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ruud gefeliciteerd
we van diverse kanten geholpen
zijn bij de herbouw. De gemeente Velsen heeft ons ondersteund,
maar ook Tata Steel, de Rabobank, de rotaryclubs, de kinderpostzegels, het Nova College,
het Schipholfonds en een aantal Velsense ondernemers.’’ Het
resultaat mag gezien worden
want het clubhuis ziet er weer
spic en span uit met nieuwe toiletten, een nieuwe keuken, nieuwe vloerbedekking en een nieuwe verblijfsruimte voor de oudere kinderen.
Wethouder Annette Baerveldt,

die onder meer jeugdbeleid in
haar portefeuille heeft, benadrukte in haar openingswoord
het grote belang dat de scouting binnen de gemeente Velsen heeft, waarna zij het nieuwe Wiawaha-bord boven de ingang onthulde. Wat het bestuur
van de scoutinggroep nog graag
zou willen weten is, wie de brand
heeft ontdekt en dit heeft gemeld aan de brandweer. Dankzij deze snelle melding is erger
voorkomen en men wil deze persoon graag persoonlijk bedanken. (Joop Waijenberg)

Nieuwe Rainbow Warrior
IJmuiden - De Rainbow Warrior, het gloednieuwe vlaggenschip van Greenpeace, bracht vorige week een bliksembezoek aan
IJmuiden. De zestig meter lange
tweemaster was onderweg naar
het Rainbow Warrior Festival in
Amsterdam, dat nog tot en met
zondag duurt.
De Rainbow Warrior is het eerste schip dat de milieuorganisatie zelf heeft laten ontwerpen en
verbouwen. Het zet de standaard
voor duurzame scheepsbouw: de
Rainbow Warrior kan het merendeel van de tijd op de zeilen varen. Nederlandse ontwerpers
hebben meegewerkt aan energiebesparende oplossingen, zoals
de vorm van de boeg en computergestuurde zeilen.
De eerste Rainbow Warrior werd
in 1985 in Nieuw-Zeeland door de
Franse geheime dienst tot zinken
gebracht. Daarbij kwam een fotograaf om het leven. Greenpeace
was daar om te protesteren tegen
Franse kernproeven in Mururoa.
(foto: Hans Blomvliet)
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Biezenweg 70 • 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Velsen-Zuid - wiawaha betekent letterlijk ‘land van de
zon’. Zaterdagochtend was
deze naam zeker van toepassing op deze scoutinggroep
vanwege de feestelijke viering van de heropening van
het geheel opgeknapte clubhuis. negen maanden geleden kwam namelijk de alarmerende mededeling dat het
clubhuis in brand was gestoken, maar dankzij snel ingrijpen van de brandweer kon
worden voorkomen dat het
tot de grond toe afbrandde.
Ondanks deze snelle actie was
het gebouw ten gevolge van
beschadiging, roetaanslag en
stank amper meer bruikbaar
en zijn bestuur en vrijwilligers
voortvarend aan de slag gegaan
om te proberen de zaak weer
op te knappen. Dit bleek echter
een klus die door de vrijwilligers
niet in eigen regie zou kunnen
worden voltooid. Petra Bodenstaff, bestuurslid van de scoutinggroep, vertelt: ,,We zijn toen
naarstig op zoek gegaan naar
sponsors met de vraag of men
ons financieel of middels het leveren van de benodigde spullen
zou willen ondersteunen. Wij
zijn dan ook ontzettend blij dat
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u kunt uw kabaaltje
opgeven via

www.jutter.nl
Win vrijkaarten
voor slotfeesten
Velserbroek!

aanrijding?

Zie advertentie elders in
deze krant.

Ampèrestraat 25D, IJmuiden, 0255 - 577 473
www.vanhenteninstallatietechniek.nl

CV-ketel VerVangen?
INSTALLATIETECHNIEK

VAN HENTEN bv

sanitair | water | dak | c.v. | riolering | gas

zondag 6 november
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Stormvogels tegen DEM
Deze advertentie is aangeboden door:

Noordborgh
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
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Villa Velserduinweg
officieel overgedragen
IJmuiden - Dinsdagmiddag
vond de officiële sleuteloverdracht plaats tussen Woningbedrijf Velsen en zorgaanbieder
de ZorgSpecialist uit SantpoortNoord. Villa Velserduinweg, zoals
het pand voor het gemak wordt
genoemd, is één van de woonprojecten voor ouderen met dementie dat door deze beide instanties is gerealiseerd. Eerder dit
jaar werd Villa Tromp, in het voormalige pand van het Gas- en Waterbedrijf, als eerste kleinschalige
woonproject voor negen ouderen
met geheugenproblemen al geopend.
In zijn openingswoord vertelde Ted Kuné, directeur van Woningbedrijf Velsen, dat de eerste
steen voor deze villa werd gelegd
in 1937 die als woonruimte was
bedoeld voor de toenmalige voorzitter van het Ziekenfonds IJmuiden. ,,Na het vertrek van de laatste bewoners is het pand ons eigendom geworden en na diverse gesprekken met de ZorgSpecialist zijn wij, gezamenlijk, tot de
overtuiging gekomen dat dit een
fantastische bestemming zou zijn
voor dit pand.’’
Otto Korstenbroek, directeur van
de ZorgSpecialist, vult aan: ,,We
wilden de voorziening kleinscha-

lig houden, zodat contact met en
tussen de bewoners persoonlijk
blijft. De villa beschikt over negen
kamers van ongeveer 22 vierkante meter met badkamers, meestal
tussen twee kamers in. Met daarbij een grote, aangebouwde serre als gemeenschappelijke ruimte. Ook is er nog een extra kamer waar bijvoorbeeld familie kan
overnachten.’’
De kosten voor verblijf in Villa Velserduinweg bedragen 1.650 euro
per maand, maar daar zijn alle
kosten bij inbegrepen zoals huur,
eten, verzekeringen, wassen en
tv- en telefoonkosten. ,,In vergelijking met soortgelijke zorginstellingen in omliggende gemeenten
zitten wij hiermee aan de ondergrens’’, aldus Korstenbroek.
Een derde project dat in dit verband gerealiseerd gaat worden
komt op de oude plek van het
zwembad aan de Trompstraat.
Wethouder Robert te Beest memoreerde in dit verband nog het
belang dat de gemeente hecht
aan dit soort initiatieven van woningbouw voor kwetsbare doelgroepen: ,,Voor u staat een trotse
wethouder van een gemeente die
dit soort initiatieven van harte zal
blijven faciliteren’’, aldus Te Beest.
(Joop Waijenberg)

Scholenmarkt groep 8
Velserbroek - Leerlingen uit
groep 8 hebben een spannende
tijd voor de boeg. Zij moeten dit
schooljaar immers beslissen naar
welke school voor voortgezet onderwijs ze volgend jaar zullen
gaan. Dat wordt dus folders en
websites bekijken, meedoen aan
kennismakingslessen of Open
Dagen bezoeken. Maar ook de
Onderwijsmarkt die de scholen uit Haarlem-Noord en Velsen
met elkaar organiseren is voor
de aanstaande brugklassers een
prima gelegenheid om aan informatie te komen. Of het nu gaat
om speciaal onderwijs, beroepsonderwijs of gymnasium, alle opleidingen zijn vertegenwoordigd.
In het Polderhuis in Velserbroek
zijn vrijdag 11 november alle

middelbare scholen uit HaarlemNoord en Velsen met een kraam
of stand aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden. De school waar brugklassers zich straks zullen aanmelden hangt voor een belangrijk deel af van de testuitslag en
het basisschooladvies. Maar zelfs
dan is er nog steeds heel veel
keuze en heeft iedere school zijn
eigen specialiteiten en zijn eigen
sfeer.
Een goede gelegenheid dus om
kennis te maken met alle scholen
in de buurt, ideeën op te doen en
informatie te verzamelen. Graag
dus tot 11 november in het Polderhuis van 19.00 tot 21.00 uur.
Er is in de omgeving voldoende
gratis parkeergelegenheid.

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur.
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za.
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00
uur tot precies één week later heeft dienst: Kring Apotheek Zeewijk,
Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-535151.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:

Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.

Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden.
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, email: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239.
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatieen
Klachtenbureau
Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl Chatten op werkdagen van
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.

Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulierenbrigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans,
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Donderdag 3 november
Expositie Joost Krab in Bibliotheek Velsen, Dudokplein
IJmuiden. Tot en met 30 november.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Boms speelt
‘Daniels’ Engelen’. Aanvang
20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: LOS! Van 24.0004.00 uur. Toegang vanaf 18
jaar. Gratis en uitsluitend voor
studenten.

Vrijdag 4 november
SC
Telstar
(Witte
Leeuwinen)-FC
Zwolle
vrouwen, Tata Steel Stadion
in Velsen-Zuid. Aanvang 19.30
uur.
Fado in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘A Separation’. Aanvang 20.30 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat 52 IJmuiden: Hommage
aan The Doors. Aanvang 20.30
uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Rob Acda Awart.
Eerste voorronde. 20.00 uur.
Toegang 5,- vvk/6,- add. Dommelsch zaal: Frank & Nick Reünie#3. Aanvang 22.00 uur. Toegang 10,- vvk/12,- add. Vanaf
21 jaar.

Zaterdag 5 november
IVN
Zuid-Kennemerland:
‘Aan de slag op de Natuurwerkdag in Overveen. Verzamelen 09.30 uur bij De Zandwaaier, Zeeweg in Overveen.
Workshop Taart decoreren in
De Spil, Frans Halsstraat 29
IJmuiden. Van 10.15 tot 13.45
uur.
Cadeautjesmarkt bij Verpleeghuis Velserduin, Nicolaas Beetslaan 4. Van 11.00 tot
15.30 uur.
Zeven open ateliers en expositie in Raadhuis voor de
Kunst, Torenstraat 7 VelsenZuid. Van 11.00 tot 17.00 uur.
Kunstlijn Haarlem organiseert Stichting Cultuurindedorpskerk een bijzonder expositie in de Dorpskerk, Wüstelaan/Burg. Enschedélaan 67
Santpoort-Noord. Van 11.00
tot 17.00 uur.
Kleindiersportvereniging
IJmond en Omstreken houdt
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kleindiertentoonstelling
van
12.00 tot 16.00 uur, Heerenduinweg 6b.
Jaarlijkse kampioenschap
vorm- en postuurkanarie bij
Fauna Felisena, Jan Ligthartgebouw, Eksterlaan 8 IJmuiden. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Verhalentheater IJmuiden. In
de Burgerzaal (première). Aanvang 15.30 en 20.30 uur. Kaartverkoop verloopt via Stadsschouwburg Velsen, telefoon
0255-515789 of www.stadsschouwburgvelsen.nl.
Feest Poort van Velsen in
paviljoen Noordzee, IJmuiden aan Zee. Zie ook www.
poortvanvelsen.n.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Boms speelt
‘Daniels’ Engelen’. Aanvang
20.30 uur.
2Generations
Classic
in
Graan voor Visch Velsen-Zuid.
Zie ook www.2generations.nl.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Death Letters.
Aanvang 20.30 uur. Toegang
12,-. Dommelsch zaal: Gare Du
Nord. 21.00 uur. Toegang 20,-.
Dommelsch zaal: Nope is Dope. 23.00 uur. Toegang 15,vanaf 18 jaar. Café: Maybeshewill. 22.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 6 november
Klaverjassen in Café Kamperduin, Bik en Arnoldkade 12
IJmuiden. Aanvang 10.00 uur.
Tata Steel Runnersworld
Cross Circuit, Wheelerplanet,
Zijkanaal C6 Spaarndam. Start
10.30 uur.
Lezing door ds. I. Leng Tan in
De Kapel, Potgierweg 4 Bloemendaal. Thema: ‘De veranderde verhouding tussen
christelijk geloof en wetenschap’. Aanvang 10.30 uur.
Toegang gratis.
Laatste publieksdag van het
seizoen naar Forteiland. Vertrek 11.00 en 13.00 uur. Laatste
afvaart is om 15.15 uur.
Zeven open ateliers en expositie in Raadhuis voor de
Kunst, Torenstraat 7 VelsenZuid. Van 11.00 tot 17.00 uur.
IVN
Zuid-Kennemerland:
Paddenstoelen in wandelbos Groenendaal van 11.00 tot
12.30 uur. Vertrek bij infopaneel parkeerplaats bij het restaurant.
IVN
Zuid-Kennemerland:
Kinderexcursie
Natuurpad
rond Zorgvrij van 11.00 tot
12.00 uur. Vertrek vanaf balie
Zorgvrij.
Grote cd, dvd en platenbeurs in het Patronaat Haarlem. Van 11.00 tot 16.30 uur.

Kleindiersportvereniging
IJmond en Omstreken houdt
kleindiertentoonstelling
van
12.00 tot 16.00 uur, Heerenduinweg 6b.
Pompoenworkshop bij informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg in Velsen-Zuid. 1e groep
van 12.00 tot 13.00 uur, 2e
groep 13.30 tot 14.30 uur en 3e
groep van 15.00 tot 16.00 uur.
Kunstlijn Haarlem organiseert Stichting Cultuurindedorpskerk een bijzonder expositie in de Dorpskerk, Wüstelaan/Burg. Enschedélaan 67
Santpoort-Noord. Van 12.00
tot 17.00 uur.
Open middag voor ouders
van overleden kind in De Blauwe Bosuil, Dennenweg 15b
(gelegen onder het gebouw
waarin zich ook het Centrum
Jeugd en Gezin en de St. Theresiaschool bevinden). Inloop
vanaf 13.00 uur.
Klaverjasmiddag bij PUK,
Van der Aartweg 31 (ingang
Van de Vlietweg). Aanvang
13.30 uur.
Lezing over vuurtorens langs
de Nederlandse kust in het
Zee- en Havenmuseum, Havenkade 55 IJmuiden. Aanvang 14.00 uur.
Tata
Steel
Symfonisch
Blaasorkest in de Beurs van
Berlage in Amsterdam. Aanvang 14.15 uur.
FC Volendam-SC Telstar.
Aanvagn 14.30 uur.
Piano Trio in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 15.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Leger des Heils organiseert
een kerkdienst in Het Kruispunt, Zonbastion 3 in Velserbroek. Aanvang 16.00 uur. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Boms speelt
‘Daniels’ Engelen’. Aanvang
14.30 uur.
Verhalentheater IJmuiden. In
de Burgerzaal. Aanvang 15.30
en 20.30 uur. Kaartverkoop
verloopt via Stadsschouwburg
Velsen, telefoon 0255-515789
of www.stadsschouwburgvelsen.nl.
Canadese crooner Matt
Dusk in het Thalia Theater,
Breesaapstraat 52 IJmuiden.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Café: Club Funday: Knobsticker. 16.30 uur. Toegang gratis.

Maandag 7 november
Contactavond bij Vogelvereniging Fauna Felisen in het
Jan Ligthartgebouw, Eksterlaan 8 IJmuiden. Aanvang
20.00 uur.

Dinsdag 8 november
Alzheimer Café met als onderwerp
‘Dementie,
welke hulpverlening is er?’ in de
Centrale Bibliotheek Velsen,
Dudokplein 16 IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Boms speelt

‘Daniels’ Engelen’. Aanvang
20.30 uur.
Verhalentheater IJmuiden. In
de Burgerzaal. Aanvang 20.30
uur. Kaartverkoop verloopt via
Stadsschouwburg Velsen, telefoon 0255-515789 of www.
stadsschouwburgvelsen.nl.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Shining. 20.00 uur.
Toegang 12,-.

Woensdag 9 november
Allerzielen Verlicht op begraafplaats De Biezen in Santpoort-Noord. Van 19.00 tot
22.00 uur.
40+ kring in De Kapel, potgieterweg 4 Bloemendaal. van
20.00 toto 21.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘A Separation’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 10 november
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Boms speelt
‘Daniels’ Engelen’. Aanvang
20.30 uur.
Verhalentheater IJmuiden. In
de Burgerzaal. Aanvang 20.30
uur. Kaartverkoop verloopt via
Stadsschouwburg Velsen, telefoon 0255-515789 of www.
stadsschouwburgvelsen.nl.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: Racoon.
20.30 uur. Kleine zaal: Harde Pappies: Steen, Aux Raus.
20.30 uur. Café: Reveller, cdresentatie. 20.30 uur. Toegang
gratis.

Binnenmeer
stiltegebied?
IJmuiden - Ernst Merhottein van de fractie van GroenLinks Velsen heeft vragen gesteld over het gebied rondom
het Binnenmeer. Hier is door
ontzilting een uniek natuurgebied met zeldzame planten ontstaan, dat het waard is
behouden te worden. Het gebeurt echter dat er quads rijden en planten vernielen. Hondeneigenaren laten hun honden de grond ‘bemesten’ met
stoffen die de bijzondere flora kunnen aantasten. Daarom vraagt GroenLinks Velsen
of het mogelijk is het Binnenmeer tot stiltegebied te verklaren. In een stiltegebied zijn rustige wandelaars welkom, maar
zijn andere vormen van recreatie verboden. Het college van
B&W stelt echter dat met Vrienden van het Kennemerstrand
nooit is gesproken over een
stiltegebied, wel over de wenselijkheid van een losloopverbod voor honden rondom het
Binnenmeer. Daarvoor gaat de
wethouder nu een officieel verzoek indienen bij de directeur
van Kennemermeer BV, die verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer van het gebied. Inmiddels zijn paaltjes geplaatst,
waardoor motorvoertuigen het
gebied niet meer kunnen bereiken.

Laatste grote
bazaar voor
Madras
Santpoort-Noord - De jaarlijkse bazaar van de Creatieve
MaandagOchtendGroep
(CMOG) in en rond de Dorpskerk wordt op zaterdag 12 november voor het laatst gehouden. Net als altijd gaat de opbrengst via de stichting Santpoort helpt Madras naar Udavum Karangal (Helpende Handen), het bekende project van
Stephan Vidyakar in Madras,
India. Deze zeventiende bazaar is de laatste die de leden
van de CMOG organiseren. Het
vele werk, het komend gebrek
aan opslagruimte en de gemiddelde leeftijd van de groepsleden zijn de reden van het besluit te stoppen. De groep blijft
wel bestaan en waarschijnlijk
komt er in het voorjaar een minibazaar voor in de plaats en
de kraam op de Kerstmarkt
in Santpoort-Noord zal voorlopig ook bemenst blijven. De
luidklokken van het godshuis
strooien hun klanken om 10.00
uur over het dorp uit en dan
zwaaien de deuren en hekken
open. Tot 14.30 uur kan jong
en oud allerhande spullen kopen of meedoen aan diverse
activiteiten, zoals het raden van
de naam van pop, het gewicht
van de delicatessenmand, het
gewicht van de ram, of meespelen met het Rad van Avontuur of het verorberen van een
(broodje) haring, cake, koek,
soep, koffie of thee. Verder is er
van alles te koop: curiosa, zelfgemaakte artikelen, kaarten,
tweedehands
kinderkleding
en er is opnieuw een enorme keus aan boeken en platen bij de wijd en zijd beroemde boekenmarkt in de Ontmoetingsruimte. Kramen met rommelmarktspullen
ontbreken
evenmin. Bovendien worden
er bloemstukjes gemaakt. De
prijsuitreiking van de diverse
onderdelen en de trekking van
de loterij door notaris Dennis
Wientjes is om 14.30 uur. De
CMOG wil deze laatste bazaar
tot een absolute topper maken
met een recordopbrengst voor
Madras.
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Nieuws Gehandicaptenberaad

Nachtverkoop
Call of Duty 3
bij De Ballon

Meer aandacht voor
blinden in het verkeer
Velsen - In de nieuwsbrief van
Gehandicapten Beraad Velsen
wordt aandacht gevraagd voor
blinden in het verkeer. Wist u dat
automobilisten en fietsers verplicht zijn te stoppen als de witrode blindenstok vooruit wordt
gestoken? Veel verkeersdeelnemers weten dat niet. Gevolg: veel
blinden zijn bang in het verkeer
en dragen die angst zelfs over
op hun blindengeleidehond, die
daardoor onzeker wordt en weigert de aangegeven route te lopen.
De bezuinigingen treffen iedereen, maar voor mensen met
een handicap lijken de maatregelen zich op te stapelen. Zorgtoeslag gaat omlaag; fysiotherapie en psychische hulp gaan uit
het pakket; er wordt huur ge-

vraagd van mensen die in een
instelling verblijven; voor hulpmiddelen en andere voorzieningen moet betaald worden; de
Wajong wordt gedeeltelijk uitgekleed. Ook wordt het kilometerbudget voor de Valys omlaag
gebracht van 750 naar 450 kilometer per jaar, omdat er teveel
mensen een Valyspas hebben.
De CG-Raad komt met een oplossing: geef de pas alleen aan
mensen met een beperking!
Verder staat er in de nieuwsbrief nog iets over de MEE Vrijetijdsgids, het parkeerbeleid voor
gehandicapten per gemeente
en de uitreiking van de Gouden
Veer die vrijdag plaatsvindt. De
volledige nieuwsbrief is te lezen
op de website www.gehandicaptenberaadvelsen.nl

Allerzielen Velsen Verlicht:
herdenken voor iedereen
Nadat onze doden jarenlang
verwaarloosd zijn geweest met
de gedachte ‘weg is weg’, is
er nu weer grote behoefte aan
herdenken, zowel collectief
als individueel. Er zijn herdenkingsconcerten, de dodenherdenking op 4 mei, de R.K. kerk
die van oudsher op 2 november
de overleden parochianen herdenkt, het jaarlijkse zingen van
de namen van de overledenen
bij Ground Zero. Maar ook thuis
wordt herdacht. In een op de
drie huishoudens is een huisaltaartje ingericht ter nagedachtenis aan een of meer overledenen, zo blijkt uit onderzoek.
Allerzielen Velsen Verlicht, de
kunst tot herdenken, naar concept van Ida van der Lee, vindt
9 november plaats op begraaf
de Biezen in Santpoort-Noord
plaats en is een indrukwekkende aanvulling op de verschillende mogelijkheden tot
herdenken. Doel van de avond
is het geleefde leven te vieren
en de doden niet te vergeten.
Ze horen bij het leven en maken onderdeel uit van de persoonlijke geschiedenis.
Na zonsondergang, als de duisternis is ingezet, want dan is de
dood het meest voelbaar, is de
begraafplaats ingericht als een
mooie gastvrije plek met veel
licht, warmte, klank en kunst.
De begraafplaats verandert als
het ware in een warme uitgelichte tuin, waar bezoekers verrassende mogelijkheden krijgen
aangereikt om voor een dierbare overledene iets bijzonders
te doen. De kunstvormen en de

Vermiste man dood
aangetroffen in vijver
IJmuiden - Na een dagenlange zoektocht is de vermiste 49-jarige Haarlemmer dinsdagochtend in zijn eigen vijver gevonden. De
man, een diabetespatiënt, was zaterdagmiddag van zijn huis in
de Haarlemse Roerdompstraat vertrokken voor een boodschap,
maar keerde niet meer terug. Daarop werd door zijn familie alarm
geslagen. Hulpdiensten zijn massaal naar hem op zoek gegaan.
Daarbij werden onder andere helikopters en politiehonden (foto)
ingezet. De man is een natuurlijke dood is gestorven. Er is sprake van een noodlottig ongeval, aldus de politie. (foto: Michel van
Bergen)

Een kijkje in De Toermalijn
Driehuis - Op woensdag 9
november staan de deuren
van basisschool De Toermalijn open voor iedereen die
belangstelling heeft voor de
school.
Ouders die eens willen kijken
of zij hun kinderen willen aanmelden op De Toermalijn, wor-

den tussen 09.00 en 11.00 ontvangen met koffie of thee en
kunnen worden rondgeleid
door de school. De school is
gewoon in vol bedrijf en de kijkers kunnen zo een indruk krijgen van de sfeer en de dagelijkse gang van zaken op De
Toermalijn.

Alice Loeters
sfeer zetten aan tot overdenken
en verhalen te vertellen over
hoe iemand was of hoe iemand
deed. Gevoelens die de afgelopen jaren van bezoekers veel
zijn gehoord zijn: ‘een avond
met blijdschap en verdriet, ontroerend en toch genieten’.
Wat het allemaal teweeg kan
brengen kunt u ook lezen op
de website www.allerzielenvelsen.nl
In de bibliotheek van Velserbroek zijn foto’s te zien van de
viering van 2009. De foto’s zijn
gemaakt door leden van Fotokring Polderlicht.
Allerzielen Velsen Verlicht raakt,
inspireert en verwondert. Beleef het ook op 9 november van
19.00 tot 22.00 uur onder het
motto: de doden niet verzwijgen, maar vieren om wie ze waren en wat ze te vertellen hebben. Allerzielen Velsen Verlicht
is hiermee een levende traditie!
Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg
0255-517452

Strawberries-leden
lopen 8 mille bij elkaar
Driehuis - Met een opbrengst
van ruim 8.000 euro was de sponsorloop voor het nieuwe clubhuis
van Strawberries, afgelopen zaterdag, een groot succes. Ruim
150 leden - van benjamins tot
trimhockeyers - deden hun uiterste best om zo veel mogelijk
geld bij elkaar te lopen. Met name de jongste Strawberries-le-

den liepen hun schoenen stuk en
moesten soms met tegenzin van
het veld worden gehaald. Na afloop werden alle deelnemers getrakteerd op een heerlijke stamppot van Martijn’s Groente en Fruit
in IJmuiden. Meer weten over de
campagne Help Strawberries aan
een ton? Kijk dan op www.khcstrawberries.nl

Santpoort-Noord - In de nacht
van maandag 7 op dinsdag 8 november gaat Intertoys De Ballon van middernacht tot één uur
open voor de verkoop van het
populaire computerspel Call of
Duty Modern Warfare 3. Voor
diegene die vooraf reserveert is
er een extra COD-gadget gratis!
Wees er snel bij, want de voorraad is beperkt. COD is verkrijgbaar voor de PC voor de XBOX
en voor de PS3. De mensen die
vanaf dinsdag COD komen halen, krijgen 15 procent kassa
korting op dit spel.
Call of Duty Modern Warfare 3
is het nieuwste deel uit de firstperson actieserie van Activision.
Het is ontwikkeld door Infinity
Ward en Sledgehammer Games
en is zonder twijfel de heftigste
Call of Duty-ervaring tot nu toe.
Call of Duty MW3 is op zo’n onvoorstelbare schaal gemaakt dat
er genoeg details en creativiteit
in zitten om het hele genre naar
een hoger niveau te tillen.
Van de innovatieve gameplay en
de heftige filmische sfeer tot de
meest geavanceerde multiplayer ooit: Modern Warfare 3 legt
de lat voor deze onovertroffen
reeks nog hoger. Er is een nieuwe wereldoorlog uitgebroken, en
jij zit er middenin! Op locaties in
landen als Engeland, Frankrijk,
Duitsland en Amerika voer jij diverse missies uit om de wereld
weer veilig te maken.
De verbeterde engine zorgt voor
nog meer heftige actie en gameplay als voorheen. Zowel offline als online kun je helemaal
los gaan in Call of Duty Modern
Warfare 3.
Intertoys De Ballon is maandagnacht geopend van 00.00 uur tot
01.00 uur. Je vindt de winkel aan
de Hoofdstraat 189 in Santpoort
Noord, 023-5374741. Zie ook
www.speelgoedzaakdeballon.nl.
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Vrachtwagens
geweerd van
Wilhelminakade

Wijn & Sfeer kerst lifestyle event

Genieten, proeven, info,
sfeer en gezelligheid
IJmuiden - Zondag 13 november kunnen we vast een smakelijk voorproefje van kerstmis krijgen bij het Wijn & Sfeer kerst
lifestyle event in Holiday Inn
IJmuiden Seaport Beach Hotel.
Dit evenement, georganiseerd
door Esther en Richard Blesgraaf
van Slijterij & Wijnhuis Zeewijck
staat in het teken van genieten.
Voor een breed aanbod is de samenwerking gezocht en gevonden met een tiental lokale ondernemers (zie foto) met een bijzonder aanbod op het gebied
van wonen, mode, sieraden eneen Bourgondische leven.
,,De najaarsproeverij die we jaarlijks organiseren is door deze samenwerking met lokale ondernemers uniek geworden’’, aldus Richard Blesgraaf. ,,Het enthousiasme van de deelnemers
is groot. Door met elkaar samen te werken versterken we elkaar. Voor nieuwe ondernemers
als Mestiza (Spaanse cateraar)
en SK Catering is dit event een
platform om zich te presenteren
bij een groot publiek en het bedrijfsleven. Voor andere deelnemers is het interessant om zich
in deze tijd aan potentiële nieuwe klanten te presenteren. En
ook voor de gasten is dit Wijn
& Sfeer kerst lifestyle event natuurlijk extra leuk. Zo zijn er extra veel lekkere hapjes, waaronder kazen van l’Amuse en Italiaanse vleeswaren en worst van
slagerij Johan van Doorn. Er is
koffie, thee en chocola van de
Santpoortse Verleiding. Oesters van Waasdorp bij de champagne. Verschillende hapjes van

nieuwe ondernemers op het gebied van catering. Zelf komen
we met meer dan 200 wijnen uit
Italië, Spanje, Zuid Afrika, Amerika, Chili, Argentinië en Frankrijk van zeven importeurs. Daarnaast brengen we champagnes,
calvados, port, grappa’s en cognac van diverse huizen. We stellen ook, samen met ondernemers, bijzondere kerstpakketten
samen voor het bedrijfsleven. Zo
ontstaan heel bijzondere eindejaarsgeschenken.’’
Naast de lekkere kant van Wijn
& Sfeer zijn er prachtige Royal
Doulton serviezen en glasserviezen van Zwanenburg Geschenken te bewonderen, mode van
Indigo Style, een leuke foto-actie van Ring Foto met veel oog
voor de nieuwste technieken,
B&O met nieuws op het gebied
van beeld en geluid, woonaccessoires van Mara’s Home Decoration interieur- en slaapadviezen
van Bleeker de Groot.
Voor de proeverij en alle hapjes betaalt men niets, er is alleen
een toegangskaart van 7,50 euro
voor nodig, die kan worden besteld bij alle deelnemers. Wijn &
Sfeer is 13 november van 13.00
tot 18.00 uur.
Voor wie nog meer wil genieten,
kan na afloop terecht in restaurant Beaufort in het Holiday Inn
Hotel, waar een culinair driegangen menu wordt gereserveerd voor 33,50 euro. Reserveren wordt aangeraden. Toegangskaarten voor Wijn & Sfeer
zijn verkrijgbaar bij alle deelnemers of via e-mail bij: info@zeewijck.nl

60.000 euro niet te innen
Velsen - De gemeente Velsen
moet een bedrag van 58.706,34
afschrijven als niet te innen.
Het is een enorm bedrag, maar
het is wel het resultaat van tien
jaar. Per jaar worden door de gemeente ongeveer 40.000 aanslagen voor gemeentelijke heffingen opgelegd aan bedrijven
en inwoners. Als niet wordt be-

taald, komt een speciale invorderingsambtenaar in het geweer
om te proberen het bedrag alsnog te ontvangen. Dat lukt in een
aantal gevallen, maar soms niet,
door bijvoorbeeld faillissementen, overlijden, schuldsanering of
emigratie. Het genoemde bedrag
is het resultaat van niet te innen
vorderingen vanaf 2001.

Techniekevenement
viert eerste lustrum
Velsen - Alweer voor de vijfde
maal werd donderdag de 5e editie van het Promotie Evenement
Techniek IJmond (PET) gehouden
in een grote hal aan de Rooswijkweg in Velsen-Noord. De organisatie van PET IJmond ligt bij het
regionale bedrijfsleven, brancheorganisaties en lokale opleiders
met als oogmerk de rond de 1500
kinderen van groep 8 van de basisscholen uit de regio IJmond
nader kennis te laten maken met
techniek.
In aanwezigheid van onder meer
Jan van Run, gedeputeerde van
de provincie Noord-Holland, Arjan Verkaik, wethouder van de
gemeente Velsen en Dook van
den Boer, directeur Tata Steel
IJmuiden werd al vroeg, om 08.30
uur, op deze ochtend het startschot gegeven voor dit evenement.
Eerst werd door genoemde heren bepaald wie van de deelnemende scholen de prijswinnaars
waren van de ingeleverde werkstukken die een antwoord moesten geven op de vraag, hoe we in
de toekomst aan elektriciteit komen. Basisschool Het Kompas
werd tot winnaar uitgeroepen in
de categorie ‘toepassingen’ met
hun ontwerp ‘Windmolen’. De originaliteitsprijs ging naar bassischool De Hoeksteen met hun inzending ‘De Gymzaal’ en de prijs
‘waar werkelijk alles inzit’, aldus
gedeputeerde Van Run ging naar
basisschool De Klipper met hun
ontwerp ‘De Aardappelschuur’.

Na de bekendmaking van de
prijswinnaars was het dan zover
dat de leerlingen, onder begeleiding, konden kennismaken met
een grote diversiteit aan technische beroepen, van metselen tot
houtbewerking, van elektriciteit
tot loodgieter en van autotechniek tot nautische opleidingen.
Bijvoorbeeld middels een simulator van het Maritiem College Velsen waarmee de kinderen zelf
konden proberen om een groot
schip te besturen en bij de stand
van Opleidingsbedrijf Installatietechniek kregen de jongens en
meisjes de gelegenheid om zelf
elektriciteitsleidingen aan te leggen.
Uitgangspunt van PET IJmond is
de nadruk te leggen op het grote
belang van technische opleidingen, zowel nu maar vooral ook
richting de toekomst waarbij de
verwachting is dat de vraag naar
goed geschoold, technisch personeel belangrijk zal toenemen.
En zeker in de regio IJmond is
voor de sector techniek een cruciale rol weggelegd. Ruud Porck,
directeur van het Technisch College Velsen, benadrukt het belang van een technische opleiding aldus: ,,Als kinderen uiteindelijk kiezen voor een richting in
de techniek, kiezen ze niet alleen voor een goed belegde boterham, maar ook voor plezier
en uitdaging in een dynamische
en veelzijdige branche!’’ Zie ook
www.pet-ijmond.nl (Joop Waijenberg)

Seaport TV en livemuziek bij Stormvogels
IJmuiden - Zondag 6 november
speelt Stormvogels thuis tegen
DEM. De derby begint om 14.00
uur. Voorafgaand aan en tijdens
deze wedstrijd maakt Seaport
TV opnamen in verband met het
naderende jubileum van IJVV
Stormvogels. Op 2 juni 2012 bestaat de vereniging 100 jaar. Er
worden diverse interviews worden afgenomen gericht op de historie van de vereniging, de huidi-

ge situatie en de toekomstplannen en uiteraard over de geplande jubileumactiviteiten. Deze opnames zullen over enkele maanden in een drieluik te zien zijn op
de lokale televisie en via internet.
Na afloop van de wedstrijd is er
live-muziek van Peter de Haas en
DJ Bas. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt Oliehandel Kees
Leijen & Zoon en Woning & projectstoffeerderij Evert de Ronde.

IJmuiden - De gemeente wil
de overlast van langparkerende vrachtwagens op de parkeerplaats bij de Wilhelminakade
voorkomen door het plaatsen
van hoogteportalen. Het gaat om
het parkeerterrein ten noordwesten van de kruising Stationsplein/Halkade in oud-IJmuiden. Voertuigen die breder zijn
dan 2,5 meter en hoger dan 2,7
meter zullen hier niet meer terecht kunnen. Ook het gewicht
van de vrachtwagens levert een
beperking voor het parkeren op.
Bij het hoofdkantoor van Zeehaven IJmuiden NV, aan Halkade 4
komt ok een hoogteportaal, vanwege de kwetsbare kade aldaar.

Dementie,
welke hulpverlening is er?
IJmuiden - Op dinsdag 8 november is er weer Alzheimer Café in
IJmuiden. Het onderwerp deze
avond is ‘Dementie, welke hulpverlening is er?’ Wanneer u twijfels hebt over uw eigen geheugen of over dat van een familielid, dan kunt u hulp vragen. Of is
het al duidelijk dat er sprake is van
dementie, maar hebt u vragen als
‘Waar kan ik terecht voor hulp?’ en
‘Hoe moet ik er mee omgaan?’ Er
zijn dan een aantal adressen waar
u voor hulp of advies terecht kunt.
Deze avond is de gastspreker een
medewerker van Tandem, een
mantelzorgmakelaar
genaamd,
welke uitleg komt geven over de
mogelijkheden in onze regio. Als
u wél wilt komen, maar geen vervoer hebt óf u wilt uw bezoek liever niet aan familie of vrienden
vertellen, dan kunt u contact opnemen met de Werkgroep Alzheimer Café. Zij zullen dan proberen
een (anonieme) oplossing voor
u te vinden. U kunt hiervoor bellen met 06-2950 7734. Het Alzheimer Café wordt gehouden in de
Centrale Bibliotheek Velsen, Dudokplein 16 in IJmuiden. Het programma start om 19.30 uur, de bibliotheek is geopend vanaf 19.00
uur. Zie ook www.alzheimer-nederland.nl/midden-kennemerland.
Iedereen is welkom: mensen met
geheugenproblemen,
partners,
kinderen, vrienden, buren. Wie er
nog nooit eerder is geweest, moet
beslist komen kennismaken. De
toegang én het eerste kopje koffie zijn gratis. Aanmelding vooraf is niet nodig. Bezoekers krijgen informatie van hulpverleners
en van mensen die uit eigen ervaring spreken. Bij elk café worden
deze geïnterviewd door de vaste
gespreksleider. Na dit gesprek is
er gelegenheid om vragen te stellen. Er is een tafel met brochures
en andere literatuur om thuis eens
rustig na te lezen. Werkgroep Alzheimer Café is overdag bereikbaar
via 06-33631872.
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Het kan snel gaan
in een mensenleven

Bos Kookt,
borrelt en
schenkt
IJmuiden - Niet alleen voor lekker én gezellig eten, maar ook
voor een (kerst)borrel of cadeaubon kun je terecht bij restaurant Bos Kookt, tegenover de
Stadsschouwburg in IJmuiden.
Ben je al aan het denken over
een Kerst- of Nieuwjaarsborrel met familie, vrienden of collega’s? Denk ook eens aan Bos.
Hapje erbij, buffet, staande receptie? Ze nemen graag de mogelijkheden met je door. Bel
0255-533 061. Ook voor een cadeau ben je bij Bos aan het goede adres. Een Bos cadeaubon
onder de kerstboom of bijvoorbeeld als kerstgeschenk aan
medewerkers. In elk gewenst
bedrag te verkrijgen. Leuk om te
combineren met een voorstelling
in de Stadsschouwburg; het volledige avondje uit! Zie ook www.
boskookt.nl.

Spirituele
beurs in
Nicky’s Place
Regio - Nicky’s Place houdt
haar 27ste spirituele beurs op
zaterdag 12 en zondag 13 november. Op zaterdag zijn er vier
gratis lezingen. Er zijn verschillende mediums aanwezig, tarotlezers en paragnosten voor advies op je levenspad of contact
met je dierbare overledenen.
Ook tref je er handlijnkunde, een
dierenmedium, babyfluisteraar,
sjamaan, numerologie en iriscopie. Verschillende ontspanningsbehandelingen zoals magnetiseren, stoelmassage, Reiki en massage. Er is een prachtige stenencollectie, leuke cadeautjes, wierook, sieraden en schilderijen.
Op zaterdag 12 en zondag 13
november is de beurs open van
12.00 tot 17.00 uur. De toegang
voor een dag is 5 euro, voor twee
dagen 8 euro. Consulten kosten maximaal 10 euro. Parkeren
kost op zaterdag 1,00 euro per
uur en is gratis op zondag. Zie
ook www.nickysplace.nl of bel
06-41041509 (Nicole van Olderen). Tot ziens in het ouderensteunpunt aan de van Oosten de
Bruynstraat 60 in Haarlem (hoek
Westergracht, achter de Bavo).

NTU wordt Wonen Totaal

IJmuiden krijgt eigen
kleine meubelboulevard
IJmuiden - De opening van Wonen Totaal aan de Zuidarcade is voor IJmuiden het begin
van eigen kleine meubelboulevard. Ruud Schoorstra heeft NTU
overgenomen en per 1 november heropend aan Lange Nieuwstraat 190-192 onder de naam
Wonen Totaal. Wonen Totaal
heeft zowel van binnen als van
buiten een metamorfose ondergaan. En er zijn nog meer grootse plannen om een echte meubelboulevard te maken.
Ruud Schoorstra werkte 21 jaar
voor NTU, de vloer- en raambekledinggigant in IJmuiden en
is dus een bekend gezicht voor
veel Velsenaren. En ook met de
deskundigheid zit het na 40 jaar
in het vak wel snor. Een nieuwe eigenaar betekent ook een
nieuw begin, waarbij Ruud zijn
eigen ideeën en filosofie over
een goede bedrijfsvoering ten
toon zal spreiden. Wonen Totaal
biedt een enorme keuze aan tapijt, laminaat, vinyl, gordijnen

en binnenzonwering, zodat men
hier altijd zal slagen.
Ook helemaal nieuw is de nauwe samenwerking met Geels
Meubelen die per 1 december
het pand naast Wonen Totaal zal
gaan bezetten. Door een doorloop tussen de twee panden te
maken, gaan de twee winkels
straks bijna naadloos in elkaar
over. Ook de buitenzijde van de
Zuidarcade wordt grondig opgeknapt, zodat het aantrekkingskracht krijgt voor het winkelend
publiek. Beide ondernemers zijn
erg enthousiast over deze grootse plannen en de kans om elkaar
te versterken.
Maar vanaf deze week kan men
al terecht bij Wonen Totaal voor
een mooie aankleding van de
woning. Wonen Totaal begint
met een compleet nieuwe collectie vloeren en raambekleding.
Alle oude voorraden worden tegen bodemprijzen verkocht, dus
een bezoek aan Wonen Totaal is
nu wel heel aantrekkelijk.

Nieuwe huisstijl voor
100-jarig Brederode
Regio - Woningbouwvereniging Brederode is vorige week 110 jaar
oud geworden. Woensdagochtend werd daarom in Orangerie Elswout met belanghebbenden uit Bloemendaal en Velsen de nieuwe
koers besproken, waarbij de nieuwe huisstijl en logo werden gepresenteerd. ‘s Middags was het feest in Elswout voor huurders en hun
kinderen, waarbij Rob Verlinden een workshop over tuinieren hield.

Wat kan er in een jaar veel gebeuren. Mijn eerste kind is geboren (een zoontje genaamd
Bas), mijn vader is gestopt met
werken en snel daarna kreeg
ik zelf een nieuwe baan als accountmanager Private Banking
bij de Rabobank Velsen en Omstreken. Het kan snel gaan in
een mensenleven. Qua timing is
het één en ander wel perfect op
elkaar afgestemd. Want door het
eerder stoppen met werken van
opa (zo wordt mijn vader nu immers genoemd) brengen wij ons
kind niet de hele week naar de
crèche.
Bovenstaande gebeurtenissen
zijn uiteraard heel mooi om mee
te maken voor zowel vader, opa
als (klein)zoon. Dit soort veranderingen hebben echter ook invloed op ons inkomen en met
name op de koopkracht. Als u
ook dit soort gebeurtenissen
meemaakt, kan uw accountmanager helpen deze momenten
financieel in goede banen te leiden. Dit doen zij door het opstellen van een financieel plan,
samen met u. De accountmanagers bij de Rabobank Velsen
en Omstreken zijn namelijk alle-

maal gecertificeerde financiële
planners. Ook met zo’n plan op
zak blijft het altijd spannend wat
de toekomst ons brengt, maar
financieel gezien hoeft het dan
geen verrassing te zijn.
Heeft u nog vragen of wilt u een
afspraak maken? Neem dan
contact op met de afdeling Private Banking van de Rabobank
Velsen via (023) 513 35 80 of via
privatebanking@velsen.rabobank.nl.
Job Gerlo, Accountmanager Private Banking Rabobank Velsen
en Omstreken

Zorgwoningen in De
Vrijheit overgedragen
IJmuiden - Woensdag was het
weer tijd voor een klein feestje bij de nieuwbouw appartementen in Oud-IJmuiden. In
het appartementencomplex
De Vrijheit vond namelijk de,
symbolische, sleuteloverhandiging plaats van één van de
15 zorgwoningen die bedoeld
zijn voor toekomstige bewoners met een beperking. Peter van Ling, directeur van
wooncorporatie AWV Eigen
Haard, overhandigde de enorme namaaksleutel aan Hans
Koller, voorzitter van de Raad
van Bestuur van stichting De
Waerden.
In zijn toespraak vestigde Peter
van Ling nogmaals de aandacht
op de grote verscheidenheid aan
woonvormen in de fraaie, nieuwe
appartementencomplexen zoals
bijvoorbeeld deze zorgwoningen.
De bedoeling is dat rond de
kerstdagen alle 15 bewoners
hun intrek hebben kunnen nemen in hun eigen zorgwoning.
Ook vertelde hij nog dat alle nieuwe complexen in OudIJmuiden namen dragen van oude schepen. De naam De Vrijheit
komt van een schip dat vroeger
op een zandbank bij Wijk aan
Zee aan de grond is gelopen, aldus Peter van Ling.
AWV Eigen Haard verhuurt deze
15 zorgwoningen aan De Waerden, een professionele dienstverlenende organisatie voor

mensen met een beperking in
Noord-Holland die er zorg voor
draagt dat deze mensen kunnen
wonen en werken op een manier
die bij hen past. Nadat Hans Koller de symbolische sleutel had
doorgegeven aan de eerste bewoner overhandigde hij, als cadeau, een groot schilderij dat
een plekje moet krijgen in één
van de algemene ruimtes.
Na deze officiële woorden was
het tijd voor een toast en konden de toekomstige bewoners,
genodigden en belangstellenden
aansluitend een rondgang maken door de nieuwe woningen.
Zie ook www.awveigenhaard.
nl en www.dewaerden.nl (Joop
Waijenberg)
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Autobedrijf Geels is
verhuisd naar Santpoort

Loopbaancoach,
dat werkt

Velsen - Vanaf 2005 was Autobedrijf Geels gevestigd aan de
Tussenbeeksweg 7 in IJmuiden.
Eigenaar Guus Geels, al vanaf het eind van de tachtiger jaren werkzaam in de autobranche, heeft toen de kans aangegrepen om voor zichzelf te beginnen. De afgelopen jaren heeft
Guus zijn bedrijf met succes opgebouwd, maar vanuit de gedachte aan schaalvergroting en
om een bredere basis te creëren
heeft hij de laatste tijd toch om
zich heen gekeken naar andere
mogelijkheden.
Tijdens deze oriëntatiefase is zodoende het contact tot stand
gekomen met Evert Groen van
CarXpert aan de Bloemendaalsestraatweg 19A in SantpoortZuid. Beide autobedrijven bewegen zich onder meer op de markt
van in- en verkoop van gebruikte
auto’s, maar bieden vanzelfsprekend ook service en onderhoud.
En mede gebaseerd op het bekende motto: ‘samen staan we
sterker’ hebben beide bedrijven
besloten om hun activiteiten te
bundelen.
Vanaf dinsdag, 1 november is
Guus Geels dus niet meer te vinden in zijn vorige bedrijf in IJmui-

Leest ook u in de kranten de berichten over de financiële en economische crisis in Europa? En
over de moeizame politieke beraadslagingen? Over groeiende
protesten in diverse steden? Met
die sombere berichten is het lastig om moed te houden en goed
te blijven slapen. Nederland mag
dan tot de ‘sterkere landen’ horen, ook wij zijn een scheepje op
de golven van de geïnternationaliseerde Europese en wereldeconomie. Kunnen we dan zelf helemaal niets doen en moeten we
machteloos toekijken hoe ons inkomen gevaar loopt? Nee, iedereen kan stappen zetten om zich
te wapenen tegen het wegvallen
van een baan en mentaal sterker te worden. Het belangrijkste
is om actief te gaan werken aan
een ‘Plan B”, dat bedoeld is om
een alternatieve inkomstenbron
te creëren. Hierbij enkele tips.
Zet ten eerste op een rijtje welke interesses en hobby’s u heeft
waar u wel uw werk van zou willen maken. En welke onbenutte vaardigheden, sterke kanten
en talenten heeft u? Waar komen
die vandaan? Wat heeft u van uw
ouders en voorouders meegekregen? Zoek ook uit op welke manier u uzelf kunt versterken. Is
er een opleiding, training of cursus die u kunt volgen? Met welke boeken, tijdschriften of websites kunt u uw kennis verrijken?
Zorg er ook voor dat u zich aansluit bij anderen die uw interesses delen. Word lid van een vereniging, en ga met anderen activiteiten ontplooien. Bouw een
netwerk op. Onderzoek ook of
een combinatie mogelijk is met
uw huidige baan of achtergrond,
want een totale ommezwaai is
moeilijk. Volg uw hart en enthousiasme, want daar liggen ook uw
creativiteit en energie. En die komen goed van pas als u zich wilt
onderscheiden op de arbeidsmarkt. En bovenal: wees geduldig
en geef niet op. Veel succes!

den waar hij de afgelopen dagen
hard gewerkt heeft om het pand
leeg op te leveren. Samen met
Evert Groen en nog twee gediplomeerde monteurs is Guus
er klaar voor om niet alleen zijn
bestaande, maar natuurlijk ook
nieuwe klanten op de Bloemendaalsestraatweg te ontvangen.
,,In deze nieuwe opzet ben ik
van plan om me meer met de inen verkoop van goede, gebruikte auto’s bezig te gaan houden’’
vertelt Guus. En wat de techniek
betreft vult Evert aan: ,,Ons specialisme richt zich deels op Franse merken, waaronder Citroën,
Peugeot en Renault. Begin volgend jaar krijgen wij waarschijnlijk de benoeming tot ‘Euro Repart’, een soort Frans franchiselabel, voor de service aan deze auto’s. Maar ook eigenaren
van andere merken zijn bij ons
aan het juiste adres. We hebben
elektronische uitleesapparatuur,
we zijn gecertificeerd APK-bedrijf, leveren Airco-service, handelen schades af, doen algemeen onderhoud en ook voor
nieuwe banden kan men bij ons
terecht.’’ Klanten van Guus Geels
kunnen hem bereiken via 0255514156 of 06-28515667.

Benefiet voor Burkino
Faso groot succes
Velsen - De afgelopen jaren heeft
de Velsense Stichting Pequenita
hard gewerkt aan vrouwenprojecten in Niger, Zuid-Afrika en
Suriname. Omdat in die drie landen inmiddels een aantal projecten liepen, heeft de stichting haar
projectgebied uitgebreid met
Burkino Faso. Voor dit land zijn
de afgelopen weken twee benefietdiners georganiseerd, waardoor het eerste project daar kon
worden gehonoreerd.
Eén van die projecten is het plan
van een zwaar gehandicapte
vrouw om een sapverkooppunt te
beginnen. Specifiek doel van haar
project is het opzetten van een
productie-eenheid voor vruchtensap en melkachtige vruchten.

Er wordt een vast verkooppunt
ingericht en de productie wordt
verzorgd door een aantal jonge
vrouwen van de groep Solidarite
pour une vie Meilleure.
Le Tisserin zoekt samen met de
vrouwen ruimte voor de productie en de verkoop; adviseert bij de
aankoop van de basisbenodigdheden en het klaarmaken van de
hangar waarin de productie gaat
plaatsvinden.
Het geld voor dit project is met
twee benefietdiners bij Restaurant Le Debut van de Hogere Hotelschool te Amsterdam bij elkaar
verzameld. Hiermee kon het benodigde bedrag van 1400 euro
vandaag aan Burkino Faso worden overgemaakt.

Touchwood, voor kleding
met een Engelse touch
Santpoort-Zuid - De liefde voor
Great Britain begon met de studie Engels van haar broer. Anne-Miek Koot bezocht Londen
voor het eerst in 1986, haar broer
kreeg meer Engelse vrienden en
zij maakte in 1988 van Dover naar
Inverness in Schotland linksom
naar boven en rechtsom terug. Ze
was helemaal verkocht en inmiddels kent ze elk county en graafschap. Tijdens vakanties kreeg ze
steeds meer het idee om met die
mooie dessins en kwaliteiten in
kleding en accessoires die ze daar
aantrof, iets te doen. Haar werk bij
de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij was spannend
genoeg, toch knaagde er iets. Ze
trof in het tijdschrift ‘Landleven’
een advertentie waarin een winkel in Bronkhorst, met het Dickens museum bijna om de hoek,
werd aangeboden. Precies wat ze
zocht. Maar geboren en getogen
in Bennebroek, neem je niet zo
gauw afscheid van die mooie regio. Toch legde ze contacten met
leveranciers en kreeg de kans om
te beginnen aan Bloemendaalsestraatweg 138.
Dinsdag 11 oktober opende Anne-Miek Koot haar Touchwood
winkel met kleding in de Engelse Landlevenstijl. Ze had haar
kleine Keltische harp bij de hand
om wat traditionele Engelse muziek ten gehore te brengen. Een
heerlijke hobby die naast het gezin en winkel in- en ontspant. In
de winkel vindt men tweedjasjes
voor dames en heren met bijpas-

sende pantalons. Voor wandelingen in regenachtige natuur zijn
de waxcoats, waterdicht en toch
ademend. Ideaal ook voor hondenliefhebbers want laat ze maar
tegen je opspringen, de waxjas
kan er tegen. Hetzelfde geldt voor
ruiters, paarden liefhebbers en jagers. Onze exclusieve collecties
ladieswear zijn samengesteld uit
de merken Barwick Tweed Traditionals, John Bardale en Kilkenny Woollen Mills. Alle ontwerpen vinden hun oorsprong in de
traditionele Town & Country designs. Met Tweed jasjes, sweaters, shirts, pantalons en overjassen. Met bijpassende hoeden,
tassen en laarzen.
Voor de heren de tweed en ribcord colberts, pantalons en de
klassieke geruite flanelshirts.
Sweaters en truien van John Bardale en Kilkenny Woolen mill
voor de komende koude en gure herfst- en wintermaanden volgens ambachtelijke voorschriften
gebreid en in veel klassieke kleuren die deze winter ook nog modieus zijn. Daarnaast hoeden, tassen en zelfs het heupflesje. Met
de woonaccessoires in landelijke
stijl is Touchwood in SantpoortZuid een heerlijke winkel voor
liefhebbers van het Britse buitenleven. Die vriendelijkheid en gemoedelijkheid van het Engelse
landleven zult u ook aantreffen
in de winkel van Anne-Miek Koot
aan de Bloemendaalsestraatweg
138 in Santpoort-Zuid, telefoon
023-6200138.

Streetcornerwork.eu
actief voor jongeren
Regio - Streetcornerwork is een
veldwerkorganisatie en dat wil
zeggen dat zij jongeren actief opzoeken op plaatsen waar zij zich
ophouden. Op straat, maar ook andere locaties als bijvoorbeeld jongerencentra, coffeeshops en winkelcentra. Jongeren die problemen
hebben op één of meer leefgebieden kunnen hier terecht voor ondersteuning. Streetcornerwork onderscheidt zich van andere vormen
van hulpverlening doordat zij jon-

geren actief opzoeken op de verschillende vindplaatsen, een vertrouwensband met hen aangaan
en indien nodig hen motiveren en
ondersteunen iets aan hun problemen te gaan doen. Als u meer over
het werk van Streetcornerwork Zie
ook www.streetcornerwork.eu. Ben
je tussen de 12 en 23 jaar en ben je
op zoek naar hulp, bel Jobke Thesing, 06-14013765. In de gemeente Velsen werkt men vanuit het Polderhuis in Velserbroek.

Han van Kleef
www.loopbaanbegeleidingijmond.nl
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Dorcas voedselactie

Ontwikkeling
Grote Hout
Velsen-Noord - B&W van Velsen heeft een beslissing genomen over de ontwikkeling van
het kadeterrein Grote Hout. De
ontwikkeling stagneerde vanaf
2009 toen bleek dat de kade in
slechte staat was en vernieuwd
moest worden. Pogingen om dit
financieel op te lossen met verschillende partners liepen vast.
Daarop zijn vier ontwikkelopties
door de gemeente uitgewerkt.
Slechts twee daarvan zijn financieel haalbaar. De eerste, waar
de voorkeur van B&W naar uitgaat, is een natte kade die geexploiteerd wordt door een publiek havenbedrijf. Belangrijk
argument is dat op deze wijze een intensief gebruik van kade en terrein door bedrijven die
de hoogste toegevoegde economische waarde leveren, bereikt
kan worden. Daarbij is afstemming de overige havenfaciliteiten in de IJmond en het Noordzeekanaalgebied mogelijk. Bovendien geeft deze ontwikkeloptie de mogelijkheid van uitgifte
van gronden achter de kade aan
meer dan twee partijen, waardoor ook relatief kleine bedrijven
zich hier kunnen vestigen. Provincie en Haven Ondernemersvereniging kunnen zich vinden
in deze optie voor een publieke
kade. De andere optie was ontwikkeling door bedrijven die zich
vestigen aan de kade, de kade zou dan in het bezit van een
commerciële partij komen. Bij de
eerste optie zal alleen de kade
vernieuwd worden. Het komende jaar zal overleg gevoerd worden met een of meer havenbedrijven over de renovatie en exploitatie van de zeekade en het
achterliggende terrein. Het financiële resultaat is afhankelijk
van deze onderhandelingen.

Kerstzangproject
Santpoort-Noord - Op dinsdag
8 november, 20.00 uur, start het
Kerstzangproject 2011 van projectkoor Dorpskerkcantorij onder leiding van Antje de Wit. In
dit zangproject worden Christmas én Advent Carols ingestudeerd. Een deel wordt uitgevoerd
in de Adventvesper op zaterdag
17 december én een groot deel
wordt gezongen in de Kerstnachtdienst op zaterdag 24 december. Graag verwelkomen ze
ervaren en minder ervaren koorzangers om mee te zingen in dit
sfeervolle zangproject. Repetities zijn wekelijks op dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur, in
het Ontmoetingscentrum van de
Dorpskerk, Burg. Enschedélaan
67. Er zullen zo’n negen repetities zijn (inclusief generales op
17 en 24 december). Graag van
te voren aanmelden vanwege
de voorbereiding. Antje de Wit,
symphonia@xs4all.nl of telefonisch 06-21805104.

Kunstlijn 2011

Expositie en open ateliers
met 10 kunstenaars
Velsen-Zuid - Zeven Open Ateliers en een expositie in Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7.
Tijdens deze 26e editie van de
Kunstlijnmanifestatie op zaterdag 5 en zondag 6 november
stellen de beeldend kunstenaars
hun ateliers open. Bovendien is
in de expositieruimte een gezamenlijke tentoonstelling te zien.
De volgende kunstenaars tonen
hun werk: Kees Kalkman, Petra
CM Meskers, Lieneke de Redelijkheid, Willem Schouten, Afke Spaargaren, Nettie Veen en
Henk Zwanenburg met schilderijen, Tatjana La Rionova met

modeontwerpen Winnie MeijerRob met keramiek en Remko
Kraaijeveld met fotografie.
Ter gelegenheid van Kunstlijn
26 organiseert Het Wijnhuis Ten
Bilt uit Santpoort-Noord op beide dagen een wijnproeverij. Zaterdag 5 en zondag 6 november
van 11.00 tot 17.00 uur.
Van de kunstenaars is in de Vishal op de Grote Markt in Haarlem op de centrale presentatie
van de Kunstlijn bovendien miniatuurwerk in een speciale letterbakexpositie te zien. Zie ook
www.kunstlijnhaarlem.nl. (foto:
Remko Kraaijeveld)

Regio - Op zondag 6 november organiseert de Vereniging
Ouders van een Overleden
Kind (VOOK), regio Noord-Holland een open middag in buitenschoolse opvang (BSO) De
Blauwe Bosuil in Bloemendaal, Dennenweg 15b (gelegen onder het gebouw waarin
zich ook het Centrum Jeugd en
Gezin en de St. Theresiaschool
bevinden). De middag is bestemd voor ouders wiens kind
is overleden en biedt hen de
mogelijkheid met andere ouders van een overleden kind in
contact te komen.
Zondag 6 november kunt u
vanaf 13.00 uur binnen lopen.
De middag is vrij toegankelijk
voor ouders, lid of geen lid van
VOOK, wiens kind is overleden. Ook broers, zussen, opa’s,
oma’s en andere naast bijstaanden zijn van harte welkom. Het maakt niet uit op welke leeftijd uw kind is overleden, door welke omstandigheden, hoe lang of kort geleden
het is gebeurd. Als ouders dit
willen, kunnen ze een foto van
hun overleden kind of kinderen meenemen en deze op een
daarvoor bestemde tafel plaatsen.
Na de opening om 13.30 uur,
zal deze middag een inleiding
worden verzorgd door Agnes

van Klink. Agnes is moeder van
Job, die op 18-jarige leeftijd
door zelfdoding om het leven
kwam. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Na een pauze kunnen aanwezigen, indien gewenst, in kleine gespreksgroepen die zijn
ingedeeld op basis van leeftijd
van overlijden van uw kind, met
elkaar in gesprek komen. De
middag zal rond 16.30 uur worden afgesloten.
De Vereniging Ouders van een
Overleden Kind (VOOK) is een
landelijke zelfhulporganisatie
die 30 jaar geleden is opgericht. VOOK heeft tot doel lotgenoten met elkaar in contact
te brengen en elkaar tot steun
te zijn.
De dood van een kind is een
traumatiserende ervaring die
veel meer ouders ondergaan
dan over het algemeen wordt
gedacht. Jaarlijks sterven zo’n
1200 mensen tussen de 0 en 20
jaar. Wanneer de leeftijdsgrens
wordt opgehoogd tot 30 jaar en
uitgebreid met perinataal overlijden (tijdens zwangerschap of
kort na de geboorte), dan zijn
het bijna 3000 mensen. Veel
ouders dragen daardoor een
onvoorstelbaar groot verdriet
met zich mee, dat bepalend is
voor de rest van hun leven. Zie
ook www.vook.nl

IJmuiden - Net zoals voorgaande jaren, wordt ook dit jaar voor
de zestiende keer de Dorcas
voedselactie georganiseerd. Nog
steeds is voedselhulp in oost Europa en Afrika hard nodig. De
Dorcas voedselactie wordt gehouden op zaterdag 5 november in verschillende supermarkten van Velsen.
Deze actie is bedoeld als extraatje voor die mensen die het
moeilijk hebben. Met een voedselpakket uit Nederland, willen
we ze laten weten dat ze niet
zijn vergeten, dat er mensen zijn
die aan hen denken en met hen
meeleven.
Een voedselpakket dat speciaal voor hen uit Nederland komt,

is voor deze mensen van grote waarde. Vorig jaar bracht de
actie ruim 53000 voedselpakketten op. U moet zich echt houden aan de producten die op het
lijstje staan die u bij de ingang
van de supermarkt krijgt aangeboden door vrijwilligers. U kiest
daar gewoon een of meerdere
producten uit.
Zaterdag 5 november staan ze
bij de supermarkt van de Vomar
en Dekamarkt in Velserbroek en
bij de supermarkten Albert Heijn
en Dekamarkt (Zeewijkpassage)
in IJmuiden.
Aan het transport zijn natuurlijk
ook kosten verbonden. Men kan
ook geld doneren in de oranje collectebus bij de supermarkt.

Open middag voor ouders Nieuwe turnpakjes
voor springers TVIJ
van een overleden kind
IJmuiden - Afgelopen weekend
zijn verschillende springers van
TVIJ in actie gekomen. De categorie A springers hebben deelgenomen aan een wedstrijd in
Tjechië. Romana Schuring heeft
met haar partner Suzan Vlaming
uit Goes een eerste plaats behaald bij synchroonspringen.
Jimmy Demmers sprong synchroon met Dwigth Baltus uit
Den Bosch, zij behaalden de
derde prijs. De springers uit de

C-, D-, en E-klasse kwamen in
actie bij de plaatsingswedstrijden voor teams in Kudelstaart.
Voor het eerst in de nieuwe gesponsorde pakjes. Voor een aantal springers was het hun eerste
wedstrijd maar het pakte allemaal uitstekend uit. De teams in
de D- en E-klasse behaalde de
eerste plaats en het team uit de
C-klasse behaalde de tweede
plek. Een prachtige prestatie van
deze teams.

Openbare vergadering
Historische Kring Velsen
Velserbroek - De Historische
Kring Velsen (HKV) houdt op
maandag 14 november zijn halfjaarlijkse openbare ledenvergadering in Woonzorgcomplex De
Hofstede in Velserbroek. De vergadering vangt aan om 20.00 uur
en is tevens toegankelijk voor
niet-leden. De zaal is open om
19.30 uur en koffie of thee voor
aanvang is gratis.
De vergadering begint met een
lezing door de heer Han Korting,
met als onderwerp de Bijzondere
Rechtspleging, de afhandeling
(bestraffing) van de tienduizenden foute Nederlanders en SSers na de Tweede Wereldoorlog.
Tevens zal het nieuwe jaarboek

Velisena 2011 nr. 20 worden gepresenteerd. Hierin treft men
een aantal boeiende artikelen
aan over uiteenlopende onderwerpen uit de geschiedenis van
Velsen.
In de pauze van de vergadering is er gelegenheid om diverse ‘oude’ nummers van het jaarboek ‘Velisena’ en diverse andere boekwerken aan te kopen.
Na de pauze volgt een kort huishoudelijk deel, met onder andere verslagen van het bestuur en
van de verschillende HKV werkgroepen. Voor nadere informatie: www.historischekringvelsen.
nl, 023-5376302, 06-14831644
of hkv-velsen@online.nl.
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VSV krijgt
deksel op
de neus
Velserbroek - Deze zondag moest
VSV aantreden tegen het altijd lastige Westfriezen. VSV nam de wedstrijd al snel in handen. De Velserbroekers vielen aan en de Westfriezen speelden hun geliefde spelletje, afwachten en loeren op de
counter. De twee spitsen van de
gasten werden echter volledig
aan banden gelegd door Rein de
Boer en Jorian Faassen. Zodat de
rest van het team zich hoofdzakelijk kon richten op aanvallende bezigheden. Het middenveld was stevig in handen van VSV zodat een
treffer uiteindelijk niet kon uitblijven. Nadat eerst Faassen nog op
de vuisten van de doelman kopte,
was het Urwin IJssel die de score
opende. Op een goede steekpass
van Simsek was hij juist iets sneller dan de doelman en tikte hij de
1-0 binnen. Het enige wat je VSV
in deze fase kon verwijten was het
feit dat ze het overwicht niet in een
grotere voorsprong konden omzetten. Na de pauze was het allemaal
ietsje minder, VSV nog wel sterker
maar het grote overwicht van voor
de rust was verdwenen. De ruimtes werden wat groter en de strakke dekking van de eerste helft was
verdwenen. Zeker toen de gasten Raymond Bakker als invaller
brachten raakte de VSV defensie
de grip op de aanvallers een beetje kwijt. Toch kwam de 1-1 uit de
lucht vallen. Uit een ogenschijnlijk
ongevaarlijke situatie, één aanvaller tussen drie verdedigers op twintig meter van het doel, wist de aanvaller de bal met een zacht rollertje in de het doel te krijgen. Vlak
hierna kreeg IJssel nog een goede kans op de 2-1 maar zijn schot
verdween in het zijnet. Bakker bleef
bij de gasten voor het meeste gevaar zorgen, eerst werd er een goal
van hem afgekeurd en kort daarna schoot hij rakelings over. Rein
de Boer kreeg nog goede mogelijkheid maar zijn schot werd van
dichtbij geblokt. Diezelfde De Boer
leed tien minuten voor tijd op een
knullige manier balverlies in de
verdediging en in twee instanties straften de gasten dit onnodige balverlies af. Zo leed VSV een
onnodige 2-1 nederlaag en werd
de ploeg met de neus op de voetbalfeiten gedrukt, wanneer je zelf
de goals niet maakt de tegenstander ze wel. VSV zakt nu naar de 12e
plaats op de ranglijst en moet zich
gaan richten op het verzamelen
van de broodnodige punten, te beginnen volgende week in Alkmaar
bij Flamingo’s 64. Ook VSV 2 leed
een totaal onnodige 1-2 nederlaag tegen Stormvogels. Het missen van talloze kansen was de oorzaak van deze nederlaag. Zeker vijf
keer kwam een VSV aanvaller oog
in oog met de vijandelijke doelman.
Maar alle vijf de keren werd de bal
met een fraai stiftje naast het doel
gedeponeerd. Zo miste dit team de
aansluiting met de kop van de reserve eerste klasse en is ook hier
het verschil met de nummer één na
laatst slechts één punt.

Bekende dj’s achter draaitafels

Feestelijke afsluiting
van 25 jaar Velserbroek

Kampioenen aan de paal

Team A. Molletstraat
trots op kampioensbord
Velserbroek - A. Molletstraat in
Velserbroek heeft weken feest
gevierd. De dames waren de
sterkste tijdens het achtste HHIMetaalwerken Dames Stratenzaalvolleybaltoernooi
Velserbroek op 8 oktober 201.
De dames van de A. Molletstraat
wonnen niet alleen de beker en
de wisselbeker maar ook het
schitterende
kampioensbord.
Wie rond 2020 Velserbroek inrijdt ziet ze dan overal hangen,
steeds met een ander jaartal.
Dit jaar verschijnt de vierde aan
een lantaarnpaal in de A. Molletstraat, vlak bij de paal met de
naam van de straat, met dezelfde witte letters op de bekende
lichtblauwe achtergrond: Kampioen Straten zaalvolley-baltoer-

nooi Velserbroek 2011. Frans
Looij, JanKees Holst en Frank
Post zijn de initiatiefnemers van
dit kampioensbord en het toernooi. Samen met volleybalvereniging Smashing Velsen hebben zij in acht jaar tijd een volwaardige tegenhanger van het
zaalvoetbaltoernooi voor herenstratenteams Velserbroek uit de
grond gestampt. Dinsdag 11 oktober hebben de dames van de
A. Molletstraat het bord al in
hun straat opgehangen. Er werd
toen behoorlijk gefeest en geproost rond het kampioensbord.
Op de foto organisatoren JanKees Holst Frank Post en Frans
Looij en de dames van de A.
Molletstraat met de wisselbeker.

Internationale turnwedstrijd voor Kay en Duco
Velsen - De eerste internationale turnwedstrijd voor Kay Kuitwaard,11 jaar uit Velserbroek
en Duco Veldhuyzen, 14 jaar
uit IJmuiden van Sportvereniging PAX uit Haarlemmermeer
stond het afgelopen weekend op
het programma. Wase Cup toernooi in België. Om 07.45 uur begon de warming up al, gevolgd
door het inturnen. Duco had gezonde spanning in zijn lijf en was
niet super nerveus. Het was voor
Duco een spannende wedstrijd,
hij is erg vooruit gegaan de laatste maanden,en dit is een mooie
graadmeter. Duco heeft een zeer
constante en stabiele wedstrijd
geturnd,en laten zien dat hij klaar
is voor het nieuwe seisoen. Hij
heeft in de individuele meerkamp
een mooie dertiende plaats behaald. hij heeft zijn directe concurrenten van het afgelopen jaar
allemaal achter zich gelaten, en
dat doet hem erg goed! Kay was
wel nerveus, voor het eerst in de
jeugd klasse,en dan ook gelijk internationaal. Kay begon minder
goed,maar kon zich na voltige

goed herstellen. Beide heren zijn
met het landenteam een mooie
zesde plaats behaald. Zij kunnen
op een zeer geslaagd weekend
terug kijken. En kijken inmiddels
ook al weer uit naar het NTC (Nationale Team Cup), deze wordt in
het weekend van 19 en 20 november in Veldhoven.

Velsebroek- De DJ Party 25 jaar
Velserbroek op vrijdag 18 november wordt niet zo maar een
discofeest. Nee, de DJ Party
wordt de ultieme afsluiting van
25 jaar Velserbroek. Alle ingredienten voor een spetterend feest
zijn aanwezig.
Achter de draaitafels staat één
van bekendste DJ’s van Nederland: Martijn Kolkman. Hij heeft
lange tijd in Santpoort-Noord
gewoond. Op zijn dertiende was
Martijn al werkzaam bij de lokale omroep. Zijn grote doorbraak kwam in mei 1998, toen
hij werd aangenomen bij Radio
538. Daarna volgde Yorin FM. Na
hier een jaar te hebben gewerkt,
maakte hij in september 2005 de
overstap naar het grote Q-music. Naast zijn presentatiewerk
spreekt Martijn commercials in,
en draait hij regelmatig op de
drive-in-shows van Q-music. Tevens is Kolkman de huis stem
van internetstation Radio 54.
Ook hoor je Martijns stem veel
op de televisie, waar hij de voiceover is in een medisch programma op SBS 6.
De tweede bekende DJ is Menno de Boer (foto). Hij was de
vaste vervanger van Barry Paf.
Hij was voor Radio 538 ook assistent music director. Behalve op
de radio vind je Menno ook regelmatig als dj in discotheken en
clubs in heel Nederland. In juni 2006 werd bekend dat Menno de overstap maakt naar Slam
FM. Daar is hij nu music director
en presenteert hij Most Wanted
van maandag tot en met donderdag.
De organisatie van het slotfeest
op zaterdag 19 november is er
bijzonder trots op dat ze Dean
Saunders en de band The Recipe
Supersized hebben kunnen contracteren voor het slotfeest in de
Velserbroek.Alle hits in de mix,
de lekkerste dansbare bekende
covers achter elkaar, dát is The
Recipe Supersized live! Voor een
nog vetter geluid wordt de band
in Villa West aangevuld met drie
van de beste blazers van Neder-

land. Met een geweldige zanger
en twee zangeressen zorgt The
Recipe voor veel afwisseling, entertainment en veel contact met
het publiek.Velserbroek zal zeer
zeker gaan bruisen wanneer
rond 22.30 uur Dean Saunders
het podium betreedt. Hij wordt
vaak gezien als ‘de broer van
Ben’, maar hij is natuurlijk meer
dan dat. Op 21 januari 2011 won
Dean de talentenjacht Popstars
bij SBS6. En het blijkt een bliksemstart, want Dean scoort onmiddellijk een dikke nummer
1-hit met zijn single ‘You And I
Both’. Vanaf dat moment gaat alles voor Dean in sneltreinvaart:
een agenda boordevol optredens en diverse uitnodigingen
om aan te schuiven in de bekende tv-programma’s. Met een
aantal nieuwe singles op komst
heeft Dean vooruitzicht op een
spectaculaire carrière!
Villa Westend gaat op beide
avonden om 20.30 uur open.
De feesten duren van 21.00 tot
01.00 uur.
De toegangskaarten kosten
dankzij de sponsors van 25 jaar
Velserbroek slechts 5 euro voor
de DJ Party (toegang 16 jaar
en ouder) en 7,50 euro voor het
slotfeest (toegang 18 jaar en ouder). Kaarten zijn verkrijgbaar bij
Ben Rietdijk Sport, Bruna Velserbroek, Hair In en Villa Westend.

Expositie bronzen
beelden Yvonne Piller
Santpoort-Zuid - Wie het grote bronzen beeld van De Draver kent op de rotonde aan de
Hoofdstraat in Santpoort en
meer werk wil zien van de maakster Yvonne Piller, is in het Kunstlijnweekend van harte welkom in
haar atelier.
Op zaterdag en zondag 5 en 6
november stelt zij haar grote
werkruimte open tussen 11.00
en 17.00 uur met een speciale
kunstlijnexpositie. Atelier Yvonne Piller, Van Dalenlaanlaan 171

(voormalige garage bij het station, tegenover Deka). Zie ook
www.hors-art.nl.
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Velsense juf Manouk
in onderwijsfinale
Velserbroek - Juf Manouk
van basisschool De Beekvliet
heeft de finale bereikt van de
verkiezing van beste onderwijsondersteuner van het jaar.
Vorige week donderdag werd
zij door het hele team verrast
met dit leuke bericht. Bij een
vergadering kwam ineens de
Champagne tevoorschijn en
werd het glas geheven op juf
Manouk. Een beetje beduusd
nam ze alle felicitaties in ontvangst en bedankte ze haar
collega’s.
De Gouden Steunpilaar is een
initiatief van CNV en wordt
jaarlijks uitgereikt aan de beste onderwijsondersteuner. Manouk Nagtegaal werkt al enige jaren op De Beekvliet als
onderwijsassistent. Ze helpt
leerlingen die iets gemist hebben, ergens moeite mee hebben of een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Maar daarnaast doet ze enthousiast
mee met alle werkzaamheden die op school voorkomen.
Ze maakt de afscheidsboekjes voor groep 8, gaat mee op
schoolkamp, noem maar op.
Praktisch alle leerlingen van
De Beekvliet kennen haar als
die juf die altijd lacht en altijd
helpen wil. Omdat de school
zo ontzettend blij met haar is
hebben de leerkrachten van
De Beekvliet haar voorgedragen. Van de vele inzendingen

zijn nu nog drie kandidaten in
de race voor deze prijs; twee
onderwijsondersteuners
uit
Den Haag en Manouk Nagtegaal uit Velserbroek. De winnaar wordt op de landelijke finaledag op 17 november in
Utrecht bekendgemaakt. Als
er door (oud-)leerlingen, ouders en collega’s nu flink op
haar gestemd wordt op www.
goudensteunpilaar.nl kan Manouk de Gouden Steunpilaar
straks een mooi plaatsje in
haar klas in Velserbroek geven!

‘t Mosterdzaadje

CDA stelt
vragen over
seniorenhuizen

Geslaagd jeugdtoernooi
Santpoort-Noord - Zondag 30
oktober werd de GrandPrix van
Santpoort gespeeld, een schaaktoernooi waarop 108 jeugdspelers uit Noord-Holland en ver
daar buiten op af waren gekomen. In 14 groepen speelden de
kinderen elk zeven partijen met
20 minuten bedenktijd per persoon.
In de onderste groepen, waar de
minder ervaren schakers speelden, waren de partijen vaak snel
afgelopen. Regelmatig kwam
hier bijvoorbeeld het wereldberoemde herdersmat op tafel. Aan
de andere kant eindigden ook
hier partijen wat vaker in pat,
omdat het best nog wel lastig
is om gebruik te maken van een
grote materiele voorsprong.
Aan de andere kant van de zaal
met sterkere schakers, was de
spanning vaak tot in de slotse-

conden te snijden. Menig partij
eindigde in tijdnood en bood zo
aan het talrijke publiek het nodigde spektakel.
De organiserende schaakclub
Santpoort mocht 16 van haar
jeugdleden onder de deelnemers tellen. Hiertussen zowel
kinderen die voor het eerst een
toernooi speelden als, ondanks
hun jeugdige leeftijd, al zeer ervaren spelers. Daarnaast waren
een aantal jeugdspelers die al te
sterk voor dit toernooi zijn als tafelleider aanwezig.
Op het einde van de dag bleek
dat de Santpoort-spelers 9 van
de 42 door de firma Swier beschikbare bekers in de wacht
hadden gesleept. Maar belangrijker was dat allen een leuke dag hadden en een hoop ervaring rijker zijn. Zie ook www.
schaakclubsantpoort.nl.

Maria Fernandes en
drie meesterwerken
Santpoort-Noord - Na een
overweldigend succes vorig
jaar met haar programma “Pessoa Amália” maakt de zangeres Maria Fernandes voor de
tweede maal haar opwachting
in ’t Mosterdzaadje. Op vrijdag
4 november om 20.00 uur heeft
zij voor dit concert een selectie
gemaakt van de mooiste fado’s

uit haar programma’s tot nu toe.
Samen met Hans Wesseling (
Portugese gitaar) en de gitarist
Hans van Gelderen die onder de
naam ‘Trovadois’ optreden, zal
zij het publiek doen laten verlangen naar Portugal, ook als
je er nooit geweest zou zijn. Ze
maken muziek die je te pakken
neemt en niet meer loslaat, liederen vol ‘saudade’ waarbij de
tekst een belangrijke rol speelt.
Portugese passie met Hollandse
hartstocht.
Drie top talenten uit verre landen verenigd in een concert
op zondag 6 november om
15.00 uur in ’t Mosterdzaadje. Het zijn de pianiste Yulia
Vorontsova (Moskou), de Boliviaans violist Eduardo Paredes en uit Canada de cellist Willem Stam. Het programma omvat drie grootse meesterwerken van Schubert (Arpeggione sonate), Grieg (3e vioolsonate), Shostakovich (2e pianotrio). ’t Mosterdzaadje,Kerkweg
29, telefoon 023-5378625. Vanaf
een half uur voor aanvang is de
zaal open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk.
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Santpoort-Noord - Het college
van B&W heeft onlangs een aanvraag voor ontwikkeling van een
seniorencomplex aan de Roos en
Beeklaan afgewezen, daar er te
weinig parkeerplaatsen waren gepland. Het CDA stelt nu dat eerder
was afgesproken dat alles in het
werk zou worden gesteld om het
mogelijk te maken dat men met dit
project aan de slag kon gaan. Zij
vraagt zich af hoe het college deze rol heeft opgepakt. In het project komen 111 seniorenwoningen. De parkeernorm van 1,3 parkeerplaatsen per woning, vereist
144 parkeerplaatsen bij het project. In de bouwtekening schieten 18 parkeerplaatsen te kort. De
aanvrager ziet nog kans vijf extra
parkeerplaatsen te creeren, zodat
men er nog 13 tekort komt. Gezien
de vergrijzing vraagt het CDA de
gemeente hoe het gesteld is met
de parkeerdruk rond seniorenwoningen en vindt bovendien het
belang van het project groter dan
een tekort van 13 parkeerplaatsen. Daarom verzoeken zij B&W te
bekijken of het project anderszins
kan worden gerealiseerd.

Ventweg
Waterloolaan
wordt fietspad
Driehuis - De parallelweg langs de
Waterloolaan wordt fietsstraat. De
gemeente wil het fietsgebruik stimuleren, door het realiseren van
comfortabele en aantrekkelijke
routes. De fietsstraat wordt in asfalt aangelegd. De aansluiting van
de Kriemhildestraat met de Waterloolaan wordt een uitrit, zoals gebruikelijk bij de overgang van een
50 km/uur weg naar een 30 km/uur
zone. De aan de fietsstraat liggende woningen blijven bereikbaar per
auto. Voorafgaand aan de herinrichting wordt het riool op deze locatie vervangen.

Lezing in ‘t
Brederode Huys

Rapper Yes-R helpt
verliefde Sharon
Velserbroek - Voor het programma ‘Gek op jou’, dat elke dinsdag om 16.30 uur wordt
uitgezonden op Nederland 3,
was rapper Yes-R dit weekeinde op bezoek in Velserbroek.
Het programma helpt meisjes die verliefd zijn maar dat
niet durfen te vertellen. Rapper Yes-R presenteert het programma en ging dit keer met
de 11-jarige Sharon Huijboom
op stap. Samen maakte ze een

rap en overvielen ze de jongen waar Sharon verliefd op
is. In Velserbroek werd een
deel opgenomen waarbij YesR Sharon interviewde.
Ook namen zij nog even de rap
door die ze niet veel later zouden opvoeren in de hoop het
hart van de betreffende jongen
te veroveren.
Of dat gelukt is? Dat is binnenkort te zien bij Zapplive op Nederland 3. (foto: Bas Idema)

Santpoort-Zuid - Wanneer we ’s
morgens opstaan, vinden we het
heel normaal dat het water niet om
het bed heen klotst, terwijl we in
het westen van Nederland onder de
zeespiegel wonen. Spoelen we het
toilet door, dan vinden we het gewoon dat het vieze water naar beneden gaat, richting riolering. Het is
allemaal zo vanzelfsprekend. Toch
moet hier heel wat voor worden gedaan. Het Hoogheemraadschap van
Rijnland is zo’n waterschap en op
8 november van 20.00 tot 22.00 uur
hoort u wat zij allemaal voor u doen.
Als u geïnteresseerd bent in deze
lezing , nodigen we uit naar ’t Brederode Huys te komen. Het adres is
Bloemendaalsestraatweg 201, telefoon 023-5393016.
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Aan de slag op de
Natuurwerkdag

Regio - Leef je uit in de natuur! Op zaterdag 5 november
2011 vindt voor de 11e keer de
Natuurwerkdag plaats. Elk jaar
doen ruim 12.000 Nederlanders
mee op ruim 350 locaties in heel
Nederland met deze grote opknapbeurt voor natuur en landschap. In deze tien jaar is de Natuurwerkdag uitgegroeid tot een
grote bijzondere natuurwerkdag
in Nederland. Heerlijk een dag
buiten aan de slag en ervaring
is niet vereist! U kunt in ZuidKennemerland dennebomen zagen in natuurgebied Middenduin, aan de slag op het Kennemerstrand, opslag verwijderen
rond het mooie natuur-stads-

park Meerwijkplas in Haarlem
en Amerikaans vogelkers zagen
in de Kennemerduinen en in de
Amsterdamse waterleidingduinen. Ook bent u welkom op 50
andere prachtige natuurlocaties in Noord-Holland. Voor elk
wat wils! U mag met uw kinderen aan de slag of juist zonder
kinderen.
Zwaardere
werkzaamheden
zijn het verwijderen van jonge
boompjes zoals essen, het zagen
en snoeien van wilgen en (riet)
maaisel bijeen harken en afvoeren.
Steeds meer mensen maken
werk van de landelijke Natuurwerkdag, de ‘opknapbeurt van
het Nederlandse landschap’. Zaterdag 5 november is het dan
weer zover. Natuurliefhebbers
die het leuk vinden om een dag
buiten in de natuur bezig te zijn
en een bijzondere bijdrage willen
leveren aan het behoud van deze natuurgebieden zijn van harte welkom! Het belooft een leuke
en gezellige werkdag te worden.
Zorg zelf voor werkkleding,
lunch, en neem uw eigen koffie/thee mee. Zij zorgen voor gereedschap, werkhandschoenen
en begeleiding. Meldt u aan via
www.natuurwerkdag.nl en kom
ook!

Sportsubsidies
ingetrokken

VZOS in Santpoort
viert 120-jarig bestaan
Santpoort-Noord - Boogschietvereniging VZOS bestaat
op 1 november 2011 precies 120
jaar. Handboogschietvereniging
Vooruitgang Zij Ons Streven is
opgericht in 1891 en is een van
de oudste sportverenigingen
van de gemeente Velsen.
De vereniging telt op dit moment
rond de 100 leden waarvan er
een tiental nationale en enkele
zelfs internationale bekendheid
genieten. Ruim 50 schutters zijn
meerdere keren per week actief
op de 14 indoorbanen van VZOS
gelegen op Sportpark Groeneveen aan de Hagelingerweg. Het

hele jaar door worden er verschillende boogschietwedstrijden gehouden, zoals Koningsschieten, nieuwjaarswedstijden
en competitiewedstijden, zowel
regionaal als landelijk.
VZOS schiet al sinds 1891 zijn
weg naar de vooruitgang en is
een bloeiende in Santpoort gevestigde vereniging met jeugd,
volwassenen en veteranen. Men
is van harte welkom eens, na
20.00 uur op een woensdagavond of vrijdagavond of zondag
na 10.30 uur, een kijkje te komen
nemen naar de mooie handboogsport. (foto: Robert Vogels)

Première nieuwe show in Velsen

Rode loper uit voor
Erik van Muiswinkel

‘A Separation’ draait
met korting in WT
IJmuiden - Vrijdag 4 en woensdag 9 november draait Het Witte Theater aan de Kanaalstraat
257, om 20.30 uur, de film ‘A Separation’.
Naader en Simin staan op het
punt het land te verlaten als
Naader besluit bij zijn demente
vader te blijven. Simin is vastbesloten en vraagt een echtscheiding aan. Hun 11-jari-

ge dochter blijft uiteindelijk bij
haar vader, die na het vertrek
van zijn echtgenote een jonge
vrouw inhuurt om de zorg voor
zijn vader over te nemen. Hij
weet echter niet dat zij zwanger
is en zonder de toestemming
van haar man werkt. Een dramatische gebeurtenis zet het
leven van Naader volkomen op
zijn kop.

2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘s separation’ op 4 en 9
november 2011 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Velsen - Na zijn laatste gezamenlijke buiging met Diederik van Vleuten stapte Erik
van Muiswinkel vorig jaar solo het podium op. De pers jubelde. ‘Erik’s oudejaars’ deed
de Volkskrant-recensent zelfs
denken aan Wim Kan en de betere ‘Koefnoen’-afleveringen.
Deze week keert Van Muiswinkel terug in zijn huistheater, de
Stadsschouwburg Velsen, voor
de première van zijn nieuwe
cabaretprogramma. Op vrijdag
4 november om 20.15 uur gaat
de rode loper uit om het publiek extra feestelijk te ontvangen tijdens de première van ‘48-‘61’. Op donderdag 3 november, eveneens om 20.15 uur,
speelt de cabaretier een voorpremière in het Velsense theater. We schrijven 4 augustus
1961.
Op die gedenkwaardige dag
worden - aan weerszijden van
de aardbol - twee baby’s geboren.
De een in Holland, de ander
op Hawaii. Tot zover de overeenkomst tussen Erik van
Muiswinkel en Barack Obama. De verschillen in levensloop zijn namelijk enorm. In het
jaar dat beiden vijftig worden,
viert Erik ontspannen zijn solo-

Velsen - Sportverenigingen zullen in hun portemonnee zeker
merken dat zij worden gekort op
gemeentelijke subsidies, maar
volgens wethouder Baerveldt
gebeurt dit met ‘zo min mogelijk pijn’. Het college komt met
een voorgestelde besparing van
42.000 euro op sportsubsidies in
2012. De bedoeling was 48.000
euro te besparen, maar daar
heeft het college van afgezien. Er
is bij deze forse bezuiniging een
afweging gemaakt zodat de korting voor verenigingen zo eerlijk
mogelijk wordt verdeeld. Waar
mogelijk zijn subsidies stopgezet, zoals aan Gehandicaptensport Kennemerland. Alle sportfaciliteiten voor gehandicaptensport zijn nu op de website www.
velsen.nl terug te vinden. De bijdrage aan de jeugdsportregeling blijft behouden. Verenigingen zullen zoveel mogelijk zelf
moeten trachten de gaten in hun
begroting te dichten. Uiteindelijk
zal de raad beslissen of zij akkoord gaan met de voorgenomen bezuinigingen.

Cakejes bakken
Velsen-Zuid - Cakejes bakken
met eieren uit het kippenhok,
zelf gemolken melk, eigen gemaakte boter en meel, dat kan
op Informatieboerderij Zorgvrij.
Op woensdagmiddag 13 november kunnen kinderen van 8 tot en
met 12 jaar cakejes bakken. Tijdens een korte rondleiding worden eerst de ingrediënten verzameld. Daarna wordt het beslag
gemaakt en worden de cakejes gebakken. Uiteraard mag
een vrolijke versiering niet ontbreken. De middag is van 13.30
uur tot 16.00 uur en kost 10 euro. Aanmelden kan tot twee dagen van te voren. Informatie: telefoonnummer 023–5202828. Zie
ook www.spaarnwoude.nl.

Parkeren met
bijzonder
belang
comeback op het Nederlandse cabaretpodium. Terwijl Barack nog steeds aanmoddert
in de politiek, nu weer als vierenveertigste president van de
Verenigde Staten.
Met de vijfmansformatie Omnibuzz, waarmee hij al eens
eerder een muzikaal uitstapje
maakte, vertelt Van Muiswinkel het verhaal van twee levens
in lied, muziek, poëzie, sketches en met retorisch geweld.
En imitaties? Ja, vast en zeker.
Prijs: vanaf 24,50 euro inclusief
pauzedrankje en garderobe.
Zie www.stadsschouwburgvelsen.nl of bel 0255-515789. (foto: ANP, Jan van Breda)

Velsen - De gemeente Velsen
heeft de beslissing over ‘parkeren met bijzonder belang’ verzet naar voorjaar 2012. Dit in afwachting van een uitspraak van
een beroepszaak. Het gaat daarbij om de aanvraag van een gereserveerde parkeerplaats bij het
woonadres voor mensen met bepaalde (medische) beroepen. In
principe is zo’n parkeerplaats wel
mogelijk, maar de gemeenteraad
en het college vinden deze gereserveerde plaatsen bij een woonadres niet wenselijk. Wel zullen
deze worden toegekend bij een
werkadres. Na de beslissing van
het hoger beroep van rechtbank
Haarlem, zal het college van
B&W de gemeenteraad verder
informeren over dit onderwerp.
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Liander trekt
beroep in
Velsen - Energie-netbeheerder Liander heeft het hoger beroep over precariobelasting aan
Velsen ingetrokken. Precariobelasting wordt geheven over
alles wat zich boven of in gemeentegrond bevindt. Voor Liander gaat het dan om leidingen in de grond. Liander had beroep aangetekend over de aanslagen precariobelasting over de
jaren 2006 tot en met 2009, maar
dit nu ingetrokken. De gemeente
Velsen hield er rekening mee dat
zij de, door Liander betaalde bedragen, mogelijk moesten terugbetalen, maar kan nu weer over
deze gelden beschikken. Inmiddels is er een motie in de Tweede Kamer aangenomen met het
verzoek voor een wetsvoorstel
vrijstelling precariobelasting op
netwerken van nutsbedrijven.
Al vanaf 2008 is het wetsvoorstel in de maak. De minister en
gemeenten buigen zich nu over
compensatie en een overgangsregeling voor gemeenten, daar
zij deze vrijstelling voor nutsbedrijven zeker in hun portemonnee zullen merken. Bij behandeling van de voorjaarsnota zal
meer duidelijkheid zijn over de
aanslag 2012 van Liander.

Pompoenen
uithollen
Velsen-Zuid - Op zondag 6 november kunnen kinderen op Informatieboerderij Zorgvrij pompoenen uithollen en versieren.
Met een kaarsje erin is de pompoen een mooie versiering voor
Sint Maarten. Deze activiteit
(4,50 euro) is voor kinderen van
7 tot en met 12 jaar en start op
drie momenten, 12.00 uur, 13.30
uur en 15.00 uur. Graag van te
voren aanmelden. Het IVN-Zuid
Kennemerland organiseert om
11.00 uur een gratis herfstexcursie voor kinderen. De start is op
het erf van de boerderij. Informatieboerderij Zorgvrij ligt aan
de Genieweg 50 in Spaarnwoude, 023-5202828. Zie ook www.
spaarnwoude.nl.

Koopgootperikelen

Gemeente in gesprek
met Multi Vastgoed

Middensluis gestremd
IJmuiden - De Middensluis
van het sluiscomplex in IJmuiden is voorlopig gestremd omdat er dinsdag een schip tegen een binnendeur is gevaren.
Het scheepvaartverkeer krijgt te
maken met langere wachttijden
omdat het nu gebruik moet maken van de Noordersluis, aldus
een woordvoerster van Rijkswaterstaat. Volgens haar is de kans

groot dat de binnendeur van de
sluis zodanig is beschadigd dat
deze moet worden vervangen.
Dat gaat een kleine week duren.
Een duikteam van Rijkwaterstaat
stelt dinsdag vast hoe groot de
schade is aan de sluis. Totdat dat
bekend is, mag het schip dat de
aanvaring heeft veroorzaakt de
Middensluis niet verlaten. (foto:
Michel van Bergen)

Expositie Jan van Well
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - In de maand
november zullen schilderijen van
de Amsterdamse kunstschilder
Jan van Well in ’t Mosterdzaadje te zien zijn.
Jan van Well (Voorburg 1954)
heeft een uiterst simpele reden
om elke dag naar zijn atelier te
gaan. Hij wil namelijk niet anders. Al op jonge leeftijd wilde
hij zich niet conformeren aan het
strakke regime van de kunstacademies. Hij is naar de Vrije Academie gegaan om zoveel mogelijk kennis op te doen en tegelijkertijd zijn eigen creaties te maken. Hij kon zich vrij bewegen en
alles uitproberen. Hij heeft zich
in die jaren gespecialiseerd in
etsen en beeldhouwen. Zie ook
www.janvanwell.nl.
Het meest belangrijke vindt hij
zijn liefde voor olieverf en de
manier waarop dit op het doek
komt. Mensen worden daardoor
elke keer weer verrast door deze niet alledaagse manier van

werken. Zijn werk zal nooit met
één blik te vangen zijn. Het is
geen gangbare stijl, maar wordt
steeds meer gewaardeerd door
zijn galeries en klanten.
De tentoonstelling is voor en na
afloop van de concerten te bezichtigen of op afspraak met Jan
van Well zelf. Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Jongeren willen overdekte
ontmoetingsplek
Santpoort-Noord - Een groepje jongeren uit Santpoort-Noord
heeft een aanvraag gedaan voor
een overdekte ontmoetingsplek bij
de skatebaan omgeving Valckenhoeflaan. Wethouders Baerveldt
en Te Beest noemen het voorstel
‘sympathiek’ en gaan er graag
mee aan de slag. Uiteraard zal zo’n
aanvraag de gewone weg moeten
bewandelen, met inspraakmogelijkheid en aanvraag van een vergunning. Maar nu al is duidelijk
dat er wat groen zal moeten verdwijnen om de overdekte plek mo-

gelijk te maken. Maar groen mag
niet zo maar uit deze zone verdwijnen. Daarom wil het college van
B&W nu al een voorstel doen voor
groencompensatie. Dat betekent
dat er wat groen gaat verhuizen.
Dat zal op bijna dezelfde plaats
gebeuren, bijvoorbeeld door een
dikkere of hogere rand groen om
de skateplek. De ontmoetingsplek voor jongeren zal alleen worden voorzien van een dak en mogelijk wat bankjes, waar de jongelui droog kunnen zitten en bijeenkomen. (Karin Dekkers)

IJmuiden - Het door Multi Vastgoed ingediende bouwplan voor
een koopgoot, waarbij ook de
KPN locatie is betrokken gaat
niet door. Dat heeft de gemeente Velsen Multi Vastgoed al op 12
oktober laten weten.
Het college vindt dat dit plan het
centrum van IJmuiden niet sterker maakt. Wel is Multi Vastgoed
nog steeds de aangewezen partij
om een plan te ontwikkelen, om-

dat er een samenwerkingsoverenekomst is getekend. Wethouder Vennik liet dinsdag weten
dat het college weer in gesprek
gaat met Multi Vastgoed maar hij
wilde geen uitspraken doen of er
nu wel of geen koopgoot in het
centrum van IJmuiden. Wat verdere gesprekken opleveren zal
uiteraard zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. (Karin
Dekkers)

Onlangs berichtten de media over
de gang van zaken rond de geluidszonering Velserkom. Velsen
Lokaal heeft zich daar zeer druk
om gemaakt en daarom volgt hier
een toelichting over wat er heeft
gespeeld in de afgelopen drie jaren.
In 2008 moest een bestemmingsplan worden gemaakt voor de bedrijventerreinen in Velsen-Noord,
waaronder het terrein van Velserkom. Ten aanzien van de geluidszonering bleek een grens te lopen midden over het bedrijfsterrein van Velserkom. Velsen Lokaal
Johan van Ikelen wees het College van Burgemeester en Wethouders daarop, dat deze scheiding onnodig leidde tot hinder
voor de bedrijfsuitvoering. Daarbij was het ook in het belang van
de inwoners van Velsen Noord,
omdat het bedrijf wilde investeren in vermindering van de geluidsoverlast.
Velsen Lokaal trachtte de fout in
het bestemmingsplan recht te
zetten in de raad. Helaas greep
het college dit niet aan en de
raad volgde trouw het college en
verwierp het voorstel. In de wandelgangen hoorde Johan van Ikelen, dat de wethouder ‘not amused’ was met het contact tussen de adviseurs van Velserkom
met de raad en wees op mogelijke gevolgen.
Het college van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland snapte het wel en gaf de gemeente
geen toestemming voor het bestemmingsplan. Reden: het was
niet doelmatig en bovenal in strijd
met de wet. Maar het college zette ferm door met een beroep bij
de Raad van State.

Het beroepsschrift bevatte pertinente onwaarheden.
Om die reden probeerde de fractie opnieuw het college bij de
oren te nemen en verzocht het
beroep in te trekken. Maar ook
daar luisterde het college niet
naar. In augustus 2010 verwierp
ook de Raad van State het beroep tegen het afgewezen bestemmingsplan. Resultaat: na
twee jaar procederen krijgt de
onderneming toch het gelijk en
kan nu starten met investeringen,
die de geluidsoverlast gaan verminderen.
Velsen Lokaal vraagt zich dan af
of het college voor het eigen gelijk heeft willen gaan.
Waarom ging het college na de
weigering van de Provincie toch
door naar de Raad van State?
Was dit in het belang van het bedrijf? Noemen we dat nu het
scheppen van een goed ondernemersklimaat? Was het in het belang van de inwoners van VelsenNoord, die langer moesten wachten op vermindering van de geluidsoverlast?
Wat we zeker weten is dat deze onnozele manier van handelen
ons veel belastinggeld heeft gekost. We vragen ons dan ook af of
men hiervan geleerd heeft. En of
het college niet beter vooraf zou
moeten luisteren naar redelijke
argumenten…
Of is het gelijk blijven halen nog
belangrijker? Meer informatie is
te lezen op www.velsenlokaal.nl
of abonneer op de gratis nieuwsbrief. Aanmelden kan via info@
velsenlokaal.nl
Danielle Brinkman
Bestuur Velsen Lokaal

Kampioenschap vormen postuurkanaries
IJmuiden - Op zaterdag 5 november, van 14.00 tot 16.00 uur,
organiseert Fauna Felisena de
jaarlijkse kampioenschap vormen postuurkanarie in het Jan Ligthartgebouw aan de Eksterlaan
8. De toegang is gratis en rol-

stoel vriendelijk. Tevens zijn er
deskundige personen aanwezig
om uw vragen of inlichtingen te
beantwoorden. Inlichtingen: Fred
van Amerongen, telefoon 0235390989 of Willem van Opbergen, telefoon 06-10321272.
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Bijzonder avontuur in Velserbroek

Postzegelavond
IJmuiden - Voor iedereen die
geïnteresseerd in postzegels,
Postzegel Vereniging IJmuiden
houdt op maandag 7 november haar clubavond in één van
de zalen van de Adelbertuskerk
aan de Sparrenstraat in IJmuiden. Uw overtollige zegels en/
of poststukken kunt u natuurlijk meenemen, dit om te ruilen
of verkopen. Ook is er natuurlijk
alle gelegenheid om met medeverzamelaars van gedachten te
wisselen, over nieuwe en oude
postzegels. Meer informatie: 0641804330 of 0255-756195 (na
18.00 uur). Iedereen is van harte welkom, de koffie staat klaar.

Raamversiering
maken
Velsen-Zuid - Op Informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude kunnen kinderen iedere woensdagmiddag een vrolijke raamversiering met sneeuwpoppen knutselen. Het knutselen is woensdagmiddag tussen
13.30 en 15.30 en kost 2 euro.
Telefoonn 023–5202828. Zie ook
www.spaarnwoude.nl.

Van AWBZ
naar WMO
Velsen - Vanaf 1 januari 2014
wordt het een gemeentelijke taak om te zorgen voor een
adequate begeleiding voor
mensen met een beperking,
wat nu nog via de AWBZ gebeurt. Nieuwe aanvragen voor
begeleiding lopen al vanaf 1 januari 2013 via gemeentes. De
begeleiding geldt voor mensen met diverse verstandelijke,
psychiatrische, psychogeriatrische, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen. Begeleiding
kan zowel groepsgewijs (via
bijvoorbeeld dagbesteding) als
individueel (via ambulante begeleiding) worden geboden op
het gebied van wonen, werken,
financiën, vrije tijd, sociaal netwerk en contact met instanties.
In Velsen gaat het momenteel
om 681 mensen die nu nog
via de AWBZ begeleiding krijgen. De grootste verandering is
dat de zorgplicht van de AWBZ
nu compensatieplicht van de
WMO wordt. Men verwacht
dat gemeenten meer maatwerk
kunnen leveren en efficiënter
werken, waardoor de korting
van 5 procent die de overheid
op het budget toepast, nauwelijks merkbaar zal zijn. Wethouder Westerman zegt dat bij het
beleid zal worden uitgegaan
van groepsbegeleiding waar
het kan en individuele begeleiding waar het moet. De gemeente Velsen zal zich samen
met andere IJmondgemeenten voorbereiden op deze verandering.

Goudvis Nala na vier
dagen weer terecht
Velserbroek - De familie Boon
uit Velserbroek heeft een bijzonder avontuur achter de
rug. De goudvis van zoon Tim
was geroofd door een buurkat, maar dook na vier dagen
weer op.

Joost Krab exposeert
in Bibliotheek Velsen
IJmuiden- Met zijn overzichtstentoonstelling,
IJmuidense
scheepvaart door de eeuwen
heen, laat Joost Krab ons deze
novembermaand genieten van
zijn schilderkunst. De 59-jarige is hiermee weer terug in de
plaats waar het allemaal begon.
Stammend uit een zeevarende familie was opa Blok schipper op de Maria van Hattum en
opa Krab was kapitein van de
Nooitgedacht, een sleepbootje dat op verschillende doeken
terug te vinden is. Joost zijn vader was machinist op de grote vaart en nam later het hele gezin mee naar verre landen. Zelf zeilt Joost en gaf jaren lang les op het Maritiem In-

stituut in IJmuiden. Met de liefde voor de zee en scheepvaart,
het golvenspel, de onberekenbaarheid, de kracht van lijnenspel door de zee heen en de
oneindigheid van het bestaan.
Dit scheepsspel blijft menigeen
boeien. De symboliek van de
strijd, het licht dat blijft overwinnen en de zuigkracht van
de zee of gewoon overleven om
te bestaan.
Joost laat op, een voor hem
zeer herkenbare wijze, schepen van weleer in zijn schilderijen tot leven komen. Zie ook
www.joostkrab.nl.
De expositie is te bezichtigen
van 1 tot en met 30 november
in de Centrale Bibliotheek in
IJmuiden.

Telstar VVNH-FC Zwolle

Roger Reijners
bij voorbereiding
Velsen-Zuid - Deze week is de
bondscoach van het Nederlands
Vrouwenelftal op bezoek bij Telstar VVNH. Roger Reijners komt
graag kijken bij de hofleveranciers van de Oranje Leeuwinnen,
om de organisatie beter te leren
kennen, en ook de groep van de
Telstar Vrouwen beter te leren
kennen. Op deze manier kan hij
meteen zien hoe zijn speelsters
trainen, welke methoden coach
Hans de Winter toepast, en gezamenlijk klankborden over trainingsmethoden en fysieke ontwikkeling van de speelsters.
Hij is deze week nog woensdag tot en met vrijdag bij Telstar te vinden voor en tijdens
de trainingen. Vrijdag woont hij
ook de wedstrijdvoorbereiding
en de wedstrijd bij. Dinsdag, de
dag waarop alle Nederlandse internationals gezamenlijk trainen
in Zeist, gaat Hans de Winter op
zijn beurt dan mee naar deze
centrale trainingen.
Vrijdag 4 november kan Hans
de Winter voor het eerst dit seizoen een beroep doen op Cha-

velli Stolk. Zij komt terug na een
paar hardnekkige blessures.
Echter is afgelopen week na een
MRI gebleken dat Marjan Brouwer dit seizoen niet meer in actie
zal komen. Zij heeft een kruisband in haar knie afgescheurd,
en zal binnenkort geopereerd
worden. Een grote klap voor de
talentvolle nummer 10, die na
een paar jaar afwezigheid dit
jaar weer haar rentree in de eredivisie vrouwen maakte en meteen een van de dragende speelsters werd.
Haar afwezigheid werd de afgelopen weken opgevangen door
de inzet van de talentvolle jeugdinternational Dominique Bruinenberg.
Ook worden er vrijdag weer
wedstrijden gespeeld om de RODI Media Cup. De Meisjes D1
teams van SC ’t gooi, JVC, Buitenveldert en DSOV Vijfhuizen
spelen om half zeven al hun halve finale, en in de rust van de
wedstrijd om kwart over acht de
finale om de dagprijs en deelname aan het toernooi in mei.

,,Iedereen in je naaste omgeving
is weleens een kat, hond of konijn kwijt geweest’’, vertelt de vader van Timo. ,,Zo was bij ons
de goudvis verdwenen. Goudvis nummer 1, Simba, was enige
weken geleden overleden. Onze zoon Timo van 7 jaar had een
kruis getimmerd en de vis ceremonieel begraven in de tuin. Tot
onze grote schrik was het aquarium vijf dagen geleden ineens
leeg. Goudvis nummer 2, Nala, was verdwenen! Al spoedig
was duidelijk wie de dader was:
de brutale kat van verderop in de
straat die bij iedereen naar binnen loopt. Het beest kwam later
zelfs terug en ging bij het aquarium zitten om te kijken of er nog
meer te halen viel.
Omdat het om een vis ging kwam
het niet de in familie Boon op
om briefjes op te hangen. ,,Toen
wij vier dagen later zaten te eten,
werd er aangebeld. Onze goudvis
was gevonden, levend en wel!
Hoe dat kan? Een buurvrouw niet de katteneigenaar - deed vijf
dagen geleden de deur open, toen
er opeens een vis voor de deur
lag. Hup, in een bakje met water. Via het kinder-nieuwtjescir-

cuit werd duidelijk dat de vis van
Timo was gevonden. Direct stonden enkele kinderen voor de deur.
Timo ving het nieuws op, verslikte zich bijna in zijn eten en is onmiddellijk op zijn sokken naar het
betreffende adres gerend. Ondertussen hadden wij vier nieuwe vissen gekocht, twee voor Timo en twee voor zus Annick. Wat
bleek? De zoon van de vindster
- een jongen van Timo’s leeftijd
- had zich volledig op de vis gestort. Na enig aandringen werd er
een aquarium aangeschaft. Uiteraard kwam de vraag of Timo zijn
vis, die hij op zijn derde verjaardag heeft gekregen en ook andere avonturen heeft overleefd zoals een behoorlijke ziekte, wel terug wilde. In het circuit was immers ook al bekend dat er nieuwe
vissen waren. Natuurlijk wilde Timo zijn vriendin Nala terug. De tijdelijke verzorger had wat moeite
met de terugreis, maar ondertussen is Nala, enigszins gehavend,
weer terug in haar eigen kom.
Zo heb je er één, zo heb je er vijf!
Kortom: ook als je je goudvis kwijt
bent: briefjes ophangen.’’

Forteiland

Laatste publieksdag
van het seizoen
IJmuiden - Zondag 6 november is het Forteiland voor de laatste keer dit seizoen opengesteld
voor het publiek. Stichting Forteiland, Stichting Werkgroep Onderzoek Verdedigingswerken IJmuiden (WOVIJ) en Stichting Atlantikwall Wapens & Munitie Museum (AWMM) zorgen als Vrienden van Forteiland IJmuiden voor
een onvergetelijke en spannende
middag. Het werd ‘Kernwerk’ van
het Verteidigungsbereich en later, als onderdeel van de Atlantikwall, de Festung IJmuiden. Er werd
een groot aantal bunkers en loopgraven op het eiland gebouwd. Diverse van deze bouwwerken zijn
te bezoeken. De collectie van de
AWMM geeft een goed beeld van
de ontwikkeling van wapens, munitie en verdedigingswerken in het
algemeen en van het Kernwerk
IJmuiden in het bijzonder. Natuurlijk wordt de inwendige mens niet
vergeten en in de koepelzaal van
het fort kunt u op uw gemak wat
eten en drinken. De verzorging
wordt door de eigen catering ge-

daan en u kunt hier ook diverse
boekjes en posters kopen over de
geschiedenis van het fort.
Op deze laatste Publieksdag van
dit jaar zijn er slechts twee afvaarten vanaf de Kop van de Haven.
De rondvaartboot Koningin Emma
vertrekt om 11.00 en 13.00 uur. De
laatste afvaart vanaf het eiland is
om 15.15 uur. Reserveren kan via
0255-511676. Geadviseerd wordt
stevig schoeisel aan te trekken.
Zie ook www.fortijmuiden.nl.
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Specialistische hulp Viva
Zorggroep in geding
Velsen - Na de vorige reorganisatie bij Viva Zorggroep, waarbij honderden medewerkers genoegen moesten nemen met een
veel lager salaris, heeft de thuiszorgorganisatie nu een aanvraag
gedaan om gespecialiseerde
hulp op te heffen. Mireille Koedijker van SP Velsen stelt de gemeente Velsen daarom een aantal vragen over deze laatste ontwikkeling.
Tientallen
gespecialiseerde
thuiszorgmedewerkers van Viva Zorggroep krijgen het voorstel voor een verlaging van hun
functie van schaal 25 of 30 naar
schaal 10, wat uiteraard grote
gevolgen heeft voor hun inkomen. Als zij niet akkoord gaan
met deze regeling wordt ontslag
voor hen aangevraagd.
SP Velsen maakt zich nu zorgen
over de kwaliteit van de geboden
thuiszorg, zeker waar het betreft
het signaleren bij en de hulp
aan cliënten met verslavings-

problematiek of psychische aandoeningen. Koedijker: ,,Als deze specialistische hulp verdwijnt,
kan het gebeuren dat schoolverlaters naar probleemsituaties waarop zij niet zijn uitgerust,
worden gestuurd. Het gaat hier
om mensen die niet gauw zullen klagen over de kwaliteit van
de hulp. De gemeenteraad heeft
onlangs gepleit voor een borging
van de kwaliteit van de thuiszorg,
inclusief de signaleringsfunctie. Het is de vraag welk aanbod
met kwaliteit er straks nog over
is voor burgers die echt hulp nodig hebben.’’
SP Velsen wil weten of het college door Viva Zorggroep is geinformeerd over de nieuwe situatie. Ook wil zij weten of en
op welke manier specialistische
thuishulp kan worden geboden.
Ook is de vraag of Viva Zorggroep nog wel voldoet aan eerder gemaakte afspraken over de
zorgverlening aan klanten.

Zie ginds komt de schoolbus…

Sinterklaas komt met
schoolbus naar Driehuis
Driehuis - Op zaterdag 19 november om 12.00 uur komt Sinterklaas met zijn Pietenband in
een echte schoolbus in Driehuis aan. Op een andere plek
dan voorheen! Dit jaar stapt hij
op het plein bij de Engelmunduskerk uit.
Zou het niet leuk zijn, als alle kinderen en hun ouders en/
of grootouders zich daar verzamelen om hem samen welkom
te heten? Vanuit Santpoort rijdt
de bus via de rotonde in Driehuis
linksaf de Driehuizerkerkweg op.
Op dat moment is het voor de
kerk al heel gezellig omdat daar
dan een echte DJ-Piet muziek
staat te draaien. Vervolgens gaat
men allemaal de kerk binnen
om daar gezamenlijk het Sinter-

klaasfeest te vieren.
Er zijn onder andere optredens
van de Pietenband, Oyama en
een goochel-Piet. Zij weten dat
Sinterklaas het héél leuk zou vinden als er kinderen in Driehuis
zijn, die voor hem willen optreden. Als je dat inderdaad leuk
vindt, stuur dan een mailtje naar
karen@ons3huis.nl, dan kunnen
ze je inplannen.
Om 13.00 uur start er vervolgens
een knutselactiviteit in de parochiezaal onder leiding van een
aantal knutseldames, geassisteerd door de Pieten; dat wordt
dolle pret!
Om 13.45 uur verlaten Sinterklaas en zijn Pietenband ons
weer; ze hebben nog veel meer
te doen...

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Zaterdag 29 oktober waren er 12 leden van
sportvereniging Full Speed naar
het clubgebouw gekomen om
hun krachten met elkaar te meten. Het weer was goed en na
de loting togen zii naar Spaarnwoude om de koeienroute te
nemen. De bomen waren nog
in herfsttooi met hun prachtige kleuren. Ondertussen streden de teams om de weekwinst.
Men was goed gemutst en de
sfeer onderling was goed, met
af en toe wat speelse pesterijen. De uiteindelijk overwinning
ging naar team 2 met Nico, Elly en Sander, zij legden het parcours af met 74 schoten en 10
meter. Team 3 met Lia, Jan Sch.

en Jan St. werd tweede met 80
schoten en 42 meter. Op de derde plaats eindigde team 1 met
Bertus, Harm en Gerda met 92
schoten en 20 meter en vierde
werd team 4 met Betty, Sonja en
Rob, zij behaalden 98 schoten
en 6 meter.
Zaterdag gaan zij het weer proberen en dan is de Beeckestijnroute aan de beurt. Wilt u eens
mee gooien kom dan gerust
langs. Full Speed kunt u vinden
aan de Tolsduinerlaan 8a te Velsen-Zuid, gelegen tussen Tata Steel Stadion en het Gymnasium Felisenum. Voor info kunt
u bellen met: Harm Jongman,
0255–514780 of Ton Boot, 0255–
510085.

Parkeren met
bijzonder
belang

Haven- en visserijmarkt
in Bibliotheek Velsen
IJmuiden - Zaterdag was het
een bijzonder gezellige drukte in
de bibliotheek waar deze dag de
Haven- en visserijmarkt was georganiseerd. Zowel voor kinderen als ouderen was er een scala aan activiteiten waaraan kon
worden meegedaan of die men
kon bekijken. Verdeeld over de
boekenafdeling stonden er bijvoorbeeld een tiental vrolijk aangeklede stands van diverse verenigingen en musea uit de regio.
Onder meer de Historische Kring
Velsen stond er, maar ook het
Loodswezen, het Forteiland,
het Zee- en havenmuseum, het
Pieter Vermeulen Museum, de
IJmuider Reddingsbrigade en
de Zeilmakers. De vrijwilligers
die de diverse stands bemanden
waren maar al te graag bereid
om aan belangstellenden een
uitleg te geven over hun activiteiten. Ook werden er lezingen

gehouden in het theater en konden de kinderen deelnemen aan
diverse activiteiten zoals vliegers
en vuurtorens maken en konden
ze knutselen en het vissenspel
spelen bij de stand van het Pieter Vermeulen Museum.
Vóór de ingang van de bibliotheek stond vishandel Waasdorp
met een oesterbar en een ijssculptuur
met zes ingevroren vissen. De
bezoekers konden een formulier invullen waarin zij aangaven
welke vissoorten in het ijs zaten.
Onder de goede inzenders zullen een drietal tegoedbonnen,
ter besteding bij Waasdorp, worden verloot.
Gezien de belangstelling lijkt de
Haven- en visserijmarkt een geslaagd evenement voor zowel de
organiserende bibliotheek als de
aanwezige standhouders. (Joop
Waijenberg)

‘Praise we the Lord’,
vesper in Dorpskerk
Santpoort-Noord - Zaterdag
5 november is er een muzikale
vesper rondom Allerzielen in de
Dorpskerk in Santpoort-Noord.
Aanvang is 19.00 uur. Gun jezelf
een moment van rust en nieuwe
inspiratie. In deze vesper getiteld
‘Praise we the Lord’ wordt muziek gezongen uit de rijke Anglicaanse kerkmuziektraditie. Projectkoor Dorpskerkcantorij onder leiding van dirigente Antje
de Wit zingt het prachtige vijfstemmige ‘O nata Lux’ van de
oude Engelse meester Thomas
Tallis, het ‘Magnificat’ van Charles Wood en natuurlijk ‘Praise we
the Lord’ van R. Elliott. Verder
worden ook sámen liederen gezongen, van herinnering en gedachtenis, en Engelstalige liederen van Iona en Taizé. Bijzondere aandacht wordt zo rondom Allerzielen besteed aan het branden van kaarsen om overledenen te herinneren en gedenken,
voor diegenen die dat wensen.
Er zal sowieso gelegenheid geboden worden om een kaars te
branden en er is een ruime meditatieve stilte. Orgel en piano-

muziek zal verzorgd worden door
Klaas Koelewijn. De kerkruimte
is een half uur voor aanvang geopend, voor wie al eerder in stilte
wil zijn. Vanwege de Kunstlijn zal
men omringd zijn door verschillende inspirerende kunstwerken.
De serie ‘Vespers in de Dorpskerk’ is een reeks muzikale diensten in een vrije vorm. De bijeenkomsten vol muziek én stilte hebben een oecumenisch en
laagdrempelig karakter. Ze worden vormgegeven door een enthousiaste groep zangers (de
Dorpskerkcantorij) en vertellers
en voordragers met verschillende achtergronden. De vespers
ontwikkelen zich als een nieuwe vorm van samenzijn, muziek,
meditatie en/of gebed. In de
zoektocht naar muzikale en liturgische elementen die inspireren,
zijn onder andere de eenvoudige
oude rituelen van samen zingen
en stil zijn gevonden.
De Vespers in de Dorpskerk zijn
vrij toegankelijk en gratis. Bijdrage in de collecte is welkom. Zie
ook www.pknsantpoortenvelserbroek.nl.

Velsen - De gemeente Velsen
heeft de beslissing over ‘parkeren met bijzonder belang’ verzet naar voorjaar 2012. Dit in afwachting van een uitspraak van
een beroepszaak. Het gaat daarbij om de aanvraag van een gereserveerde parkeerplaats bij het
woonadres voor mensen met bepaalde (medische) beroepen. In
principe is zo’n parkeerplaats
wel mogelijk, maar de gemeenteraad en het college vinden deze gereserveerde plaatsen bij
een woonadres niet wenselijk.
Wel zullen deze worden toegekend bij een werkadres. Na de
beslissing van het hoger beroep
van rechtbank Haarlem, zal het
college van B&W de gemeenteraad verder informeren over dit
onderwerp.

Leger des Heils
organiseert
kerkdienst
Velserbroek - Het Leger des
Heils organiseert op zondag
6 november een gezamenlijke dienst in Velserbroek. Deze dienst wordt gehouden in
Het Kruispunt aan het Zonbastion 3 en begint om 16.00 uur.
De toegang is gratis. Aan deze dienst wordt medewerking
verleend door het meidenkoor
Girls 4 Christ van het Leger
des Heils uit Rotterdam. In deze dienst worden ook veel bekende liederen samen gezongen en zal muzikaal begeleid
worden door het muziekkorps
van het Leger des Heils. Voorafgaand aan deze dienst zal
het muziekkorps van het Leger des Heils op zaterdagmiddag 5 november van 13.00 tot
15.00 uur een openlucht concert verzorgen in het winkelcentrum van Velserbroek aan
de Galle Promenade. Na afloop
van de dienst is er gelegenheid
voor het drinken van een kopje koffie of thee en er worden
broodjes geserveerd.

Rondleiding op
Zorgvrij door
boer Klaas
Velsen-Zuid - Op zondag 13
november geeft boer Klaas een
interessante rondleiding door
Informatieboerderij Zorgvrij. De
koeien staan weer op stal en de
boerderij is klaar voor de winter.
Boer Klaas vertelt graag over het
leven op en om de boerderij. Uiteraard kunt u ook vragen stellen. De rondleiding is gratis en
begint om 13.00 uur op het erf.
Meer informatie via telefoonnummer 023–5202828. Zie ook
www.spaarnwoude.nl.
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Kleindiersportvereniging
IJmond en Omstreken

GroenLinks
steunt werkloze
ouderen
Velsen - GroenLinks Velsen is
van mening dat in de begroting
2012 van Velsen, in het programma Werk & Inkomen, te weinig
aandacht wordt besteed aan oudere werklozen. GroenLinks dient
daarom donderdag een motie in,
over aannamebeleid van 50-plussers voor de gemeente Velsen,
als voorbeeldfunctie voor het bedrijfsleven. Verwacht wordt dat in
de nieuwe recessie de werkloosheid behoorlijk zal stijgen. Met name ouderen (50-plussers) verliezen hierdoor hun baan. Een aantal
van hen zal belanden in de WAO
of als ZZP-er (zelfstandig werknemer) nog aan de slag kunnen,
maar veel van hen zullen langdurig werkloos worden en blijven.
Niet altijd zullen zij in aanmerking
komen voor de WWB, omdat een
partner nog een inkomen heeft.
De financiële gevolgen voor deze
groep zijn groot, want als eerste
moet hun eigen vermogen worden geconsumeerd. Dit houdt in,
dat zij een eventuele eigen woning moeten verkopen, waardoor
de woningmarkt verder zal inzakken. De waardevermindering van
woningen zal ook andere huizenbezitters treffen en kan ertoe leiden dat veel hypotheken de waarde van de woningen zullen overstijgen. Dat kan een vicieuze cirkel
worden, waar nog nauwelijks uit te
komen is. Nu de pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd naar
67 jaar, is het zaak te zorgen, dat
er voor de oudere werkplichtigen
daadwerkelijk banen zijn. Op dit
moment heeft slechts 25 procent
van deze 50-plussers een reguliere functie.

Gelijkspel Waterloo
G2-Bloemendaal
Driehuis - Afgelopen zaterdag
speelde de G2 van waterloo een
belangrijke thuiswedstrijd tegen
Bloemendaal.
De wedstrijd was zeer spannend,
en coach Thijs moest alle zeilen
bijzetten om het in goede banen
te leiden.
In de eerste helft kwamen ze al
snel met 1-0 achter te staan, dus
toen werden alle spelers van de
G2 nog fanatieker, Waarop het

Eerste danswedstrijd
gelijk een succes
IJmuiden - Afgelopen zondag
deed het paar Netanja Hillege
met Pascal de Vries van danscentrum Ter Horst mee aan de
eerste Krivada-wedstrijd van het
seizoen. Zij gingen hiervoor naar
Almere. In de open klasse deden
zij het uitstekend en bereikten
de finale bij de ballroomdansen.
Uiteindelijk werden ze zesde.
Een prima resultaat voor de eerste wedstrijd. Wil je ook wedstrijden dansen? Dat kan. Binnenkort start danscentrum Ter Horst
met Ballroom/Latin New Style.
Tien gratis lessen (inschrijfgeld
15 euro). Bij Ballroom New Style
worden er ook wedstrijden georganiseerd. Zie ook www.danscentrumterhorst.nl.

Doorgereden
na aanrijding
Regio - Op de kruising van de Pijnboomstraat met de Schoterweg in
Haarlem ontstond vorige week donderdagochtend om 09.40 uur een
aanrijding waarbij een snorfiets een
fietsster betrokken waren. De snorfietsbestuurder haalde de 38-jarige
Haarlemse fietsster in, maar raakte haar. Hierdoor kwam zowel de
snorfietser als de vrouw, maar ook
het 3-jarig zoontje van de vrouw die
voorop de fiets zat, ten val. De snorfietser liep schade op aan zijn gebit en gezicht en was erg boos in
de richting van de vrouw. Getuigen
zagen de man weer op zijn snorfiets stappen en wegrijden, maar
onthielden het kenteken en belden
de politie. De snorfiets werd korte
tijd later gevonden bij het station.
Met de tenaamgestelde werd contact gezocht, wat resulteerde in het
feit dat de 31-jarige snorfietser uit
Velserbroek zich donderdagmiddag gemeld heeft bij de politie. De
vrouw en haar zoontje liepen geen
verwondingen op, maar waren uiteraard erg geschrokken. Aan het
jongetje is een zgn. traumabeertje
gegeven door de agenten.

1-1 werd gescoord door Mario. Door een schitterend doelpunt van Benny Zon werd het
2-1, maar toen sloeg de vermoeidheid toe en wist Bloemendaal toch nog twee doelpunten
te scoren 2-3.
Maar in de allerlaatste minuut
werd het 3-3 door een vrije trap
genomen door Kees Keur. Al met
al een mooie wedstrijd met een
terechte stand.

IJmuiden - Vrijdag 4 november moeten de Konijnen en Cavia’s hun beste pootje voorzetten van de leden van de IJmond
en dan mogen de keurmeesters
de heren A.A. Verrijdt en M. Kolk
uit Julianadorp en Culemborg dit
jaar uitmaken wie van de beide
konijnenrassen de mooiste is. Ze
zullen wel alle moeite doen om
te proberen de Hollander van de
heer Duindam uit Spaarndam
te verslaan die bij de jongdierendag in september het mooiste was.
De tentoonstelling is voor belangstellenden gratis te bezoeken en wel op zaterdag 5 november van 12.00 tot 16.00 uur.
Zondag 6 november van 12.00
tot 16.00 uur.

Men is van harte welkom op deze middagen, het adres is Heerenduinweg 6b, links aan het
einde van de weg voorbij het
Zwembad.

Seabreeze viert feest
in het Thalia Theater
IJmuiden - Bigband Seabreeze viert op woensdag 16 november om 20.00 uur het afscheid en welkom van een aantal nieuwe leden. Dit doen ze
door een spettterend gratis concert te geven in het Thalia Theater. Seabreeze is onderdeel van
een ruim 150 leden tellende muziekvereniging en heeft onder
leiding van dirigent/componist/
arrangeur Konrad Kosselleck
een compleet eigenwijze sound
ontwikkeld. Het orkest heeft een
volledige bigbandbezetting en
bestaat uit achttien enthousiaste musici afkomstig uit de regio maar ook van ver daarbuiten.
Sinds kort staan zij onder de muzikale leiding van Jeroen Kiewiet.
Door de energieke uitstraling is
Seabreeze een graag geziene
gast op festivals en in theaters!
Naast muzikale kwaliteit op topniveau, hebben de musici vooral

ook veel plezier en lol in het spelen van deze Swingjazz muziek.
Door dit enthousiasme wordt het
publiek hierin automatisch meegesleept, met als resultaat: optimaal vermaak!
Seabreeze speelt muziek uit diverse stromingen variërend van
de welbekende klassiekers,
swing, jazz, ballad en latin tot
aan de meest moderne eigentijdse (jazz)arrangementen en
zelfs filmmuziek!
Tevens heeft de band diverse arrangementen met zang. (onder
andere een Frank Sinatra repertoire). Mark Sassen stapt dan
regelmatig uit de trompetsectie om het publiek te vermaken
met zijn zangkwaliteiten. Kaarten
voor deze avond zijn gratis af te
halen bij hotel Augusta Oranjestraat 98. De zaal gaat open om
19.30 uur. Zie ook www.thaliatheater.nl.

Oud-leerlingen Felisenum
praten over hun vak
Velsen-Zuid – Op vier donderdagen in november zullen oudleerlingen van Gymnasium Felisenum over hun beroep spreken. De bijeenkomsten zijn in
de aula van de school en duren
van 20.00 tot 21.00 uur. Na afloop
is er gelegenheid tot het stellen
van vragen en is er een drankje na. De toegang en het drankje
zijn vrij. Donderdag 3 november
is de beurt aan Dirk-Jan Brouwer
(1976) die spreekt over het werk
bij ambassades. Op 10 november
vertelt Ingebord de Roode (1962)
over haar werk als conservator
bij het Stedelijk Museum Am-

sterdam. Psychiater Arjen Tromp
zal 17 november spreken over
zijn vak. Jeroen (1981) en Sebastiaan Bleekemolen (1978) zijn 24
november present om te vertellen over hun beroep, coureur. In
het lustrumjaar 2009 is het Gymnasium Felisenum begonnen met
een nieuwe traditie: vier keer per
jaar vertellen oud-leerlingen voor
een publiek van leerlingen en
ouders over hun beroepsactiviteiten. Deze lezingen hebben tot
doel het publiek over de grenzen
van het schooldomein te doen
kijken en een creatieve of intellectuele prikkel te bieden.

Kerstmarkt in Santpoort
Santpoort-Noord - Op zondag
11 december van 12.00 tot 18.00
uur vindt de sfeervolle kerstmarkt plaats in Santpoort-Noord.
Volgens de organisatoren is het
een van de gezelligste markten
van Noord-Holland. De kramen

staan opgesteld tussen het Burgemeester Weertsplantsoen en
het plein aan het einde van de
Hoofdstraat. Heeft u iets in de
aanbieding dat niet mag ontbreken? Mail dan naar kerstmarktsantpoort@healey.demon.nl.
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Zeepkettingen
De Mel - Een zeepketting is
een origineel en lekker ruikende
woonaccessoire voor in de gang,
in het toilet of als cadeautje. In
de twee avonden durende workshop worden eerst zelf zeepjes
gemaakt om bij de tweede bijeenkomst twee zeepkettingen te
maken met de zeepjes en bijpassende accessoires. De eerst volgende workshop avonden waarvoor kan worden ingeschreven zijn 13 en 15 december. De
prijs voor de workshop inclusief
het materiaal voor twee kettingen bedraagt 19 euro. Inschrijven kan bij Buurtcentrum de Mel
in Velsen-Noord. Meer weten?
Bel 0251-210050 of kijk op www.
welzijnvelsen.nl

Vrouwen
voor Velsen
De Dwarsligger - De werkgroep Vrouwen voor Velsen
gaat samen met vrouwen uit de
wijk een wandkleed maken. Het
maakt niet uit waar je vandaan
komt of waar je in Velsen woont.
Lekker actief aan de gang, daar
gaat het om! Vanaf woensdag 2
november vindt deze nieuwe activiteit plaats. Elke woensdagochtend tussen 9.30 uur en 11.30
uur in Buurtcentrum de Dwarsligger aan de Planetenweg. Een
ieder die handwerkmateriaal
over heeft, kan dat bij de Dwarsligger brengen. We denken dan
aan stofjes, mooie restlapjes,
borduurspullen en kralen. Meer
weten? Bel 0255-512725 (Minke
Wolkers) of 0255-760760 (Nurcan Arslan).

Musical is cool
De Spil - Lijkt het jou ook zo
gaaf om te kunnen zingen, dansen en toneel te kunnen spelen?
Onze docente Charis kan je dat
leren. Zij gaat op donderdag van
17.00 tot 18.00 uur musicalles
geven aan Velsense talenten van
8 tot 16 jaar. De kosten hiervoor
zijn slechts 70 euro voor 20 lessen. Misschien wordt jij ook wel
een echte musicalster? Inschrijven kan in de Spil. Meer weten?
Bel 0255-510186.

Timmerkanjers
De Spil - Voor onze gezellige timmerclub zoeken wij nog
kanjers van 9 tot 14 jaar die het
leuk vinden om op maandag van
15.45 tot 17.15 uur kunstwerken
te maken van hout. De kosten
zijn 22 euro voor 10 lessen. Opgeven? Bel 0255-510186

Ouder en kindgym
voorziet in behoefte
SWV - Al voor het vierde seizoen staat Miranda van der
Zwet Slotemaker enthousiast les te geven bij de populaire ouder en kindochtend in
Buurtcentrum de Dwarsligger.
Wat houdt die ochtend precies in?
Elke vrijdagochtend tussen 10.00
en 11.00 uur verzamelen zich in
de grote zaal van de Dwarsligger
een aantal ouders met hun lopende peuters tot een jaar of vier.
Miranda: ,,Inderdaad, in een ontspannen sfeer bieden we een gevarieerd programma in een ontspannen sfeer met dans- en beweegspelletjes. Elke les heeft
een vast programma en is dus
heel herkenbaar voor de peuters. We beginnen met gezamenlijk een liedje zingen en dansen.
Dan gaan we klimmen, glijden en
klauteren om de motoriek te bevorderen en we sluiten altijd af
met een liedje. De peuters genieten echt met volle teugen.’’
Ook aan het sociale aspect wordt
de nodige aandacht besteed.
Miranda: ,,Ja, op 11 november
neemt elke peuter een lampion

mee en op 5 december hebben
we altijd een Pietendag die natuurlijk bij de peuters bijzonder in
de smaakt valt. Na afloop van iedere bijeenkomst krijgen de kinderen limonade en praten we in
de ontmoetingsruimte altijd nog
even na met de ouders. De ouders drinken wat met elkaar en
wisselen onderling ook vaak informatie aan elkaar uit waardoor
er een goede onderlinge band is

spreekvaardigheid zodat ze
zichzelf beter kunnen redden
in het dagelijks leven.
Bent u het taalmaatje dat haar
een duwtje in de rug geeft? Ervaring met lesgeven is niet nodig, wij bieden een introductietraining. Meer weten? Bel
0255-510652 (Jos Bisschop of
Jonna Becker) of mail naar jonnabecker@welzijnvelsen.nl

Rommelmarkt in
diverse buurthuizen
In Buurtcentrum de Dwarsligger wordt zaterdag 12 november
van 9.00 tot 12.30 uur weer een
rommelmarkt gehouden. Verkopers betalen 3,50 euro per tafel.
Meer weten? Bel:0255-522782.
De rommelmarkt in Buurtcentrum de Mel staat gepland op
zondag 13 november van 11.00
tot 15.00 uur. De kosten bedragen 2,50 euro per tafel. Meer
weten? Bel 0251-210050.

De Spil – Het smartlappenkoor
zoekt een extra accordeonist én
nieuwe leden. Dit bruisende koor
treedt bijna iedere maand op en
is gespecialiseerd in Nederlands
repertoire. Kom vrijblijvend eens
langs in de Spil op de maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur
en zing een keertje mee. Vraag
naar Marja of Lia voor meer informatie. Meer weten? Bel 0255510186.

Spetterende
Rock & Roll
avond
ontstaan. De kosten verbonden
aan de ochtend bedragen 2,50
Euro per keer. Als er ouders zijn
die interesse hebben, dan raad ik
ze nadrukkelijk aan een keer vrijblijvend bij ons langs te komen.
Kijk gerust eens even rond en beslis vervolgens of het wat voor u
is.’’
De Dwarsligger ligt aan de Planetenweg, schuin tegenover de
Zeewijkpassage.

Vrijwillige taalmaatjes
SWV - Taalontmoetingen Velsen zoekt Vrijwillige taalmaatjes (v) die eens per week
in Velsen-Noord Nederlandse les willen geven aan huis bij
een allochtone vrouw. Sommige vrouwen zitten in een isolement, onder andere doordat
ze de taal niet spreken. Het is
de bedoeling dat ze worden
geholpen met de basis van

Smartlappenkoor zoekt
accordeonist

De
najaarsrommelmarkt
in
Buurthuis de Brulboei vindt
plaats op zondag 13 november.
Vanaf 10.00 uur kunt u komen
kijken en kopen op deze gezellige markt. Er is altijd een ruim
aanbod van allerlei spullen. De
bar is ook geopend, dus voor de
inwendige mens kan gezorgd
worden. Er zijn nog een paar tafels beschikbaar. De kosten bedragen 3,50 euro. Inschrijven kan
aan de balie van het buurthuis.
Meer weten? Bel 0255-510652.

Sinterklaas
komt eraan!
De Dwarsligger - Woensdag
30 november is het zo ver. Sinterklaas bezoekt de Dwarsligger.
U dient uw kind voor 20 november op te geven. De kosten verbonden aan deze middag bedragen 3,50 euro per kind. Het feest
is voor kinderen van 4 t/m 7 jaar.
Na 20 november kunt u niet
meer inschrijven! Meer weten?
Bel 0255-512725.

Capoeira
De Dwarsligger - Capoeira is
een Braziliaanse dans- en vechtsport waarbij je vooral leert jezelf
te verdedigen. Dat gebeurt op
een ritmische en muzikale manier. Vanaf februari 2012 is het
de bedoeling dat op maandag
tussen 16.00 en 17.00 uur weer
les wordt gegeven. De kosten
bedragen 35 euro voor 10 lessen
en het is voor kinderen van 7 t/m
10 jaar. Meer weten? Bel 0255512725.

De Mel - Na het grote succes in
2010 is er op zaterdagavond 12
november 2011 weer een Rock
and Roll spektakel, in Buurtcentrum de Mel. ‘Double Dice’ de Rock and Roll groep van
De Mel, organiseert dan i.s.m.
de band ‘57 Fairlane’ een dansavond in de sfeer van de jaren
vijftig. Een fantastische band
die hoog scoort in in Nederland.
Men kan heerlijk swingen op de
muziek. De dansavond begint
om 21.00 uur, de zaal open om
20.30 uur. De toegang is 10 euro.
Kaarten zijn te reserveren bij De
Mel (op werkdagen van 9.00 uur
tot 17.30 uur) of telefonisch via
0251-210050. Kaarten zijn ook
verkrijgbaar aan de zaal.

Biodanza
voor vrouwen
De Spil - In Biodanza Vital Development leer je te genieten van
het moment door te dansen. Het
dansen doe je op allerlei soorten
heerlijke muziek. Je leert geen
pasjes, maar je beweegt op je eigen manier vanuit de muziek. Iedereen kan het. Jong en oud, soepel en stram, dik en dun, muzikaal of niet muzikaal. Als je houdt
van bewegen en als je wilt genieten van het leven, dan is Biodanza wat voor jou. Op 18 november
is er een gratis open middag van
13.30 tot 15.00 uur. Meer weten?
Bel 0255-510186.

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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Informatieavond startdocument Brede School
Het college van burgemeester en
wethouders heeft het concept
startdocument Heirweg, voor de
toekomstige locatie van de Brede School in Velsen-Noord, vastgesteld.
Woensdagavond 16 november wordt
in buurtcentrum De Mel, Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord een informatiebijeenkomst georganiseerd.
Iedereen is van harte welkom op deze bijeenkomst die start om 19.30
uur en duurt tot 21.00 uur.

Het concept startdocument ligt
sinds maandag 31 oktober 2011 zes
weken ter inzage op het gemeentehuis. Bewoners en belanghebbenden kunnen gedurende deze weken,
indien gewenst, een inspraakreactie
indienen.
In het eerste kwartaal van 2012
wordt het concept Startdocument
Heirweg inclusief inspraakreacties
ter besluitvorming voorgelegd aan
de gemeenteraad.

Intocht Sinterklaas
in centrum IJmuiden
Vanuit Spanje is het bericht binnengekomen dat Sinterklaas en
zijn zwarte pieten met de stoomboot inmiddels onderweg zijn
naar IJmuiden. Op zaterdag 12 november 2011 zet hij om ongeveer
12.15 uur weer voet aan wal. Het
voorprogramma met de muziekpieten start dit jaar om 12.00 uur.
Iedereen is van harte welkom aan
de Loswalkade op de Steigerweg in
IJmuiden – voor deze speciale gelegenheid omgedoopt tot Stoombootkade. Dit is dezelfde locatie als vorig
jaar, bij de Kleine Sluis. Als de stoomboot uit Spanje is gearriveerd, wordt
de Sint officieel ontvangen door de
burgemeester van Velsen, Franc
Weerwind.

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.

Feest bij opening clubhuis
Wethouder Annette Baerveldt heeft zaterdag 29 oktober het vernieuwde
clubhuis van Scouting Wiawaha in Velsen-Zuid geopend. In januari 2011
werd het vorige clubhuis door brand voor een groot deel verwoest. Met behulp van sponsors en vrijwilligers heeft de scoutinggroep de schade hersteld. Nu kunnen de welpen en explorers weer van hun gebouw gebruik maken voor al hun activiteiten. De ruim 60 leden van de scoutinggroep zijn trots
op hun mooie clubgebouw. (foto: Ko van Leeuwen)

De Stichting Sint Nicolaas Comité IJmuiden heeft dit jaar het thema ‘Welkom in Holland’ aan de aankomst van de Sint verbonden en verzoekt alle kindertjes, ouders, opa’s en
oma’s om Sint een zo Hollands mogelijk welkom te geven. Deze en andere informatie over de intocht van
Sinterklaas in IJmuiden is ook terug
te vinden op de website van de Stichting, www.intochtsinterklaas.nl of via
twitter #Sintijmuiden.

Eerste sleutel overhandigd
Op woensdag 26 oktober kregen
de toekomstige bewoners van de
zorgwoningen in appartementengebouw De Vrijheit in Oud
IJmuiden symbolisch de eerste
sleutel uitgereikt. De 14 zorgwoningen zijn speciaal gemaakt
voor mensen met een verstandelijke beperking.
Peter van Ling, directeur van AWV
Eigen Haard, feliciteerde de bewoners met hun nieuwe woning. Hij
overhandigde tijdens een feestelij-

ke bijeenomst de symbolische sleutel aan Hans Koller, directeur van
De Waerden, en bewoner Aldert
Neyman. De 14 zorgwoningen zijn
de eerste woningen die in appartementencomplex De Vrijheit zijn opgeleverd. De Vrijheit omvat verder
nog 10 vrije sector koopwoningen,
27 koopgarantwoningen en 30 vrije
sector huurwoningen. De komende
weken worden ook deze woningen
opgeleverd. De Vrijheit is één van
de bouwprojecten in Oud-IJmuiden
(foto: AWV Eigen Haard)
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Allerzielen Verlicht
Woensdag 9 november wordt
tussen 19.00 en 22.00 uur op begraafplaats De Biezen in Santpoort-Noord voor de derde keer
Allerzielen gevierd. Iedereen die
zijn dierbaren wil herdenken, is
van harte welkom.
Allerzielen is van oudsher een katholieke traditie waarop men overledenen herdenkt, bidt voor overledenen, kaarsen brandt en bloemen op
een graf plaatst.

Ook dit jaar is Begraafplaats De Biezen in Santpoort-Noord weer een
gastvrije ontmoetingsplek met licht,
vuur, klank en kunst als decor. Iedereen die zijn dierbaren wil herdenken, ongeacht waar zij zijn begraven of gecremeerd, is woensdag
9 november 2011 van 19.00 tot 22.00
uur welkom op de gemeentelijke begraafplaats aan de Biezenweg. Kijk
voor meer informatie op www.allerzielenvelsen.nl

Help dieren gezond houden
Goedbedoelende bezoekers voeren de dieren van Velserbeek
soms met het verkeerde eten,
waar ze ziek van worden. Bezoekers kunnen het meegebrachte
eten afgeven; medewerkers van
de kinderboerderij controleren
het.
Alle dieren op de kinderboerderij
krijgen een eigen dieet dat afgestemd

is op wat ze nodig hebben. Daarnaast
is het belangrijk dat de dieren het
voer in de juiste hoeveelheden krijgen, zodat ze niet te dik worden.
Bij de ingang van de kinderboerderij hangen bakken waar het meegebrachte voer in kan worden gestopt.
Zo kunnen de medewerkers van de
kinderboerderij controleren of het
voer geschikt is voor de dieren.

Open huis bij Het Terras
De activiteiten van Het Terras
hebben voorlopig onderdak gevonden in het verbouwde stationsgebouw van SantpoortNoord.
In de afgelopen maanden hebben een
aannemer en veel vrijwilligers hard
gewerkt om deze locatie op tijd gereed te krijgen voor de verschillende activiteiten. Afgelopen zaterdag
29 oktober, heeft de stichting de deuren opengezet voor belangstellenden
die zo een indruk konden krijgen van
het resultaat.
De voorzitter van Het Terras, Laura
Ferment, is blij met de nieuwe locatie: ,,Het is een prima plek voor onze

activiteiten, al zijn er ook hier ruimtelijke beperkingen. We zouden nog
meer kunnen doen.’’
Wethouder Robert te Beest prijst de
inzet van de stichting en de vrijwilligers: ,,Ik ben blij met de positieve opstelling van de stichting en haar vrijwilligers. Door een goede samenwerking is dit moois gerealiseerd.’’
Door het in gebruik nemen van de
locatie Stationsgebouw, komt een
einde aan het tijdelijk verblijf in de
voormalige MTS aan de Roos en
Beeklaan in Santpoort-Noord. Medio 2013 moet de nieuwbouw van
Het Terras klaar zijn. (foto: Reinder
Weidijk)

Atlantikwall: verhalentheater over IJmuiden
Kamertrainingscentrum
OCK Het Spalier geopend
Het
Kamertrainingscentrum
van OCK Het Spalier in IJmuiden is officieel geopend. Wethouder Annette Baerveldt knipte samen met een bewoner het lint
door.
Uit onderzoek blijkt dat het met 85%
van de Nederlandse jeugd goed gaat.
Desondanks komen er ook jongeren
bij de jeugdzorg terecht. In Velsen is
onder andere het OCK Het Spalier
actief. Dit Orthopedisch Centrum

Kennemerland biedt professionele
behandeling aan jeugdigen met psychosociale problemen. De vraag van
de jeugdige cliënt en zijn of haar ouders staat daarin altijd centraal. Onderdeel van het OCK Het Spalier is
het kamertrainingscentrum. Daar
leren jongeren op eigen benen te
staan en komen zij een stapje dichterbij zelfstandige deelname aan de
samenleving. Het centrum is te vinden aan de Stephensonstraat 52-54
in IJmuiden. (foto: Reinder Weidijk)

Atlantikwall: verhalentheater
over IJmuiden, zo heet de voorstelling waarin oude IJmuidenaren vertellen over de ervaringen in de oorlog en jongeren over hun toekomstplannen. Zaterdag 5 november 2011
om 15.30 uur is de première in
de Burgerzaal van het stadhuis
Velsen.
De jongeren van toen – nu 80 jaar –
vertellen over de start van de oorlog, de bouw van de Atlantikwall,
de evacuatie uit hun huis en de wederopbouw van IJmuiden zoals Dudok het ontwierp. Ze weten het zich
te herinneren als de dag van gisteren. En wat denken de jongeren van
nu over IJmuiden? Voelen ze zich
er thuis, is er voldoende te beleven,
zien ze een toekomst voor zich in
IJmuiden?

Atlantikwall: verhalentheater over
IJmuiden wordt uitgevoerd op zaterdag 5 november om 15.30 uur
(première), zondag 6 november om
15.30 en 20.30 uur, dinsdag 8 november om 20.30 uur en donderdag 10 november om 20.30 uur in
de Burgerzaal van het Stadhuis Velsen, ingang Plein 1945.
Kaarten kosten € 8.50 en zijn te bestellen via de website van Stadsschouwburg Velsen, www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefonisch
(0255) 515 789.
De voorstelling ‘Atlantikwall. Verhalentheater over IJmuiden’ is een
initiatief van Cultuurcompagnie
Noord-Holland in samenwerking
met Theaterstroom. Het is mede
mogelijk gemaakt door bijdragen
van Provincie Noord-Holland.
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Vrijwilligerswerk:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Adres

Ondernemersloket

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v.
woensdag van 09.00 tot 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.

Klant Contact Centrum/Receptie

Meldingen Openbare Ruimte

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant
Contact Centrum 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.

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen,
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen,
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur.
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat),
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw
bezoek een officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort,
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

Wat te doen bij een verstopping?

KCC/WMO-loket

Bij een verstopping van het riool dient u, als u
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk
riool zit, de gemeente te bellen.
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de
website: www.velsen.nl

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden:
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties

Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend.
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.
Afspraak maken:

HVC

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde
vragen kunt u een afspraak maken met één van de
vakspecialisten 14 0255.

Voor meldingen en vragen over het ophalen van
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice
van HVC, telefoon (0255) 566 100.
Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van
08.00 tot 17.00 uur. In het weekend gesloten.
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven
via www.hvcinzameling.nl of
e-mail: klantenservice-velsen@hvcgroep.nl.
HVC is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation ‘Velsen’ gevestigd.

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum, tel. 14 0255.
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Afspraak maken met
burgemeester en wethouders
Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burgemeester en wethouders terecht om te praten over een
vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen
zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200,
e-mail: info@velsen.nl
Voor vragen over:

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

Openingstijden afvalbrengstation:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.
Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en

Voor vragen over:

- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatievergunningen, economische zaken, sociale zaken,
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid,
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich
wenden tot wethouder Annette Baerveldt
- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich
wenden tot wethouder Ronald Vennik
- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, lokale seniorenagenda, handhaving en
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wenden tot wethouder Robert te Beest

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl
(voor vragen over preventie)
Indienen beroepschrift of een verzoek om
voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site
voor de precieze voorwaarden.

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

- wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord;
IJmuiden-Zuid; Driehuis
- wethouder Baerveldt: Velserbroek
- wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk;
IJmuiden-West
- wethouder Te Beest: Santpoort-Noord;
Velsen-Noord
- wethouder Westerman: Santpoort-Zuid;
Velsen-Zuid
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Mededeling

Verkeersmaatregel

Het college heeft het deﬁnitief ontwerp voor de herinrichting Molenveltlaan e.o. vastgesteld. Dit ontwerp is
in te zien op internet (www.velsen.nl) en bij het klant
contact centrum van de gemeente Velsen (Dudokplein 1).

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

Vastgesteld - bestemmingsplan

- Koningin Wilhelminakade 205, te IJmuiden
- Bonefaciusstraat, zo dicht mogelijk bij de voordeur
van de Lange Nieuwstraat 708, te IJmuiden

Ignaciuk,A.G.
Karbache, K.
Spoel van der, A.
Sweet, G.X.
Tielman, J.K.
Woude van der, P.C.

geb,28-06-1975
geb.26-12-1986
geb.15-12-1978
geb.16-03-1988
geb.01-02-1991
geb.16-12-1991

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienstverlening, afd burgerzaken, tel. (0255) 567 200.

“Pleiadenplantsoen”

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van
13 oktober 2011 het bestemmingsplan Pleiadenplantsoen ongewijzigd heeft vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan Pleiadenplantsoen heeft hieraan
voorafgaand vanaf 8 juli 2011 gedurende zes weken
voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn
zijn geen zienswijzen ingediend.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
hebben besloten:
Besluiten:

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een te
herstructureren woningblok van het Woningbedrijf
Velsen aan het Pleiadenplantsoen te IJmuiden.
Het gaat om het blok met de huisnummers 1-59.

- de geslotenverklaring van het perceel ten noordwesten van de kruising Stationsplein/Halkade te
IJmuiden voor voertuigen die, met inbegrip van de
lading, breder zijn dan 2,5 meter en hoger zijn dan
2,7 meter te formaliseren;
- de geslotenverklaring ten oosten van het hoofdkantoor van Zeehaven IJmuiden N.V. voor voertuigen
die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan 2,5
meter, hoger zijn dan 2,7 meter en/of een zwaardere
aslast dan 1 ton hebben te formaliseren.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening,
ligt het vastgestelde bestemmingsplan “Pleiadenplantsoen” voor een ieder met ingang van 4 november
2011 gedurende zes weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en daarbij behorende stukken
zijn in te zien bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie is van maandag tot
en met vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur en op
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

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

Een exemplaar van het vastgestelde bestemmingsplan
is in te zien bij de centrale bibliotheek te IJmuiden
gedurende de gebruikelijke openingstijden.
Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identiﬁcatienummer
van het plan is NL.IMRO.0453.BP0804PLEIADENPLA1-R001.

Nadere informatie:
De verkeersbesluiten kunt u inzien bij de receptie
Publieke Dienstverlening, stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij de
gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede
belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een
zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken,
kunnen gedurende de bovenvermelde termijn van
ter inzage legging beroep instellen. Hiervoor is een
griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient
in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat na
uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande
personen niet meer woonachtig zijn, op het adres
waar zij in de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens 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 besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking daags na aﬂoop van de genoemde
termijn van terinzagelegging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen
de termijn naast het beroepschrift een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, treedt het besluit niet in werking voordat op het
verzoek is beslist.

Publicatie beslissingen ingevolge
artikel 48 en 83 wet GBA

Het betreft de volgende personen:
Beckhoven van, J.
Lemoine, F.
Berkhof van den, M.W.
Lips, S.
Bourquin, C.
Maasland, W.
Broekema, J.
Novac, C.
Buis,G.A.
Oyson, R.C.
Wiersma,J.A.
Romeijn, M.A.
Buruiană, B.
Glazemaker,C.
Guzai Al, F.

geb.23-03-1961
geb.05-09-1988
geb.10-02-1981
geb.31-01-1974
geb.26-05-1988
geb.18-10-1975
geb.10-01-1957
geb.13-11-1982
geb.06-09-1981
geb.23-06-1986
geb.30-10-1974
geb.15-07-1990
geb.14-07-1979
geb.17-08-1960
geb.01-07-1958

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 (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.

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 24 oktober
2011 tot en met 28 oktober 2011 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben
ontvangen. De datum van ontvangst is tussen haakjes
vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit,
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: (0255) 567424.
w11.000676 Ahornstraat 11 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(24/10/2011)
w11.000675 Duin en Kruidbergerweg 60
Santpoort-Noord
het kappen van 13 bomen (24/10/2011)
w11.000674 Moerbergplantsoen ond IJmuiden
reconstructie Moerbergplantsoen in
het kader van herinrichting Stadspark
(24/10/2011)
w11.000673 Halkade 25 IJmuiden
het wijzigen van de bestemming naar
horeca (24/10/2011)
w11.000672 Anna van Saksenlaan 12
Santpoort-Zuid
het kappen van een kastanjeboom
(24/10/2011)
w11.000671 van Dalenlaan 120 Santpoort-Zuid
het oprichten van twee hooibergen,
het realiseren van een paardenbak en
het realiseren van drie wooneenheden
(24/10/2011)
w11.000677 Velserduinweg 248 IJmuiden
het realiseren van een winkel en
appartement op de begane grond
(25/10/2011)
w11.000682 van Tuyllweg 24 Velsen-Zuid
het kappen van een boom (26/10/2011)
w11.000681 Voorplaats 8 en 8A Santpoort-Noord
het plaatsen van een dakopbouw aan
de achterzijde van twee woningen
(26/10/2011)
w11.000680 Grote Beerstraat ong. IJmuiden

Mededelingen

3 november 2011
het kappen van 1 abeel (26/10/2011)
w11.000679 Boerhaavestraat 1 IJmuiden
het kappen van 1 boom (26/10/2011)
w11.000678 Frans Netscherlaan 4E,
Santpoort-Noord
het realiseren van een doorbraak
(26/10/2011)
w11.000685 Van Ostadestraat 93 IJmuiden
het plaatsen van een dakkapel
(27/10/2011)
w11.000684 Zadelmakerstraat 34 Velserbroek
het legaliseren van een doorbraak van
bestaand naar nieuwbouw (27/10/2011)
w11.000683 Genieweg 38 A Velsen-Zuid
het kappen van 2 bomen (27/10/2011)
w11.000686 Havenkade 55 IJmuiden
het veranderen van de hoofdentree
Zee- en Havenmuseum (28/10/2011)
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W11.000519

Besluiten
Verleende omgevingsvergunningen –
reguliere voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de
volgende omgevingsvergunning verleend (de datum
van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):
w11.000507

w11.000576

Verlenging beslistermijn

w11.000582

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op
grond van artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de
volgende aanvra(a)g(en) dienen te beslissen verlengd
met zes weken:

w11.000583

w11.000597
w11.000466 Rijksweg 116 Velsen-Zuid
het oprichten van een beheersgebouw
met 6 paardenboxen, kantine, wc’s,
wasruimte, opslag materieel, opslag
hooi en educatieve ruimtes
(13/07/2011)
w11.000595 Kruidbergerweg 35 Santpoort-Noord
het plaatsen van een dakopbouw
(15/09/2011)

units voor een termijn van maximaal
5 jaar
Willembeeksweg 78 G te IJmuiden
het in gebruik nemen van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid

w11.000661

Velserduinweg 292 A IJmuiden
het deels wijzigen van het gebruik van
het gebouw (31/10/2011)
L. Zocherplantsoen 15, Velserbroek
het plaatsen van een berging met een
erfafscheiding (17/10/2011)
Kennemerlaan 226 IJmuiden
het plaatsen van een dakkapel aan de
achtergevel (26/10/2011)
Marktplein 7, IJmuiden
het verwijderen van asbest
(28/10/2011)
Hoofdstraat en Broekbergenlaan
Santpoort Noord
het wijzigen van het gebruik van
terreinen gelegen aan de Hoofdstraat/
Broekbergenlaan ivm een slotfeest
(27/10/2011)
Lange Nieuwstraat 182 en 186
het realiseren van 2 doorbraken in de
panden Lange Nieuwstraat 182-186
(28/10/2011)

Evenementenvergunning

Ontwerpbesluiten
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning –
uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn de onderstaande
aanvra(a)g(en) omgevingsvergunning te verlenen.
De aanvra(a)g(en), ontwerpbesluit(en) en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering: van
4 november tot 16 december 2011.
Gedurende de termijn van inzage kan een ieder
schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen of
kenbaar maken bij de afdeling Vergunningen en
Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. Uw zienswijzen dienen voorzien te zijn van uw naam en adres,
de datum, het ontwerpbesluit waarop de zienswijzen
betrekking heeft en de redenen van uw zienswijzen.
De voorgenomen omgevingsvergunningen betreffen:
W11.000440

Rijksweg 501 te Velserbroek
het plaatsen van tijdelijke kantoor-

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV
de volgende vergunning verleend voor het organiseren
van een evenement:
i11.010264

i11.007491

In de omgeving Santpoort-Noord
een Sinterklaasloop op 4 december 2011,
(27 /10/ 2011).
In de omgeving Velsen-Noord
een Sinterklaasintocht op 1 november
2011, ( 27/10/2011).

Drank en Horecavergunning

Burgemeester en wethouders hebben op grond van
artikel 3 Drank- en Horecawet de volgende vergunning
verleend:
i11.009028

Frans Naereboutstraat 9 te IJmuiden
uitoefenen van een horecabedrijf,
(25/10/2011).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende bij het (de) bovenstaande besluit(en)
tot vergunningverlening gedurende zes weken na de
dag van verzending van het besluit een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen 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). In spoedeisende
gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat de rechter het besluit tijdelijk ongedaan
maakt. Een voorlopige voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend.
Verleende omgevingsvergunning(en) –
uitgebreide voorbereidingsprocedure

Het college van Burgemeester en wethouders van
Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:
i10.008717

i10.008150

Burgmeester Weertplantsoen 49-141
en nrs.153-213 te Santpoort-Noord
het oprichten van twee kunstwerken langs de gevel nabij de entrees
(14/10/2011)
Bloemdaalsestraatweg 98 te
Santpoort-Zuid
het wijzigen van een voormalig bedrijfspand in een woning (31/10/2011)

De verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide
procedure) inclusief de verklaringen van geen bedenkingen en de overige bijbehorende stukken liggen met
ingang van 8 november tot 20 december 2011 voor
een ieder ter inzage bij de afdeling Vergunningen en
Uitvoering. Tevens zijn deze stukken digitaal in te
zien op de website velsen.nl via het menu bekendmakingen/downloads omgevingsvergunning. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden tegen dit besluit binnen een termijn
van 6 weken met ingang van de dag na die waarop het
besluit ter inzage is gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet
tenminste bevatten de naam en adres van de indiener,
de dagtekening, een kopie van het besluit waartegen
het beroep is gericht, de gronden van het beroep. Een
beroepschrift schorst de inwerkingtreding van het besluit echter niet. Hiertoe kunnen belanghebbenden op
grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de voorzieningenrechter van de rechtbank
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat
ook beroep is ingesteld. Voor de behandeling van het
verzoek om voorlopige voorziening en/of het beroepschrift zijn griffierechten verschuldigd. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

