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De Blauwe Vleermuis 
viert vijfjarig jubileum
Santpoort-Noord - Popcorn 
en suikerspinnen eten, sprin-
gen op het springkussen en 
draaien op de draaimolen 
met een vrolijk  muziekje op 
de achtergrond. Dit klinkt als 
een groot feest en dat was 
het ook. Op woensdag 22 ok-
tober vierde kinderdagverblijf 
en kinderopvang De Blauwe 
Vleermuis in Santpoort-Noord 
haar vijfjarig jubileum. 

Om één uur start de muziek en is 
het feest op het plein. De kinde-
ren worden geschminkt, van re-
genbogen tot prinsesjes. Om vier 

uur komen de ouders gezellig 
een hapje en een drankje halen. 
‘Ik wil de clown zien!’ roept een 
meisje over het plein. Want om 
het feest compleet te maken 
heeft de Blauwe Vleermuis een 
goochelende kabouter ingehuurd 
en het duo clown Tuffie en goo-
chelaar Rhodos. Het duo geeft 
een uur lang een verpletterende 
show, waar de kinderen zelf bij 
worden betrokken. ‘Neeee, Tuf-
fie’, roept Rhodos meerdere ma-
len, want clown Tuffie is speels 
en ondeugend. Dat zorgt voor 
verschillende  lachaanvallen bij 
de kinderen. 

,,Wij zoeken een assistente, wie 
wil er helpen?” vraagt Rhodos 
aan de kinderen. Enthousiast 
gaan de handen de lucht in. ‘Ik, 
ik, ik! Kies mij!’ klinkt het uit het 
publiek, want wie wil er nou niet 
leren goochelen? 

Aan het eind van de dag wor-
den de vermoeide maar enthou-
siaste kinderen door hun ouders 
mee naar huis genomen. Want 
thuis kan je natuurlijk niet onbe-
perkt popcorn eten en springen 
op een springkussen.
Wel kunnen ze aan hun vriend-
jes en vriendinnetjes laten zien 
wat ze geleerd hebben van de 
goochelaars. (Marjolein Blaauw-
broek)

Schoolreisje met klassieke bus
Santpoort-Zuid – In de herfst-
vakantie organiseerde de opa 
van Sophie, Emma, Sam en Tijs 
een schoolreisje naar Sprook-
jeswonderland in Enkhuizen met 
een wel heel bijzonder vervoer-
middel: een klassieke bus uit 
1966.
Opa Theo Middelkoop was als 
klein jongetje al helemaal gek 
van trams, treinen en bussen. 
Deze fascinatie wilde hij voor 
één dag overbrengen op zijn 
vier kleinkinderen die hun bes-
te vriendjes en vriendinnetjes 
mochten meenemen tijdens dit 
reisje. De kinderen stonden met 
grote ogen te kijken toen ze de 
klassieke bus zagen staan. ,,Die 
bus is echt vét oud, man’’, riep 
een van de kinderen. De 42 jaar 
oude bus van de toenmalige 
Tesselse Vervoersonderneming 
is later overgenomen door de 
NZH, tegenwoordig Connexxi-
on. De bus is nu eigendom van 

het Vervoersmuseum in Haar-
lem als museumbus. De chauf-
feurs Henk en Henk, beide vrij-
williger bij het Vervoersmuseum,  
gaven zelfs tijdens de rit nog een 
lesje in aardrijkskunde toen ze 
door het polderlandschap van 
de Beemster reden. Dus behalve 
leuk was het reisje ook nog leer-
zaam voor kinderen én ouders. 
Eenmaal aangekomen in Enk-
huizen bij het Sprookjeswon-
derland vermaakten de kinderen 
zich kostelijk. 
Na twee uur sprookjesplezier 
stond de bus weer klaar en was 
het tijd voor de terugreis. On-
derweg zat de sfeer er nog goed 
in. Liedjes werden gezongen en 
moppen werden getapt. Opa 
Theo zat trots en met een gro-
te glimlach op de eerste rij, want 
hij had weer even dat gevoel van 
vroeger, toen hij als klein jonge-
tje met de bus zelf op schoolreis-
je ging. 

ZONDAG 2 NOVEMBER AANVANG 14.00 UUR
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Rommelmarkt
IJmuiden - Op zondag 2 no-
vember is er in sporthal IJmuiden 
oost een rommelmarkt van 09.00 
tot 16.00 uur. Er zijn 80 kramen 
vol, kleding, aardewerk, boeken 
enzovoort. Toegang 2 euro per 
persoon, kinderen onder bege-
leiding hebben gratis toegang. 
De sporthal is de vinden aan het 
Tiberiusplein 6 in IJmuiden. Er 
kan nog een kraam worden be-
steld voor de rommelmarkt op 30 
november in sporthal Zeewijk, 
telefoon 0255-513010.

Collecteweek 
Alzheimer 
Velsen - Tijdens de landelijke 
collecteweek van Alzheimer Ne-
derland gaan ook in Velsen de 
collectanten de straat op. In Vel-
sen zijn nieuwe collectanten van 
harte welkom. 
De Stichting Alzheimer Neder-
land zet zich al ruim twintig jaar 
in voor mensen met dementie. 
Ook ondersteunt Alzheimer Ne-
derland de mensen in de naaste 
omgeving van de patiënt.
Van maandag 3 tot en met za-
terdag 8 november wordt er lan-
delijk voor Alzheimer Nederland 
gecollecteerd. De opbrengst van 
de collecte wordt besteed we-
tenschappelijk onderzoek, be-
langenbehartiging, ondersteu-
ning en voorlichting.
Dementie kan iedereen treffen. 
Momenteel lijden 300.000 men-
sen aan dementie. Dat betekent 
dat iedereen in zijn of haar fa-
milie met dementie te maken 
heeft.
Daarom is de collecte van be-
lang: voor onderzoek naar gene-
zing, voor steun aan patiënt en 
familie, voor het geven van voor-
lichting.
Wie in Velsen wil collecteren kan 
zich aanmelden bij het contact-
adres: Lies Velzel, Lariksstraat 
17, 1971 JR in IJmuiden, telefoon 
0255-511141.

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

Expositie
’t Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Bij de Vereni-
ging Santpoorts Belang expo-
seert Ellen van ’t Hof van 1 no-
vember tot 13 december. 
Ellen is woonachtig in Haarlem. 
Zij komt uit een creatief gezin, 
waar tekenen heel belangrijk 
was. Nadat haar kinderen naar 
school gingen kon zij cursussen 
gaan volgen aan de Volksuniver-
siteit te Haarlem.
Schilderen is een grote hob-
by geworden, liefst met olieverf, 
maar ook met aquarel en acryl. 
Ellen werkt met thema’s, waar 
zij zich dan een paar jaar in kan 
verdiepen. 
Dit keer is haar thema Boten. Sa-
men met haar man zeilt zij al 35 
jaar. Eerst ging het met hun twee 
zonen van Friesland tot Dene-
marken en Zweden, nu zeilen zij 
samen voornamelijk in Bretagne. 
Ellen houdt van de schoonheid 
van oude klassieke schepen. 
De opening van de expositie 
vindt plaats op zaterdag 8 no-
vember van 15.00 tot 17.00 uur. 
De schilderijen zijn te zien op el-
ke dinsdagmiddag van 13.30 tot 
15.30 uur, aan de Bloemendaal-
sestraatweg 201. ’t Brederode 
Huys is telefonisch te bereiken 
via 023 5383016, zie ook www.
santpoortsbelang.nl.

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

Werkzaamheden 
Willemsbeekweg en omgeving
IJmuiden - Op maandag 3 no-
vember start De Bie Wegenbouw 
B.V., in opdracht van de gemeen-
te Velsen, met het vervangen van 
het riool en vervolgens met het 
herstraten van de rijbaan, par-
keervakken en de trottoirs in de 
Willemsbeekweg en de Bonifa-
ciusstraat. In de Engelmundus-
straat worden de trottoirs en de 
parkeervakken herstraat.
Naar aanleiding van de reacties 
tijdens de inspraakperiode is er 
voor gekozen de bezwaarmakers 
tegemoet te komen en het huidi-
ge eenrichtingsverkeer te hand-
haven.

Ook komt er een plateau op de 
kruising Willemsbeekweg – Tuin-
dersstraat – Bonifaciusstraat. De 
aansluiting van de Bonifacius-
straat op de Lange Nieuwstraat 
wordt uitgevoerd door middel 
van een inritconstructie, net zo-
als is gedaan bij de aansluiting 
van de Willemsbeekweg met de 
Zeeweg.
De werkzaamheden worden in 
vier fases uitgevoerd. 
Fase 1: vanaf de Velserduinweg 
tot de Bonifaciusstraat inclu-
sief het herstraten van de trot-
toirs en parkeervakken van de 
Engelmundusstraat. De riolering 

wordt vervangen vanaf de krui-
sing Willemsbeekweg – Engel-
mundusstraat; Fase 2: Bonifaci-
usstraat tot aan de kruising Lan-
ge Nieuwstraat; Fase 3: vanaf de 
Bonifaciusstraat tot aan Kloos-
terstraat; Fase 4: vanaf de Kloos-
terstraat tot en met de aanslui-
ting in de Zeeweg.

De verwachting is dat de eerste 
fase voor de kerstperiode klaar 
is.
In januari 2009 worden de werk-
zaamheden weer hervat. De ver-
wachting is dat het werk eind fe-
bruari 2009 klaar is. 
De aannemer zet zijn ketenpark 
en opslag op het grasveld (oude 
locatie AH) bij de Zeeweg. Het 
terrein wordt afgezet met bouw-
hekken.
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Najaarswijnproeferij 
bij paviljoen Noordzee
IJmuiden - De bladeren vallen 
weer van de bomen. Traditioneel 
breekt er een periode aan om 
gezellig thuis met elkaar te tafe-
len en te genieten van een mooi 
glas wijn. Het is dus tijd voor de 
najaarswijnproeverij. Slijterij & 
Wijnhuis Zeewijck heeft de laat-
ste maanden niet stil gezeten en 
heeft een groot aantal nieuwe 
wijnen opgenomen in het hoge-
re kwalitatieve segment. Met na-
me de traditionele wijngebieden 
als Bordeaux, Loire, Rhône en de 
Bourgogne zijn uitgebreid. Ook 
Italië, Californië en Nieuw Zee-
land genieten de aandacht. De 
derde najaarswijnproeverij gaat 

plaatsvinden op vrijdag 21 no-
vember van 19.00 tot 23.00 uur in 
strandpaviljoen Noordzee, Ken-
nemerstrand 178 in IJmuiden. Er 
zijn ruim 100 wijnen uit alle wijn-
gebieden ter wereld, er is een sa-
keproeverij onder leiding van de 
sakevinoloog van het Okura Ho-
tel in Amsterdam en er zijn Ja-
panse hapjes, kaasbuffet, likeu-
ren, calvados, cognac, grappa 
en natuurlijk een champagneta-
fel om de proeverij feestelijk te 
kunnen aanvangen. Toegangs-
kaarten à 7,50 euro zijn vanaf he-
den te bestellen via 0255-540331 
of te reserveren via info@zeewij-
ck.nl.

Programma Witte Theater
IJmuiden - Zaterdag 1 novem-
ber om 20.30 uur: DansClick met 
de dansvoorstellingen ‘Small 
Hour en Co(te)lette’.
Een choreografie over het ver-
strijken van de tijd en drie vrou-
welijke dansers in een intiem ka-
der.  
Donderdag 6, zaterdag 8, dins-
dag 11, donderdag 13, vrijdag 
14 en zaterdag 15 november, 
20.30 uur en zondag 9 november 

14.30 uur: Musicalgroep BOMS 
met ‘Weer Wat Nieuws’. Over 
de redactie van een krant die 
wel een opfrisbeurt kan gebrui-
ken. De journalisten behandelen 
hun specialisme per showblok in 
een wervelende voorstelling, ge-
schreven door Sietze Dolstra.
Kaartverkoop via Leny Warmen-
hoven, telefoon 0255 521026, le-
nywarmenhoven@quicknet.nl of 
via het Witte Theater.

Valkuilen Van Alders
Regio - Onlangs heeft oud-mi-
nister Hans Alders zijn advies 
over de middellange termijnont-
wikkeling (tot 2020) van Schip-
hol aangeboden aan minister 
Eurlings (V&W). 
Kern van dat advies is dat de 
wettelijke maxima voor vlieg-
tuiglawaai in de woongebieden 
bij Schiphol worden afgeschaft. 
In plaats daarvan komen globa-
le afspraken om de geluidhin-
der te beperken, aan-geduid als 
Vliegen Volgens Afspraak (VVA). 
Voor de bewonersvertegenwoor-
digers in de Com-missie Regio-
naal Overleg luchthaven Schip-
hol  (CROS) uit de regio Noord-
Kennemerland is het afschaf-
fen van de wettelijke geluids-
maxima onaanvaardbaar. Hier-
mee vervalt de enige wette-lijke 
bescherming tegen vliegtuigla-
waai en wordt het nog eenvoudi-

ger voor de luchtvaartsec-tor om 
zich te onttrekken aan gemaakt 
afspraken. Zij vinden dat Alders 
slecht werk heeft ge-leverd: de 
groei van het aantal vliegbewe-
gingen per jaar brengt ook meer 
geluidsbelasting mee. Recent af-
gesloten experimenten leidde al 
tot verdere verhoging van de be-
staande maxi-ma voor geluids-
belasting en door het gebruik 
van de Polderbaan met voorrang 
wordt deze regio het afvoerputje 
van Schiphol.
Om deze reden zijn de vertegen-
woordigers in de CROS voor-
stander van een beter normstel-
sel en hebben zij het initiatief ge-
nomen om een goede normering 
te ontwerpen. Hierbij is de ge-
luidsbelasting die men een mens 
redelijkerwijs kan aandoen als 
uitgangspunt genomen. 
Dit voorstel is aangeboden aan  

be-stuurders en de bewoners uit 
andere regio’s. Inmiddels heb-
ben deze bewoners hun sympa-
thie uitgespro-ken voor dit voor-
stel en zij hopen dat ook de be-
stuurders hun steun uitspreken 
voordat het aan de Twee-de Ka-
mer wordt aangeboden. 
Het Aldersadvies is zwaar tegen-
gevallen en lijkt de ultieme over-
winning van de luchtvaartsector. 
De 250 handhavingpunten wer-
den onder Netelenbos al terug-
gebracht tot 35. 
Nu met het Aldersadvies wordt 
dit gereduceerd tot nul, waar-
bij de lokale maxima voor ge-
luidsbelasting volledig zijn weg-
gespeeld. Vliegen Volgens Af-
spraak in zijn huidige vorm is 
géén serieus voorstel voor een 
nieuw norm- en handhaving-
stel-sel. 
Het is een verzameling Valkuilen 
Van Alders, waarbij omwonen-
den een ruime keus hebben in 
welke kuil ze willen vallen.

Nonnenberg in Engelmunduskerk

Installatie Simone de Groot
Velsen - Tijdens het komen-
de  Kunstlijnweekeinde toont 
de Engelmunduskerk in Velsen-
Zuid een installatie van Simone 
de Groot. De installatie is speci-
aal voor deze gelegenheid ver-
vaardigd. De van huis uit katho-
lieke kunstenares brengt bij wij-
ze van ‘omgekeerde beelden-
storm’ katholieke beelden te-
rug in het sobere witte interieur. 
In het hart van de kerk plaatst 
De Groot een stralend goudgele 
berg bestaande uit vijf nonnen. 
De figuren zijn bekleed met tex-
tiel en vormen samen een aaiba-
re rots. Textiel is een constante in 
het werk van De Groot, dat zich 
uitstrekt van beelden tot ruimte-
vullende installaties. De instal-

latie in de Engelmunduskerk is 
geïnspireerd op een foto uit het 
Franse bedevaartsoord Lisieux. 
Daarop staan vijf nonnen, waar-
onder de heilige Therese van Li-
sieux. De vrouwen poseren dicht 
bij elkaar, waardoor hun silhou-
etten versmelten tot één berg-
achtige constellatie, die symbo-
lisch zal zijn voor van de stand-
vastigheid van hun geloof. Deze 
foto had een onweerstaanbare 
aantrekkingskracht op de kun-
stenares, in wiens werk bergen 
en heiligenbeelden al jaren een 
grote rol spelen. 
Simone de Groot maakt op ver-
zoek van de Kunstlijn 2008 twee 
installaties in twee verschillende 
kerken: De Engelmunduskerk, 

Kerkplein 1 in Velsen-Zuid en de 
Bakenesserkerk in Haarlem. 
De openingstijden zijn van za-
terdag 1 november van 11.00 tot 
17.00 uur. Zondag 2 november 
van 12.00 tot 17.00 uur.

Goede doelen Highland 
Games 2009 bekend
Velsen - Op 6 juni 2009 orga-
niseert de Rotary Club Velsen 
(RCV) in Park Velserbeek de tra-
ditionele Highland Games. Het 
betreft al weer de zevende editie 
van deze bijzondere tweejaarlijk-
se activiteit. 
De Rotary Club Velsen heeft 
vier goede doelen aangewezen 
waaraan de opbrengsten van de 
Highland Games 2009 ten goe-
de zullen komen. Deze vier doe-
len zijn: het waterproject in Ke-
nia, het Bijna Thuis Huis Velsen, 
Childslife Kenia en Stichting Thu-
ja. In samenwerking met de rota-
ryclub Machakos in Kenia wor-
den drinkwaterprojecten gefi-
nancierd. Deze projecten helpen 
het regenwater, dat maar enke-
le malen per jaar valt, beschik-
baar te houden voor consumptie. 
De RCV wil haar betrokkenheid 
bij dit waterproject graag voort-
zetten.
In het Bijna Thuis Huis Velsen 

kunnen mensen in de terminale 
fase van hun leven liefdevol wor-
den begeleid en verzorgd door 
hiertoe opgeleide vrijwilligers. 
Childslife is sinds 1998 werk-
zaam in Kenia en houdt zich met 
diverse activiteiten bezig zoals 
voedselhulp, bouwen en meubi-
leren van scholen. Childslife blijft 
verbonden aan alle door haar 
geïnitieerde projecten. Contact 
en nazorg vinden onafgebroken 
plaats.
Om honger en ontbossing in 
ontwikkelingslanden te bestrij-
den kweekt de Stichting Thu-
ja samen met lokale organisa-
ties fruitbomen en palmen. Een 
simpel concept, maar met ge-
weldige resultaten zoals voedsel, 
werk, ontwikkeling en groeien-
de bomen. Stichting Thuja heeft 
in 2007 in Burundi in samenwer-
king met een lokale organisa-
tie 50.000 fruitbomen gekweekt. 
De 50.000 fruitbomen zijn in no-

vember van dat jaar verdeeld on-
der de lokale bevolking. Onge-
veer 8000 gezinnen hebben ie-
der 5 verschillende soorten fruit-
bomen ontvangen die zij heb-
ben geplant op hun eigen stuk-
je grond. 
De RCV kijkt met grote tevre-
denheid terug op de Highland 
Games 2007. Met de hulp van 
veel sponsoren uit het bedrijfs-
leven en de omzet uit de cate-
ring ter plaatse is er maar liefst 
55.000 euro ‘opgehaald’ voor drie 
goede doelen.
De RCV stelt zich ten doel bij te 
dragen aan de verwezenlijking 
van het dienstideaal van de Ro-
tary door het verlenen van steun 
aan personen die hulp behoe-
ven en aan instellingen van al-
gemeen maatschappelijk belang 
die zich de bestrijding van be-
paalde maatschappelijke noden 
tot taak stellen. Lokale, nationa-
le en internationale initiatieven 
kunnen in aanmerking komen 
voor een financiële bijdrage.
Informatie en foto’s over High-
land Games zijn te vinden op  
www.rotaryhighlandgames-vel-
sen.nl. 

Hoge rapportcijfers 
voor Zorgbalans
Regio. - Zorgbalans krijgt een 
ruime voldoende van haar cliën-
ten. De organisatie als geheel en 
de verzorgenden/verpleegkundi-
gen scoren op alle fronten cijfers 
die ruim boven de 7 liggen. De 
thuiszorgteams scoren met een 
dikke 8 gemiddeld nog hoger. 
Dit blijkt uit een onafhankelijk 
onderzoek dat door bureau Facit 
rond de zomer van dit jaar on-
der cliënten van Zorgbalans is 
uitgevoerd. Dat gebeurde op ba-
sis van de zogenoemde CQ-in-
dex (Consumer Quality). Dit is 
een gestandaardiseerde syste-
matiek voor meten, analyseren 
en rapporteren van klanterva-
ringen in de zorg. Deze metho-
de wordt landelijk gebruikt, zo-
dat de resultaten goed vergelijk-
baar zijn. Het gemiddelde rap-
portcijfer voor de intramurale lo-
caties is voor de organisatie als 
geheel 7,6 en voor de verzor-
genden/verpleegkundigen 7,9. 

Voor de PG (psychiatrisch/ge-
riatrisch) ligt dit iets lager met 
een 7,4 voor de organisatie en 7,7 
voor de verzorgenden/verpleeg-
kundigen. De thuiszorg, gele-
verd door de intramurale loca-
ties, scoort weer wat hoger met 
een 7,8 voor de organisatie en 7,7 
voor de verzorgenden/verpleeg-
kundigen. Eind 2007 is de thuis-
zorg geleverd door de thuiszorg-
teams zelfs beoordeeld met een 
8,2 en een 8,4.
Erna van der Pers, lid van de 
Raad van Bestuur, zegt over de 
uitkomsten van het onderzoek: 
,,Hier kunnen we uitermate con-
tent mee zijn. Er spreekt waarde-
ring uit van onze cliënten en dat 
is voor onze organisatie erg be-
langrijk. In het onderzoek wordt 
ook een aantal aanbevelingen 
gedaan om de zorg in kwalita-
tief opzicht verder te verbete-
ren. Hiermee zijn we direct aan 
de slag gegaan.”
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Het Zuidelijk Toneel 
speelt 2019 (Droomspel)
IJmuiden - Het is 2019 en ex-
treem weer hangt boven een 
niet nader genoemde stad. In 
het schaftlokaal van de plaatse-
lijke supermarkt ontmoeten vier 
caissières elkaar. Ze komen er 
om hun werkkledij aan te trek-
ken, koffie- en lunchpauze te 
houden, een sigaret te roken. Ze 
laten er de routine van de kassa 
en de supermarkt achter zich en 
geven zich over aan dagdrome-
rij en fantasieën. Het is de plek 
waar ze ‘engelen’ worden en het 
dichtst bij de hemel zijn. Onder-
tussen stevent het weer buiten 

af op een onheilspellende fina-
le. In ‘2019 (Droomspel)’ wil re-
gisseur Piet Arfeuille dromen en 
herinneringen in beeld zetten en 
spelen met de grens tussen rea-
liteit en fictie. ‘2019 (Droomspel)’ 
is een coproductie van Produc-
tiehuis Brabant met Het Zuide-
lijk Toneel. Spel: Carola Arons, 
Folmer Overdiep, Eva Schram, 
Marie Louise Stheins. www.zui-
delijktoneel.nl 2019 Droomspel 
is te zien op donderdag 30 ok-
tober om 20.30 uur in het Witte 
Theater.
Toegang: 11.00/9.00 euro.

Kunstlijn in de Dorpskerk
Santpoort-Noord - Voor de vijf-
de keer doet de stichting Cul-
tuur in de Dorpskerk mee met 
de Kunstlijn. Het thema dit jaar 
is Tracing Places, beelden waar-
in de sporen van mensen te zien 
zijn. Vier kunstenaars exposeren: 
twee beeldhouwers, Jan Pater en 
Jan Verburg, Kris Knook met  in-
stallaties en Joop Vermeij met 
olieverfschilderijen.
Het werk van Kris Knook lijkt  
speciaal gemaakt voor het the-
ma van. Zij werkt  al geruime tijd 
met voorwerpen die door men-
sen gemaakt en soms afgedankt 
zijn. Zo is er op deze expositie 
een grote wand te zien waarop 
zij allerlei dingen heeft beves-
tigd. Van stukjes papier, bood-
schappenbriefjes, scherven, 
doosjes en bewerkte foto’s.
Joop Vermeij is een bekende 
kunstenaar in deze omgeving. 
Hij maakte dit jaar reizen naar 
Engeland, Marokko en Sicilië. Hij 

werd gegrepen door de woestij-
nen en Kashba’s in Marokko, die 
verlaten lijken en waar altijd spo-
ren van mensen te zien zijn.
Beeldhouwer Jan Pater be-
schouwt zichzelf op de eerste 
plaats als houwer in hout en 
steen. Het beeld wordt gehakt 
uit wat het materiaal hem biedt, 
intuïtief maar doelgericht.
Jan Verburg uit Haarlem is schil-
der en graficus. Van hem zijn een 
aantal beelden te zien die door 
hun magische uitstraling prach-
tig tot hun recht komen in deze 
kerkruimte.
De expositie wordt zondagmid-
dag muzikaal afgesloten met 
orgel en accordeonmuziek van 
Frits Bakker en enkele leden van 
de groep Accentimento. Zater-
dag 1 november is de kerk aan 
de Burgemeester Enschédelaan 
67 open van 11.00 tot 17.00 uur, 
zondag 2 november van 12.00 tot 
17.00 uur.

Rebellies in Eetcafé Dinges
IJmuiden - Zaterdag 1 novem-
ber treedt Rebellies (voorheen 
‘Fat Bastards’) op in Eetcafé Din-

ges aan de Kennemerlaan 24 in 
IJmuiden. Vanaf 20.30 uur kan er 
geproost worden op een gezellig 

Waterschapsverkiezingen Rijnland:

Kandidaat Martin van de Bunt
Regio - De verkiezingen van het 
algemeen bestuur van de water-
schappen vinden dit jaar plaats 
van 13 tot 25 november. Nieuw 
is dat ingezetenen niet langer als 
privé persoon worden gekozen, 
maar als lid van een groepering. 
Het voordeel daarvan is dat in-
dien een ingezetene meer stem-
men krijgt dan nodig, de reste-
rende stemmen niet langer ver-
loren gaan, maar opschuiven 
naar de volgende persoon in de 
groepering. Voor het Hoogheem-
raadschap van Rijnland hebben 
zich 10 groeperingen gemeld die 
samen negen kieslijsten hebben.   
Het plan om de opkomst verder 
te verhogen door een systeem 
van stemmen via het Internet is 
eerder dit jaar afgeblazen omdat 
het te fraudegevoelig zou zijn. 
Nu wil men werken met stem-
brieven. Daar staat echter een 
code op waarmee, volgens de 
stichting Wij Vertrouwen Stem-
computers Niet, het stemgeheim 
kan worden geschonden. De 
waterschappen houden ondanks 
dit bezwaar vast aan de geco-
deerde stembrieven en de stich-

ting heeft een kort geding aan-
gekondigd. Met of zonder code 
zullen de burgers in november 
in ieder geval kunnen stemmen. 
Kandidaat Martin van de Bunt 
(VVD) licht toe waarom dat hard 
nodig is. Het wordt steeds dui-
delijker dat klimaatveranderin-
gen grote gevaren met zich kun-
nen meebrengen. Gevaren waar-
van het cruciaal is dat de wa-
terschappen er tijdig op inspe-
len. Het scenario van de Delta-
commissie, waarbij de zeespie-
gel in 2100 met 1,20 m is geste-
gen, acht hij niet groot. Hij houdt 
het bij de meer bescheiden ver-
wachtingen die het KNMI han-
teert: een stijging in 2100 van 80 
centimeter. Maar, relativeert hij: 
,,Of een grote overstroming nu 
statistisch een keer in de 10 of in 
de 100 miljoen jaar kan voorko-
men, maakt niet zoveel uit voor 
het feit dat die kans zich elk jaar 
wel of niet kan voltrekken. Ik ben 
dan ook geen voorstander van 
enorme verhogingen van duinen 
en dijken.
Belangrijker vind ik het dat we 
snel iets gaan doen aan de be-

staande waterkeringen in het 
land.”  Van de Bunt:  ,,Slechts van 
46% ervan weten we dat ze in or-
de zijn. Van 24% weten we dat ze 
niet in orde zijn en van de rest 
(30%) weten we helemaal niets. 
Vandaar ook dat wij als eerste 
punt in ons programma stellen 
dat er geen waterkeringen meer 
mogen zijn die een onvoldoende 
hebben volgens de huidige nor-
men of waarvan de toestand on-
duidelijk is. 
Omdat de noodzakelijke inhaal-
slag de mogelijkheden van in-
dividuele waterschappen te bo-
ven gaat vinden we dat verbe-
tering van de primaire waterke-
ringen door het rijk moet worden 
gefinancierd.”  Van de Bunt staat 
nummer 5 op de VVD lijst waar-
op in totaal 20 kandidaten staan. 
Hoewel Rijnland er van uitgaat 
dat de eerste vier kandidaten per 
lijst wel zullen worden gekozen, 
is van de Bunt optimistisch: ,,Ik 
denk dat ik op plaats 5 ook best 
een redelijke kans maak. Het is 
zelfs mogelijk dat mensen een 
voorkeursstem op mij uitbren-
gen.” 
Eind oktober zal Rijnland de pro-
gramma’s van alle groeperingen 
publiceren. Die kunnen dan wor-
den bekeken op website www.
rijnland.nl  

avondje knallende Rock & Roll.
Het dampende repertoire van 
‘Rebellies’ bestaat uit rock-co-
vers uit de verre & recente his-
torie. Tijdens optredens zullen 
nummers passeren van onder 
andere Creedence Clearwater 
Revival, Golden Earring, ACDC 
en vele anderen. Ook oude ‘Rock 
& Roll Classics’ van Carl Perkins 
& Chuck Berry zullen de revue 
passeren en zelfs een klein soul-
achtig uitstapje wordt niet ge-
schuwd. De Rebellies bestaan uit 
Peter de Haas (zang), Marco Ot-
ter (gitaar), Peter Mooij (drums) 
en Bas van Geldorp (Bass). De 
echte liefhebbers kunnen dit 
weekend hun hart ophalen, want 
Rebellies treedt zondag 2 no-
vember op in café De Koperen 
Vis in Monnickendam. Verder is 
Rebellies al vastgelegd voor De 
Zeewegbar in IJmuiden op 31 ja-
nuari 2009. Zie ook www.rebel-
lies.angelfire.com.

Bezwaar kap 
monumentale boom
Santpoort-Noord -  De lande-
lijke Bomenstichting heeft be-
zwaar gemaakt tegen de kap van 
een lindeboom in de tuin van de 
Hooofdstraat 58. De stichting is 
van mening dat de gemeente het 
besluit onvoldoende heeft voor-
bereid en/of een onzorgvuldi-
ge belangenafweging heeft ge-
maakt. Het is een gezonde boom 
van meer dan 90 jaar oud, in de 
bloei van zijn leven en met een 
enorme boomkroon. 
De kapvergunning is door de ge-
meente afgegeven aan een per-
soon die geen eigenaar is van de 

boom. De eigenaar van de boom 
heeft hier tegen bezwaar ge-
maakt. Het is een gezonde boom 
die het behouden waard is om-
dat hij voldoet aan de criteria die 
de gemeente (en de landelijke 
Bomenstichting) aan een monu-
mentale boom stelt. De boom is 
ouder dan 80 jaar, heeft een le-
vensverwachting van meer dan 
10 jaar, is door zijn leeftijd en 
verschijning beeldbepalend, on-
vervangbaar door het karakter 
en kan zo op de landelijke bo-
menlijst worden geplaatst. Het is 
de dikste boom van de Hoofd-

straat. De woning en de boom 
staan al op een foto uit 1924. De 
boom is dus ouder dan de Linde-
laan die wel op de monumenta-
le bomenlijst staat. De boom vol-
doet verder aan alle weigering-
gronden van de gemeentelijke 
kapverordening. 
De boom voldoet ook aan de uit-
gangspunten van het Bomen-
plan 2003 tot behoud van ge-
zonde monumentale bomen. Het 
strookt dus niet met het Velsen-
se beleid om waar mogelijk bo-
men te behouden. De reden van 
de kapaanvraag is de bouw van 
een garage. Het pand heeft aan 
de andere zijde van de woning al 
een garage.
Ook voor nieuwe bewoners is 
er dus geen privé reden om de 
boom te kappen.
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Inzamelingsactie
voor Voedselbank
IJmuiden - Tijdens de landelijke 
MADD ( Make a difference day), 
waar aandacht besteed wordt 
aan vrijwilligerswerk, zal op za-
terdag 1 november in het winkel-
centrum in Zeewijk voedsel wor-
den ingezameld.
Tussen 10.00 en 16.00 uur zul-
len medewerkers en leden van 
de Rabobank samen met vrij-
willigers van de Voedselbank de 
klanten van de Dekamarkt en Al-
di verzoeken om bij hun bood-
schappen een product extra te 
kopen en af te staan. Hiermee 
kan men dan later de voedsel-
pakketten vullen die wekelijks 

gratis worden verstrekt aan men-
sen in uiterste financiële nood. 
Pogingen om dit pakket aan te 
vullen met producten die plaat-
selijke Velsense bedrijven hen 
toe spelen, leveren te weinig op. 
Brood (en zelfs gebak) komt  ge-
lukkig wel binnen in ruime mate, 
dankzij de bakkers Bastmeijer en 
Kijzers en Schmidt. Eerdere inza-
melingsacties op andere locaties 
waren al erg succesvol. 
Afgifte van goederen kan ook bij 
Buurtcentrum de Brulboei aan 
de Kanaalstraat 166.
Meer informatie: www.voedsel-
bankvelsen.nl.

Kerken opnieuw 
‘Samen aan de Slag’
IJmuiden - Op zaterdag 1 no-
vember zullen gelovigen uit ze-
ven verschillende kerken in Vel-
sen ‘Samen aan de Slag’ gaan 
in IJmuiden, Velserbroek en Vel-
sen-Noord.
Op deze dag zullen ruim 100 vrij-
willigers afkomstig uit minstens 
zeven verschillende kerken te-
zamen in allerlei projecten mee-
werken. Daarmee willen zij hun 
betrokkenheid tonen met de 
stad en haar inwoners door zich 
in te zetten voor anderen. 
Er zijn activiteiten als een zang- 
en muziekmiddag in twee verzor-

gingshuizen, het opknappen van 
tuinen van mensen die dat niet 
(meer) zelf kunnen, sporten met 
jongeren bij het Pleiadenplant-
soen, helpen van alleenstaan-
de moeders, klussen bij ouderen 
thuis en schminken van kinderen 
in winkelcentrum Velserbroek.

Meer informatie over de projec-
ten of als vrijwilliger meewerken 
aan ‘Samen aan de Slag’ via in-
fo@gelovenindestad.nl of bel Ju-
liette Juliette Vroom, telefoon 06-
24665876, 023-7071259. Zie ook 
www.gelovenindestad.nl.

Vrijwilligers gezocht
Regio - Kennis van de Neder-
landse cultuur is nodig om goed 
in de maatschappij te kunnen 
functioneren. Niet iedere alloch-
tone vrouw is echter in de gele-
genheid om zonder hulp de Ne-
derlandse maatschappij voldoen-
de te leren kennen. Daarom ge-
ven vrijwilligsters van de Werk-
groep Buitenlandse Vrouwen les 
aan deze vrouwen. Het zijn cul-
tuurlessen gecombineerd met 
praktisch taalgebruik. Er wordt 
les op maat gegeven, de leer-
ling geeft aan waar zij behoefte 
aan heeft en waar zij tegen aan 

loopt en de taalles wordt dan op 
de praktijk afgestemd. Dit kan 
bijvoorbeeld een bezoek aan de 
dokter of aan een winkel zijn. De 
werkgroep is op zoek naar vrij-
willigers die één keer per week 
één uur les willen geven bij een 
allochtone vrouw thuis. Ervaring 
is niet noodzakelijk. Men krijgt 
een korte scholingscursus, die in 
november start.
Meer informatie en aanmel-
den bij coördinator Suzanne de 
Vries via telefoonnummer 06-
52474462 of via onderwijs.wbv@
live.nl.

Actuele reisinformatie en 
betere doorstroming A9
Velsen - Vanaf heden krijgen 
weggebruikers naar de A9 snel-
ler actuele reisinformatie via 
bermDRIPs (Dynamische Route 
Informatie Panelen in de berm). 
Ook verbetert de doorstroming 
op de A9. Toeritdoseerlichten 
op de opritten naar de A9 bij de 
aansluitingen Rottepolderplein, 
Haarlem Zuid/Zandvoort laten 
het verkeer gedoseerd op de A9 
toe. Hierdoor voegt het verkeer 
gelijkmatiger in op de A9. De 
verwachting is dat de duur van 
de files op de A9 korter wordt 
en dat de files in de ochtend- en 

avondspits later beginnen. Daar-
naast zijn ze vroeger opgelost. 
Het kan zijn dat weggebruikers 
bij de toeritdoseerlichten iets 
langer moeten wachten. Dit is af-
hankelijk van het tijdstip van de 
spits. Per saldo krijgen de mees-
te weggebruikers voordeel: kor-
tere reistijd naar bestemming en 
betere doorstroming op de A9.
De bermDRIPs in de regio IJmond 
geven de actuele verkeerssitua-
tie van de A9 en van de provin-
ciale wegen N203/N8, N246 en 
N202 richting Amsterdam weer. 
Weggebruikers kunnen met die 

informatie een betere routekeu-
ze maken naar hun bestemming. 
Ook krijgen zij sneller informatie 
over incidenten op het wegennet 
en de omleidingen. De berm-
DRIPs staan op de Parkweg in 
IJmuiden en Velsertraverse Vel-
sen-Noord richting Velsertunnel. 
En op de Wijkermeerweg in Be-
verwijk, in de toerit A9 in Heems-
kerk en op de N203 in Uitgeest 
richting A9.
In de komende tijd komen er 
ook doseerlichten naar de A9 bij 
Aalsmeer, Amstelveen/stadshart 
en Ouderkerk aan de Amstel 
(Amstelveen). Deze zijn in het 
eerste kwartaal van 2009 opera-
tioneel. Ook zal dan het hoofd-
rijbaandoseerlicht bij het knoop-
punt Velsen op de A22 in wer-
king gesteld worden.

Wijnmaand bij
de Wereldwinkel
IJmuiden - De wijnmaand ok-
tober staat voor de Wereldwin-
kel IJmuiden in het teken van 
een nieuwe serie goede wijnen 
die vriendelijk zijn geprijsd. De 
verschillende wijnsoorten, van 
het merk Fair Trade Original, 
zijn afkomstig van het wijnhuis 
Goue Vallei in Zuid-Afrika. Al-
le wijn: wit, rood en rosé, draagt 
het Max Havelaar Keurmerk en 
kost 4,99 euro. De wijnen kre-
gen van Harold Hamersma, au-

teur van de Wijnalmanak 2008, 
een goede beoordeling. De wij-
nen van Fair Trade Original wor-
den steeds vaker genoemd in de 
Wijnalmanak en Superwijngids. 
Dit jaar vielen Fair Trade Origi-
nal wijnen elf maal in de prijzen. 
Dit jaar wordt er van 30 oktober 
tot en met 9 november een Nati-
onale Fair Trade week gehouden. 
Dit wijnaanbod is maar een klein 
deel van het Fair Trade te bie-
den heeft. Naast de wijn er is bij-

voorbeeld ook thee (en natuurlijk 
koffie). Zwarte thee uit Tanzania 
van de plantages van de Mufindi 
Company. Zij zorgen niet alleen 
voor de thee maar ook voor ver-
betering van de arbeidsomstan-
digheden van de boeren. Uit de 
verkoop wordt geïnvesteerd in 
betere voorzieningen van water, 
gezondheid en onderwijs. 
Bestel een folder met een sca-
la aan producten, ook in de ca-
deausfeer. 
In IJmuiden is de Wereldwin-
kel elke zaterdag open van 10.00 
tot 16.00 uur. Telefoonnummer 
0255-534967 of stuur een brief-
je naar Postbus 429, 1970 AK 
IJmuiden.

Velsen beheerst crises prima
Velsen – De gemeente Velsen 
doet het prima op het gebied 
van crisisbeheersing, zo blijkt uit 
een rapport Velsen Veiliger met 
Crisisbeheersing 2007. Kleine en 
grotere incidenten die in die pe-
riode plaatsvonden werden op 
acceptabele wijze begeleid en 
afgewikkeld.
Om ieder zijn taak goed te laten 
uitvoeren is heel wat werk nodig. 
Niet alleen op papier, maar ook 
in de praktijk en bij oefeningen. 
Gedurende de afgelopen vier 
jaar is een duidelijke verbetering 
opgetreden, zo blijkt uit het rap-
port.

Maar omdat Velsen door ver-
schillende omstandigheden 
een ‘risicogemeente’ wordt ge-
noemd, heeft de gemeente nog 
veel te doen op dit gebied. Uit 
een rapport over 2008 valt te le-
zen dat een belangrijk risico in 
2009 zal wegvallen, namelijk de 
ammoniaktrein die straks niet 
meer door Nederland en Vel-
sen rijdt, door de sluiting van de 
DSM AGRO fabriek in IJmuiden. 
Andere risicofactoren zijn de na-
bijheid van grote industrie zo-
als Corus, transport, en de vele 
overvliegende vliegtuigen.
Ook het nieuwe crisisbestrij-

dingsplan van Corus en het pe-
riodiek overleg hierover leidt tot 
tevredenheid. Bovendien heeft 
ook de ontwikkeling van de sa-
menwerking veiligheidsregio 
Kennemerland grote stappen 
gemaakt. Een aandachtspunt 
blijft nog de manier waarop bur-
gers en ondernemers meer bij 
risicocommunicatie betrokken 
kunnen worden. De speerpunten 
die in het collegeprogramma tot 
2010 zijn opgenomen, zijn nu al 
bijna helemaal gerealiseerd.
Crisisbeheersing richt zich niet 
alleen op rampen of zware onge-
vallen, maar ook op bijvoorbeeld 
terrorismebestrijding en haven-
veiligheid of wereldwijde epide-
mieën (pandemieën).

Dertiende Dorcas 
Voedselactie
Velsen – Dit jaar wordt in de 
week van 2 tot en met 9 novem-
ber voor de dertiende keer de 
Dorcas Voedselactie gehouden. 
Op meer dan duizend locaties in 
Nederland wordt voedsel inge-
zameld voor de allerarmsten in 
Oost-Europa. 
In Oost-Europa leven nog steeds 
veel mensen onder de armoede-
grens. Vooral ouderen worden 
zwaar getroffen door de eco-
nomische situatie waarin hun 
land verkeert. Daarnaast heerst 
er een hoge werkeloosheid. Een 

sociaal vangnet kennen ze daar 
niet. Geen werk betekent vaak 
geen inkomen. Ook hebben veel 
mensen daar te lijden onder de 
enorme prijsstijgingen die wor-
den veroorzaakt door de voed-
selcrisis. 
Dorcas-vrijwilligers delen tijdens 
de actie voedsellijstjes uit aan 
het winkelende publiek. Op de-
ze lijstjes staan producten die in 
de voedselpakketten gaan. De 
klanten kunnen één of meerde-
re producten van het lijstje ko-
pen en afgeven aan de vrijwil-

ligers. Op zaterdag 8 november 
staan zij in de volgende super-
markten: in IJmuiden in de Vo-
mar aan het Kennemerplein en 
in Albert Heijn aan het Dudok-
plein en in de Vomar en de De-
kamarkt in het winkelcentrum 
van Velserbroek.
Voor het eerst wordt er samen-
gewerkt met GrootNieusRadio, 
een christelijk radiostation dat 
uitzendt via de middengolf op 
1008 AM.
De luisteraar kan de voedselpak-
ketten volgen tot op plaats van 
bestemming. In de week van de 
actie wordt dagelijks om 19.45 
uur het Dorcas Voedselactie 
Journaal uitgezonden. Meer in-
formatie op www.grootnieuws-
radio.nl.
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Donatie voor Pink Ribbon
Beauty en Afslankstudio 
Velserbroek 10 jaar
Velserbroek – Ter ere van het 
tienjarig bestaan van Beauty en 
Afslankstudio Velserbroek maakt 
Annet Kortekaas een prachtig 
gebaar richting Pink Ribbon, ok-
tober is tenslotte de borstkan-
kermaand. ,,En wij zijn toch wel 
een vrouwengedoetje,’’ zegt An-
net. ,,Ook al komen hier best veel 
mannen. Want ook vrouwen in 
mijn omgeving krijgen met kan-
ker te maken. Daarom geven wij 
per klant die deze week komt, 
het bedrag van een behande-
ling aan Pink Ribbon.’’ En hoewel 
de prijzen bij deze Beauty en Af-
slankstudio opmerkelijk betaal-
baar zijn, zal dat toch een aar-
dig bedrag worden, gezien het 
aantal klanten. Daarom laat An-

net het rekenwerk hiervoor maar 
aan de boekhouder over. Gelijk 
heeft ze.
Beauty en Afslankstudio Velser-
broek is de nieuwe naam van He-
alth Centre Velserbroek en daar-
voor Zon en Afslankstudio Vel-
serbroek. ,,We hebben nog wel 
een professionele zonnebank, 
als verwennerij,’’ vertelt Annet. 
,,Maar wij richten ons nu echt 
op schoonheid en afslanken. Wij 
hebben nu negen methoden om 
af te slanken. Een heel belangrij-
ke methode is Pro Di Med, met 
goede producten en heerlijke re-
cepten. Daarmee kun je wel tien 
tot twaalf kilo per maand kwijt 
raken.
Maar om het afslanken verder te 

De dames van de studio in Pink Ribbon stijl bij het rad van fortuin

ondersteunen, hebben we ver-
schillende methoden zoals lym-
fedrainage en de elektronische 
stimulans door verschillende ap-
paraten, waarmee je ook strak in 
je vel komt te zitten. 
Alle apparaten hebben een me-
dische grondslag en zijn ook 
goed voor bijvoorbeeld door-
bloeding, anti-cellulitis en nog 
veel meer.’’
Ook op het gebied van schoon-
heidsverzorging van het gezicht 
heeft Beauty en Afslankstudio 
Velserbroek veel te bieden, zoals 
een pijnloze methode voor inten-
sieve peeling, waarmee je het ef-
fect van een facelift bereikt, ech-
ter zonder operatie. En het gaat 
niet alleen om rimpels, maar ook 
om een gezondere huid, minder 
puistjes en het verminderen van 
littekentjes. 
Behalve al deze apparatuur heeft 
Beauty en Afslankstudio een aan-
tal deskundigen in huis op veler-
lei gebied, zoals voedingsdes-
kundigen, schoonheidsspecialis-
te, pedicure, nagelstyliste en een 
masseuse die met kokosproduk-
ten werkt. Ondanks het feit dat 
de studio deze week een enor-
me donatie gaat maken aan Pink 
Ribbon, is er ook voor de klan-
ten nog veel voordeel te behalen. 
Zoals een speciale prijs voor een 
behandeling, zie hiervoor de ad-
vertentie in deze krant. Maar ook 
mag elke klant die deze week 
boekt voor behandelingen met 
een draai aan het rad van fortuin 
haar of zijn eigen korting bepa-
len. Als dat geen feest is!

Informeer bij Beauty en Afslank-
studio Velserbroek aan Klompen-
makerstraat 7. Bel 023-5490556 
of 023-5386133.

‘t Teakhuys
Kwaliteit tegen 
groothandelsprijzen
Regio - In 2005 gingen twee 
enthousiaste ondernemers van 
start met het direct importeren 
van massief teakhouten meubels 
voor binnen en buiten, uit Indo-
nesië. Deze worden rechtstreeks 
aan de klant verkocht. 
Hierdoor sluiten zij de vele scha-
kels in de tussenhandel uit en 
kunnen ze de meubels dan ook 
voor groothandelsprijzen aan-
bieden. 
De meubels worden in eigen 
fabriek door vakmensen ge-
maakt. Dit betekent dat het he-
le productieproces van boom tot 
meubel wordt gecontroleerd. Zo 
wordt de kwaliteit gegarandeerd 
en verdient de lokale bevolking 
een goede boterham. 
’t Teakhuys heeft het maatschap-
pelijk ondernemen hoog in het 
vaandel en adopteert een school 
in de omgeving van de fabriek 
om zo voor werkgelegenheid en 
educatie zorg te dragen. Inmid-
dels is ’t Teakhuys een begrip. 
Het bedrijf is gevestigd aan de 

Steenkade 2 in Beverwijk, ach-
ter Klerq woonwereld en Kos-
mos. In een grote loods staat een 
keur aan meubels voor binnen 
en buiten. Eventueel wordt het 
naar eigen ontwerp op maat ge-
maakt. De voorraad wisselt iede-
re maand. Openingstijden: don-
derdag en vrijdag van 11.00 tot 
17.30 uur, op zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur. Tijdens de koop-
zondagen van de meubelboule-
vard is ’t Teakhuys van 12.00 tot 
17.00 uur open, het bedrijf is te-
lefonisch bereikbaar via 0251-
214021.

Dialezing in de Abeel
IJmuiden - Donderdag 6 no-
vember komt de heer Brouwer 
met een dialezing over een reis 
door Australië. 
Hij laat enige hoogtepunten zien 
van de reis, zoals de rots Alure. 
Eén van de grootste fenomenen, 
348 meter hoog en hij staat be-
kend om zijn prachtige kleuren. 
Die kunnen variëren van diep-

rood tot glimmend zwart na een 
regenbui. De  hoofdstad Canber-
ra, de Indische Oceaan met zijn 
kleurrijke tropische vissen: er is 
heel wat te zien. 
De entree voor deze middag kost 
is 2 euro, koffie, thee en koek in-
begrepen. Deze dialezing word 
gehouden in de Abeel, Abelen-
straat 1, van 14.00 tot 16.00 uur.

Brickyard bluesband
in stage café Witte Theater
IJmuiden - De Brickyard blues-
band is een power roadhouse-
rock bluesband die de dynami-
sche en swingende muziek hoog 
in het vaandel heeft staan.
De band heeft een eigen geluid, 
dat het best omschreven kan 
worden als een samensmelting 
van Amerikaanse en Britse blues 
invloeden. 
Dat deze sound aanslaat bij het 
brede publiek blijkt uit het feit 
dat de band een veel

gevraagde band is in het land. 
De naam van deze band is ont-
staan doordat de band repeteert 
op een locatie, waar vroeger 
een steenfabriek stond, en te-
vens wil de band met het woord 
brick aangeven dat het geen suf-
fe band is. 

Zondag 2 november spelen zij 
vanaf 16.30 uur in het stage ca-
fé in het Witte Theater, toegang 
is gratis.

Scholieren verkennen 
school-thuis-route
Velsen - In het kader van het 
‘Plan van aanpak duurzaam ver-
keersveilige schoolomgeving 
Velsen’ wordt in de gemeente 
Velsen, naast het verbeteren van 
de schoolomgevingen, ook een 
aantal gedragsbeïnvloedingpro-
jecten uitgevoerd. Alle Velsense 
scholen kunnen, via de gemeen-
te Velsen, kosteloos aan deze 
projecten deelnemen. 
In het huidige schooljaar 2008-
2009 wordt aan de Velsense 
scholen een drietal projecten 
aangeboden waarvoor de ge-
meente Velsen subsidie heeft ge-

kregen van de Provincie Noord-
Holland.
1. Het project ‘Streetwise’ van de 
ANWB, waarvoor alle Velsense 
basisscholen zich vorige maand 
via de gemeente hebben kunnen 
inschrijven. Dit project gaat half 
januari 2009 van start. 2. Voor 
de scholieren van het voortgezet 
onderwijs loopt het project ‘Ver-
keersmarkt voor 15 en 16-jari-
gen’. 3. Het project ‘Verkenning 
school-thuis-route’, bestemd 
voor de leerlingen van de brug-
klassen, start deze week op het 
Ichthus Lyceum in Driehuis en 

wordt uitgevoerd door Post Ver-
keerseducatie.

Het doel van dit project is kinde-
ren kritisch te leren kijken naar 
de diverse verkeerssituaties op 
hun nieuwe school-thuis-route 
en hen te leren zich bewust en 
veilig te gedragen in het verkeer.
De kinderen gaan daarvoor in 
kleine groepjes, gewapend met 
onder andere een fototoestel, de 
diverse knelpunten op hun ei-
gen school-thuis-route in beeld 
brengen die zij vervolgens ver-
werken in een presentatie die 
klassikaal wordt besproken. 
Ook andere aspecten als alco-
holgebruik, fietstechniek, dode 
hoek, groepsgedrag, remweg, 
anticiperen, et cetera worden in 
dit project meegenomen.

Bromfietscontrole
Haarlem - De politie hield vori-
ge week woensdag op de Costa 
del Sol tussen 10.30 en 15.00 uur 
een bromfietscontrole. Er wer-
den 29 bromfietsen en snorfiet-
sen gecontroleerd.
Veertien berijders kregen een 
bekeuring voor onder andere het 
rijden zonder rijbewijs (3x), on-
verzekerd rijden (2x) en vanwe-
ge het feit dat de bromfiets te 
hard reed (8x).
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Boek IJmuider 
Reddingsbrigade
IJmuiden aan Zee - Uit handen 
van Hans Rozemeijer, voorzitter 
IJRB, kreeg burgemeester Pe-
ter Cammaert het eerste exem-
plaar van het door Guus Harten-
dorf geschreven jubileumboek 
´IJmuider Reddingsbrigade 75 
jaar´ aangeboden. Dit vond af-
gelopen donderdag plaats in  
strandpaviljoen Zuidpier. 
De auteur ging in op het werk 

dat de vrijwilligers ook achter de 
schermen verrichten en de ste-
vige opleidingen die zij met exa-
mens moeten afsluiten voor-
dat ze op het strand aan de slag 
kunnen.
In het boek komt onder andere 
het ‘gebedel’ voor geld aan de 
orde. Bij nacht en ontij staan de 
vrijwilligers paraat, terwijl ze ook 
nog aan geld moeten zien te ko-

men. 
Weliswaar geeft de gemeen-
te Velsen een financiële bijdra-
ge, maar dat is lang niet toerei-
kend voor de toezichthouden-
de taak en de benodigde mate-
rialen. Bovendien betalen de vrij-
willigers via de contributie ook 
nog voor het mogen redden van 
medemensen.
Hartendorf vertelde dat het boek 
nog ergens onderweg was tus-
sen de drukkerij in Drenthe en 
het strand, zodat de burgemees-
ter maar vast moest beginnen 
aan zijn toespraak. 
Cammaert was nog maar nau-
welijks aan het woord, of daar 
kwamen twee reddingsvoertui-
gen over het strand aanstuiven. 
Een koene redder uit de nood 
stapte uit en rende met het eer-
ste exemplaar het paviljoen bin-
nen dat hij aan zijn voorzitter gaf. 
Rozemeijer kon zo alsnog op tijd 
het eerste exemplaar officieel 
aan de burgemeester overhan-
digen.
Cammaert feliciteerde de briga-
de met het jubileum en prees 
hun inzetbaarheid door de jaren 
heen en sprak de hoop uit dat 
binnenkort er een goede samen-
werking zal groeien met de an-
dere hulpverleningsdiensten in 
de nieuwe veiligheidsregio Ken-
nemerland.

WMO-Raad Velsen
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 ge-
bied van de Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning (WMO). De-
ze wet regelt sinds 1 januari 2007 
niet alleen het welzijn van inwo-
ners met een beperking, maar 
ook voor onder meer oude-
ren, mantelzorgers, vrijwilligers, 
mensen met een psychiatrische 
achtergrond en bijstandsge-
zinnen. En dat is een behoorlijk 
breed spectrum. Hoe pak je zo-
iets aan?

Op 16 oktober heeft de heer Hil-
brand 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 in ontvangst.
De WMO-Raad adviseert de ge-
meente Velsen over onderwer-
pen die een relatie hebben met 
de Wet Maatschappelijke On-
dersteuning. De heer Zuidema 
had in zijn rede aandacht voor 
de goede samenwerking tus-
sen de gemeente Velsen en de 
WMO-Raad. 
Het jaarverslag is te vinden op 
de website van de gemeente 
Velsen.

(foto: www.kovanleeuwen.nl)

Laatste 9 weken open
Opheffing uitverkoop 
Brederode Sport & Mode
IJmuiden - Helaas gaat er weer 
een begrip uit IJmuiden de deu-
ren sluiten! De hedendaagse ma-
laise is helaas ook niet de deur 
van bovenstaande sport- en vrije 
tijdswinkel voorbij getrokken.
Verwoede pogingen zijn mislukt 
en helaas is de reorganisatie ook 
niet geworden wat er van ge-
hoopt werd. 
Duizende schoenen, kleding en 
accessoires worden nu voor in-
koopsprijs en zelfs daaronder 
aangeboden. Er is zeker voor ie-
der wat wils te vinden, of het nu 
tennis-, voetbal-, hockey-, win-
tersport-, bad-, beach- en vrije-
tijdsartikelen betreft, je vind er 
nog van alles voor hem en haar 
en voor jong en iets ouder. 
En dit alleen maar in de aller-
beste merken als, La Coste, Le 

Coq, K Swiss, Nike, Puma, Adi-
das, Esprit, Mexx, Teva, Spee-
do, New Balance, O,Neill, Pro-
test, Donnay,Wilson, Prince, Cal-
cio et cetra.
Voor Bob Kroonenburg betekent 
het dat hij zich 100 procent gaat 
concentreren op zijn Brederode 
Sport in Santpoort en voor An-
dré Beintema dat hij alleen de 
schoenmodewinkel Shoeminoe 
op de langenieuwstraat in IJmui-
den nog behoudt, na ook al in 
juli het filiaal SnowPlanet store 
aan Snowplanet te hebben over-
gedaan. 

De winkel is nog steeds goed 
gevuld maar zal natuurlijk snel 
leger raken. Dus kom snel en 
profiteer van de mega aanbie-
dingen.

‘Een opgeruimd bos’
in het Pieter Vermeulen 
Driehuis - Nu het buiten echt 
herfstweer wordt  kun je in de 
maand november in het Pie-
ter Vermeulen Museum aan de 
Driehuizerkerkweg 34d in Drie-
huis elke woensdag genieten 

van een knusse, gezellige en ook 
spannende  herfst-vertelvoor-
stelling. In de vertelvoorstelling 
‘Een opgeruimd bos’ is er op een 
dag vreemd bezoek geweest. 
Er gebeuren vreemde dingen in 

het bos en de dieren vinden het 
maar niets. Ze gaan op onder-
zoek uit. Zullen ze de vreemde 
bezoeker vinden?
De vertelvoorstelling is voor kin-
deren van 3 tot en met 6 jaar. Het  
start om 14.00 uur en duurt on-
geveer 30 minuten. Daarna is er 
gelegenheid tot knutselen. De 
kosten zijn slechts de entreeprijs 
van 2 euro per kind en 2,50 eu-
ro voor volwassenen. De eerste 
voorstelling start op woensdag 5 
november, en de volgende 12, 19 
en 26 november.
Er is plek voor ongeveer 15 kin-
deren. Wie verzekerd wil zijn van 
een plek kan zich opgeven via 
het emailadres: info@pieter-ver-
meulen-museum.nl of telefoon-
nummer: 0255-536726. Voor de 
wat oudere kinderen, vanaf 9 
jaar, is er de tentoonstelling ‘Hé 
Wattje’, een echte doe-tentoon-
stelling met een leuke speur-
tocht waarbij je van alles te we-
ten komt over hoe bijvoorbeeld 
wind- en zonne-energie werkt, 
wat fossiele brandstoffen zijn, en 
hoe je zelf energie kunt leveren 
en besparen. 
Kortom een middag voor het he-
le gezin!

Gezamenlijke thema’s in havenvisie
Velsen – Duurzame en vinding-
rijke creativiteit zijn nodig om het 
Noordzeekanaalgebied verder te 
ontwikkelen, zo laat het college 
van Velsen weten aan B&W van 
Amsterdam, die in september de 
concept havenvisie uitbracht.

Havens moeten zo min mogelijk 
overlast opleveren voor milieu 
en leefomgeving, is een van de 

standpunten van de havenvisie. 
In Velsen liggen havens en 
woonruimte zo dicht bij elkaar 
dat creativiteit nodig zal zijn om 
een goede balans te bereiken.
De oost-west verbindingen in het 
Noordzeekanaalgebied (NZKG) 
zijn een gezamenlijke zorg van 
de twee gemeenten, waarvoor 
men oplossingen wil vinden. 
Amsterdam biedt haar expertise 

aan om de combinatie haven en 
kustzone aantrekkelijker te ma-
ken. 

Velsen ziet die combinatie im-
mers als sterke troef voor de 
‘metropolitane regio’, waar zowel 
recreatie, wonen als werk moge-
lijk is. IJmuiden is tenslotte zeer 
geschikt als uitgangspunt voor 
watersport. 

Hyacinten rijksmonument?
Velsen-Zuid – Voor de ventila-
tiegebouwen van de Velsertun-
nel, ook wel de ‘Hyacinten’ ge-
noemd, is een voorstel inge-
diend om ze aan te wijzen als 
beschermd rijksmonument. De 
Rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurlandschap en Monumen-
ten heeft bij het college van bur-

gemeester en wethouders hier-
over advies gevraagd. B&W 
stemt graag in met het voorstel 
de ventilatiegebouwen als rijks-
monument aan te wijzen. De ty-
pische gebouwen die al van ver-
re zijn te zien, worden kennelijk 
om hun architectonische en cul-
turele waarde hooggeacht.
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Uitzendkracht met pensioen
IJmuiden – Tien jaar lang werk-
te Hanneke Jonker als uitzend-
kracht voor het uitzendbureau 
DyFlex, net zo lang als het uit-
zendbureau zelf bestaat. Van-
wege het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd en als 
dank voor haar trouwe dienst 
werd ze vrijdag verrast met een 
heuse receptie.
Hanneke leerde Michael Hagen 
kennen toen ze voor een visbe-
drijf werkte. Toen Michael een 

uitzendbureau begon, eerst in 
de Loggerstraat en later aan de 
Kennemerlaan, ging ze met hem 
mee. 
Ze was één van de eerste uit-
zendkrachten en had zelfs een 
vast contract, iets wat uitzon-
derlijk is. ,,We konden haar voor 
van alles oproepen, ze stond al-
tijd voor ons klaar’’, vertelt ves-
tigingsmanager Annemiek List. 
,,Ze was altijd heel flexibel en 
betrouwbaar.’’ Zelf vond Hanne-

Hanneke temidden van Esther, Annemiek en Diana van DyFlex 

ke de afwisseling van het werk 
leuk. ,,Ik heb van alles gedaan, 
zelfs nog een poos op Schiphol 
gewerkt’’, vertelt Hanneke. ,,En 
het klikte met het personeel van 
DyFlex, dat maakte het er alleen 
maar leuker op.’’ Begin dit jaar 
onderging Hanneke een opera-
tie: ze kreeg een nieuwe hart-
klep. Na een poos ging ze weer 
aan het werk. Te vroeg, bleek la-
ter. Ze kreeg allerlei kwalen en 
de huisarts verbood haar nog 
langer te werken, omdat ze daar-
mee haar gezondheid onder-
mijnde. 
Zodoende kon Hanneke alvast 
wennen aan het met pensioen 
zijn. Ze wil straks wat meer gaan 
sporten en het line-dansen weer 
op gaan pakken. Want stilzitten 
is niets voor haar. Ze weet zeker, 
dat ze het werk missen zal. En 
het personeel van DyFlex In Per-
son zal ook zeker Hanneke gaan 
missen.
DyFlex is sinds april overgeno-
men door In Person Uitzendbu-
reau, heet nu tijdelijk als over-
gang DyFlex In Person Uitzend-
bureau en zal vanaf 1 januari 
2009 ook In Person Uitzendbu-
reau gaan heten. 
De vestiging in IJmuiden heeft 
vacatures op diverse vakge-
bieden. Opvolgers van Hanne-
ke kunnen bellen met 0255-
524140.

Open Dagen 
OCK het Spalier
Regio - In Nederland groeien de 
meeste kinderen gelukkig op en 
hebben een veilig thuis. Voor on-
geveer tien procent van de kin-
deren is dat niet weggelegd. Zij 
kampen met psychosociale pro-
blemen en hebben hiervoor pro-
fessionele hulp nodig.
Van 1 tot 9 november is het de 
Week van de Jeugdzorg. Dan 
staat de Jeugdzorg centraal, 
waarbij men laat zien dat er veel 
goed werk wordt verricht in deze 
branche. In de Jeugdzorg biedt 
men professionele hulp, be-
scherming en opvang aan kin-
deren van 0 tot 18 jaar. Ook on-
dersteunt men ouders bij de op-
voeding en verzorging. 
OCK het Spalier is een grote 
jeugdzorgorganisatie in Kenne-
merland. Bij deze instelling vindt 

men de Week van de Jeugdzorg 
een mooi moment om aan be-
langstellenden te vertellen en 
te laten zien hoe zij kinderen 
en hun ouders helpen hun le-
ven weer op de rails te krijgen. 
Men kan op de locaties een kijk-
je achter de schermen nemen. 
Begeleiders - en soms ook jon-
geren - vertellen hoe de hulpvor-
men werken en hoe het leven er 
op de locaties uitziet.
Geïnteresseerden zijn van harte 
welkom op woensdag 5 novem-
ber (15.00 - 17.30 uur) in  Heems-
kerk. Op zaterdag 8 november 
kan men een kijkje nemen ach-
ter de schermen van de loca-
ties in Aerdenhout (11.00-13.00 
uur) en Santpoort-Noord (11.00-
13.30 uur). Tijdens de Open Da-
gen kunnen belangstellenden 

het gebouw van binnen zien, di-
verse presentaties bijwonen en 
met alle vragen over behandel-
groepen, hulpvormen en discipli-
nes terecht bij één van de me-
dewerkers van OCK het Spa-
lier. Meer informatie over OCK 
het Spalier, de Open Dagen en/
of een routebeschrijving staat op 
www.ockhetspalier.nl. Voor be-
zoek aan de locaties Heemskerk 
of Aerdenhout is van tevoren 
aanmelden wenselijk. Voor de 
Open Dag in Santpoort-Noord is 
dit niet nodig.

Expositie
Polderlicht
Regio - Vanaf zaterdag 25 okto-
ber exposeert Fotokring Polder-
licht haar zestien beste werken 
met als thema ‘Overgang’ in Bi-
bliotheek Noord in Haarlem. De 
expositie is gratis te bezichti-
gen tijdens de openingsuren van 
de bibliotheek. Fotokring Pol-
derlicht is een actieve fotoclub 
uit Velserbroek. Voor de exposi-
tie is het thema ‘Overgang’ ge-
kozen. Overgang in de breedste 
zin van het woord. Van licht naar 
donker, van bewolkt naar hel-
der, van warm naar koud en op 
nog veel meer manieren. Aan dit 
thema was een interne compe-
titie verbonden. De werken zijn 
mede beoordeeld door een pro-
fessionele jury van de Fotoaca-
demie. De zestien besten zijn 
te bezichtigen op de expositie 
die van zaterdag 25 oktober tot 
en met donderdag 27 november 
gratis toegankelijk is. Bibliotheek 
Noord bevindt zich aan de Pla-
netenlaan 170.

Het Witte Theater
Film ‘Le voyage 
du ballon rouge’
IJmuiden - Vrijdag 31 oktober 
en woensdag 5 november om 
20.30 uur kunt met korting naar 
de film ‘Le voyage du ballon rou-
ge’ in het Witte Theater aan de 
Kanaalstraat 257 in IJmuiden.

Suzanne (Juliette Binoche) kan 
het even allemaal niet meer aan: 
ze is druk bezig met het voorbe-
reiden van een voorstelling voor 
een Chinees poppentheater, 
haar man zit langere tijd in Ca-
nada en haar buurman weigert 
haar de huur te betalen. 

Omdat ze te weinig tijd heeft 
voor haar kinderen neemt ze de 
filmstudente Song Fang aan om 
op haar 7-jarige zoontje Simon 
te passen. 
Song en Simon maken lange 
wandelingen door Parijs.
De band tussen de twee wordt 
sterker als ze allebei een denk-
beeldige wereld betreden: in de 
straten van Parijs worden ze ge-
volgd door een mysterieuze ro-
de ballon.
Toegang normaal 6 euro, met 
kortingsbon 4 euro.

e2,- korting 
bij inlevering van deze bon voor ‘Le voyage du baLLon rouge’ 
op 31 oktober en 5 november 2008 om 20.30 uur. bon is geldig 
voor 2 personen

‘Night Fever’ 80’s en 
90’s party voor 25+
Regio - De afgelopen twee vrij-
dagavonden is Partycentrum 
Bon Ami goed bezocht door ve-
le gasten uit de regio. Op vrijdag 
17 oktober heeft dj Ger van den 
Brink van Radio 10 Gold de spits 
afgebeten en afgelopen vrijdag 
heeft niemand minder dan mas-
termixer DJ Ben Liebrand de zaal 
flink op zijn kop gezet. ‘Night Fe-
ver’ is dan ook een 80’s en 90’s 
party voor 25+ die iedere vrij-
dagavond in Partycentrum Bon 
Ami wordt gehouden. De gro-
te zaal is in een volwassen jasje 
gestoken en heeft voor de rokers 
een grote inpandige rookruimte. 
De muziek uit de jaren 80 en 90 
roepen ongetwijfeld mooie her-

inneringen op en menigeen zal 
doen besluiten de dansvloer op 
te gaan.
Er is voldoende gratis parkeer-
gelegenheid en speciale toe-
zichthouders zullen een oogje in 
het zeil houden. Desgewenst kan 
de auto weggezet en weer voor-
gereden worden. Een avondje 
Night Fever bedraagt slechts vijf 
euro en dat is inclusief gardero-
be en het gebruik van de toilet-
ten. ‘Night Fever’ heeft onderdak 
gevonden in Partycentrum BON 
AMI aan de dreef 5 in Aalsmeer. 
Het telefoonnummer is 0297-
329168 of 06-33047104. Kijk 
voor meer informatie op www.
nightfever-aalsmeer.nl 

IJmuiden - Buurtcentrum de 
Dwarsligger heeft een gezellige 
rommelmarkt op zaterdag 8 no-
vember van 09.00 tot 12.30 uur. 
Voor het reserveren van een ta-

fel om tweedehands spulletjes 
te verkopen kan gebeld worden 
op maandag 3 november vanaf 
08.00 uur naar 0255-515395.
De koffie en thee staat klaar.

Rommelmarkt
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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.

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 31 oktober: 
ossenstaartsoep, hacheé met ro-
de kool en appelmoes, dessert 
bavaroise. Woensdag 5 novem-
ber: kerriesoep, worteltjes en 
doperwten, gebakken aardappe-
len met gebakken vis en herfst-
vla met slagroom. Vrijdag 7 no-
vember: tomatensoep, preischo-
tel en bitterkoekjesvla. Altijd een 
kopje koffie/thee. Kosten 5,-. Ui-
terlijk 2 dagen van tevoren op-
geven. 
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. Woensdag 
12 november. Kosten 1,50 euro. 
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 wordt de film ‘Law-
rence of Arabië gedraaid. Kaart-
jes zijn dagelijks verkrijgbaar aan 
het buffet tussen 09.00 en 17.00 
uur. in het weekend van 13.30 tot 
16.30 uur.
Cadeaubeurs zaterdag 15 no-
vember 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 7 novem-
ber: goulashsoep, slavink, aar-
appelen, sperziebonen en warm 
appelgebak. Aanvang 12.30 uur. 
Kosten 5,-. Aanmelden maan-
dag 3 november 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. 
Thuisbioscoop vrijdag 7 no-
vember. Sketches Tom Man-
ders in het voorprogramma en 
als hoofdfilm ‘Fanfare’ van Bert 
Haanstra. Aanvang 19.30 uur. 
Kaartjes 2,-. Incl. kopje koffie, 
thee en een hapje.

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Kienen/loterij maandag 3 no-
vember om 14.30 uur. 
Menu van de dag Friet met sa-
té, donderdag 6 november om 
12.30 uur.
Optreden Ludamus (musical 
liedjes) zondag 9 novmeber om 
14.30 uur.
Sint Maarten 11 november. 
Kinderen van de Kompas komen 
langs om hun lampions te laten 
zien. 10.00 uur.
Verkoop damesmode van H&A 
Mode. Dinsdag 11november om 
van 14.00 tot 16.00 uur. 
Menu van de dag stamp-
pot rauwe andijvie met spek-
jes. Woensdag 12 november om 
13.30 uur. Van 10.00 tot 14.00 uur 
Freddy’s cadeaukraam en kerst-
kaarten verkoop.
Optreden Mariksa van der Kolk 
en het Spaarne Kwartet van 
14.30 tot 16.30 uur. Woensdag 
19 november.
Verkoop Rode Kruis (handwerk 

artikelen) donderdag 20 novem-
ber van 09.30 tot 13.00 uur. Om 
12.30 uur menu van de dag ‘Ita-
liaans eten.
Menu van de dag Nasi, woens-
dag 26 november om 12.30 uur. 
Om 14.30 uur creatieve middag, 
kerstkaarten maken.
Optreden de Raddraaiers. 
Zondag 30 november om 14.30 
uur.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 0255-520960.
Beginclub voor les-klaverjas 
(donderdagmiddag). U kunt zich 
hiervoor opgeven via boven-
staand telefoonnummer. 
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
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
Rock ‘n Roll-avond vrijdag 21 november om 20.30 uur. Zaal open 
vanaf 20.00 uur. Kaarten 7,50 aan de balie verkrijgbaar.
Rommelmarkt zondag 2 november van 11.00 tot ongeveer 15.00 
uur.
Workshops op zondag 16 november. Van 12.00 tot 17.00 uur leren 
glasblazen, mozaïeken, schilderen met olieverf, kiezelstenen be-
schilderen of een houten windvanger maken. Eén workshop volgen 
kost 10,-. 
Naaicursus Knip-in op maandag- en dinsdagavond van 19.30 tot 
21.30 uur. Kosten 93,60, in twee termijnen te betalen voor 28 lessen.
ZoMiPo zondag 2 november treden de Ambrosians voor u op in 
dorpshuis Het Terras, Roos en Beeklaan 2 in Santpoort-Noord. Aan-
vang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur. Kaarten 3,- zijn verkrijgbaar bij 
alle locaties waar ZoMiPo-voorstellingen plaatsvinden en zondag 
aan de zaal.

De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden, telefoon 0255-
510186, e-mail info@despil.nl
Vrijdansen zaterdagavond 1 november van 19.30 toto 24.00 uur. 
Kosten 2,50.
De Driehoek is blij met de instrumenten. Waarvoor hartelijk dank. 
Instrumenten kunnen worden afgegeven bij de Spil, want daar is 
beheerder Arie Berghuis nu te vinden.

De Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden, 
telefoon 0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl
Klassiek schilderen begeleidt .door een deskundige docente. 
Kosten voor dertien lessen 72,50. 

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
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buurthuizen
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Ouderennieuws

Getuigen 
gezocht
Santpoort - De politie is op zoek 
naar getuigen van een aanrij-
ding, die vorige week woensdag 
omstreeks 17.30 uur plaatsvond 
op de Hagelingerweg.
Een 49-jarige vrouw uit Velsen 
reed op haar fiets toen zij door 
een onhandige manoeuvre van 
een automobilist kwam te vallen. 
De auto reed vervolgens over 
haar boodschappentas en hand-
tas heen.
Een van de tassen bleef aan een 
wiel van de auto hangen, die en-
kele tientallen meters verder van 
de auto viel. 
De auto die erbij was betrokken 
is grijs van kleur. Meent u iets te 
hebben gezien van de aanrijding, 
dan kunt u bellen met de politie 
via telefoonnummer 0900 - 8844 
(lokaal tarief).

Vogels tijdens de Kunstlijn
Velsen-Zuid -  Ook dit jaar zijn er weer volop fraaie etsen van vo-
gels in de kleinste galerie van Kennemerland. De grutto, het manda-
rijneendje en het roodborstje zijn de nieuwste aanwinsten.
Maar Haije Gemser maakt niet alleen etsen van vogels, er zijn ook 
aquarellen en olieverfschilderijen te bewonderen. 
Iedereen is van harte welkom om te komen kijken, op 1 en 2 novem-
ber van 13.00 tot 17.00 uur aan de Torenstraat 4.
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Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: DansClick (foto) met 
‘Small Hour en Co(te)lette’. Aan-
vang 20.30 uur. 

Rebbelies bij Eetcafé Dinges, 
Kennemerlaan IJmuiden. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal:
MTV presenteert Pete Philly & 
Perquisite. 20.00 uur. Toegang 
15,-. Technovision ft. Paul Kalk-
brenner. 23.00-04.00 uur. Toe-
gang 12,50 vanaf 18 jaar. Kleine 
zaal: Jan Akkerman Band. 21.00 
uur. Toegang 12,50. Tha Big Es-
cape. 23.00-04.00 uur. Toegang 
10,-. vanaf 18 jaar.

Zondag 2 november
 

Dertiende Dorcas Voedselac-
tie. Bij Vomar (IJmuiden) Albert 
Heijn (IJmuiden) en bij de Vomar 
en Dekamarkt in Velserbroek.
Grote rommelmarkt in Sport-
hal IJmuiden. Van 09.00 tot 16.00 
uur. Toegang 2,-, kinderen, onder 
begeleiding gratis.
Kids en Respect in de Hofstede 
Velserbroek. Aanvang 10.30 uur.

‘Heksen in de Koeienstal’ bij 
Informatieboerderij Zorgvrij, Ge-
nieweg Velsen-Zuid. Kinderen 
kunnen er een heksenbrouwsel 
maken van hele vieze ingrediën-
ten. Van 11.00 tot 1.600 uur. 
Paddenstoelenexcursie wan-
delbos Groenendaal in Heemste-
de. Van 11.00 tot 12.30 uur. 
Try-out voor Concours en NK 
Felison Brass in de Vredevorst-
kerk, Laan der Nederlanden 150 
in Beverwijk. Aanvang 14.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Foyerconcert met Bric-
kyard bluesband. Aanvang 16.30 
uur. Toegang gratis.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Kleine zaal: The 
Ska is the Limit. 20.30 uur. Toe-
gang 14,-. Café: Carusella. 21.30 
uur. Toegang gratis.

Maandag 3 november

Collecteweek Stichting Alzhei-
mer Nederland. Tot en met 8 no-
vember.
Woon- Zorg- en Welzijnsca-
fé in het W.F. Visserhuis in IJmui-
den. Van 19.30 tot 21.30 uur.

Dinsdag 4 november
 

Dialezing in de Abeel, Abelen-
straat 1 IJmuiden. Van 14.00 tot 
16.00 uur. Lezing gaat over de 
reis van de heer Brouwer door 
Australië. Toegang 2,-.
Lezing door Marita Mathijsen, 
hoogleraar Moderne Letterkun-
de, in bibliotheek Velsen, Du-
dokplein IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.

Woensdag 5 november 

Stadsschouwburg Velsen: 
Dansshow ‘Dalí Picasso - Miró. 
Aanvang 20.15 uur. Gratis voor-
beschouwing van 19.30 tot 20.00 
uur in de theaterzaal.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Le voyage du 
ballon rouge’. Aanvang 20.30 uur. 
Toegang 6,- met kortingsbon uit 
deze krant 4,-.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Café: Rondjes van 
het huis. 21.30 uur. Toegang gra-
tis.

Donderdag 6 november

Dialezing door de heer G. Brou-
wer over een reis door Australië. 
Van 14.00 tot 16.00 uur. Toegang 
2,- incl. koffie/thee en koek.
Informatieavond over alco-
holverslaving bij Brijder Versla-
vingsszorg, Spaarne 106 in Haar-
lem. 19.30 tot 22.00 uur. 
Stadsschouwburg Velsen: 
Vincent Bijlo met ‘Hallo, hal-
lo, wie stinkt daar zo?’ Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Musicalgroep BOMS 
speelt ‘Weer Wat Nieuws’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.pa-
tronaat.nl): Dommelsch zaal: De 
Dijk (voorstelling is uitverkocht). 
LOS! 23.00-04.00 uur. Toegang 
5,-, gratis met studentenkaart. 
Vanaf 18 jaar. Kleine zaal: Vel-
serherrie presenteert Horse The 
Band. 20.30 uur. Toegang 12,-
. Café: The Dead Science. 21.30 
uur. Toegang gratis.

Donderdag 30 oktober
 

Expositie Fotokring Polderlicht 
in bibliotheek Noord in Haar-
lem. Expositie duurt tot en met 
27 november.
Klaverjassen voor de gehan-
dicaptensport in het Clubge-
bouw De Voltreffer van Full 
Speed, Tolsduinerlaan. Aanvang 
20.00 uur. Kosten 3,-.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Het Zuidelijk To-
neel speelt ‘2019 (Droomspel). 
Aanvang 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.

Vrijdag 31 oktober
Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Viool en piano in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoot-
Noord. Aanvang 20.15 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Le voyage 
du ballon rouge’. Aanvang 20.30 
uur. Toegang 6,- met kortings-
bon uit deze krant 4,-.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal: 
Arid en Greendive. 20.30 uur. 
Toegang 14,-. Laatste Rocket-
fuel! 23.00-04.00. Toegang 5,- 
vanaf 18 jaar. Café: Norrminded. 
21.00 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 1 november

Kunstlijnweekend zie www.
kunst.nu.
Van 10.00 tot 16.00 uur wordt 
in het winkelcentrum Zeewijk 
voedsel voor de Voedselbank 
ingezameld.
Vierseizoenen wandeling Am-
sterdamse Waterleidingduinen. 
Van 10.00 tot 13.00 uur (Voge-
lenzang).
Gratis reparatie van kapot-
te fietsverlichting van 11.00 tot 
15.00 uur op het Velserduinplein 
in IJmuiden.
Jazz Dance Kids van de Dwars-
ligger geven een optreden in 
Technische College Velsen, Bri-
niostraat 12 IJmuiden. Van 16.30 
tot 19.00 uur.
Vesper met Russisch-orthodoxe 
muziek in de Dorpskerk, Burg. 
Enschedelaan 67 Santpoort-
Noord. Aanvang 19.00 uur.

Wat is
er te 
doen

Kids en Respect 
in de Hofstede
Velserbroek - Velserbroek -  
Zondag 2 november zal in wijk-
steunpunt De Hofstede weer 
een theatervoorstelling voor kin-
deren, hun ouders en opa’s en 
oma’s plaatsvinden. Op het pro-
gramma staat dan ‘Peter’s mario-
netten’. Het programma wordt in 
het kader van ‘Kids en Respect’ 
door de Stichting Kinderuitjes 
georganiseerd en is leuk voor 
jong en oud. Aanvang 10.30 uur. 
Kosten 1 euro, kinderen kopen 
een kaartje en hun (groot)ouders 
mogen gratis mee.

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

The Bike Guru gaat verder
IJmuiden – Het is hard gegaan 
met The Bike Guru. In 2005 nam 
Robert Egthuijsen de tweewie-
lerzaak aan de Planetenweg 40 
over van de familie Westgeest. 
Hij begon er met Jeroen West-
geest en samen hadden ze al 
heel wat ervaring. Zij staan voor 
vakkennis en service en streven 
er naar om geen lange wachttij-
den te laten ontstaan. Een fiets 
die in de ochtend ter reparatie 
aangeboden wordt, is vaak die-
zelfde middag al klaar.
Inmiddels werkt er een team van 
zes vakmensen en gaat het ver-
haal een vervolg krijgen. De zaak 
van de buurman is overgenomen 
en dat betekent een uitbreiding 
van maar liefst 130 vierkante me-
ter winkelruimte. Hier wordt be-
gonnen met de verkoop en het 
onderhoud van scooters en mo-
torscooters. In de laatste klasse 
worden exemplaren van 50 cc 
verkocht, maar ook van 500 cc. 
De voornaamste merken die ge-

voerd gaan worden zijn Yamaha 
en Kymco, maar er zijn ook an-
dere merken verkrijgbaar.
Scooters en moterscooters wor-
den steeds meer gebruikt voor 
het woon- en werkverkeer. In Ita-
lië is dit al een hype en het trekt 
steeds verder Europa in. Het is 
snel vervoer maar er zijn geen 
parkeerproblemen, heel handig.
Deze zaterdag is de officiële ope-
ning van de uitbreiding van The 
Bike Guru aan de Planetenweg. 
Iedereen is van harte welkom 
om dit tussen 12.00 en 17.00 uur 
te komen vieren met een hap-
je en een drankje. Er zijn de ko-
mende week ook diverse leuke 
openingsaanbiedingen, zoals 20 
procent korting op alle fietsen en 
50 procent korting op de inter-
graal helmen van het merk Xen-
zo. Ook gaat de motorkleding de 
hele maand november met kor-
ting de deur uit. Zie voor meer 
aanbiedingen de advertentie el-
ders in deze krant.  

Lokale zorg
voor mantelzorgers
Velsen – In goed overleg met 
de WMO-raad heeft wethouder 
Bokking besloten dat het lokaal 
aansturen van mantelzorgbeleid 
een aanrader is voor wat betreft 
‘aanbod op maat’, maar dat an-
derzijds ook moet kunnen wor-
den geprofiteerd van regionale 
voordelen, waar mogelijk.
Zorg voor de mantelzorger is 
vanaf 1 april 2007 al onderdeel 
van het WMO-beleid. De WMO-
raad heeft een aantal aanbevelin-
gen gedaan omtrent mantelzorg. 
Hoe kun je deze mensen berei-
ken, die hun zorg vaak vanzelf-
sprekend vinden en er niet mee 
te koop lopen? Door de zorg die 
mantelzorgers geven ook mee te 
nemen in de indicatie kan ge-
makkelijker respijtzorg worden 
geleverd, als een mantelzorger 
(tijdelijk) uitvalt. Door indicatie 
van mantelzorg (als aanvullen-
de zorg) bij het CIZ wordt man-
telzorg erkend en zijn mantelzor-
gers beter te bereiken. Zo kun-
nen zij beter actief worden bena-
derd met informatie.
De WMO-raad vindt verder dat 
kennis over mantelzorg moet 

worden bevorderd. Vanuit de 
subsidie voor mantelzorg zou 
een onafhankelijke mantelzorg-
regelaar in het WMO Loket moe-
ten werken, vindt de WMO-raad. 
Op advies van de WMO-raad 
gaat de gemeente zich specifie-
ker richten op jonge mantelzor-
gers, mantelzorgers van mensen 
met psychische problemen en 
allochtone mantelzorgers, omdat 
deze vaak buiten beeld blijven. 
Drie zorg- en hulpverleningsin-
stanties, Stichting Maatschap-
pelijke Dienstverlening, MEE en 
Tandem hebben met de gemeen-
te een intentieverklaring onder-
tekend om mantelzorg meer be-
kendheid te geven door middel 
van publiciteit.
Maandag 10 november wordt 
in het Thalia Theater een man-
telzorgdag georganiseerd voor 
mantelzorgers, met diverse ac-
tiviteiten, een lekkere lunch en 
cabaret. Voor meer informatie 
kan men zich wenden tot Tan-
dem. Alle bekende mantelzor-
gers in Velsen hebben al een uit-
nodiging ontvangen. (Karin Dek-
kers)
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Sponsorwedstrijd voor 
‘t Olde Manegepeerd
Velsen-Zuid – Manege De 
Groene Heuvel organiseert zon-
dag 2 november een sponsor-
springwedstrijd voor het mane-
gepaardenrusthuis ‘t Olde Ma-
negepeerd in Damsholte. Een 
aantal oude manegepony’s staan 
daar heerlijk van hun oude dag 
te genieten en hopelijk in de toe-
komst nog veel meer lieve ma-
negepaarden en pony’s. Stich-
ting ‘t Olde Manegepeerd is in 
1997 opgericht door Rika en Ap-
pie Lassche en heeft tot doel uit-
gewerkte manegepaarden een 
goede oude dag te geven. Een 
ander doel van de stichting is om 

mensen en manegehouders in 
het bijzonder, bewust te maken 
van het feit dat een oud mane-
gepaard niet altijd naar de slacht 
hoeft te gaan omdat er andere 
alternatieven zijn. 
In totaal staan er zo’n 40 oude 
manegepaarden en de onkos-
ten voor deze dieren gaan ie-
dere maand door. De wedstrijd 
is bedoeld als financieel steun-
tje in de rug. Alle deelnemers 
zijn met een sponsorformulier 
op pad geweest om zoveel mo-
gelijk geld binnen te halen voor 
de pensionpaarden. Inschrijven 
is nog mogelijk aan de bar op 

zondag. Kosten voor deelname 
zijn tien euro. Op 28 december 
zal het sponsorgeld overhandigd 
worden. Iedereen mag mee naar 
’t Olde Manegepeerd om met ei-
gen ogen te zien hoe goed daar 
voor de paarden gezorgd wordt. 
De eigenaren hebben nog krui-
wagens, rieken, scheppen en 
muurverf in frisse kleuren nodig. 
Wie nog iets heeft staan, kan dat 
inleveren bij de bar. Deelnemers 
krijgen na afloop van de wed-
strijd een paardvriendelijk ca-
deautje van Spaanderman Dier-
voeders uit Velserbroek en voor 
een deel van het prijzengeld 
zorgt Prominent Sport uit dezelf-
de plaats.
Meer informatie bij Frédé-
rique van Weering, telefoon 06–
45316608 of fvanweering@hot-
mail.com.

Mark Scholten boekt 
belangrijke overwinning
IJmuiden - De herfstvakan-
tie was er de oorzaak van dat er 
slechts vijf partijen werden ge-
peeld afgelopen donderdag in 
de Eksterlaan. Maar zoals wel 
vaker blijkt, zegt kwantiteit niet 
zoveel. De partijen werden stuk 
voor stuk op het scherpst van de 
snede gespeeld en pas na een 
uur spelen was de laatste partij 
gespeeld. Dit keer was Koen van 
de Velde als eerste klaar, en dat 
gebeurt zelden of nooit. Oorzaak 
was zijn tegenstander Ingmar 
Visser, die na twee pionnen te 
hebben veroverd, de partij koel-
bloedig naar winst speelde. In de 
partij tussen Boy Wu en Menno 
Jaspers leek Menno er met de 
volle buit van door te gaan door 
de dame van Boy te winnen. Boy 
kreeg echter met een truc de da-
me van Menno in bezit, maar 
bemerkte tot zijn schrik dat de-
ze truc toch wel erg veel mate-
riaal had gekost en moest toe-
laten hoe Menno met een sur-
plus aan materiaal zijn koning 
mat zette. Thomas Lichtendaal 
begon uitstekend tegen Marco 
Wellinga, maar eenmaal op voor-
sprong wist Thomas het allemaal 
niet meer zo goed. Zijn gewon-
nen materiaal leverde hij lang-
zaam in, totdat Marco zelfs op 
voorsprong kwam. Thomas vond 
het daarna welletjes en Marco 

kon opgelucht ademhalen.
Quinten Otte en Barry Broek 
speelde een kraker. Quinten 
kwam met twee torens de verde-
diging van Barry binnengevallen 
en maakte een loper buit. Daar-
op verspeelde Quinten zijn to-
ren maar met een paar vrijpion-
nen als compensatie leek winst 
voor Quinten niet uitgesloten. 
Na lang puzzelen in het eind-
spel kwamen beide heren ech-
ter uit op remise. Mark Scholten 
en Thomas Otte, beiden hoog op 
de ranglijst, moesten tegen el-
kaar aantreden. Het werd een 
schaakgevecht met twee ver-
schillende stijlen. Het opportu-
nistische spel van Thomas en het 
degelijke spel van Mark. Maar 
Mark liet zich niet van de wijs 
brengen door het dreigende spel 
van Thomas. Mark won eerst een 
kwaliteit bouwde zijn winst zorg-
vuldig uit en kon na een uur spe-
len de winst bijschrijven. Zie ook 
www.schaakclubkijkuit.nl.

Inschrijving zaalvoetbal 
voor stratenteams bijna vol
Velserbroek - Afgelopen weken 
hebben vele straten zich aange-
meld. Er zijn nog slechts enke-
le plaatsen vrij voor het komende 
zaalvoetbaltoernooi. Het hoeft ui-
teraard geen wereldteam te zijn, 

bij dit toernooi draait immers al-
les om de gezellige dag die men 
met de hele buurt beleeft. 
De teams strijden om verschil-
lende prijzen. De winnaar van 
het toernooi krijgt de wisselbo-

kaal van hoofdsponsor: Rabo-
bank Velsen & omstreken. Meest 
Waardevolle Speler - Ovenbouw 
Holland, Beste Scheidsrechter-  
van Waalwijk van Doorn Make-
laars, Beste Keeper - Centragas 
van Galen, Fairplay Cup - Bouw-
bedrijf Waleveld & Zn. Voor de or-
ganisatie is het een compliment 
dat de sponsoren een hechte en 
trouwe groep vormen. Ook de 
activiteiten voor de kinderen en 
de afsluitende feestavond, met 
altijd weer prominente gasten, is 
al een reden om een team met 
de straat te formeren. De voor-
rondes worden gehouden in het 
weekend 24 en 25 januari 2009. 
Zes teams gaan op de finaledag, 
zaterdag 31 januari 2009, uitma-
ken wie zich een jaar lang kam-
pioen van Velserbroek mag noe-
men. Opgave bij Peter Geldof, te-
lefoon 06-11155083 of Rob Tou-
sain, telefoon 06-28660287. On-
line aanmelden is ook mogelijk 
via www.stratenteams.nl of aan-
melden@stratenteams.nl.

SC Santpoort 3 verrast 
Lasker 1 met 6,5 – 1,5
Velserbroek - Het derde van 
Schaakclub Santpoort speelde 
vorige week vrijdag in het Pol-
derhuis in Velserbroek tegen 
Lasker 1. Santpoort 3 speelde 
met 2 jeugdige invallers Daan en 
Bas Haver en ze deden dat meer 
dan voortreffelijk. Beiden wisten 
binnen het uur de beide senio-
ren op hun rug te leggen 2-0. Dit 
was een enorme opsteker voor 
het team. Willem Dijkman had 
ook al een stuk van zijn tegen-
stander te pakken, maar Ronald 
Hoekstra stond 2 pionnen achter 
en Hans Kors 1 pion, terwijl Ou-
ker de Jong met zwart een kwal 
achterstond. Goed berekend 
zouden ze op 4,5-3,5 kunnen ko-
men, maar Ronald wist ondanks 
zijn achterstand een niet te stop-
pen aanval in te zetten en na-
dat Ronald al lang en breed aan 
de bar in de kantine van het Pol-
derhuis zat, zat zijn tegenstan-
der nog altijd achter het bord te 
overdenken wat er nu allemaal 
verkeerd was gegaan. De kop-
borden Hans Kors, Gerard Swier 
en Rob Buschman speelden al-
lemaal remise, Wim had inmid-
dels ook gewonnen 5,5-1,5. Al-
leen Ouker de Jong die nu een 
volle Toren, een pion en ook nog 
in tijd achter stond was nog aan 
het zwoegen. De oude meester 
had het moeilijk en velen gaven 
geen cent meer voor zijn kansen, 

maar de koning van zijn tegen-
stander stond ongelukkig en Ou-
ker bleef onder druk de goede 
zetten doen en probeerde eeu-
wig schaak te forceren. Wonder 
boven wonder lukte dat en zijn 
tegenstander gaf zelfs op. Ou-
ker keek nog eens goed naar 
het bord en zag dat het zelfs mat 
was. Gefeliciteerd Ouker nie-
mand heeft ooit een partij ge-
wonnen door op te geven en de-
gene die in het schaken de laat-
ste fout maakt verliest. 
De C junioren van Santpoort 
speelden de tweede ronde van 
het NK voor clubteams. In de 
eerste ronde moesten zowel Ilias 
van der Lende en Miquoel Ad-
miraal verstek laten gaan om-
dat ze beiden het EK speelden. 
De tweede ronde tegen de Toren 
met spelers van allemaal boven 
de 1800 werd er met 2,5-1,5 ge-
wonnen, een prestatie van for-
maat. De tweede wedstrijd werd 
het zelfs 4-0 tegen SV Leusdal. 
Hierdoor bereikte Santpoort een 
voorlopig derde plaats. Ilias van 
der Lende, Miquoel Admiraal, 
Wim Laurens Gravemaker en 
Menno Schaefer (de zoon van) 
spelen op 8 november hun der-
de ronde. 
Voor meer informatie www.
schaakclubsantpoort.nl of 
tel.023-7522785 Wim Gravema-
ker. 

Spectaculaire 
combinaties bij DCIJ
IJmuiden - Dammen is boven-
al een strategisch spel. Een dam-
mer zal altijd moeten proberen 
om een zo sterk mogelijke po-
sitie te verkrijgen. Combinatie-
spel is veelal een hulpmiddel 
om tot een betere positie te ko-
men. Maar soms zijn de combi-
naties zo diep of verrassend dat 
een speler ze overziet. Jesse Bos 
en Cees van der Steen voerden 
aanvankelijk de spanningen in 
het middenspel danig op. Plotse-
ling kreeg Bos een kans zijn niet 
geringe talenten aan te wenden 
en maakte met een fraaie com-
binatie een eind aan de partij. 
Bram van Bakel speelde stra-
tegisch een sterke partij tegen 
Cees Pippel. Maar ook hij werd 
het slachtoffer van een niet alle-
daagse slagzet. Na al het geweld 
kon hij onmiddellijk opgeven. 
Leo Binkhorst bezondigde zich 
aan wat strategische misvat-
tingen. Paul Smit kon met goed 
spel deze fouten afstraffen en 

won verdiend. Van een hoog 
amusement waarde was de 
strijd die Kees van Nie en Ni-
cole Schouten uitvochten. Eerst 
kwam Van Nie een schijf voor 
maar wist nauwelijks te profite-
ren van dat voordeel. Nadat hij 
pardoes twee schijven teruggaf 
kwamen de spelers maar remi-
se overeen. Jacqeline Schou-
ten kreeg en greep de kans om 
doormiddel van een combinatie 
Jan Maarten Koorn een neder-
laag te bezorgen. Voor een sen-
sationele uitslag zorgde Dana 
van der Wiele. De 11-jarige Da-
na pakte de zaken stevig aan en 
zette Berrie Bottelier al vanuit de 
opening onder grote druk. 
Met goed geconcentreerd spel 
kon zij een verdiende winst be-
werkstelligen. Broer Vince deed 
het al niet minder. Piet Kok 
moest alle zeilen bijzetten om 
een gemotiveerd spelende Vin-
ce van der Wiele van de winst af 
te houden. 

Dat een remise, zoals de ondes-
kundige vaak beweren, saai is, 
ging in het treffen tussen Koos 
de Vries en Jan Apeldoorn zeker 
niet op. Lange tijd lag het initia-
tief  bij De Vries maar met secuur 
verdedigen slaagde Apeldoorn 
erin de stand gelijk te houden. 
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Mike van der Vecht 
Kampioen Dacia Logan
Velserbroek – Vorig weekeinde 
is de Velserbroekse Mike van der 
Vecht op het Circuit van Zand-
voort  Nederlands kampioen ge-

worden met de Dacia logan. In 
2007 maakte Mike ziin debuut in 
deze klasse en werd tweede tij-
dens het kampioenschap. Daar-

om wilde Mike ook dit seizoen in 
deze klasse rijden om kampioen 
te worden. Dat is hem gelukt, 
maar makkelijk ging dat niet.
Tijdens de start van het seizoen 
werd de eerste race op Zand-
voor gewonnen. In de tweede 
race op Circuit Zolder in Belgiё 
werd Mike derde omdat hij pech 
kreeg. De derde race in Assen 
werd gewonnen en daarna won 
hij in Zolder overtuigend. In As-
sen had hij motorpech en viel 
hij uit. Tijdens de laatste race in 
Zandvoort moest Mike minimaal 
bij de eerste tien eindigen. In het 
begin lag hij mooi op kop, maar 
een lekke band gooide roet in 
het eten. Uiteindelijk wist hij als 
zevende over de streep te komen 
en was het kampioenschap vei-
lig gesteld. Dankzij de sponsors 
Koene Auto, Renault Velserbeek 
en Mijnpolis.nl heeft Mike dit 
seizoen zijn kampioenschap bin-
nen kunnen halen. Volgend sei-
zoen wil hij in de Reanault clio 
cup uitkomen.

Nieuws van schaakclub Kijk Uit
Opmars Paul Koper gestuit
IJmuiden - Nieuwkomer Paul 
Koper kwam binnen op de vijf-
entwintigste plaats, de week 
daarop twintigste toen veertien-
de en twaalfde, vervolgens bru-
taal de top tien binnengedron-
gen naar plaats acht en werd tot 
stilstand gebracht door Andries 
Visser, die hem heel geduldig en 
met genoegen zijn eerste neder-
laag bezorgde.
Maar er gebeurde meer de-
ze avond vol adrenaline in het 
Jan Ligthartgebouw. Coleen Ot-
ten had drie pionnen en een to-
ren tegen Sinclair Koelemij twee 
pionnen en een toren. Met stug 
verdedigen wist Sinclair remi-
se te maken. Peter Hamersma 
had in het eindspel tegen An-
dré Kunst twee torens met loper 
en André twee torens met paard. 
Het feit dat het paard van André 
zich vrij kon bewegen en de lo-
per van Peter zichzelf in de weg 
stond betekende de overwinning 

van André.
Patrick de Koning tegen Jan Jan-
sen was in het begin een ge-
lijkopgaande partij, een beet-
je saai eigenlijk. Tot Patrick er 
de beuk ingooide en zijn dame 
wegblunderde. Jan wilde niet 
achterblijven en liet een pion van 
Patrick doorlopen en promove-
ren tot dame die Patrick vervol-
gens weer in de uitverkoop gooi-
de: 0-1.
Vooral als je begint met schaken 
word je gewezen op het gevaar 
van de paardvork en daar op te 
letten. Helaas, soms slijten die 
lessen en word je op hardhandi-
ge wijze en op het voor jou ver-
keerde moment hier weer aan 
herinnerd. Dat overkwam ach-
tereenvolgens Andries Kout-
hoofd tegen Johan van Velthuij-
sen, Peter Groeneweg tegen Sie-
bren Frolich en Jaap Beekhuis 
tegen Dick Wijker.
Ook de computer die de partij-

en indeelt had zijn dag niet en 
Louw Post werd hiervan de du-
pe. Spelen tegen Sebastiaan van 
Westerop, die een zeshonderd 
punten in rating hoger staat, is 
bij voorbaat een onmogelijke op-
gave en na achttien zetten gaf 
Louw op.
Na diverse nederlagen de af-
gelopen weken van Wim Geels, 
was er weer een overwinning 
voor hem. Kees Giesberts dacht 
dat het al vijf december was en 
daar maakte Wim graag gebruik 
van. 
Tijdens de partij zag je hem 
steeds vrolijker worden en met 
een glimlach van oor tot oor 
verliet hij het gebouw. Zie ook 
ww.schaakclubkijkuit.nl.

Goed resultaat voor 
dansers van Ter Horst
IJmuiden - Het afgelopen week-
einde deden twee paren van 
danscentrum ter Horst mee aan 
de Miss Ballroom Champion-
ships 2008 in Amstelveen.
Op de zaterdag streden Ton Jon-
man met Wilma Overeem in de 
senioren C1 klasse. Zij dansten 
naar wat ze waard waren en be-
reikten uiteindelijk de tweede 
ronde. De zondag was voor de 
‘jeugd’.  Bij de debutanten 4 de-
den mee Tom Mantje met Nao-
mi Ebbeling.
Dit deden zij niet onverdienste-
lijk. Bij Latin American bereik-
te zij de halve finale. Bij de ball-
room dansen werd het nog beter. 
Het dansen van de finale werd 

gehaald. In deze finale werden 
zij knap zesde. Weer een beker 
toegevoegd aan hun arsenaal. 

Klaverjassen 
Stormvogels
IJmuiden - Vrijdag 24 oktober 
waren er weer acht tafels bezet. 
De hoofdprijs een dekbed en 
een elektrische onderdeken ging 
naar mevrouw W. Retz.
Volgende week zijn de prijzen 
bij het klaverjassen een rollade, 
drank en nog veel meer. 
Vrijdag 31 oktober is er weer kla-
verjassen in de kantine van IJVV 
Stormvogels, Zuiderkruisstraat 
72 in IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur. De hoofd-
prijs in de loterij is dan een bood-
schappenmand. 

Meer informatie: Henk Retz:, te-
lefoon 06-34040940 of hj.retz@
quicknet.nl. Zie ook kjv-stormvo-
gels.nl.

Catwijck vernedert 
Strawberries
Driehuis - In de 4e Klasse heeft 
Strawberries heren 1 een uitne-
derlaag geleden. Er werd met 7-0 
verloren van koploper Catwijck. 
Opvallend, aangezien de stand 
met rust nog maar 1-0 was. 
Catwijck sloeg af en de spits 
sloeg binnen tien seconden op 
doel. De doelpoging ging naast. 
Er werd veel balverlies geleden 
op het middenveld en achter-
in kwam de verdediging onder 
grote druk te staan. Strawberries 
kwam niet meer dan drie keer in 
de cirkel van de tegenstander. 
Spits Daan van Poorten kwam 
oog in oog met de boomlange 
doelman van Catwijck te staan, 
maar helaas faalde hij. Een paar 
minuten later stond hij weer vrij 

voor de keeper, maar in een ge-
vaarlijke situatie raakte hij ge-
blesseerd aan zijn hoofd. Tijdens 
de strafcorner die op de overtre-
ding van Catwijck volgde schoot 
Mick Koers de bal in het doel. De 
scheidsrechter was echter van 
mening dat de rechtsvoor met 
gevaarlijk spel scoorde, waar-
door hij het doelpunt afkeurde. 
In de tweede helft zakte Straw-
berries terug en kwam het weer 
niet toe aan aanvallen. Catwij-
ck scoorde binnen tien minuten 
vier keer en vernederde daar-
mee het jonge team uit Velsen. 
Er werd nog twee keer gescoord 
en daarmee eindigde het duel in 
een nederlaag voor Strawber-
ries: 7-0. 

Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

zaterdag 1 november

zondag 2 november

odin‘59 (1a)-rijnvogels - 14.30
Kennemerland (2a)-WvHedW - 14.30
IJmuiden(3a)-opperdoes - 14.30
reiger boys-Jong Hercules (3a) - 15.00
edo (3b)-roda’23 - 14.00
velsen (4d)-Kon. HFC - 14.30
Sp. martinus-vvH/velserbroek (4d) - 14.30

Hollandia-ado ‘20 (hoofdklasse) - 14.00
de Kennemers (1a)-FC breukelen - 14.00
SvW’27-Stormvogels (2a) - 14.00
vSv (2a)-Hellas Sport - 14.00
dem (2a)-de Flamingo’s 64 - 14.00
edo (2a)-Westfriezen - 14.00
velsen-dSS (3b) - 14.00
onze Gezellen (3b)-Fortuna W. - 14.30
Zaanlandia-FC velsenoord (4C) - 14.00
SvIJ (4d)-Geel Wit - 14.30
Schoten (4d)-olympia Haarlem - 14.00
Wijk aan Zee-beverwijk(5C) - 14.00
Waterloo (5d)-vogelenzang - 14.00
dSov-terrasvogels (5d) - 14.00

Velsen krijgt spindelschuiven
Velsen – Spindelschuiven zijn 
rioolkleppen die met Real Time 
Controll (RTC) worden bestuurd 
bij hevige wateroverlast. Deze 
spindelschuiven zorgen ervoor 
dat water tijdelijk wordt tegen 
gehouden, zodat een soort tijde-
lijke wateropslag ontstaat. Daar-
door wordt voorkomen dat over-
tollig (regen)water te snel naar 
oppervlaktewater wordt doorge-
sluisd. ,,Spindelschuiven werken 

als het ware als een mini-berg-
bezinkbassin,’’ vertelde wethou-
der Verkaik. De gemeente heeft 
een budget van 360.000 eu-
ro beschikbaar gesteld voor de-
ze nieuwe schuiven. Deze zullen 
worden geplaatst bij rioolrenova-
tie of in geval van ingreep in een 
riool. Op die manier kan het nog 
wel flink wat jaren duren voordat 
alle riolen van de nieuwe spin-
delschuiven zijn voorzien.
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Geslaagd school 
volleybaltoernooi
IJmuiden - Het jaarlijks door de 
gemeente Velsen gefinancier-
de en door Smashing Velsen ge-
organiseerde volleybaltoernooi 
was ook dit jaar weer een suc-
ces. Het toernooi wordt al enkele 
jaren in de herfstvakantie geor-
ganiseerd en is zo populair dat er 
ieder jaar steeds meer teams wil-
len meedoen. Ook dit jaar waren 
er weer (veel) meer inschrijvin-

gen en dat leidde al tot de eer-
ste problemen. Want hoe organi-
seer je nu een toernooi met zo-
veel teams op één dag?
Het recept: ‘We nemen 17 ba-
sisscholen, 88 teams en onge-
veer 500 kinderen, één sport-
zaal en een stuk of dertig vrijwil-
ligers. We knutselen acht speel-
velden met badmintonnetten en 
plakband in elkaar. Voor de och-

tend maken we 8 poules voor de 
groepen 5 en 6 en voor de mid-
dag 16 poules voor de groepen 
7 en 8. We verdelen alle teams 
over poules en laten de kinde-
ren spelen.’ 
In de ochtend speelden de teams 
uit de groepen 5 en 6 en na de 
super spannende finale zijn de 
volgende winnaars uit de bus 
gekomen. Op één het team van 
de Duinroos nummer 4, op twee 
het team van het Anker nr. 1, op 
drie het team van de Bosbeek 
nummer 2 en op de vierde plaats 
het team van de Ark nummer 1.
In de middag speelden de teams 
uit de groepen 7 en 8 en ook hier 
werd in de finale na een hefti-
ge strijd de winnaars bekend. 
Op de eerste plaats het team 
van de Beekvliet nummer 9, op 
de tweede plaats  het team van 
de Klipper Zeewijk nummer 6, 
op de derde plaats het team van 
de Molenweid nummer 2 en op 
de vierde plaats het team van de 
Molenweid nummer 3. De wis-
selbeker ging naar de basis-
school de Duinroos omdat zij de 
combinatie van het beste teams 
van de ochtend en de middag 
per school hadden. De wisselbe-
ker zal nadat deze is gegraveerd 
op school worden afgeleverd. 

Quick Sun sponsort 
dames Stormvogels
IJmuiden – Sinds dit seizoen heeft het eerste en enige dameselftal 
van Stormvogels een nieuwe sponsor: zonnestudio Quick Sun stak 
de meiden in een compleet nieuwe outfit. Of het nu aan de nieuwe 
kleding ligt of aan de behendigheid van het elftal in het midden ge-
laten: het dameselftal onder leiding van R. Wortman doet het goed 
en staat in de hoogste regionen van hun klasse.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Zaterdag 25 ok-
tober konden veertien leden de 
weg vinden naar het clubhuis 
van sportvereniging Full Speed 
afd: Klootschieten. Twee teams 
van vier en twee teams van drie 
spelers kwamen uit de bus rol-
len. De Beeckestijnroute was 
aan de beurt, een route die bijna 
alle soorten wegen en paden be-
vat, van modder tot asfalt.
Over het weer had men geen 
klachten, droog en zonnig 
herfstweer. Vroeg in de ochtend 
was het fris, maar later op de dag 
werd de jas weer te warm. Dirk 
had vorige week, bij het per-
soonlijk kampioenschap, een gat 
geslagen, en ook in de wekelijk-
se wedstrijden staat hij nu een 
punt voor op Nico. Dat beloofd 
een spannende strijd in het pun-
tensysteem te worden. 
Team 1 met Dirk, Harm en Ber-

tus, werden eerste met 61 scho-
ten en 97 meter, een hele mooie 
score. Team 4 met Bianca, Sonja, 
Willem Kr. en Nico, werden twee-
de met 72 schoten en 11 meter. 
Team 2 met Lia, Ton, Jan St. en 
Henk, werden derde ook met 72 
schoten maar met 8 meter. Team 
3 met Dries, Ina en Bertie, wer-
den vierde op 88 schoten en 30 
meter. Op de agenda staat zon-
dag 9 november het rondje van 
Apeldoorn. Zijn er nog liefheb-
bers voor dit leuke toernooi? 
Dirk en Bianca kunnen niet. Het 
liefst iemand met een auto, de 
meerijders betalen een vergoe-
ding voor de brandstofkosten. 
Neem hiervoor contact op met 
Ton Boot. 
Informatie: Nico Prins, telefoon 
0255–518648 of Dirk Sieraad, 
telefoon 0255–515602. Zie ook 
www.svfullspeed.nl.

VSV C3 heeft sponsor 
voor hun trainingspakken
IJmuiden - West 4-glasvezelprojecten is een jonge onderneming, 
die graag de jeugdafdeling van VSV sponsort, tenslotte heeft de 
jeugd de toekomst. De C3 selectie van VSV is een enthousiast, leer-
gierig en leuk team dat onder leiding van hun nieuwe trainer Egon 
Heini er alle vertrouwen in heeft dat het een boeiend, leerzaam en 
leuk seizoen gaat worden. Ontwikkeling, plezier en als afgeleide ook 
resultaat zullen ongetwijfeld hand in hand gaan! 

Fons Gijtenbeek wint 
IJZZV zuidpier wedstrijd
IJmuiden - Fons Gijtenbeek 
heeft op fenomenale wijze de 
zesde zuidpier wedstrijd gewon-
nen door met 62 vissen de club 
record te verbeteren heeft hij zich 
stevig op de eerste plaats van de 
competitie genesteld. Fons werd 
eerste met 62 vissen met een to-
tale lengte van 1669 centimeter. 
Leo Kempe werd tweede met 58 
vissen met een totale lente van 
1510 centimeter. Ronald Gato-
winas werd derde met 47 vissen 
met een totale lengte van 1263 

centimeter. 
Bij de koppels werden Fons Gij-
tenbeek en Maarten Hollander 
eerste met 87 vissen met een to-
tale lengte van 2348 centimeter. 
Henk Deutekom en Jaap Kossen 
werden tweede met 69 vissen 
met een totale lengte van 1736 
centimeter. 
Hans Hendriks en Vincent van 
Wendel werden derde met 58 
vissen met een totale lengte van 
1528 centimeter.
Tijdens mooi visweer werd het al 

snel duidelijk dat er veel vis ge-
vangen zou worden de eerste 
tien minuten werden de eerste 
wijtingen met drie tegelijk bin-
nen gehaald, vooral Fons was 
daar een meester in. 
Er zijn 810 vissen gevangen 
voornamelijk wijtingen verder 
bestond de vangst uit, bot, gul, 
steenbolk, tong, meun, schar en 
zeebaars. Fons Gijtenbeek ving 
de langste vis een gul van 43 
centimeter. 
In paviljoen van de familie Tim-
mers, onder het genot van een 
hapje en drankje, verzorgden 
Vincent van Wendel en Maarten 
Hollander de tombola. De prijs-
uitreiking werd verzorgd door 
Hans Hendriks.

Nieuwe sponsor
voor VVH/Velserbroek
Velserbroek - D1 van VVH/Velserbroek heeft een nieuwe sponsor, 
Brederode Sport sponsort de tenues en de trainingspakken.
D1 veel voetbalplezier in jullie nieuwe outfit en ga zo door met de 
goede prestaties van jullie team. Brederode Sport bedankt voor de 
tenues en de trainingspakken.

VSV C1 klaar 
voor winter
IJmuiden - Afgelopen zater-
dag heeft VSV C1 winterjassen 
ontvangen van Hexapoda On-
gediertebestrijding uit Velser-
broek. Directeur/eigenaar Ri-
chard Zuidema was naar sport-
park de Hofgeest gekomen en 
sprak de mannen van VSV C1 
toe in de bestuurskamer. ,,De te-
genstander is al met 1-0 versla-
gen als je ze aan ziet komen”, al-
dus een trotse Zuidema. Nadat 
de teamfoto was genomen be-
gon de C1 met zelfvertrouwen 
aan hun wedstrijd. Deze is met 
2-0 gewonnen. 
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De Jonge Stem is er klaar voor
IJmuiden – Afgelopen zondag 
heerste er grote bedrijvigheid 
in De Abeel. Hier hield jeugd-
musicalvereniging De Jonge 
Stem een extra repetitie. Op 
14 en 15 november staan zij 
in de Stadsschouwburg Vel-
sen met de musical Oklaho-
ma. De musical speelt zich af 
in het Amerika aan het begin 
van de vorige eeuw. Het was 
de eerste musical die Os-
car Hammerstein en Richard 
Rodgers samen schreven. 

Oklahoma wordt ook wel de 
grootvader van de musicals ge-

noemd, omdat hier voor het eerst 
de muziek deel uitmaakte van 
het verhaal.
De Jonge Stem koos voor deze 
musical, omdat er veel in gedanst 
wordt en omdat het hele ensem-
ble vaak op het toneel staat. Re-
gie is in handen van nieuwkomer 
Danny van Zuylen, die begon als 
regieassistent maar later de re-
gie overnam. Er is ook een nieu-
we choreografe: Susanne Drie-
dijk, terwijl Olaf Windey weer 
muzikaal leider is.
De laatste puntjes worden op de 
spreekwoordelijke i gezet. Zon-
dag werd er voor het eerst in de 

De Jonge Stem is klaar voor de musical Oklahoma 

kleding gerepeteerd, het zag er 
allemaal fleurig en verzorgd uit. 
De jonge regisseur weet wat hij 
wil en geeft duidelijke aanwijzin-
gen. ,,Dat was te soft. Het moet 
een ruwe cowboyzoen zijn’’, zegt 
hij nadat twee spelers elkaar ge-
kust hebben. ,,Deze monoloog 
moet achter elkaar door, geen 
pauze laten vallen’’, zegt hij la-
ter tegen een speler. Als het koor 
van twee kanten opkomt, stuurt 
hij ze terug: ,Dat moet enthousi-
aster, met meer energie.’’
De spelers volgen zijn aanwijzin-
gen nauwkeurig op. Het valt op, 
dat zij heel gedisciplineerd wer-
ken. 
Regelmatig manen zij elkaar tot 
stilte als er gepraat wordt. Als ze 
niet in het spel meedoen leven 
de jongeren vanaf de kant mee 
en er wordt geapplaudisseerd als 
een lied goed gaat. Ook wordt er 
veel gelachen. Na een huwe-
lijksaanzoek zegt de aanstaan-
de bruidegom verbaasd: ,,Dan 
komen er kinderen.’’ Alsof hij dat 
nog niet eerder bedacht had. De 
leden van De Jonge Stem heb-
ben de grap natuurlijk al va-
ker gehoord, maar moeten er 
evengoed weer om lachen. De-
ze repetitie smaakt naar meer en 
maakt duidelijk: De Jonge Stem 
is er klaar voor, om op 14 en 15 
november weer te gaan stralen 
in de Stadsschouwburg. Kaarten 
zijn verkrijgbaar via www.stads-
schouwburgvelsen.nl of via tele-
foonnummer 0255 515789. (Car-
la Zwart)

Expositie in ’t 
Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Bij de Vereni-
ging Santpoorts Belang expo-
seert Ellen van ’t Hof van 1 no-
vember tot 13 december. Ellen is 
woonachtig in Haarlem. Zij komt 
uit een creatief gezin, waar teke-
nen heel belangrijk was. Nadat 
haar kinderen naar school gin-
gen kon zij cursussen gaan vol-
gen aan de Volksuniversiteit te 
Haarlem. Schilderen is een gro-
te hobby geworden, liefst met 
olieverf, maar ook met aqua-
rel en acryl. Ellen werkt met the-
ma’s, waar zij zich dan een paar 
jaar in kan verdiepen. Dit keer 
is haar thema Boten. Samen 

met haar man zeilt zij al 35 jaar. 
Eerst ging het met hun twee zo-
nen van Friesland tot Denemar-
ken en Zweden, nu zeilen zij sa-
men voornamelijk in Bretag-
ne. Ellen houdt van de schoon-
heid van oude klassieke sche-
pen. De opening van de exposi-
tie vindt plaats op zaterdag 8 no-
vember van 15.00 tot 17.00 uur. 
De schilderijen zijn te zien op el-
ke dinsdagmiddag van 13.30 tot 
15.30 uur, aan de Bloemendaal-
sestraatweg 201. ’t Brederode 
Huys is telefonisch te bereiken 
via 023 5383016, zie ook www.
santpoortsbelang.nl.

The People Company/KennemerJob.nl 
genomineerd voor Human Talent Trophy 2008
Regio - De Human Talent Trophy 
wordt elk jaar uitgereikt aan een 
organisatie die een opvallende, 
creatieve en innovatieve presta-
tie heeft verricht op het gebied 
van human resources in Neder-
land. Dit jaar wordt de award 
voor de tiende keer uitgereikt. 
Het betreft tevens het jubileum-
jaar van de award, waarbij op 31 
oktober 2008 met een groots ga-
la de prijs wordt uitgereikt in het 
Kurhaus te Scheveningen. Het 
thema van 2008 staat in het te-
ken van ‘innovatie’. Aan deze 
award is een prijs verbonden van 
10.000,00 euro.
The People Company is voorge-
dragen vanwege de marktintro-
ductie van een volslagen nieuwe 
en innovatieve formule voor ar-
beidsbemiddeling. Deze formu-
le geheten ‘inhouse recruitment’ 

is begin 2008 geïntroduceerd in 
de regio Kennemerland voor ar-
beidsbemiddeling. De formu-
le wordt vanaf eind 2008 in ge-
heel Nederland geïntroduceerd. 
Belangrijk kenmerk van de for-
mule is dat The People Compa-
ny er in is geslaagd om arbeids-
marktexpertise te combineren 
met een eigen regionale vaca-
turebank, www.KennemerJob.nl 
en 137.000 huis aan huis kranten 
van Kennemerlandpers bv waar-
onder deze, in de regio Kenne-
merland. Ook worden externe 
CV databanken, netwerksites en 
zoekmachines gekoppeld (Mon-
sterboard, Nationale Vacature-
bank, Linkedin, Google enz.) met 
haar eigen databank. Toekomsti-
ge samenwerkingspartners zijn 
CWI-UWV-Paswerk. Deze inno-
vatieve methode wordt voor de 

markt toegankelijk gemaakt voor 
bedrijven op basis van een abon-
nement. Doorgaans worden ho-
ge afkoopfee’s toegepast nadat 
nieuwe medewerkers bij bedrij-
ven zijn geplaatst.
Vooral de snelheid en efficiency 
van de zoektocht naar het vin-
den van nieuwe werknemers is 
een bijzondere ontwikkeling in 
een tijd waarin de arbeidsmarkt 
zich kenmerkt door schaarste 
van werknemers. 
Deze unieke innovatie wordt 
in de branche voor arbeidsbe-
middeling – vooral kenmerkend 
door behoudendheid - als trend-
settend en vooruitstrevend be-
schouwd door de organisatie. 
Dat heeft ertoe geleid dat The 
People Company is voorgedra-
gen voor de Human Talent Trop-
hy 2008.

Expositie in Zorgvrij
Schilderclub de Veste
in herfststemming
Velsen-Zuid – Wie nog niet 
echt in herfststemming is, zou 
een kijkje kunnen nemen bij de 
nieuwste expositie in boerde-
rij Zorgvrij, waar Schilderclub de 
Veste tot 4 januari met het thema 
herfst exposeert. In de middelste 
expositie ruimte heerst de herfst. 
Met echte bladeren op de vloer 
en enkele treffende accessoires 
kom je al in de herfstsfeer.
Wie verder kijkt ziet maar liefst 46 
werken van de 24 cursisten van 
Schilderclub de Veste uit Velser-
broek. Beginnend en gevorderd 
teken- en schildertalent heeft op 
doek en papier gezet wat zijn of 
haar gedachten zijn bij de herfst. 
In verschillende technieken, zo-
als acryl, aquarel en krijt, wordt 
de herfst verbeeld. Bladerrijke 
boslandschappen en dus veel 
bomen, maar natuurlijk ook pad-
denstoelen, enkele dieren, bloe-
men en nog enkele herfstverras-
singen tonen het mooie van de 
herfst. Want de herfst is rijk aan 
kleur en dat is terug te zien in het 
zeer diverse en behoorlijke goe-
de niveau van de werken.
Dat docenten Johan van Hol-
land en Sonja van der Wal-Bak-
ker prima docenten zijn, blijkt 
wel uit deze herfstexpositie. De 
cursisten worden prima bege-

leid, niet alleen tijdens het teke-
nen en schilderen, maar ook bij 
het maken van een goede keuze 
voor passe-partout en lijst, zodat 
alle werken optimaal worden ge-
presenteerd. Bovendien leren de 
cursisten een eigen stijl te ont-
wikkelen en maken zij kennis 
met diverse technieken van te-
kenen en schilderen. Tijdens de 
cursus komen diverse onderwer-
pen aan bod, waarbinnen altijd 
keuzevrijheid is qua uitvoering 
en techniek. 
Wie interesse heeft om een van 
de werken te kopen, kan bij de 
balie van Zorgvrij informeren. 
Alle prijzen zijn inclusief pas-
se-partout en lijst. In januari be-
ginnen op de maandagavond en 
vrijdagagochtend nieuwe teken- 
en schildercursussen in De Ves-
te. In het Polderhuis kunt u meer 
informatie vragen.

Werk van Jolanda Hartzema

Zonnebloem brengt  
spannende musical
Regio - Het organisatiecomi-
té van de Zonnebloem, regio 
IJmond, presenteert de matinee-
voorstelling ‘De Huurder’ met 
onder andere Joke de Kruijf en 
Tony Neef. 
De voorstelling vindt plaats op 
zaterdag 1 november in de the-

aterzaal van het Schoter Colle-
ge in Haarlem. De thrillermusical 
wordt die dag gespeeld voor zo’n 
300 zieken en gehandicapten 
IJmuiden, Driehuis, Santpoort, 
Velsen-Zuid en Velserbroek.

De Zonnebloem is met bij-

na 40.000 vrijwilligers de groot-
ste vrijwilligersorganisatie van 
Nederland. Persoonlijke aan-
dacht en mogelijkheden erop uit 
te trekken staan centraal bij de 
Zonnebloem. 
Door middel van huisbezoek, 
aangepaste vakanties excursies 
en evenementen wil zij bijdra-
gen aan de kwaliteit van het le-
ven van mensen met een fysie-
ke beperking door ziekte, leeftijd 
of handicap. Zie ook www.zon-
nebloem.nl.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Verkiezing eerste 
Haarlemse business hunk
Velserbroek - In het mooie res-
taurant Villa Westend aan de 
Westbroekplas vond afgelopen 
maandag de verkiezing plaats 
van de eerste Haarlemse busi-
ness hunk. Tijdens de Herfst-
borrel 2008 moest de uiteinde-
lijke winaar worden gekozen. Dit 
is hèt najaarsevenement voor het 
regionale bedrijfsleven in Ken-
nemerland, georganiseerd door 
Rob Wieleman van  Kennemer 
Business Media.
In een druk bezocht Villa Wes-
tend (ruim 330 personen) en in 
een geanimeerde netwerksfeer 
werden de vier genomineer-
den, die na de voorrondes waren 
overgebleven, nogmaals mid-

dels een korte introductie aan de 
aanwezigen voorgesteld. Flori-
an Peek van Buzzcrowd, Menno 
Trip van Rabobank Kennemer-
land, Rik Sinkeldam van Rixpro 
en Jisk Boschma van JBK Kan-
toorinrichters deden hun uiterste 
best om tijdens deze introductie 
als beste uit de bus te komen. Na 
een stemming van zowel jury als 
overige aanwezigen kon uitein-
delijk een blije Jisk Boschma als 
definitieve winnaar bekend wor-
den gemaakt. Het ligt in de be-
doeling dat volgend jaar ook een 
Haarlemse business babe
verkiezing zal worden georgani-
seerd.  Voor meer informatie zie: 
www.businesshunk.nl.

De gelukkige winnaar Jisk Boschma ontvangt bloemen van jury-voor-
zitster Nesrin GökmenGetuigen gezocht na 

gewelddadige beroving
Santpoort-Noord - Een 16-ja-
rige jongen uit Velserbroek is in 
de nacht  van zaterdag op zon-
dag tussen 01.20 en 01.40 uur op 
de Biezenweg op gewelddadige 
wijz beroofd van een geldbedrag 
en een mobiele telefoon.  
De jongen fietste op de Hage-
lingerweg toen bij het viaduct bij 
het station Driehuis twee man-
nen kwamen aangerend. Zij ga-
ven de jongen een klap, waar-
door hij ten val kwam. Het slacht-
offer rende weg en is de Biezen-
weg in gerend. Zijn belagers 
kwamen hem achterna en onder 
bedreiging van geweld moest hij 
zijn geld en mobiele telefoon af-
staan. De jongens is geslagen en 
geschopt en werd bedreigd met 
een mes. De twee mannen gin-
gen er vervolgens vandoor, mo-

gelijk in de richting van tuincen-
trum Groenrijk. 
Er is een summier signalement 
bekend van de berovers: bei-
den zijn blank, tusen de 18 en 
21 jaar en circa 1.85 meter lang. 
De een had blond kort haar, aan 
de zijkanten wat korter. De twee-
de had blond gemillimeterd haar 
en was iets forser dan de eerste 
dader.
De politie heeft de zaak in on-
derzoek en is op zoek naar ge-
tuigen. Mensen die tussen 01.20 
en 01.40 uur, zowel bij het via-
duct als in de omgeving van of 
op de Biezenweg verdachte per-
sonen hebben gezien, die vol-
doen aan het signalement, wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de lokale recherche in 
Velsen, via 0900-8844.

Driehuizenaar omgekomen 
bij eenzijdig ongeval
Santpoort-Noord - Zondag 
omstreeks 15.30 uur is op de 
rijksweg A22 als gevolg van een 
eenzijdige aanrijding een 34-ja-
rige Driehuizenaar overleden. De 
man reed met zijn auto vanaf de 
A9 de A22 op en is in de bocht 
onder de A9 door, door nog on-
bekende oorzaak van de weg 
geraakt. De auto van de man 
ramde  een lichtmast en kwam 
tot stilstand tegen een boom. De 

bestuurder van de auto is als ge-
volg van de aanrijding ter plekke  
overleden.

De politie stelt een onderzoek in 
naar de exacte toedracht van het 
ongeval en is op zoek naar ge-
tuigen. Mensen die getuige zijn  
geweest van het ongeval worden 
verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844. (fo-
to: Reinder Weidijk)

Speciale Kunstlijnlocatie
Santpoort-Zuid - In het gara-
gegebouw tegenover de Deka-
markt wordt het hele jaar al ge-
werkt aan de opbouw van een 
groot monument voor de Sant-
poortse harddraverijvereniging. 
Bezoekers zijn welkom de op-
bouw van het beeld te komen 
bekijken. Het is een levensgroot 
dravend paard met sulky en pi-
keur en wordt gemaakt door 
Yvonne Piller. Het beeld zal vol-
gend jaar geplaatst worden op 
de rotonde van de Wüstelaan in 
Santpoort-Noord ter gelegen-

heid van de 250e kortebaandra-
verij aldaar.
De garageruimte is voor het 
kunstlijnweekend omgetoverd 
tot een bijzondere expositieruim-
te. 
Niet alleen de bronzen beelden 
van Yvonne Piller zijn er te zien, 
maar ook kleurrijke acrylschilde-
rijen en marmeren beelden van 
gast-exposanten. Een ieder is 
welkom op zaterdag 1 en zon-
dag 2 november tussen 11.00 
en 17.00 uur op de Van Dalen-
laan 171.

Vrijwilligsters gezocht voor 
cultuurgerichte taallessen
Regio - Kennis van de Neder-
landse cultuur is nodig om goed 
in de maatschappij te kunnen 
functioneren. Niet iedere alloch-
tone vrouw is echter in de gele-
genheid om zonder hulp de Ne-
derlandse maatschappij vol-
doende te leren kennen. Daar-
om geven vrijwilligsters van de 
Werkgroep Buitenlandse Vrou-
wen les aan deze vrouwen. Het 
zijn cultuurlessen gecombineerd 

met praktisch taalgebruik. De 
werkgroep is op zoek naar les-
geefsters die één keer per week 
één uur les willen geven bij een 
allochtone vrouw thuis. Ervaring 
is niet noodzakelijk.
Men krijgt een korte scholings-
cursus, welke in november zal 
starten. Informatie en aanmel-
den coördinator Suzanne de 
Vries tel. 06-52474462 of onder-
wijs.wbv@live.nl.

Wit-Russische 
kunstenares exposeert
Santpoort-Noord - Het werk 
van de kunstenares Alena And-
rushchenko (1981) uit Minsk in 
Wit-Rusland wordt in november 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
in Santpoort-Noord tentoonge-
steld. Een unieke kans om ken-
nis te maken met het gedachte-
goed van deze jonge kunstena-
res. 
Jong, origineel en vol nieuwe 
ideeën. Arm, maar met lef.  Een 
expositie vanuit Wit-Rusland is 
een hele onderneming. Niet al-

leen kom je zelf het land bijna 
niet uit, kunstwerken komen nog 
moeilijker de grens over. De-
ze tentoonstelling is dan ook al 
langer dan een jaar in voorberei-
ding en heeft erg veel doorzet-
tingsvermogen en wilskracht ge-
vergd. Het is te hopen dat ze niet 
alle werken mee terug hoeft te 
nemen, dat mensen deze kunst 
ook gaan kopen. 
Een tastbare en welbestede 
vorm van ontwikkelingshulp met 
blijvende waarde.

Bromfietser 
gewond
IJmuiden - Vorige week donder-
dag omstreeks 20.30 uur vond 
op de Kennemerlaan een aanrij-
ding plaats tussen een auto en 
een bromfiets. Hierbij raakte de 
17-jarige bromfietser uit IJmui-
den gewond. Hij liep verwondin-
gen aan zijn linkerzij op en werd 
opgenomen in het ziekenhuis. 
De bromfietser kreeg op de krui-
sing van de Kennemerlaan met 
de Grahamstraat waarschijn-
lijk geen voorrang van een per-
sonenauto. Deze werd bestuurd 
door een 47-jarige vrouw uit Vel-
sen. De politie heeft gedurende 
enige tijd de kruising afgezet en 
het verkeer omgeleid. Er is pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Twaalfjarige 
pleegt fraude
IJmuiden - Politiemensen heb-
ben na onderzoek een 12-jarig 
meisje aangehouden voor het 
plegen van fraude. Het meisje 
was in de weken voor haar aan-
houding langs de deuren ge-
gaan met een verhaal over een 
sponsorloop voor een goed doel. 
Uit onderzoek kwam de jon-
ge verdachte naar voren, waar-
na zij zich moest melden op het 
politiebureau. Daar is zij aange-
houden en verhoord. Het meis-
je heeft inmiddels bekend dat zij 
de sponsorloop verzonnen had 
en dat zij daarnaast niet voorne-
mens was, het opgehaalde geld 
daadwerkelijk te storten op re-
kening van het goede doel. De 
jonge verdachte heeft een HALT 
proces-verbaal gekregen.

Te hoog (1)
Velsen-Noord - Vorige week 
dinsdag is rond 15.00 uur een 
43-jarige vrachtwagenchauffeur 
uit Frankrijk aangehouden op de 
A9 voor de Wijkertunnel. De man 
reed zonder ontheffing in een 
vrachtwagen met oplegger en 
deze wagen had een hoogte van 
4.24 meter. De chauffeur kreeg 
een boete van in totaal 1066 eu-
ro, omdat hij niet in het bezit was 
van een ontheffing en vanwege 
het rijden in een te hoge vracht-
wagen. De boete heeft hij direct 
betaald.

Te hoog (2)
Velsen-Noord - Vorige week 
woensdag rond elf uur heeft de 
politie een 60-jarige Hongaarse 
vrachtwagenchauffeur aange-
houden op de Velsertunnelweg. 
De man reed de Velsertunnel in 
en dacht na een paar honderd 
meter dat zijn vrachtwagen te 
hoog was voor de tunnel. Hij is 
achteruit de tunnel uitgereden. 
Zijn vrachtwagen bleek echter 
net niet te hoog. Hij heeft een 
boete gekregen van 240 euro 
voor het achteruit rijden op de 
snelweg. Deze boete heeft hij 
direct betaald.
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Vlooien in Haarlem
Haarlem - Op zondag 2 novem-
ber is er van 10.00 - 17.00 uur een 
grote Vlooienmarkt in het Kenne-
mer Sport Center bij de IJsbaan 
te Haarlem.  Liefhebbers kunnen 
dan urenlang rondsnuffelen tus-
sen ruim 300 kramen, bomvol 
de meest uiteenlopende tweede 
hands spullen, zoals mooie curi-
osa uit grootmoeders tijd, speel-
goed, poppen, boeken, strips, 

grammofoonplaten, aardewerk, 
kleding, leuke hebbedingentjes,  
verzamelobjecten, enz. Toegang 
voor volwassenen 3 euro. Kin-
deren onder geleide tot en met 
12 jaar gratis toegang. Parkeren 
is gratis. 
Informatie: Organisatiebureau 
Van Aerle, tel.: 0492 - 525483 
of 06 53848622. Zie ook: www.
vlooienmarkten.nl.

Masterplan Noord-
zeekanaalgebied
Velsen - Op 30 oktober organi-
seerde het Masterplan Noord-
zeekanaalgebied haar jaarlijk-
se congres dat dit keer in het te-
ken stond van arbeidsmarkt en 
scholing. Onder leiding van Frits 
Wester kwamen onderwerpen 
als jongeren en techniek, tech-
niek op de basisscholen en de 
aansluiting van jongeren op de 
arbeidsmarkt aan de orde. Met 
sprekers en deelnemers werden 
actiepunten gedefinieerd om de 
problemen aan te pakken. Hier-
na kreeg de bijeenkomst een 
feestelijk karakter want Corus 

bestaat 90 jaar en trakteert.
Alle basisscholen in de IJmond 
krijgen uit handen van Theo 
Henrar een cadeau waarmee de 
ontwikkeling van techniek op de 
basisscholen een stevige impuls 
krijgt. Deelnemers aan de ronde-
tafeldiscussie waren onder an-
dere Sharon Dijksma, staatsse-
cretaris OC en W, Theo Henrar, 
directeur Corus, Cornelis Mooij, 
gedeputeerde NH, Ruud Porck, 
voorzitter Dunemare onderwijs-
groep en Hans Snijder, voorzit-
ter Raad van Bestuur NOVA Col-
lege.

Gratis reparatie van 
kapotte fietsverlichting
IJmuiden - De Fietsersbond Vel-
sen houdt op zaterdag 1 novem-
ber vanaf 11.00 tot 14.00 uur op 
het Velserduinplein een fietsver-
lichtingsactie in samenwerking 
met MoBike. MoBike is een mo-
biele reparatieservice en is aan-
wezig met een mobiele werk-
plaats. Leden van de Fietsers-
bond Velsen repareren gratis de 
fietsverlichting van fietsers. Zij 

geven daarbij voorlichting over 
verschillende soorten verlichting 
en handige reparatietips. Kleine 
reparaties kunnen eventueel in 
de Mobiele Werkplaats van Mo-
Bike worden uitgevoerd. Uitslui-
tende de materiaalkosten, zo-
als lampjes en dergelijke zullen 
worden doorberekend. Meer in-
formatie: www.fietsersbond.nl/
verlichting.

Jammen in de Zeewegbar
IJmuiden - Zondag 2 novem-
ber vindt er weer een jamsessie 
plaats in de Zeewegbar. De op-
komst van muzikanten was tij-
dens de laatste sessie hoog en 
zowel jonge als oudere muzikan-
ten lieten horen dat er in IJmui-
den en omstreken toch aardig 
wat talent rondloopt. Naast veel 
bekende covers speelden twee 
bands ook eigen werk (Fifth la-
ne en The Sculpture& The Clay). 
In navolging van eigenwerk ar-

tiest, singer- songwriter en Grote 
Prijs van Nederland-finaliste Fa-
biana Dammers, die op de eerste 
sessie in mei al eens op de ses-
sie speelde.
Een podium (ja er is een podi-
um!) voor iedereen dus. Een spe-
ciaal setje spelen? Solo of met 
iemand anders? Dan is het han-
dig dit aan te melden via ijmui-
denrockstar@hotmail.com Aan-
vang 16.00 uur. Soep en hapjes 
gratis.

Sanering 
Rivierenbuurt 
niet geslaagd
IJmuiden – Het testproject om 
de grond(water)verontreiniging
 in de Rivierenbuurt op te lossen 
is maar voor een klein deel ge-
slaagd. Een voormalige wasserij 
heeft vervuiling met schadelijke 
chloorkoolwaterstoffen veroor-
zaakt. Daardoor is niet alleen het 
grondwater sterk vervuild, maar 
ook in de bodem is sprake van 
verontreiniging.
Het pilotproject van onder meer 
Milieudienst IJmond in samen-
werking met de provincie be-
stond uit het aanpakken va het 
brongebied door chemische oxi-
datie, gevolgd door de aanpak 
van de pluim uitgewaaierde ver-
vuiling. Door metingen kwam 
vast te staan dat in dit geval de 
aanpak slechts gedeeltelijk ef-
fect heeft gehad.
Daarom heeft de gemeente Vel-
sen besloten de sanering op an-
dere wijze aan te pakken, name-
lijk door grondwateronttrekking, 
weer met behulp van de provin-
cie. 
Eind 2008 zal de sanering van 
start gaan. Daarbij zal opnieuw 
gebruik kunnen worden ge-
maakt van de sonderingspijpen 
die eerder in de bodem zijn aan-
gelegd.

Windturbines het dak op
Velsen – Gemeente Velsen wil 
het Beleidsplan Windturbines uit 
2005 zo veranderen dat windtur-
bines op bedrijfsgebouwen op 
bepaalde locaties worden toe-
gestaan. Dat mag dan bijvoor-
beeld in gedeeltes van Zeehaven 
IJmuiden en op Corusgebied.
In het kader van het toepassen 
van duurzame energie wil de ge-
meente het mogelijk maken ini-

tiatieven in deze richting te ho-
noreren. 
Er is namelijk eind 2007 een 
bouwaanvraag voor een kleine, 
staande windturbine op een be-
drijfsgebouw in het gebied Zee-
haven IJmuiden ingediend. De 
gemeenteraad moet echter nog 
wel beslissen op windturbines 
het dak op kunnen. (Karin Dek-
kers)

CDA investeert
in herstructurering
Regio - De CDA Tweede Kamer-
fractie heeft, in samenwerking 
met gedeputeerde Jaap Bond, 5 
miljoen euro vrijgemaakt voor de 
herstructurering van bedrijven-
terreinen in IJmond-Noord en 4 
miljoen voor de herstructerering 
van het Hembrugterrein. 
Met dit geld kan men aan de slag 
met ambitieuze plannen voor de 
herstructerering van de bedrij-
venterreinen Grote Hout, De Pijp 
en Hembrugterrein. 
Noord-Hollands Tweede Kamer-
lid Maarten Haverkamp: ,,Ik ben 
erg tevreden met deze finan-
ciële injectie. Met dit bedrag is 
een integrale oplossing voor het 
knooppunt Beverwijk en de wijk-
ontwikkeling Velsen-Noord een 

stuk dichterbij.
Ook kan de herontwikkeling 
van het Hembrugterrein na ja-
renlange discussie nu eindelijk 
van start.” Naast dit geldbedrag 
van rijkswege zal de Provincie 
een soortgelijk bedrag voor de-
ze projecten vrijmaken.

Werkzaamheden 
bij Willemsbeekweg
IJmuiden - Op maandag 3 no-
vember start De Bie Wegenbouw 
B.V., in opdracht van de gemeen-
te Velsen, met het vervangen van 
het riool en vervolgens met het 
herstraten van de rijbaan, par-
keervakken en de trottoirs in de 
Willemsbeekweg en de Bonifaci-
usstraat. 
In de Engelmundusstraat wor-
den de trottoirs en de parkeer-
vakken herstraat. 
Naar aanleiding van de reacties 
tijdens de inspraakperiode is er 
voor gekozen de bezwaarmakers 
tegemoet te komen en het huidi-
ge eenrichtingsverkeer te hand-
haven. 

Ook komt er een plateau op de 
kruising Willemsbeekweg – Tuin-
dersstraat – Bonifaciusstraat. De 
aansluiting van de Bonifacius-
straat op de Lange Nieuwstraat 
wordt uitgevoerd door middel 
van een inritconstructie, net zo-
als is gedaan bij de aansluiting 
van de Willemsbeekweg met de 
Zeeweg.

De werkzaamheden worden in 
vier fases uitgevoerd. 

Fase 1: vanaf de Velserduinweg 
tot de Bonifaciusstraat inclusief 
het herstraten van de trottoirs 
en parkeervakken van de Engel-
mundusstraat. De riolering wordt 
vervangen vanaf de kruising Wil-
lemsbeekweg – Engelmundus-
straat; 
Fase 2: Bonifaciusstraat tot aan 
de kruising Lange Nieuwstraat; 
Fase 3: vanaf de Bonifacius-
straat tot aan Kloosterstraat; Fa-
se 4: vanaf de Kloosterstraat tot 
en met de aansluiting in de Zee-
weg. 
De verwachting is dat de eerste 
fase voor de kerstperiode klaar 
is. In januari 2009 worden de 
werkzaamheden weer hervat. De 
verwachting is dat het werk eind 
februari 2009 klaar is. 
De aannemer zet zijn ketenpark 
en opslag op het grasveld (oude 
locatie AH) bij de Zeeweg. Het 
terrein wordt afgezet met bouw-
hekken.

Aanhouding 
na diefstal
IJmuiden - De politie heeft in 
de nacht van vorige week dins-
dag op woensdag rond 00.30 
uur twee mannen aangehou-
den in een woning aan de Voer-
manstraat. Getuigen hadden ge-
zien dat de mannen een raam 
hadden ingeslagen van een win-
kel aan de Cepheusstraat en di-
verse goederen hadden meege-
nomen. Aan de hand van de sig-
nalementen konden de agenten 
een 32-jarige en 36-jarige IJmui-
denaar aanhouden. Bij de fouil-
lering werden diverse flessen 
drank aangetroffen. Ook werd 
een tafelpoot aangetroffen onder 
een jas van een van de verdach-
ten. In de woning werden nog 
meer gestolen goederen gevon-
den. Alle spullen zijn in beslag 
genomen. De verdachten had-
den eerder die avond samen met 
een derde verdachte een 30-ja-
rige man en 36-jarige vrouw be-
dreigd in hun woning. De politie 
stelt een onderzoek in. De ver-
dachten zijn ingesloten.

Bewusteloos
Haarlem - Maandag om 16.00 
uur reed een 62-jarige automo-
bilist uit Beverwijk op de kruising 
Florapark met de Dreef tegen 
een verkeerszuil aan. De man 
stapte zelf uit zijn auto, maar 
raakte daarna bewusteloos. Hij 
werd overgebracht naar het zie-
kenhuis.

Rommelmarkt
Haarlem - Zaterdag 1 november 
is een rommelmarkt in Buurtcen-
trum Hof van Eden, Muiderslot-
weg 222 A in Haarlem-Noord. 
Open van 9.00 uur tot 15.00 uur.   
Wilt U zelf verkopen, ook dat 
kan. Bel voor reserveringen 023-
5371155 of 06-23163294.
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College besluit over Multi
Functionele Accommodatie
De Binnenhaven
Het nieuwbouwproject De Binnenhaven 
aan de Zeeweg in IJmuiden omvat 
naast woningbouw ook de realisatie van 
een Multi Functionele Accommodatie 
(MFA). Vanuit deze nieuwe locatie wordt 
een breed diensten- en serviceaanbod 
geleverd op het gebied van
Wonen - Zorg - Welzijn - Wellness. Het 
aanbod is bestemd voor de toekomstige 
bewoners én voor de wijkbewoners. 

In de afgelopen maanden hebben de 
Stichting Welzijn Velsen ,de Stichting 
Maatschappelijke Dienstverlening 
Midden-Kennemerland,
Zorgbalans-COB, Zorgbalans-Zorg en 
Skon-Kinderopvang in samenwerking 
met de gemeente plannen voor de 
MFA De Binnenhaven ontwikkeld. De 
organisaties zullen vanuit de nieuwe 
locatie hun producten aanbieden en 
nieuwe ontwikkelen. Daarmee willen ze 
kunnen inspelen op de (toekomstige) 
vraag en behoefte van de inwoners. In 
het Projectplan MFA De Binnenhaven 
hebben de organisaties hun visie en 

ambitie vastgelegd . 
Het college van Burgemeester en 
wethouders is akkoord met de realisatie 
van de MFA De Binnenhaven volgens 
het Projectplan. Het initiatief om deze 
MFA te realiseren is onderdeel van een 
Pilot die de provincie Noord Holland 
ondersteunt. De oplevering is gepland in 
2011 – 2012. 

De jaarlijkse kosten worden grotendeels 
gedekt uit gereserveerde middelen. 
Over het gedeelte dat nog niet gedekt 
is zal de gemeente overleg hebben met 
de betrokken organisaties. Gelijktijdig 
gaat het college akkoord met een 
huurgarantie voor de
eigenaar-/verhuurder van het pand voor 
de duur van 10 jaar. 
De gemeenteraad bespreekt op 
13 november aanstaande het 
collegevoorstel.
Op 27 november heeft dan 
besluitvorming plaats.

Zie ook: www.wwz-nh.nl 

Verkeerstellingen in de
gemeente Velsen
De komende weken wordt op een 
groot aantal wegen verkeerstellingen 
uitgevoerd. Deze tellingen zijn nodig 
omdat we de Regionale Verkeers 
Milieukaart actualiseren. De Regionale 
Verkeersmilieukaart is een
beleids- en rekeninstrument waarmee 

de lokale en regionale milieueffecten, 
zoals geluidbelasting en luchtkwaliteit 
berekend kunnen worden. De RVMK 
wordt in opdracht van de Milieudienst 
geactualiseerd voor de gemeenten 
Velsen, Beverwijk, Heemskerk en 
Uitgeest.

Vanuit Spanje is het bericht 
binnengekomen dat Sinterklaas en zijn 
170 (!) zwarte pieten met de stoomboot 
inmiddels onderweg zijn naar IJmuiden, 
om daar op zaterdag 15 november a.s. 
weer voet aan wal te zetten.

Iedereen is van harte welkom aan de 
loswal op de Steigerweg in IJmuiden, 
voor deze speciale gelegenheid 
omgedoopt tot Stoombootkade. Dit is 
dus dezelfde locatie als vorig jaar, bij de 
Kleine Sluis. 

Een unieke gelegenheid voor jong en 
oud om de boot van Sint door de sluizen 
te zien komen en om met elkaar de 
Goedheiligman en zijn gevolg welkom te 
heten!
Sinterklaas en zijn gevolg wordt dit jaar 
na een afwezigheid van vier jaar, weer 
binnengevaren door de vertrouwde 
Willem Beukelsz van het Zeekadetkorps 
IJmond.

Het voorprogramma met de alvast 
vooruitgekomen muziekpieten, start om 
12.15 uur.  
Om ongeveer 12.30 uur zal de 
stoomboot vanuit Spanje arriveren, 
waarna Sint offi cieel zal worden 
ontvangen door de burgemeester van 
Velsen, dhr. P.A.G. Cammaert. 
Om 13.00 uur zal de stoet vanaf de 
Loswal vertrekken en start de intocht 
door IJmuiden.
De route zal zijn: Steigerweg, oversteken 
van de Kanaaldijk, vervolgen Kanaaldijk,  
Kerkstraat, Julianabrug, Kennemerlaan, 
Velserhof, Lange Nieuwstraat, Plein 
1945. Op het Kennemerplein zal dit jaar 
rond 13.00 uur een voorprogramma 
beginnen met een aantal reeds 
vooruitgekomen Zwarte Pieten met 
muzikale ondersteuning. 

Door Sint wordt op het Kennemerplein 
een korte stop gehouden van ca. 15-20 

minuten. Vervolgens vertrekt de stoet 
naar het Velserhof. 
Ook hier is een stop van ca. 15 minuten. 
Sint zal niet bij het Velserhof naar 
binnen gaan, maar er langs lopen om 
uiteindelijk via de winkels aan de kant 
van de Langenieuwstraat de koets weer 
te betreden. Hierna begeeft de stoet 
zich over een voor beide rijrichtingen 
afgesloten Langenieuwstraat naar het 
Stadhuis en zal hier omstreeks 15.15 uur 
aankomen.
Verkeer en passagiers van Connexxion 
dienen rekening te houden met enige 
verkeershinder gedurende de gehele 
intocht. Zo zal de Kanaaldijk vanaf 
de Kerkstraat tot de Amstelstraat van 
12.00 tot 13.15 uur zijn afgesloten. 
Verkeer komende vanaf de Kanaaldijk 
met bestemming Oud IJmuiden wordt 
geadviseerd De Geul te nemen.
Ook zullen de Kennemerlaan van 13.15 
tot 14.15 uur en de Lange Nieuwstraat 
van 14.30 tot 15.15 uur geheel zijn 
gestremd.

Bij het stadhuis vindt de offi ciële 
ontvangst plaats, gevolgd door de 
inmiddels traditionele balkonscène.

De presentatie is in handen van Mark 
Moreels.

Sint Nicolaas intocht
15 november 2008

Fotograaf: Reinder Weidijk

Op dit moment onderzoekt 
de gemeente Velsen de 
ontwikkelingsmogelijkheden van 
een nieuw winkelcentrum in het 
gebied tussen het Marktplein en 
het Velserduinplein. Een aantal 
marktpartijen maakt een plan 
hiervoor.
Vanaf 4 november tot/met 13 
november a.s. worden de plannen 
in de Publiekshal van het Stadhuis, 
ingang Dudokplein, tentoongesteld 
waar ze voor ieder te bekijken zijn. 
Aansluitend aan de tentoonstelling 

wil het College opnieuw een 
rondetafelgesprek organiseren. 
De deelnemers van de 
rondetafelgesprekken 2007 worden 
hiervoor uitgenodigd.
Wij nodigen u van harte uit om 
als toehoorder aanwezig zijn op 
de publieke tribune tijdens deze 
rondetafel die gepland staat op: 

woensdag 12 november 2008 
vanaf 18.45 uur tot (uiterlijk)

22.00 uur in de raadzaal van het 
stadhuis

Vooraankondiging
tentoonstelling en
rondetafelgesprek
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Scholieren verkennen 
school-thuis-route
In het kader van het “Plan van 
aanpak duurzaam verkeersveilige 
schoolomgeving velsen” wordt in de 
gemeente velsen, naast het verbeteren 
van de schoolomgevingen, ook een 
aantal gedragsbeïnvloedingprojecten 
uitgevoerd. Alle velsense scholen 
kunnen, via de gemeente velsen,
kosteloos aan deze projecten 
deelnemen. In het huidige schooljaar 
2008-2009 wordt aan de velsense
scholen een drietal projecten 
aangeboden waarvoor de gemeente 
velsen subsidie heeft gekregen van de 
Provincie noord-Holland. Het project 
“streetwise“ van de AnWB, waarvoor 
alle velsense basisscholen zich vorige 
maand via de gemeente hebben kunnen 
inschrijven. Dit project gaat half januari 
2009 van start. voor de scholieren van 
het voortgezet onderwijs loopt het project 
“verkeersmarkt voor 15/16-jarigen”

Het project “verkenning school-thuis-
route”, bestemd voor de leerlingen van 
de brugklassen, start deze week op het 
Ichthus lyceum in Driehuis en wordt 
uitgevoerd door Post verkeerseducatie.
Het doel van dit project is kinderen 
kritisch te leren kijken naar de diverse 
verkeerssituaties op hun nieuwe
school-thuis-route en hen te leren zich 
bewust en veilig te gedragen in het 
verkeer.
De kinderen gaan daarvoor in kleine 
groepjes, gewapend met o.a. een 
fototoestel, de diverse knelpunten op 
hun eigen school-thuis-route in beeld 
brengen die zij vervolgens verwerken 
in een presentatie die klassikaal wordt 
besproken. ook andere  aspecten als 
alcoholgebruik, fietstechniek, dode hoek, 
groepsgedrag, remweg, anticiperen, etc. 
worden in dit project meegenomen.

Evaluatie uitvoering Wmo 
2007/2008
met ingang van 1 januari 2007 is de 
Wet  maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) landelijk ingevoerd. Deze wet 
heeft als doel om mensen zo lang 
mogelijk zelfstandig te laten wonen 
en om zoveel mogelijk mensen mee 
te laten doen aan de samenleving. 
In velsen is in 2007 een plan 
opgesteld om de uitvoering van de 
wet in velsen vorm te geven. Uit een 
evaluatie blijkt nu dat de meeste 
punten uit dit plan op schema liggen. 
Het onderzoeksbureau sGBo heeft 
daarnaast onderzoek gedaan onder 
de klanten die met deze nieuwe  wet 
te maken hebben. De uitkomsten zijn 
vergeleken met het gemiddelde  van 
281 deelnemende gemeenten. 
van de klanten in velsen geeft 
92% aan tevreden te zijn over de 

kwaliteit van de ondersteuning 
en/of voorziening. ook geeft men 
een rapportcijfer van 7,3 voor de 
aanvraagprocedure, maar is minder 
tevreden met de afhandeling hiervan. 
Gemiddeld geeft men een 7.8 voor 
hulp bij het huishouden en een 7.0 
voor de hulpmiddelen. Relatief is 
men het meest tevreden over de 
woonvoorzieningen in velsen. (93%) 
en het minst over de scootmobiels.
opvallend is het relatief hoge 
percentage mensen dat gebruikt 
maakt van een zogenaamd 
persoonsgebonden budget. Dit is in 
velsen 34% ten opzichte van landelijk 
26%.
Binnenkort zijn alle gegevens 
terug te lezen op de website: 
waarstaatjegemeente.nl

Cursus vrijwilligers
werven en behouden
Bent u actief binnen een sportclub? 
Dan is deze cursus misschien ook 
iets voor u. 
In velsen zijn veel mensen vrijwilliger 
bij een sportclub, maar wordt het 
werk binnen de club door een 
beperkt aantal vrijwilligers gedaan. 
om nu het tekort aan vrijwilligers 
voor sportverenigingen te verkleinen 
of zelfs op te lossen, organiseert 
sportservice noord-Holland in 
samenwerking met de gemeente 
velsen een korte cursus. 
tijdens deze  cursus, die in totaal vijf 
avonden duurt, krijgen clubs inzicht 
in een methode die zich landelijk 
bewezen heeft. Het beste voorbeeld 
hiervan is een vereniging in Zwolle 
waar met deze methode, naast de al 
aanwezige 50 vrijwilligers, nog eens 
115 nieuwe mensen over de streep 
kwamen om iets te gaan doen voor 
de club. 

om ook in velsen goede resultaten 
te bereiken wordt er tijdens deze 
cursus gewerkt aan de opzet en 
uitvoering van een wervingsplan. 
De cursisten van de verenigingen 
worden door sportservice noord-
Holland begeleidt bij de uitvoering 
hiervan. op de avonden worden 
mogelijke wervingsacties en de 

valkuilen besproken, hoe men nieuwe 
vrijwilligers kan inzetten en hoe te 
zorgen voor passende klussen voor 
iedereen. verder worden tips, ideeën 
en handvatten aangereikt om de 
nieuwe vrijwilligers voor de toekomst 
te behouden.
om goede resultaten te halen is het 
belangrijk om volgens deze methode 
te gaan werken. Het is daarom 
zeer wenselijk dat er twee of drie 
personen per vereniging aan de 
cursus deelnemen. De bijeenkomsten 
worden gehouden op 18 november, 9 
december, 13 januari, 3 februari en 24 
februari. De locatie is de kantine van 
turnvereniging santpoort, De Weid 
22 in velserbroek en de avonden 
starten om 20.00 uur. 
er zijn geen kosten voor de 
deelnemers.

Aanmelden kan per  e-mail met 
uw naam, vereniging en het aantal 
personen dat aanwezig zal zijn. stuur
uw mail naar:
evandeveen@
sportservicenoordholland.nl of geef 
de gegevens telefonisch door. voor
verdere inlichtingen of telefonisch 
aanmelden kunt u contact op nemen 
met elise van de veen, 023-5319475 
of Dennis de Wit, 0255-567200.

Werkzaamheden
Willemsbeekweg en
omgeving
op maandag 3 november a.s. start De 
Bie Wegenbouw B.v., in opdracht van 
de gemeente velsen, met het vervangen 
van het riool en vervolgens met het 
herstraten van de rijbaan, parkeervakken 
en de trottoirs in de Willemsbeekweg en 
de Bonifaciusstraat.
In de engelmundusstraat worden de 
trottoirs en de parkeervakken herstraat. 

naar aanleiding van de reacties tijdens 
de inspraakperiode is er voor gekozen 
de bezwaarmakers tegemoet te komen 
en het huidige eenrichtingsverkeer te 
handhaven.
ook komt er een plateau op de kruising 
Willemsbeekweg – tuindersstraat
– Bonifaciusstraat. De aansluiting 
van de Bonifaciusstraat op de lange
nieuwstraat wordt uitgevoerd door 
middel van een inritconstructie, net 
zoals is gedaan bij de aansluiting van de 
Willemsbeekweg met de Zeeweg.

De werkzaamheden worden in 4 fases 
uitgevoerd.

fase 1: vanaf de velserduinweg tot
  de Bonifaciusstraat    
  inclusief het herstraten van   
  de trottoirs en parkeervakken 
  van de engelmundusstraat.   
  De riolering wordt vervangen 
  vanaf de kruising 
  Willemsbeekweg -    
  engelmundusstraat;
fase 2: Bonifaciusstraat tot aan de
  kruising lange nieuwstraat;
fase 3: vanaf de Bonifaciusstraat tot
  aan Kloosterstraat;
fase 4: vanaf de Kloosterstraat tot en
  met de aansluiting in de   
  Zeeweg.

De verwachting is dat de eerste fase 
voor de kerstperiode klaar is. In januari 
2009 worden de werkzaamheden 
weer hervat. De verwachting is dat het 
werk eind februari 2009 klaar is. De 
aannemer zet zijn ketenpark en opslag 
op het grasveld (oude locatie AH) bij de 
Zeeweg. Het terrein wordt afgezet met 
bouwhekken.

er is een start gemaakt met de 
herziening van het bestemmingsplan 
voor de Zuiderscheg. In een publicatie 
zijn betrokkenen opgeroepen hun 
initiatieven voor het plangebied 
kenbaar te maken. Deze initiatieven 
zijn verwerkt in het startdocument. In 
het startdocument wordt aangegeven 
op welke wijze met de initiatieven wordt 
omgegaan.
volgend op het startdocument wordt 
in het eerste kwartaal van 2009 
aangevangen met het formele traject 

van de voorbereidingsprocedure. 
maatschappelijke participatie is mogelijk 
via inspraak op het voorontwerp-
bestemmingsplan en het indienen 
van zienswijzen op het ontwerp-
bestemmingsplan. De kennisgevingen 
omtrent de verschillende stappen 
worden vooraf gepubliceerd in de 
Jutter/Hofgeest en langs elektronische 
weg. De mogelijkheid tot het indienen 
van zienswijzen wordt tevens in de 
staatscourant gepubliceerd.

Startdocument
bestemmingsplan
Zuiderscheg
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PUBLICATIE BESLISSINGEN INGEVOLGE 
ARTIKEL 48 EN 83 WET GBA

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat na 
uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande per-
sonen niet meer woonachtig zijn, op het adres waar zij 
in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgege-
vens van de gemeente Velsen staan ingeschreven. 
Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met 
als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij 
daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig 
zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Acairi Y.   Geb. 24-12-1975 
van der Plas S.E.S.  Geb. 08-12-1989
van Beilen I.S.  Geb. 19-10-1979 
R?bacz M.   Geb. 10-10-1980
Celebi A.   Geb. 14-07-1978 
Rodenburg G.G.M.  Geb. 29-01-1974
Cilliers A.A.  Geb. 28-01-1975 
Sant 'Anna Silva G.C. Geb. 22-08-1964
Çolduro?lu N.  Geb. 06-03-1978
Sant 'Anna da Silva Souza S.M. Geb. 15-06-1979
van der End W.  Geb. 09-04-1986
Schaap M.M.  Geb. 28-11-1964
van Heyst B.  Geb. 15-03-1978 
Simões da Silva Lobo M.d.C. Geb. 25-04-1975
Ivanova E.V.  Geb. 08-02-1976
Stanojevi? M.  Geb. 08-07-1938
Kater K.   Geb. 10-04-1987 
de Vries S.W.  Geb. 11-06-1985
Lubbers A.H.A.  Geb. 14-07-1988
Wietses S.   Geb. 03-10-1976
Luki? L.   Geb. 23-09-1946
Yang N.   Geb. 20-10-1983
Mohammed Joseph Ajack Geb. 15-10-1970
Yang S.   Geb. 28-11-1982
Mossel G.E.  Geb. 23-12-1959  
Nuang-u-thai P.  Geb. 19-08-1972

Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling 
Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 40.

Bezwaren
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 (electronisch 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.

KAPVERGUNNINGEN

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

straat en huisnummer aantal en soort 
Kweekerslaan 8  1 berkenboom en 6   

   coniferen
Ver Loren van Themaatlaan 14 1 den
Van Lenneplaan 22  1 conifeer
Zandersstraat 14b  1 iep
Zandersstraat 38  1 Leylandii
Eikenstraat 19  1 prunus
Eikenstraat 21  1 prunus
Eikenstraat 37  1 prunus
(bovenstaande bomen in de Zandersstraat en 
Eikenstraat mogen worden gekapt vanwege de sloop 
en nieuwbouw van fase twee ‘Rode Dorp'.

Dagtekening van deze kapvergunningen is 
28 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 elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver-
gunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

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

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, projecten KG-terrein, Groot 
Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Margo Bokking

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



Vesper met Russisch-
orthodoxe muziek
Santpoort-Noord - Vesper met 
muziek, stilte en kaarslicht. Een 
moment van inspirerende mu-
ziek, stilte en meditatie. Op 1 no-
vember is er weer een muzika-
le en meditatieve vesper in de 
Dorpskerk, getiteld ‘Ontsteek 
dan een lichtend vuur’. 
In dit avondgebed zingt de 
Dorpskerkcantorij onder leiding 
van Antje de Wit mooie liederen 
uit de Russisch-orthodoxe kerk 
afgewisseld met Taizé-repertoi-
re. Het Russische liturgische re-
pertoire heeft een diepe onder-
toon.
Gezongen worden onder meer 
een Russisch Onze Vader (Ot-
che Nash) en een loflied (Tebe 
Poem), beide van de hand van 
Tjaikovsky. Vanwege dit herfsti-
ge seizoen, tijd van ‘Allerzielen’ 
en ‘Voleinding’, waarin velen een 
moment nemen om overleden 
geliefden te gedenken, wordt in 
deze vesper gelegenheid gebo-
den om een kaars te ontsteken 
en de herinnering te doen her-
leven. Orgel en pianospel door 

Klaas Koelewijn. Teksten door 
Henk Reefhuis en koorleden. Di-
rigente en voorzang door Antje 
de Wit. 
De vesper begint om 19.00 uur. 
Iedereen is welkom. Collecte 
na afloop. Dorpskerk, Burg. En-
schedélaan 67, Santpoort-Noord. 
Voor informatie over deze ves-
per óf deelname aan het volgen-
de kerstzangproject: sympho-
nia@xs4all.nl of bel 023-5373192 
(Antje de Wit).

CIOS jubileert
Haarlem - CIOS Haarlem, on-
derdeel van het ROC Nova Colle-
ge, bestaat 60 jaar. Het jubileum-
feest is op vrijdag 31 oktober in 
het Kennemer Sportcenter aan 
de IJsbaanlaan in Haarlem. Cere-
moniemeester is Tom van ‘t Hek. 
Oud-cursisten kunnen zich voor 
het jubileumfeest aanmelden via 
www.cios60.nl. Voor huidige cur-
sisten is er diezelfde avond een 
feest in Club Stalker.

Schatkistjes in 
Atelier Riëtte Butôt
Haarlem - Afgelopen augustus 
vertrok Riëtte Butôt naar Japan 
om er samen met haar Japanse 
vriendin Kumiko Sasaki deel te 
nemen aan het Earth Celebration 
Festival op het eiland Sado. Deze 
Kunstlijn doet zij in haar atelier 
verslag van deze happening on-
der andere door middel van de 
kunstdozen die zij voor het fes-
tival maakte en via een DVD en 
fotoboek kunt u haar belevenis-

sen gedurende het festival vol-
gen.
Japan is voor Riëtte de belang-
rijkste inspiratiebron van dit mo-
ment. Zij maakte vele fietsreizen 
door Japan, ontmoette er haar 
kunstvrienden met wie zij in zo-
wel Nederland als Japan expo-
seerde en zij ondernamen ver-
schillende activiteiten op kunst-
gebied met elkaar. Zo start-
ten zij in januari van dit jaar met 

het brievenproject “Letters”. Een  
project waarin zij elkaar kunst-
brieven toesturen. Het ligt in de 
bedoeling dat het project groeit 
en er afwisselend in Nederland 
en Japan geëxposeerd wordt. 
Het Earth Celebration Festival is 
een jaarlijks terugkerend festival 
op het eiland Sado. De bekende 
japanse trommelaarsgroep Kodo 
die het festival organiseert, geeft 
een keer per jaar concerten op 
de thuisbasis. Rondom deze 
concerten is het festival georga-
niseerd: drie dagen vol culture-
le activiteiten met muziek, dans,  
en kunst. 
Een van deze activiteiten was de 
expositie van Riëtte en Kumiko. 
Verder gaven zij tijdens het fes-
tival workshops en  verkochten 
zij kleine ‘kunst-souvenirs’. Riët-
te: ,,Het was een onvergetelijke 
ervaring. Doordat we workshops 
gaven ontstonden er veel con-
tacten tussen de japanse en bui-
tenlandse bezoekers. Nog nage-
nietend van deze expositie, vertel 
ik nu tijdens het Kunstlijnweek-
end mijn verhaal.”
Nu te zien tijdens Kunstlijn van 
zaterdag 1 en zondag  2 novem-
ber van 11.00 tot 17.00 uur in 
Atelier Riëtte Butôt, Rozenprieel-
straat 40.
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BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:

BP-252-2008  Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; 
het oprichten van een bedrijfsgebouw 
(4D)

BP-253-2008  Trawlerkade 83, 85 en 87 te IJmuiden; 
het veranderen van de gevels en de 
indeling van 3 bedrijfsunits

BP-254-2008  Dennenstraat 1 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van de 2e verdieping 
van een woning

BP-255-2008  Dennenstraat 9 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van de 2e verdieping 
van een woning

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

BOUWAANVRAAG  LICHT

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:

BL-334-2008  Linie 37 te Velserbroek; het legaliseren 
van een berging

BL-335-2008  Johan Maurits van Nassaulaan 1 te 
Santpoort-Noord; het legaliseren van 
een tuinpoort en een erfafscheiding

BL-336-2008  Elisabeth Vijlbriefstraat 16 te Velser-
broek; het veranderen en vergroten 
van een woning met een uitbouw 
(achterzijde)

BL-337-2008  Heerenduinweg 2 te IJmuiden; het plaat-
sen van gevelbekleding

BL-338-2008  Van Dalenlaan 20 te Santpoort-Zuid; het 
legaliseren van een fietsenberging

BL-339-2008  Dennenstraat 7 te IJmuiden; het legali-
seren van een uitbouw en een berging

BL-340-2008  Westbroekerweg 152 te Velserbroek; 
het plaatsen van een dakkapel (zijgevel)

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-315-2008  De Savornin Lohmanlaan 14 te Velsen-

Zuid; het veranderen en vergroten van 
een garage/berging

BP-180-2008  J. Kostelijklaan 21 te Velsen-Zuid; het 
veranderen en vergroten 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 31 oktober t/m 11 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), bezoe-
kadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

BOUWVERGUNNING

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

BL-242-2008  Stelling 32 te Velsen-Zuid; het plaatsen 
van een erfafscheiding (groendrager)

BL-282-2008  Ver Loren van Themaatlaan 10 te Velsen-
Zuid; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw en een 
berging

BL-318-2008  Doorneberglaan 23 te IJmuiden; het 
veranderen van de voorgevel van een 
berging

BL-325-2008  Lange Sloot 31 te Velserbroek; het ver-
anderen en vergroten van een berging

BP-152-2008  De Tiemenlaan 11 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 

met een uitbouw en het oprichten van 
een garage

BP-195-2008  Zadelmakerstraat 42 te Velserbroek; het 
gewijzigd uitvoeren van BP-2-2008 (het 
veranderen van bedrijfsruimte in een 
sportcentrum)

BP-202-2008  Hoofdstraat 75 te Santpoort-Noord; het 
veranderen en vergroten van een woning 
(begane grond, 1e en 2e verdieping)

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).

SLOOPVERGUNNING

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

SL-89-2008   Kerkenmaaijerskamp 8 te Velserbroek; 
het verwijderen van asbesthoudend 
materiaal (schoorsteenmantel en 
kanaal)

SL-101-2008  Braamstraat 5 te IJmuiden; het verwijde-
ren van asbesthoudende golfplaten

SL-104-2008  Oranjestraat 27, 31 en 35 te IJmuiden; 
het verwijderen van asbesthoudende 
riolering

SL-105-2008  Vinkenbaan 17 te Santpoort-Zuid; het 
verwijderen van diverse asbesthoudende 
materialen

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


