is naar
het ziekenhuis gebracht.

MEDEDELINGEN
Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen
en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
Vergunning en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop
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Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl
Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v.
woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.
Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
- bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en
ruiterpaden
- straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de
erfgrens t/m het hoofdriool)

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

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

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

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

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

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

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid

Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van
Velserbroek aan de Maanbastion.

RAADSPLEIN

KAPVERGUNNINGEN

Donderdag 5 november 2009 vanaf 18.00 uur vergadert de
gemeenteraad in het Raadsplein over de begroting 2010.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

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

De agenda voor de Raadsvergadering is als volgt:
Raadzaal
18.00 - 19.20 uur
19.20 - 19.30 uur
19.30 - 20.15 uur
20.15 - 21.50 uur
21.50 - 22.00 uur
22.00 - 22.20 uur
22.20 - 22.30 uur
22.30 uur

Algemene en specifieke beschouwingen
Korte schorsing
Reactie college
Raadsdebat; discussie fracties
Schorsing
Korte reactie college
Inventarisatie resterende moties/
amendementen
Besluitvorming over amendementen,
voorstel en moties m.b.t. de begroting 2010
Toetreding tot de coöperatieve
vereniging Dimpact (consulteren
raad)
Aanwijzen burgemeester F.M. Weerwind
als lid van het Algemeen Bestuur van
de Veiligheidsregio Kennemer-land.

Er kan eventueel 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.
De begroting ligt ter inzage bij de receptie van het
stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het

De raadsvergadering wordt live uitgezonden op de
lokale zender Seaport TV. De agenda en een korte
inhoud van sommige punten zijn ook te lezen bij
Seaport TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.

straat en huisnummer
aantal en soort
Homburgstraat 30
1 iep
Kerkweg 117
1 atlasceder
Willemsbeekweg 80
1 wilg
(boom op schoolplein van De Boekanier mag direct
gekapt worden omdat deze dood is)
Meervlietstraat ong.
83 bomen
en Krommeland ong.
(bomen mogen worden gekapt vanwege de renovatie
van de plantsoenen in bovengenoemde straten)
De dagtekening van deze kapvergunningen is 20
oktober 2009.
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:

MEDEDELINGEN
BP-182-2009 Lange Nieuwstraat 789 te IJmuiden; het
veranderen van een winkel en bovenwoning
BP-183-2009 Kanaalstraat 69 te IJmuiden; het veranderen van een woning in 2 appartementen
BP-184-2009 Kennemerlaan 185 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van de 2e verdieping van een woning
BP-185-2009 Ampèrestraat 1B te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een kantoorpand
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG FASE 2
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B2-8-2009
Dreefplantsoen 3 te Santpoort-Noord;
het gewijzigd uitvoeren van BP-58-2009
(het oprichten van een woning)
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-197-2009 Spieghellaan 7 te Driehuis NH; het veranderen en vergroten van een dakkapel
(voorgevel)
BL-198-2009 Frans Netscherlaan 15 te SantpoortNoord; het veranderen en vergroten van
een dakkapel (voorgevel)
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

WELSTANDSVERGADERINGEN
Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd aan
de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 29 oktober 2009.
B1-11-2009 Biezenweg 76 te Santpoort-Noord; het oprichten van een loods t.b.v. hoveniersbedrijf
BP-175-2009 Wijnoldy Daniëlslaan 53 te SantpoortZuid; het gewijzigd uitvoeren van
BP-319-2007 (het veranderen en vergroten van een wijkpost)
BP-178-2009 Broekbergenlaan 44 en 46 te SantpoortNoord; het samenvoegen van 2 winkels
tot winkel annex lunchroom
BP-180-2009 Moerbergplantsoen 3A te IJmuiden; het
veranderen van de gevel en inrichting
winkel
BP-181-2009 Trompstraat 178 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van de 1e verdieping
van een woning
Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website
van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke mededelingen op www.velsen.nl, waarop alle recente informatie wordt bijgewerkt.

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
B1-9-2009
Dokweg ong. te IJmuiden; het oprichten
van een kantoorverzamelgebouw
BL-174-2009 Bloemendaalsestraatweg 126 te
Santpoort-Zuid; het veranderen van een
bijgebouw in 1 werkruimte en archiefruimte
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PS-29-2009

Betelgeuzestraat 16 te IJmuiden; verzoek
wijzigen bestemmingsplan

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij de afdeling Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes
weken ter inzage van 23 oktober t/m 3 december 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling
Vergunningen en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-172-2009 Rijksweg ong.te Santpoort-Noord; het
plaatsen van een bouwbord (tijdelijk)
PS-38-2009 Rijksweg ong. te Velserbroek; verzoek
tijdelijke ontheffing bestemmingsplan
t.b.v. tijdelijk opslagterrein
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij de afdeling Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes
weken ter inzage van 23 oktober t/m 3 december 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling
Vergunningen en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

AANLEGVERZOEK
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
AL-2-2009
Keetberglaan ong. te IJmuiden; het aanleggen van een tijdelijke bouwweg
(achterzijde flat Keetberglaan 2 t/m 288)
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen gedurende
4 weken na deze publicatie worden ingediend bij de
afdeling Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden).

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BINNENPLANS
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering van 23
oktober t/m 5 november 2009 ter inzage.
BL-90-2009 Heerenduinweg 2 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning
(uitbouw en gevelbekleding)
PS-37-2009 Liniepad 41 te Velserbroek; verzoek om
ontheffing van de voorschriften van het
bestemmingsplan i.v.m. vervangen van
een woonark
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na
deze publicatie worden ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-181-2009 Geelvinckstraat 5 te Velsen-Noord; het
legaliseren van een berging
BL-182-2009 Kruidbergerweg 36 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw
BL-184-2009 Van Dalenlaan 57 te Santpoort-Zuid; het

gewijzigd uitvoeren van BL-75-2009 (het
veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw)
BP-47-2009 Wüstelaan 75 te Santpoort-Zuid; het
plaatsen van reclameborden
BP-160-2009 Casembrootstraat 23 te IJmuiden; het
veranderen van de voor-, achter- en zijgevel van een woning (stucwerk)
BP-164-2009 Grahamstraat 93 te IJmuiden; het veranderen van de voorgevel van een school
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6
weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend
voor:
BL-146-2009 Gildenlaan ong. te Velsen-Noord; het
oprichten van een ketenpark (tijdelijk)
BP-132-2009 Waterlelie 15 te Velserbroek; het veranderen en vergroten van de 2e verdieping
van een woning
BP-133-2009 Waterlelie 16 te Velserbroek; het veranderen en vergroten van de 2e verdieping
van een woning
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

SLOOPVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-79-2009 Anna Reijnvaanstraat 1 t/m 17 (oneven)
en 2 t/m 16 (even), Clara Wichmannstraat 1 t/m 19 (oneven), 2 t/m 18 (even),
21, 26, 28, 30, 32, 34 en 36, Mathilde
Wibautstraat 2 t/m 8 (even), 18 t/m 28
(even) en 38 t/m 42 (even), Roosje
Vosstraat 1 t/m 17 (oneven) en 2 t/m 16
(even) te Velserbroek; het verwijderen
van asbesthoudende materialen bij 73
woningen
SL-80-2009 Floraronde 317, 319, 321, 329, 331,349,
351, 361, 363, 365, 367, 377, 379, 381,
383 en 385) te Velserbroek; het verwijderen van asbesthoudende materialen bij
16 woningen
SL-81-2009 Nobelstraat 1 t/m 15 (oneven),
Stephensonstraat 56 t/m 70 (even) en
Torricellistraat 21 t/m 35 (oneven) te
IJmuiden; het verwijderen van asbesthoudende materialen bij 24 woningen
SL-83-2009 Wüstelaan 74 te Santpoort-Zuid; het verwijderen van asbesthoudende golfplaten
van de kapschuur
SL-84-2009 Charlotte de Bourbonlaan 1 te
Santpoort-Zuid; het verwijderen van
asbesthoudende 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 (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)

MEDEDELINGEN
TOESTEMMINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-35-2009 Hollandse Aak 16 te Velserbroek; verzoek
vergunning schoonheidssalon aan huis
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen
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bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

vastgesteld op basis van de beleidsregeling winkelopenstelling op zon- en feestdagen.

INDIENEN DATA KOOPZONDAGEN 2010

Het college nodigt alle belanghebbenden uit om tot
uiterlijk 12 november 2009 een eventuele voorkeur
schriftelijk kenbaar te maken en deze te richten aan
het college van Burgemeester en Wethouders, ter
attentie van mevrouw M. Hogerheijde, onder vermelding van Vergunningen & Uitvoering, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden.

Het college van Burgemeester en Wethouders neemt
binnenkort een besluit over het aanwijzen van koopzondagen voor 2010. Er worden per dorpskern maximaal 12 koopzondagen per jaar aangewezen.
De uiteindelijke data voor de koopzondagen worden

Wat is
er te
doen

89N9K99?
Donderdag 22 oktober

Voordelig: RaboMobiel
Velsen - Met Rabo Mobiel heeft
u grip op uw geldzaken. U kunt
namelijk internetten en bankieren via uw mobiele telefoon,
maar ook voordelig bellen en
sms-en.
Zo regelt u onderweg gemakkelijk uw bankzaken met Rabo
Mobielbankieren. Met een druk
op de knop checkt u uw saldo,
controleert u bij- en afschrijvingen en betalingen of boekt u direct geld over. U logt gewoon in
met een persoonlijke toegangscode. Met MyOrder is het nu in
een aantal restaurants en cafés
in Nederland mogelijk om via uw
mobiele telefoon een hapje en
drankje te bestellen en direct te
betalen via SMS.
Parkeren, maar geen contant

geld? Met Rabo Mobiel betaalt
u uw parkeerkosten gewoon met
uw mobiele telefoon. Dat betekent nooit meer zoeken naar een
parkeerautomaat, altijd achteraf
betalen en geen stress vanwege
een mogelijke parkeerboete.
Heeft u graag de nieuwste telefoon op zak? Kiest u liever een
belbundel die flexibel en direct
opzegbaar is? Belt u veel of juist
heel weinig? Rabo Mobiel heeft
voor iedereen een passend aanbod. En als u nu bestelt, krijgt u
een scherp kennismakingstarief.
Ga naar www.rabomobiel.nl of
kom langs op een van onze kantoren. De adviseurs van Rabobank Velsen en Omstreken vertellen u graag meer over Rabo
Mobiel.

Cd-presentatie TSTC
IJmuiden - De newwave rockpop band The Sculpture & The
Clay, die in 2007 nog eens de
festivalprijs wonnen en hierdoor
toen Beeckestijnpop mochten
openen zullen zaterdagavond 24
oktober hun debuut-cd ‘From the
silence comes the sound’ voor
het eerst aan het grote publiek
presenteren. De cd, die deze zomer onder de bezielende leiding
van Henk Suurlling in de Ijmuidense Popbunkerstudio werd
opgenomen, bevat negen impressieve songs en twee bonustracks. De plaat kent een afwisselend verloop, met als hoogtepunten het collageachtige ‘Who
would I be?’, de upbeat rocksingle ‘Castles in the sky’ en het

wondermooie liedje ‘The heart
of you’. Maar ook de bij trouwe
fans bekende Sculpture-klassiekers zoals ‘Big Times’, ‘On and
off’ en natuurlijk ‘The Sculpture & The Clay’ ontbreken niet op
de langverwachte debuut-cd van
TSATC. Wie het dus wil meemaken wordt dringend geadviseerd
zaterdagavond te komen kijken
en luisteren naar deze viermans
formatie. De supportacts zijn de
Velsense bands Rarely alive en
We cook with fire. Hun mp3’s zijn
te beluisteren op www.rarelyalive.nl en www.wecookwithfire.
com. Een sampler van het album
van The Sculpture & the Clay is
te beluisteren op www.thesculptureandtheclay.nl.

Fun 4kids op de IJmuider
Weekmarkt,
Velserduinplein,
achter de Hema. Van 10.00 tot
16.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Cinekid. Jeugdfilm ‘Karla’s Wereld. 14.30 uur.
Klaverjassen voor de gehandicaptensport in De Voltreffer,
Tolsduinerlaan 8 in Velsen-Zuid.
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Jon Rot en Bill van Dijk in ‘De
Palingvissers’. Aanvang 20.15
uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patornaat.nl: Café: Lonesome Wally. 22.30 uur. Toegang
gratis. Kleine zaal: LOS! 24.0004.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18
jaar. Voor studenten gratis.

Vrijdag 23 oktober
Skate-event op de skatebaan
‘t Asfalt (Zwanebloemplantsoen) in Velserbroek. Van 13.00
tot 17.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Jeugdfilm vanaf 11 jaar ‘It’s not me, I Swear!’.
Aanvang 14.30.
Grote show van De Klavierschippers in het LTS-gebouw in
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur,
zaal open 19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: ‘Ja
Zuster, nee Zuster’. Aanvang
20.15 uur.
Zonder Bagage in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.15 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Genova’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, www.patornaat.nl: Kleine

zaal: Katzenjammer. 20.30 uur.
Toegang 10,-. Dommelsch zaal:
Haarle Salsa Festival. Sonando
o.l.v. Anabell Febles. 22.00-03.00
uur. Toegang 20,-. Café: Aftershow Katzenjammer. 22.30 uur.
Toegang gratis.

Zaterdag 24 oktober
Historische informatiemarkt
‘Eigen Huis en Grond’ in bibliotheek Velsen, Dudokplein IJmuiden. Van 11.00 tot 15.00 uur.
SP Velsen zijn tussen 12.00 en
15.00 uur aanwezig in VelsenNoord.
Nacht van de Nacht belevingstocht start om 18.30 uur vanaf
het Pieter Vermeulen Museum
in Driehuis. Tocht is voor jong en
oud vanaf 7 jaar.
Spannende kindertocht bij
Boerderij Zorgvrij, Genieweg
Velsen-Zuid. Start tussen 19.30
en 21.00 uur.
Grote show van De Klavierschippers in het LTS-gebouw in
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur,
zaal open 19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: ‘Ja
Zuster, nee Zuster’. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Cd-presentatie The
Sculpture & The Clay. Aanvang
21.00 uur.
Café ‘t Centrum. Optreden zangeres Carina.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patornaat.nl: Kleine zaal:
Rose Kemp, Mühr en Toner Low.
20.30 uur. Toegang 10,-. Café: Statelss en Vetpot. 22.30 uur.
Toegang gratis. Dommelsch zaal:
Multigroove, Pavo Solo. 23.0005.00 uur. Toegang 20,- vanaf 18
jaar.

Zondag 25 oktober
Postzegelbeurs in Het Terras,
Roos en Beeklaan in Driehuis.
Van 10.00 tot 16.00 uur.
Jeugdviering in de Nieuwe
Kerk, Kanaalstraat in IJmuiden.
Aanvang 10.00 uur.
Amateurskunst op beurs Artistieke Handen in het Kennemer Sportcenter in Haarlem. Van
10.30 tot 17.00 uur.
Meditatieve viering door Geard Zwart in De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang
10.30 uur. Toegang gratis.
Corus Stoom IJmuiden. Rond-

rit met stoomtrein over het staalbedrijfsterrein. Vertrek 10.45 uur
van station Velserbosch.
(F)NRS bij Hippisch Centrum
Velsen. Zie ook www.hippischcentrumvelsen.nl.
Vertelvoorstelling in het Pieter Vermeulen Museum, Driehuizerkerkweg in Driehuis. Aanvang
13.30 uur.
De Halve Maan. Optreden van
Stones-coverband Crackin’ Up.
Aanvang 17.00 uur. Toegang gratis.
Café De Griffioen. Amsterdamse Middag. Aanvang 14.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: ‘Ja
Zuster, nee Zuster’. Aanvang
14.00 uur.
Oecumenische dienst in de
Laurentiuskerk, Fidelishof 30
IJmuiden. Aanvang 15.00 uur.
Maris Kwartet & Ine Sinnige
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.
Concert Kamerkoor Les Moucherons in de Engelmunduskerk,
Wilhelminakade 119 in IJmuiden.
Aanvang 16.00 uur. Toegang 7,(25 euro voor passe-partouts).
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Try-sessie You can
make it, if you try. Aanvang 17.00
uur. Toegang gratis.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patornaat.nl: Kleine zaal:
Burnt by the Sun. 20.30 uur. Toegang 12,50.

Maandag 26 oktober
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 IJmuiden: Jan Jaap van der
Wal bereidt Oudjaarshow voor.
Aanvang 20.30 uur.

Dinsdag 27 oktober
Stadsschouwburg
Velsen:
Nieuwe Mike & Thomas theatershow. Aanvang 20.15 uur.
L

Woensdag 28 oktober

Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Genova’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patornaat.nl: Riverside en
Pineapple Thief. 20.30 uur. Toegang 20,-.

