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Gevleugeld werk
van Haije Gemser
Kunstwerk van Yvonne Piller komt op rotonde

Monument voor 250 jaar Harddraverij
Santpoort-Zuid – In wat voorheen de garage van Wim Immers aan Van Dalenlaan 171
was, werkt kunstenares Yvonne Piller uit Santpoort-Zuid nu
aan een levensgroot monument
voor de Harddraverij. Tijdens het
Kunstlijnweekeinde was hier een
prachtige tentoonstelling met divers werk en natuurlijk ook het
kunstwerk van Yvonne in wording. Het bronzen werk zal in
de zomer van 2009 ter ere van
het 250-jarig bestaan van Harddraverij Vereniging Santpoort &
Omstreken op de rotonde bij de
Wüstelaan worden geplaatst.
Het beeld van het dravende
paard, compleet met sulky en pikeur zal daar op de ‘entree’ van
Santpoort-Noord de binding van
deze dorpskern met de Harddraverij en paarden aangeven.
Yvonne Piller is ook de maakster van de trofee van de Harddraverij, naar het schilderij van

Otto Eerelman, dat het logo van
de Harddraverij is. Eens per jaar
wordt deze bronzen trofee uitgereikt aan de winnaar van de
Harddraverij in Santpoort. Wie
drie keer de trofee wint, krijgt het
beeld in zilver.
Kunstenaar Joop Vermeij maakte
een prachtige impressie van de
locatie waar het monument volgend jaar komt. Wie wil bijdragen
aan het typisch Santpoortse monument kan dat doen door een
van de 250 tekeningen te kopen,
waarmee je meteen een prachtig
kunstwerk in huis haalt. Meer informatie hierover is verkrijgbaar
via Joop Verkruyssen, via 0235392422 of jv@spliethoff.nl.
Een zo groot werk in brons is
een heel karwei. Reden ook dat
Yvonne Piller moest uitwijken
naar de garage van Immers. Inmiddels hebben paard en pikeur
al aardig gestalte gekregen en
vormden zij de trekpleister op de
Kunstlijnexpositie in deze gara-

ge. Naast ander werk van Yvonne Piller was ook werk te zien
van de overleden Margo Hudig, die net als Yvonne gek is op
paarden en deze waren dan ook
van haar te zien.
Daarnaast exposeerde Reina Ramakers uit Krommenie met marmeren werk. Dat zo’n harde natuursteen zo’n fluwelige uitstraling kan krijgen, komt door het
harde werken van deze kunstenares. Met marmer van de
Griekse eilanden Paros en Naxos
maakte zij prachtige beelden en
vormen.
Ook het aankijken meer dan
waard zijn de acrylschilderijen
van Toke Ernst uit Bilthoven, die
met haar levendige kleuren en
impressies het moeilijk maken je
blik los te weken. Al met al een
prachtige expositie op een onverwachte plaats, in het hart van
Santpoort-Zuid. (Karin Dekkers)

Velsen-Zuid – Tijdens het
Kunstlijnweekeinde stond ook
de voordeur van kunstenaar Haije Gemser in Velsen-Zuid weer
open. Bij binnenkomst vallen natuurliefhebbers meteen met hun
neus in de boter, want in de hal
hangen tientallen etsen en aquarellen van vogels, naast enkele
Japanse prenten.
Toch is Haije volgens eigen zeggen geen ‘vogelaar’. ,,Ik ben niet
zo iemand die met een kijker in
de bosjes ligt,’’ beweert hij. Het
tekenen van vogeltjes is maar
een klein deel van het werk dat
nodig is voor het maken van etsen, wat Haije in zijn eigen thuisatelier doet.
Haije Gemser maakt niet alleen
zijn vogels met liefde en uiterste

nauwkeurigheid, want ook zijn
olieverfwerk is met uiterste precisie geschilderd. Hij vindt het
heerlijk om met olieverf te werken, hoewel je natuurlijk lang
bezig bent met schilderen, alleen
al vanwege de droogtijden. Haije neemt dus graag de tijd voor
zijn werk.
Zijn voorliefde voor Japanse
prenten en cultuur komt terug
in een aantal olieverfwerken en
etsen. Zo schilderde hij een beroemde Japanse acteur en nog
enkele op Japan geïnspireerde
werken met sobere doch diepe
kleuren, kenmerkend voor Japan. Maar ook hier komen weer
vogels terug. We kunnen dus
rustig spreken van ‘gevleugeld
werk’. (Karin Dekkers)
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Ervaring in een lastige markt

De expertise
van Prins Makelaardij
Velsen - ,,Voor de meeste mensen is het kopen of verkopen van
een woning een incidentele gebeurtenis, maar voor een makelaar is het dagelijkse praktijk. Vaak denkt men ook dat de
huidige woningmarkt een lastige markt is, waarin verschillende factoren op elkaar inwerken.
Ook in deze tijd opereer ik als
expert op het gebied van koop
en verkoop.’’
Aan het woord is Cocky Luttikhuizen, NVM-makelaar bij Prins
Makelaardij in IJmuiden: ,,Zeker
in de huidige markt is het belangrijk om uw huis in de verkoop te zetten met een realistische vraagprijs: niet te laag,
maar ook niet te hoog. Daarom
kom ik eerst bij u thuis om uw
woning helemaal te bekijken zodat ik daar een goed advies over
kan geven.
Uw woning wordt door ons altijd groot en uitgebreid met alle kenmerken op www.funda.nl

geplaatst.
Vervolgens begeleid ik zelf de bezichtigingen, waarbij ik de contactpersoon ben voor kandidaatkopers: zij kunnen bij mij terecht
met al hun vragen. En voor de
onderhandelingen kunt u ook op
mij vertrouwen: door mijn ervaring weet ik niet alleen wat uw
huis minimaal moet opbrengen
maar ook hoe u er zoveel mogelijk voor kunt krijgen. En dat wil
toch zeker iedereen?
Bij het verkopen van een huis
heb ik vaak ook praktische verkooptips om een huis beter tot
zijn recht te laten komen, zowel voor het interieur als voor
de tuin. Zo kom ik in samenwerking met de klant keer op keer
tot goede resultaten en een succesvolle verkoop.’’
Cocky Luttikhuizen is te bereiken via 0255-520180 en te vinden aan Havenkade 1, op de
hoek van de Kennemerlaan, met
de ingang aan de rotonde.

Arie Slob en X6
in Vellesan College
IJmuiden - Tweede kamerlid
Arie Slob en de meiden van X6
zetten maandagavond 10 november hun beste beentje voor in
het Vellesan College. Ze zijn uitgenodigd door de ChristenUnie
Velsen. Arie spreekt over de visie
van de ChristenUnie en speciaal
over Jeugd en Gezin. De meiden
van X6 zingen en dansen, samen
met dansgroep Battle Cry.
Arie Slob is sinds 2002 lid van
de Tweede-Kamerfractie voor
de ChristenUnie. Sinds 2007 is
hij fractievoorzitter. Hij is woordvoerder op het gebied van Onderwijs, Algemene Zaken en
Media. De meiden van X6 zijn
landelijk bekend geworden door
het programma Xfactor en brengen een spetterend programma.
Net als de dansgroep Battle Cry
steunden ze de ChristenUnie al

eerder op deze manier.
Frits Korf en Edwin Dominggus
zullen kort vertellen over hun
werk voor de plaatselijke politiek. Het programma in het Vellesan College (Briniostraa) start
om 20.00 uur, iedereen is welkom.

Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden
kunt u bellen met: 0900-8212230 of 020-5709595.
Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 0651174089.
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: Per 1 oktober zijn de openingstijden
van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht,
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaarneming wordt vervolgens, uitsluitend voor
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur,
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf
10.00 uur. Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf
18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel.
023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:

Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, ingang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openingstijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website:
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:
0255-533239 of 0654743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: donderdag
18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg Kennemerland (IKG): 023-5554764
of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@rpcpam.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht op
0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en
plantsoenen kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en 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.wonenplusvelsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken
en informatie telefonisch bereikbaar via 0255519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE NoordWest en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden:
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudokweg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg.
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u
terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ
Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de
huisarts.
Voedselbank Velsen: Voor mensen in uiterste
financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885,
www.voedselbankvelsenn.nl

Gratis tentoonstellingbezoek basisscholen

activiteiten
zal een dialoog ontKringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden,
tel. 0255-515030.
staan
de kinderen onderApotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek,
tel.tussen
023-5201212.
ling,
en
automatisch
ook tussen
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-515348.
de kinderen en hun ouders thuis,
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-514229.
over het begrip respect.
Apotheek
Kuylman,
Lange Nieuwstraat
403 van
in IJmuiden,
tel. 0255-514204.
Driehuis
- Het
Pieter VermeuScholen die
deze unieke
Het Pieter Vermeulen Museum
27 gebruik
in IJmuiden,
0255-535151.
len Apotheek
Museum, Zeewijk,
tijdelijk Zeewijkplein
in Drie- kans
willentel.
maken
kun- wil op deze dag aandacht vragen
‘t Sant, Fresiastraat
Santpoort-Noord,
023-5378284
huis,Apotheek
nodigt groepen
6 tot en 10
neninzich
aanmelden via telefoonvoor het milieu. Met de tentoonmet 8 van de Velsense basisscholen uit voor een gratis bezoek aan de tentoonstelling ‘Hé
Wattje’, op donderdag 13 november. Dit in het kader van de Dag
van respect.
Er is nog plek voor twee schoolgroepen, één om 09.00 uur en
één om 10.30 uur. Het programma duurt ongeveer één uur. Bovendien krijgen de deelnemende scholen vooraf een gratis lespakket aangeboden over het onderwerp Energie.

nummer 0255–536726.
Ook het Pieter Vermeulen Museum zal 13 november deelnemen aan de Dag van Respect. Zij is hiertoe uitgenodigd
door de Stichting Dag van Respect. Via kennisoverdracht wil de
stichting bij kinderen en jongeren een respectvolle houding teweegbrengen: voor elkaar, voor
natuur en milieu en voor de samenleving. Vanuit ontmoetingen met gastsprekers in de klas,
maar ook in de lessen en andere

stelling ‘Hé Wattje’ wil het museum met name aandacht vragen voor duurzame energie. Het
is een echte doe-tentoonstelling
waarbij kinderen door middel
van allerlei activiteiten en een
leuke speurtocht worden uitgenodigd om antwoorden te vinden
op vragen als: Wat is een zonneboiler? Hoe werkt windenergie?
Informatie: Pieter Vermeulen Museum, Driehuizerkerkweg 34d,
telefoon 0255–536726, www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
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Wildarrangement bij
restaurant De Uitkijk
Bloemendaal - Zondag 9 november heeft restaurant De Uitkijk haar jaarlijkse Wildarrangement. Vanaf 17.30 uur is er een
proeverij van mooie wijnen uit de
Bourgogne als begeleiders van
wildgerechten.
Om 19.00 uur is er een proeverij van wildgerechten in buffetvorm.
Ook met diegene die niet van
wild houdt, wordt rekening gehouden.
De gerechten worden natuurlijk geserveerd met kastanjepu-

Windmolens zoekt
muzikanten
Velserbroek - Veel mensen weten niet dat in Velserbroek een
enthousiaste groep muzikanten
actief is onder de naam Streetband De Windmolens. Al vele jaren spelen zij op diverse feesten, op jaarmarkten en in winkelcentra. Dit jaar waren zij on-

ree, cranberry compote, in rode
wijn gestoofde peertjes en verse wintergroenten. Als afsluiter
een spectaculair Vuurwerk Dessert Buffet. Voor informatie: 0235251162 of kijk op www.restaurantdeuitkijk.nl
Deze avond is een inloopavond.
Gasten reserveren en de tafels
worden dan ingedeeld. In een
ontspannen sfeer zitten zij met
meerdere mensen aan tafel. Wie
liever een eigen tafel heeft, gelieve dit even te melden bij de reservering.
der andere te horen in Haarlem
of op de jaarmarkt in IJmuiden,
de Dam tot Dam loop.
In totaal treedt de band twintig
keer per jaar op naar volle tevredenheid van het publiek. Voor
uitbreiding zoeken zij een trompettist en een trombonist. Interesse?
Stuur een email naar info@windmolens.org. Informatie? www.
windmolens.org.

Advertentieverkoop:
Therèse Imming, 06-13509314
Tinka van Leeuwen, 06-11215143
Gerda Ritskes, 06-45708874
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 23-27
1901 RV Castricum
T 0251-656750 F 0251-650746
info@boesenkool.nl
www.boesenkool.nl
Verspreiding:
Verspreid Net b.v.
www.verspreidnet.nl
T 0251-674433 F 0251-674080
Klachten:
www.verspreidnet.nl/klacht
Uitgever:
Kennemerland PERS BV
IJmuiden
Advertentietarieven:
Op aanvraag
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
T 0297-341900 F 0297-342900
Overname/kopiëren van advertenties
en/of teksten uit deze uitgave is
niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Papierinzameling
Santpoort-Noord - In verband
met Sint Maarten is de papiercontainer van de Parnassiaschool in Santpoort geopend
op maandag 10 november en
woensdag 12 november. De papiercontainer staat van 18.30 tot
19.30 uur op het grasveld bij de
kerk Dinkgrevelaan. Op maandagmiddag is de container ook
geopend van 16.00 tot 16.30 uur.
Bij het inleveren van het oud papier dingt u mee naar de heerlijke slagroomtaart, die maandelijks wordt verloot.

Burgemeester Cammaert feliciteert Doede Visser met zijn
100e verjaardag

Een hele eeuw Doede Visser
Driehuis - ,,U ziet er nog stralend uit’’, zegt burgemeester
Cammaert, als hij Doede Visser
zondagochtend komt feliciteren
met zijn 100e verjaardag. ,,Wat
een aandacht, ik word er verlegen van’’, zegt de jarige. ,,Ik lijk
wel een populiere man.’’ Doede
Visser werd honderd jaar geleden in Enkhuizen geboren, als
baby verhuisde hij met het gezin naar IJmuiden. Zijn vader
had een botter en overleed tijdens een reddingsactie op zee.
De heer Visser was toen acht
jaar. Hierdoor moest hij als jonge
jongen van school af, om te gaan
werken. Later lukte het hem om
op eigen kracht het diploma
van de HTS te halen. Hij begon
in 1937 als afdelingchef bij Van
Leer’s Walserijen, dat later werd
overgenomen door Hoogovens.
Hier vervulde hij tot aan zijn pensionering in 1973 diverse leidinggevende functies.
Samen met zijn vrouw verhuisde hij in 2006 naar Huis ter Ha-

gen in Driehuis. Helaas overleed
zijn echtgenote al na een paar
maanden en nu woont hij er alleen, maar wel naar zijn zin: ,,Ik
word hier ontzettend verwend.’’
Zijn gehoor en zicht gaan wat
achteruit, maar verder is de heer
Visser goed gezond. Hij mag
graag rommelen, zoals hij het
zelf zegt: ,,Er is niets wat ik niet
gedaan heb. Ik heb er een dagtaak aan om alles hier voortdurend recht te zetten.’’
Zondagmiddag werd de verjaardag in familieband gevierd.
,,Laatst was er een nicht van dik
in de 80, die over rugpijn klaagde’’, vertelt de schoondochter.
,,Mijn schoonvader zei toen: ach
kom op, jij bent nog een jonge
meid.’’
Volgends de heer Visser schuilt
het geheim van het behalen van
deze respectabele leeftijd in
goed leven, elke dag een glas
wijn en vertrouwen op de kracht
die je van een hogere macht
krijgt. (Carla Zwart)

Mooie ondermode
bij Lingerie Boutique Dreams
IJmuiden – Bij Lingerie Boutique Dreams aan de Kennemerlaan 41 is mooie ondermode verkrijgbaar. Er zijn heel veel verschillende merken en de zaak is
gespecialiseerd in echt alle maten, van klein tot groot. Wat voorop staat, is het draagcomfort.
Nieuw is het merk Chantelle. Dit
is een zeer groot merk, de basislijn en de modische serie is verkrijgbaar. Nieuw voor de heren is
ondermode van het merk Homme. Ook hiervan is de basislijn
en de modische serie voorradig.
De laatste serie is haast couture
te noemen, met heel veel kleur
en aparte dingen. Dan is ook
Elomie een nieuw merk, speciaal
voor de grotere maten. Bekende
merken met ruime keuze en veel
draagcomfort zijn Selmark, Fan-

tasy, Freya en Anita. De nachtmode van Pastunette is heel gewild, net zoals de sport bh’s van
de merken Anita en Freya. De
bodystockings van Ulla zitten
heerlijk warm en zijn licht corrigerend.
Het belang van ondermode met
een goed draagcomfort wordt
wel eens onderschat. Als die
goed zit, dan valt de kleding ook
zo veel mooier. Dit draagt prettig en geeft de vrouw meer zelfvertrouwen.
Lingerie Boutique Dreams is
echt het adres voor mooie lingerie en ondermode, voor iedere smaak en elke maat, van eenvoudig tot heel luxe.
Loop gerust eens binnen. De
zaak is telefonisch bereikbaar via
0255-522122.

Start bouw Havenzicht
IJmuiden – Op vrijdag 7 november start aan de Strandweg 20
de bouw van het bedrijvenpark
‘Havenzicht’. Iedereen is van harte welkom om hier tussen 15.00
en 17.00 uur het glas op te komen heffen. Tevens zullen dan
de plannen worden gepresenteerd.
Havenzicht wordt een bedrijvenpark met in totaal 16 bedrijfunits, met ruim 60 vierkante meter ruimte op de begane grond
en hetzelfde oppervlak op de
eerste verdieping. De panden
hebben een lage instapprijs en
zijn daardoor zeker 35.000 euro
voordeliger dan elders. Dit maakt
het aantrekkelijk voor zowel de
scheepstimmerman als voor de
vishandelaar. Bij het bekend maken van de plannen waren direct
al twee units verkocht.
Rolvink Bouw gaat de bouw uitvoeren en de verkoop ligt bij Janus Makelaardij. Eigenaar van de
grond en opdrachtgever is Jan
Molenaar, van de Volendammer
Vishandel aan de Cepheusstraat.

Een visboer, die in het onroerend
goed gaat. Een uit de hand gelopen hobby, noemt hij het zelf. Al
27 jaar is Molenaar werkzaam in
de viswinkel. ,,Ik kan de weg van
Volendam naar IJmuiden met
mijn ogen dicht rijden, bij wijze van spreken’’, zegt hij. ,,Ik voel
me voor een kwart Volendammer
en voor drie kwart IJmuidenaar,
mijn hele sociale leven ligt hier.’’
Molenaar is erg blij met het plan
en ziet het als een kans om iets
voor de Velsense samenleving te
betekenen, met name voor de
ontwikkeling van het nieuwe havengebied. ,,Ik heb hier een goede naam hoog te houden’’, besluit hij. ,,Het wordt een heel
mooi project. Er is goed over nagedacht en op alle details is gelet. Het worden loodsen van een
hoge kwaliteit en met een perfecte afwerking.’’
Belangstellenden zijn dus uitgenodigd om hier een glaasje op te
komen drinken aan de Strandweg, op vrijdag 7 november tussen 15.00 en 17.00 uur.
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89N9K99?
Donderdag 6 november
Sinterklaas bij de DekaMarkt.
Klanten kunnen bij de DekaMarkt gratis toegangskaarten winnen voor de grote Deka
Sintfeest in de Surprise Stables
van Henny Huisman. Elke week
krijgen klanten bij aankoop van
bepaalde actieartikelen bij de
kasse 1 of meer ‘pietjes’. Deze
plakt de klant op een speciale
kleurplaats. Bij een ingekleurde
en volle kaart (6 pietjes) deze zo
snel mogelijk inleveren. Uiterlijk
29 november.
Informatieavond over alcoholverslaving bij Brijder Verslavingsszorg, Spaarne 106 in
Haarlem. 19.30 tot 22.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Vincent Bijlo met ‘Hallo, hallo, wie stinkt daar zo?’ Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Musicalgroep BOMS
speelt ‘Weer Wat Nieuws’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal:
De Dijk (voorstelling is uitverkocht). LOS! 23.00-04.00 uur.
Toegang 5,-, gratis met studentenkaart. Vanaf 18 jaar. Kleine
zaal: Velserherrie presenteert
Horse The Band. 20.30 uur. Toegang 12,-. Café: The Dead Science. 21.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 7 november
Buiten het Raadsplein@Velsen Om 15.00 uur zal deze bijeenkomst plaatsvinden op de
Kennemerlaan. Startpunt hoek
Kennemerlaan/Marktplein. Om
17.00 uur wordt deze buitengewone vergadertafel beëindig.
Een drankje is gratis. U hoeft
zich niet aan te melden.
Speelgoedbeurs in De Ark,
Platbodem 201 Velserbroek. Van
19.00 tot 20.30 uur.
Klaverjassen bij IJVV Stormvogels, Zuiderkruisstraat IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Opening tentoonstelling voor
konijnen en cavia’s bij IJmond &
Omstreken, in clubgebouw Cor
Bos, Heerenduinweg 6b IJmuiden. Van 20.00 tot 22.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Theaterconcert
Frédérique
Spigt. Aanvang 20.15 uur.
Quatre Mains en Hofmuziek
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29 Santpoort-Noord. Aanvang
20.15 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘The Trap’. Aan-
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vang 20.30 uur. Zie kortingsbon
in deze krant.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal:
Grown Up ft. Mr. Wix. 23.0004.00. Toegang 9,-/12,50 16-18
jaar. Café: Greg Weeks. 22.30
uur. Toegang gratis.

Zaterdag 8 november
Indoor KNHS wedstrijden bij
Manege De Groen Heuvel in
Spaarnwoude.
Rommelmarkt van 09.00 tot
12.30 uur bij de Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden.
Rommelmarkt bij woonvoorziening De Regenboog (hoek Planetenweg/Schiplaan) in IJmuiden. Van 09.00 tot 15.00 uur.
Grote bazaar in de Dorpskerk,
Burg. Enschedelaan in Santpoort-Noord. Van 10.00 tot 15.00
uur.
Kraammarkt in het Kennemer Gasthuis locatie zuid, Boerhaavelaan 22. Van 10.30 tot 16.00
uur.
Glutenvrije markt in het Spaarne Ziekenhuis, Spaarnepoort
Hoofddorp. tijdens deze makrt
worden workshops gehouden
met als titel ‘Alles wat u (nog)
wilt weten over gluten’. Workshops worden gehouden om
11.30 en om 14.00 uur.
Tentoonstelling voor konijnen en cavia’s bij IJmond & Omstreken, in clubgebouw Cor Bos,
Heerenduinweg 6b IJmuiden.
Van 12.00 tot 16.00 uur.
Opening expositie van Ellen
van ‘t Hof. Van 15.00 tot 17.00 uur.
Elke dinsdagmiddag van 13.30
tot 15.30 uur zijn de schilderijen te bezichtigen in ‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201. Expositie duurt tot 13
december.
Donker in de duinen. Verzamelen 16.00 uur bij parkeerplaats
ingang Midden-Herenduin, Duin
en Kruidbergerweg t.h.v. nr. 18.
Kosten 2,50, kinderen/65+ 1,50.
Aanmelden verplicht via www.
npzk.nl of 023-5411129.
2Generations bij SnowPlanet in
Spaarnwoude.
Opera Concert ‘Licht und Liebe in de Engelmunduskerk Velsen-Zuid. Aanvang 20.00 uur.
Toegang 15,-, CJP/65+ 10,-. Kinderen gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Musicalgroep BOMS
speelt ‘Weer Wat Nieuws’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal:
Backyard: Riva Starr. 22.00-04.00
uur. 14,-/16,-. Toegang vanaf 18
jaar. Kleine zaal: The Datsuns.
20.30 uur. Toegang 13,-. Café:
Many Seven. 23.00 uur. Toegang
gratis.

Zondag 9 november
Indoor KNHS wedstrijden bij
Manege De Groen Heuvel in
Spaarnwoude.
Zeevogels tellen en zeehonden spotten. Op het strand en
rond het Kennemermeer. Verzamelen 09.00 uur NS station

Haarlem. Bus vertrekt 09.05 uur.
Om 12.01 uur de bus terug. Geschikt voor kinderen tussen de
10 en 13 jaar. Er zijn geen kosten aan verbonden. Resveren
niet nodig. Om 10.00 uur basiscursus GPS in de Zandwaaier in Overeen. Deelname vanaf
12 jaar. Kosten 30,-. Aanmelden
verplicht via 023-5411129.
Vogelbeurs bij Fauna Felisena,
Eksterlaan 8 IJmuiden. Van 10.00
tot 14.00 uur.
Workshop pompoen uithollen bij informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. Om
11.30, 13.00 en 14.30 uur. Kosten 3,50.
Tentoonstelling voor konijnen en cavia’s bij IJmond & Omstreken, in clubgebouw Cor Bos,
Heerenduinweg 6b IJmuiden.
Van 12.00 tot 16.00 uur.
Rommelmarkt in de Moriaan
Wijk aan Zee. Van 12.00 tot 16.00
uur. Toegang 1,-, kinderen gratis.
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 IJmuiden: Glos harmony-zang
van Frommermann. Aanvang
15.00 uur.
Hormuziek uit Italië en Engeland in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis,
bijdrage in de onkosten wenselijk.
Vespers in de Engelmunduskerk
in Driehuis. Aanvang 19.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Musicalgroep BOMS
speelt ‘Weer Wat Nieuws’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal:
Elbouw en Jesca Hoop. Uitverkocht. Café: Movie Star Junkies.
21.30 uur. Toegang gratis.

Maandag 10 november

vang 20.30 uur.

Woensdag 12 november
Lezing Wil Gorter over haar imposante hoedenverzameling. Van
14.00 tot 16.00 uur in ‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 in Santpoort-Zuid. Toegang 6,-, kinderen vanaf 8 jaar
2,-.
Papierinzameling Parnassiaschool in Santpoort. De container staat op het grasveld bij de
kerk Dinkgrevelaan. Van 18.30
tot 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘The Trap’. Aanvang 20.30 uur. Zie kortingsbon
in deze krant.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Café: De Broodkast. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.

Gewond na
aanrijding

IJmuiden - In de Lange Nieuwstraat raakte een 40-jarige man
uit Londen vorige week woensdag gewond na een aanrijding
met een motorfiets.
Omstreeks 18.00 uur stak de
man de straat over. Op dat moment reed daar, komende vanuit
de richting van Plein 1945, een
36-jarige Haarlemmer op zijn
motorfiets. Hij kon het slachtoffer niet meer ontwijken waarna
een aanrijding volgde.
De Engelsman is ter observatie
opgenomen in het ziekenhuis.
De politie maakt proces-verbaal
op.

Wildplassers
Donderdag 13 november gepakt

Creamarkt in de Boshoek, beschermende woonvorm van de
RIBW K/AM, Zon Bastion 5 Velserbroek. Van 14.00 tot 16.00
uur.
Informatieavond over alcoholverslaving bij Brijder Verslavingsszorg, Spaarne 106 in Haarlem. 19.30 tot 22.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Musicalgroep BOMS
speelt ‘Weer Wat Nieuws’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal:
LOS! met dj Paullie & Co. 23.0004.00 uur. Toegang 5,-, gratis met
studentenkaart, vanaf 18 jaar.
Café: Magnetix en Jack of Heart.
21.30 uur. Toegang gratis.

Velserbroek - Surveillerende politieagenten hebben vorige week woensdag omstreeks
21.00 uur twee wildplassers op
de bon geslingerd op de Galle
Promenade.
Het tweetal is afkomstig uit Haarlem en 23 en 24 jaar oud. Zij vielen op door hun rijgedrag, maar
stapten op een gegeven moment
uit en urineerden vervolgens tegen een etalageruit. Het tweetal werd toen aangehouden. De
23-jarige jongeman gaf een valse naam op en kon ook geen IDkaart tonen. Op het politiebureau bleek verder dat hij niet in
het bezit was van een rijbewijs
en dat er nog voor 370 euro aan
boetes openstond, die hij direct
moest betalen.

Papierinzameling Parnassiaschool in Santpoort. De container staat op het grasveld bij de
kerk Dinkgrevelaan. Geopend
van 16.00 tot 16.30 en van 18.30
tot 19.30 uur.
Vrijmetselaarloge De Hoeksteen houdt om 20.00 uur een
bijeenkomst voor belangstellende mannen, torenstraat 2 in Velsen-Zuid.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal:
Rigter! met o.a. Alain Clark, Guus
Meeuwis e.a. Concert is uitverkocht.

Dinsdag 11 november
Sint Maarten
Tussen 13.00 en 18.00 uur
kunt u bij Van Roijen Dierenspecials gratis met uw hond of kat
op de foto.
Alzheimercafé in bibliotheek
IJmuiden. Het onderwerp is ‘Als
je weet dat je dementie hebt, hoe
dan verder?’ Van 19.30 tot 21.00
uur. Deur op 19.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: The
Music of Burt Bacharach. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Musicalgroep BOMS
speelt ‘Weer Wat Nieuws’. Aan-

Parnassia school steunt
de actie schoenmaatje
Santpoort-Noord - Schoenmaatjes (voorheen Operatie
Schoenendoos) is een actie voor
kinderen in Afrika, Azië en OostEuropa waar de Parnassia school
van harte aan meedoen.
Schoenmaatjes is een actie van
Edukans, waarbij kinderen in
Nederland een schoenendoos
vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in landen als Malawi, Oeganda, Irak en Molda-

vië. Dit jaar vindt de actie al voor
de veertiende keer plaats. Samen met andere scholen hoopt
de Parnassia school meer dan
175.000 schoenendozen te verzamelen. Afgelopen weken hebben de kinderen thuis een schoenendoos versierd en gevuld met
allerlei materialen. Deze week
hebben alle kinderen hun doos
ingeleverd op school.
Komende week worden de dozen opgehaald en verscheept.
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Ouderennieuws

Nieuws uit de huizen De Spil De Mel
buur t

De
Brulboei, kanaalstraat 166 IJmuiden, telefoon 0255-510652, e-mail de.brulboei@quicknet.nl

Nieuws
uit de en
z
i
u
h
t
r
u
u
b
De Mel,

Cursus tekenen op maandagochtend van 10.30 tot 12.00 uur. Kosten 114,- voor 28 lessen. Wilt u eerst proberen of de cursusu iets
voor u is, dan kunt u een proefles nemen.
Naaicursus op maandag- en dinsdagavond van 19.30 tot 21.30
uur. Kosten 93,60 die u in twee termijnen kunt betalen. Per 28 lessen leert u de mooiste kleding voor u zelf of kinderen/kleinkinderen
te maken.
Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, telefoon
0251-210050, e-mail info@demel.nl
Rommelmarkt zondag 9 november van 12.00 tot 15.00 uur.
Bij beide yogagroepen is nog ruimte voor nieuwe deelnemers. De
eerste groep start om 19.00 uur, de tweede om 20.00 uur.
Jazzballet voor meiden en vrouwen bij voldoende belangstelling.

Nieuws voor
de schoter?

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

ANBO Nieuws Santpoort/Velserbroek: Postbus 39, 2080 AA
Santpoort-Zuid.
Pergamano maandag van 09.30
tot 11.30 uur. Klaverjassen, dinsdag vanaf 20.00 uur en vrijdag
vanaf 13.30 uur. Bridgen dinsdag
13.00 uur. Schilderen, donderdag
09.00 tot 12.00 uur. Alle activiteiten vinden plaats in dorpshuis
Het Terras.

Dae rsDe lDwgger Bru
li
boei

Geen krant gehad?

ANBO Afdeling IJmuiden,
Driehuis, Velsen-Zuid:

Bel 0255-533900

Hobbyhuis van A tot Z, Kromhoutstraat
IJmuiden,
0612650716, mevrouw Nupoort.
De activiteiten die bij de Stichting gevolgd kunnen worden
zijn op de maandag: Schilderen
en hout bewerking, op de dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur:
diverse computercursussen, ‘s
middags een inloop met verschillende activiteiten en houtbewerking, woensdag: kledingmaken, tiffany zowel ’s middags
als ’s avonds en hout bewerking, donderdag: computercursus voor mensen met een beperking, darten en hout bewerking,
en tenslotte op de vrijdag: diverse computercursussen, tiffany en
hout bewerking.
Elke dinsdagmiddag van 13.30
tot 15.30 uur inloopmiddag. Kosten 2 euro per keer.

Geen krant gehad?

De
Spil,
Frans Halsstraat 29 IJmuiden, telefoon 0255info@deschoter.nl
510186,
e-mail info@despil.nl
Bel 0255-533900
Kleuterclub Babbels zoekt nieuwe begeleidsters op woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Er zijn diverse activiteiten o.a. knutselen, zingen, voorlezen en spelletjes doen.
Kerstuitje naar Dordrecht, vrijdag 12 december. Vertrek 09.00 uur,
op 19.00 uur weer terug. Kosten 17,50. Uitje gaat door bij voldoende
verkochten kaarten.
Smartlappenfeest zaterdagavond 8 november. Kosten 2,50.

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl
De
Koe, Zadelmakerstraat 3 Velserbroek, telefoon
023-5491817, info@jcdekoe.nl of e-mail jongerencentrum@
dekoe.nl

De
Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden,
telefoon 0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl

Inloop ‘Velsen in beweging’ maandag- en vrijdagochtend van
09.10 tot 09.55 uur. Het start op maandag 10 november. Kosten 2,per keer.
Spelletjesparade donderdag 13 november. Verschillende spelletjes met verschillende materialen door CIOS stagiares. Er komen
twee sporters uit Mutare, Zimbabwe een back to basic activiteit geven.

De
Veste, Vestingplein 58 Velserbroek, telefoon
023-5388830

Gastheren en gastvrouwen gezocht die bezoekers en deelnemers van activiteiten voorzien van koffie en thee. Voor de deonderdag- en vrijdagochtend van 09.00 tot 12.00 en ‘s middags van 13.00
tot 17.00 uur.

Ingezonden brief
Afscheid speeltuinvrijwilligers van SKON
Velsen - Vrijdag 31 oktober is er
noodgedwongen afscheid genomen van drie vrijwillige chauffeurs die acht jaar lang elke dag
kinderen reden van school naar
de opvang. Eerst onder een andere naam, Rataplan, nu de
Blauwe Rog locatie speeltuin.
De leiding van de opvang had
er veel werk van gemaakt om de
ouders en kinderen te ontvangen, om ons, de drie chauffeurs,
te bedanken voor hun inzet voor
het rijden van hun kinderen.
Zo’n afscheid hadden wij als

chauffeurs niet verwacht. Dit
doet je goed. Wij hebben dit met
ontzettend veel plezier gedaan en
betreuren het dat je als vrijwilliger dan ook zo van de éne op de
andere dag niet meer hoeft te rijden. Dit in verband met de overname van taxi’s / busjes.
Ook de kinderen zijn hun vaste chauffeur kwijt, want de band
die wij met de kinderen hebben
opgebouwd is weg!
Ouders en kids, bedankt voor het
vertrouwen in ons en voor de vele cadeaus.

gezellige kerstkien van 12.00 tot
16.00 uur.

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

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Open tafel. Vrijdag 14 november: aspergesoep, rundervink,
aardappelen, witlof en ijs met
slagroom. Aanvang 12.30 uur.
Kosten 5,-. Aanmelden maandag 10 november tussen 11.00
en 12.00 uur.
Restaurant geopend op maandag en woensdag vanaf 12.30
uur. Opgeven vooraf niet nodig.
Kosten 5,-.
Thuisbiosoop vrijdag 7 november om 19.30 uur. Kosten 2,- incl.
kopje koffie of thee en een hapje.
Deze keer staan opnieuw sketches van Tom Manders in het
voorprogramma van ‘Fanfare’.
Internetcursus voor ouderen.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. U
kunt vanaf januari weer terecht.
Kosten 10 euro voor drie lessen.
Exposanten van de Boshoek
tonen hun veelal kleurige en bijzonder werk. Dagelijks te bezichtigen van 09.00 tot 16.30 uur,
zondag van 11.30 tot 14.00 uur.
Toegang gratis.
Het wijksteunpunt is naarstig
op zoek naar een kok voor de
open tafel.
Optreden Willeke D’Estell en
Erwin Fille. Donderdag 20 novembe. Kosten 1,- incl. koffie/
thee.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650 of g.schol@zorgbalans.
nl
Open tafel. Woensdag 5 november: kerriesoep, worteltjes en
doperwten, gebakken aardappelen met gebakken vis en herfstvla met slagroom. Vrijdag 7 november: tomatensoep, preischotel en bitterkoekjesvla als dessert. Altijd een kopje koffie/thee.
Kosten 5,-. Uiterlijk 2 dagen van
tevoren opgeven.
Restaurant is er op maandag,
dinsdag en donderdag tussen
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30
uur aanwezig zijn). U kunt genieten van een 3-gangen a la carte menu inclusief drankje voor
5,50.
Elke 2e woensdag van de
maand erwtensoep. Woensdag
12 november. Kosten 1,50 euro.
Aanvang 12.00 uur. U hoeft zich
niet aan te melden.
Cinema Zeewijk elke derde
donderdag van de maand. Aanvang 19.30 uur. Kaartjes 2,- p.st.
incl. kopje koffie of thee. Op 20
november wordt de film ‘Lawrence of Arabië gedraaid. Kaartjes zijn dagelijks verkrijgbaar aan
het buffet tussen 09.00 en 17.00
uur. in het weekend van 13.30 tot
16.30 uur.
Cadeaubeurs zaterdag 15 november t.b.v. Sint Nicolaasviering.
Woensdag 17 december een

Visserhuis,
Houtmanstraat,
IJmuiden, 0255-549549.
Optreden Ludamus (musical
liedjes) zondag 9 novmeber om
14.30 uur.
Sint Maarten 11 november.
Kinderen van de Kompas komen
langs om hun lampions te laten
zien. 10.00 uur.
Verkoop damesmode van H&A
Mode. Dinsdag 11november om
van 14.00 tot 16.00 uur.
Menu van de dag stamppot rauwe andijvie met spekjes. Woensdag 12 november om
13.30 uur. Van 10.00 tot 14.00 uur
Freddy’s cadeaukraam en kerstkaarten verkoop.
Optreden Mariksa van der Kolk

en het Spaarne Kwartet van
14.30 tot 16.30 uur. Woensdag
19 november.
Verkoop Rode Kruis (handwerk
artikelen) donderdag 20 november van 09.30 tot 13.00 uur. Om
12.30 uur menu van de dag ‘Italiaans eten.
Menu van de dag Nasi, woensdag 26 november om 12.30 uur.
Om 14.30 uur creatieve middag,
kerstkaarten maken.
Optreden de Raddraaiers.
Zondag 30 november om 14.30
uur.

Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, IJmuiden, 0255-520960.
Beginclub voor les-klaverjas
(donderdagmiddag). U kunt zich
hiervoor opgeven via bovenstaand telefoonnummer.
Inloopspreekuur ouderenadviseur maandag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden iedere werkdag spreekuur op afspraak, telefoon 0255533885.
Vragen over zorgverlening kunt
u terecht bij Frontoffice van
Zorgbalans. Tenslotte kunt u terecht voor vele vormen dienstverlening. Telefoon wonenplus
0255-518888.
Delta- Rabo- Klaverjasdrive
donderdag 13 november
Stichting Dorpshuis Het Terras, Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag
voor 55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Kosten
5,-. Vanaf 16.00 uur bent u welkom. Opgeven maandagmorgen
tussen 9.00 en 10.00 uur.
KBO Velsen, Wally de VriesOoms. Tel. 023-5384997 0617044490
Een avond over de ambulancedienst Kennemerland in de Hofstede, Aletta Jacobsraat 227 in
Velserbroek. Aanvang 20.00 uur,
zaal open 19.00 uur. Toegang 3
euro incl. koffie of thee (1 maal).
Huis ter Hagen, Lodewijk van
Deyssellaan 254 Driehuis, telefoon 0255-548100
Internetcursus, elke maandag-, woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Kosten 10,- voor drie lessen. Opgeven bij de receptie.
Restaurant elke dag van 16.00
tot 18.30 uur geopend voor een
snack of kleine maaltijd. Opgeven vooraf is niet nodig.

Rommelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 8 november wordt er van 09.00 tot 15.00
uur bij woonvoorziening De Regenboog (hoek Planetenweg/
Schiplaan) in IJmuiden een rommelmarkt georganiseerd. De opbrengst van de markt is voor een
dagje uit met de bewoners.

pagina 08

6 november 2008

Lezing in ’t Brederode Huys

‘Zet ‘m op’, één
van de 400 hoeden
Santpoort - In 2001 heeft Wil
Gorter haar imposante hoedenverzameling voor het publiek
opengesteld. Al meer dan 20 jaar
verzamelt ze hoeden en alles wat
daarmee te maken heeft (hoedenspelden, dozen, platen, boeken en tijdschriften). Het hoedenmuseum bevindt zich in Andijk. Ze heeft een opleiding voor
modiste (hoedenmaakster) gevolgd.
Graag vertelt Wil aan jong en
oud over de verschillende soorten hoeden, petten, baretten en
helmen die in de loop der jaren
zijn gemaakt.
Waarom draagt men hoeden en
voor wie zijn ze bestemd, van
welke materialen worden ze gemaakt, gelden er etiquetteregels,
et cetra.
Een hoed is volgens haar - net

als een huis - om je te beschermen en te behoeden. Ze neemt
een groot aantal hoeden mee die
u kunt bekijken en passen.
Ook zal ze tijdens haar uitleg
spreekwoorden uitbeelden uiteraard met hoed en/of pet op.
Het belooft een ontspannen, gezellige en leerzame middag te
worden die geschikt is voor personen van alle leeftijden. Haar
verhaal in het West-Fries wordt
afgewisseld met rijmpjes en liedjes .
De lezing wordt op woensdag 12
november van 14.00 tot 16.00 uur
gehouden in ‘t Brederode Huys,
bloemendaalsestraatweg 201 in
Santpoort-Zuid, telefoon 0235383016. Toegang 6 euro, kinderen vanaf vanaf 8 jaar 2 euro. dit
is inclusief koffie, thee of limonade in de pauze.

Rabobank helpt Voedselbank

‘Geven vanuit het hart’

Het valt nog niet mee om een spijker recht het hout in te slaan

PET IJmond groot succes

‘Technisch geknutsel is leuk’
IJmuiden – Afgelopen donderdag en vrijdag bezochten leerlingen van 46 basisscholen uit Velsen, Beverwijk, Heemskerk en
Uitgeest PET IJmond, het Promotie Evenement Techniek, dat gehouden werd in een grote loods
aan de Westerduinweg.
De organisatie lag bij IJmond
Veelzijdig, in samenwerking met
het bedrijfsleven en het technisch onderwijs. Op deze manier wordt geprobeerd de belangstelling voor een technische opleiding bij de leerlingen
op te wekken. Dit om voldoen-

de instroom voor de technische
opleidingen te realiseren, om zo
in de toekomst voldoende gekwalificeerd technisch personeel te hebben om aan de groeiende personeelsvraag vanuit het
bedrijfsleven te kunnen voldoen.
Er was veel belangstelling vanuit de basisscholen, er was zelfs
een wachtlijst en niet alle scholen konden het evenement bezoeken. Daarom wordt het volgend jaar uitgebreid van twee
naar drie dagen.
Op een speelse manier kwamen
de kinderen in aanraking met
techniek. Jari (10), leerling van

Buiten het Raadsplein@Velsen

Horecaklanten
van harte welkom
Franca van Winkel deelt folders uit aan het winkelend publiek
IJmuiden – Vrijdag en zaterdag was het Make A Difference Day (MADD) en werd er aandacht besteed aan het belang
van vrijwilligerswerk. Vrijwilligers
van de Voedselbank stonden zaterdag in het winkelcentrum van
Zeewijk bij Aldi en DekaMarkt.
Zij deelden folders uit aan mensen die boodschappen gingen
doen en vroegen hen om iets extra’s te kopen en dat te doneren. De Voedselbank helpt mensen die onder het bestaansminimum moeten leven, zij krijgen elke week een voedselpakket. Zaterdag werden zij geholpen door
mensen van Rabobank Velsen
en Omstreken.
,,Dit past bij onze maatschappelijke betrokkenheid, we willen
graag iets doen voor mensen die
het minder hebben’’, vertelt Irene Kan. ,,Er wordt heel positief
gereageerd. Het tv-programma
van de Frogers over leven op bijstandsniveau zorgt voor naamsbekendheid van de Voedselbank,
dat merk ik aan de reacties van
de mensen.’’ Er werd gul gegeven, halverwege de middag wa-

ren er al zoveel levensmiddelen,
er konden 80 voedselpakketten
van samengesteld worden. Vooral veel houdbare dingen werden
gedoneerd, zoals koffie en thee,
groente in blik en waspoeder.
Directievoorzitter Franca van
Winkel staat bij de Aldi folders
uit te delen. Een jonge vrouw,
net klaar met boodschappen
doen, stopt met haar winkelwagen: ,,Pak maar wat je nodig
hebt.’’ ,,Ik krijg hartverwarmende reacties’’, vertelt Franca. ,,Ik
heb het verhaal ook al in de Engelse en Duitse taal moeten vertellen. Die mensen kenden de
Voedselbank niet maar kwamen
toch levensmiddelen brengen.
Ook de bewoners van allochtone afkomst zijn heel goedgeefs.’’
De familie Sari komt wat potten
appelmoes en groente brengen.
,,Een goede actie, daar doen wij
graag aan mee’’, zegt de man.
,,Wij hebben het nu goed, maar
ook wij kunnen in de problemen
komen. Dan hopen we ook dat
we geholpen worden. We geven
dit echt vanuit ons hart.’’ (Carla
Zwart)

Velsen - De gemeenteraad van
Velsen wil graag in contact komen met de inwoners van Velsen
die gebruik maken van de horecagelegenheden. De horecanota
van 1995 is aan herziening toe.
Het college heeft hiervoor een
concept horeca nota geschreven
en in september besproken met
alle professionele betrokkenen
in het veld. Naast de gevolgen
die wetten en regelgeving met
zich meebrengen, zal de discussie zich vooral richten op de volgende aspecten:
Meer of minder horeca concentreren aan de Kennemerlaan.
Wat zijn daar de voor- en nadelen van? Welke trends leven er
bij het gemeentelijk publiek en
waar hebben zij behoefte aan?
Wat is de vraag van toeristen die
Velsen bezoeken? Hoe kun je
terrassen inpassen in de ruimte,
nu er ook steeds meer behoefte
komt aan winterterrassen (en roken binnen niet meer mag). Hoe
kun je omgaan met de haat-liefdeverhouding met de horeca van
de woonconsument? Jeugd en
drankgebruik. Is aanpassing van
aanvang- en sluitingstijden één
van de antwoorden
Nieuwshierop?
voor

De raad wil graag met inwoners
van de gemeente Velsen en eigenaren van horeca-etablissementen in gesprek over deze en andere onderwerpen om zich voor
te bereiden op de behandeling
van de definitieve voorstellen
van het raadsplein. De maanden
november en december lenen
zich goed om deze gesprekken
te voeren en tegelijkertijd enkele
etablissementen te bezoeken in
onze mooie gemeente. U wordt
van harte uitgenodigd aan deze
buitengewone ‘vergadertafel’ en
op stap te gaan met de gemeenteraadsleden om informeel, gezellig en in een inspirerende omgeving met elkaar in gesprek te
gaan over onder andere terrassen, overlast, sluitingstijden, uitgaansplezier en alles wat verder
ter sprake komt.
Vrijdagmiddag, 7 november zal
om 15.00 uur op de Kennemerlaan deze bijeenkomst plaatsvinden. Startpunt is de hoek Kennemerlaan/Marktplein.
Daarvandaan wordt gewandeld naar
de eerste pleisterplaats in dit uitgaansgebied. In een van de etablissementen zal het eerste thema worden aangeroerd. Hoe kun

basisschool De Wilgenroos uit
Beverwijk, is op de laptop een
mobiele telefoon in elkaar aan
het zetten.
Een leerling van het Beverwijkse
Nova College, afdeling werktuigbouwkunde, geeft uitleg. Even
verderop, bij de Praktijkopleiding Bouw, ervaren kinderen dat
het nog niet zo makkelijk is om
een spijker met een hamer recht
in het hout te slaan. Veel gaan
scheef. Zo niet bij Damon (11),
leerling van De Rozenbeek uit
Velserbroek. ,,Een eitje’’, zegt hij.
,,Toen ik vier jaar was, maakte ik
al vliegtuigjes van hout en knikkerbanen. Maar ik wil hier niet
mijn beroep van maken, ik word
later chirurg.’’ Er staat een lange rij te wachten bij de stand van
C3, een stichting die de scheikunde promoot. Hier kan badzout gemaakt worden. Regelmatig klinkt een luid getoeter, als er
een leerling via het navigatiesysteem van het Maritiem College een boot tegen de kade aan
heeft laten varen. Hier zijn Robin,
Alexandra en Brit, ook van de
Rozenbeek, een sleutelhanger
aan het knopen. Straks gaan ze
mee met een rondleiding op het
schip, dat in het dok ligt. Ze vinden het allemaal erg leuk, maar
wat ze later willen worden, dat
weten ze nog niet.
Bij de stand van Installatiewerk
Noord Holland probeert Jelle van
De Wilgenroos een lamp in elkaar te zetten, wat nog een hele
klus blijkt. ,,Ik wilde altijd archeoloog worden’’, zegt hij. ,,Maar
ik vind dit technische geknutsel
ook wel erg leuk.’’ (Carla Zwart)
je de uitgaansbelevenis voor de
stappers verhogen en de rust
van bewoners respecteren? Tegen vieren wordt de route vervolgd, hier en daar houdt men
stil voor een vervolg van het centrale gesprek, waarna men om
16.30 uur eindigt in een etablissement om de discussie af te
ronden. Om 17.00 uur wordt deze buitengewone vergadertafel
geëindigd. De raadsleden hopen
dan met veel inspiratie en goede ideeën naar huis te gaan. Een
drankje is gratis. U hoeft zich
niet aan te melden.
Er staan nog twee buitengewone
vergadertafels op het programma van de gemeenteraadsleden.
Op vrijdag 21 november gaan ze
‘eten en drinken’ in de Hoofdstraat in Santpoort. Op vrijdag
12 december bezoeken ze enkele bijzondere horeca-etablissementen in deze gemeente.
De actieve vergaderingen duren
twee uur.
Voor meer informatie kunt u de
website www.raadsplein@velsen.nl raadplegen of contact
opnemen met de griffie, Trudy Veninga, via 0255-567239 of
567502.
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Tijd voor de familie

Scheepskunst
in Holiday Inn

Burgemeester
Cammaert stopt ermee
Velsen – Burgemeester Peter
Cammaert liet dinsdag weten na
afloop van zijn ambtstermijn, 15
september 2009, niet langer burgemeester van Velsen te willen
blijven.
Hij wil zijn laatste werkzame jaren liever op een andere manier
doorbrengen. Bovendien gaf hij
aan graag over wat meer vrije
tijd te willen beschikken. Dat
heeft ook te maken met het feit
dat hij opa gaat worden.
Mr. P.A.G. Cammaert is sinds 15
september 2003 burgemeester
van Velsen. Hij wordt zeer gewaardeerd, omdat hij mens onder de mensen is, en goed te be-

naderen. Ook zijn gevoel voor
humor draagt ertoe bij dat hij ieder hem graag mag.
In Velsen heeft hij veel bereikt op
het gebied van veiligheid: de actualisering van de crisisbeheersingsplannen, medewerking aan
de oprichting van Veiligheidsregio Kennemerland en versterking van de relatie met Corus op
veiligheidsgebied. Hij droeg ook
bij aan de beslissing om te stoppen met de ‘ammoniaktreinen’
door Velsen.
Peter Cammaert is al sinds 1993
burgemeester, eerst in Simpelveld, vanaf 1997 in Oldenzaal en
sinds 2003 in Velsen.

Gert Jan van der Hulst actief bij het legen van de kledingcontainer

CDA Velsen doet
vrijwilligerswerk
IJmuiden - Tijdens de tweedaagse landelijke Make A Difference Day (MADD) manifestatie
op vrijdag en zaterdag was het
CDA, afdeling Velsen, op vrijdagochtend ondermeer actief bij het
legen van de ondergrondse kledingcontainers van de stichting
OID/IHD. Deze stichting is een
organisatie van ongeveer 100
vrijwilligers die zich inzetten voor
de gehandicapte medemens.
Met zeven rolstoelbussen wordt

binnen en buiten de gemeente
zittend en liggend vervoer verzorgd voor ontspanningsmogelijkheden. Ook heeft de stichting vijftien verzamelcontainers
voor gebruikte kleding en een
verkoopruimte voor meubilair.
Het CDA onderschrijft het belang van vrijwilligerswerk en de
leden vinden het belangrijk, dat
mensen voor elkaar klaar staan.
Daarom staken zij graag de handen uit de mouwen.

Zonder vrijwilligers
geen Dierenambulance
The Music of Burt Bacharach
IJmuiden - Op dinsdag 11 november wordt er vanaf 20.15 uur
prachtig voor het Velsense theaterpubliek gezongen.
In de internationale hitshow ‘The
Music of Burt Bacharach’ zingen
The Bacharach Singers de mooiste popliedjes, geschreven door
niemand minder dan Burt Bacharach.

Puur genieten van pareltjes als
‘Raindrops keep falling on my
head’, ‘That’s what friends are
for’, ‘I’ll never fall in love again’,
‘The look of love’, ‘What the world
needs now’ en ‘Make it easy on
yourself’.
Informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl
of
0255-515789.

Gert Jan van der Hulst
in geschillencommissie
Haarlem - De regionale corporatiedirecteuren hebben Gert
Jan van der Hulst voorgedragen
als vertegenwoordiger namens
de verhuurders in de Regionale Geschillencommissie Woningcorporaties.
Van der Hulst volgt Ruth Nelemaat op, die niet meer herkiesbaar was. De Regionale Geschillencommissie Woningcorporaties buigt zich over conflicten
tussen huurders en de corporaties en is een onafhankelijke geschillencommissie.
Op het Woningbedrijf Velsen na
zijn alle woningcorporaties van

de regio IJmuiden en Zuid Kennemerland aangesloten bij deze
geschillencommissie.

IJmuiden - De Dierenambulance Velsen is een 24 uur organisatie en draait op gemotiveerde en getrainde vrijwilligers. Deze mensen staan dag en nacht
klaar voor de hulpverlening aan
dieren in nood. De organisatie
beschikt over twee goed uitgeruste compleet ingerichte ambulances, voorzien van hulpmiddelen en materialen om alle
(gewonde) dieren de juiste hulp
te kunnen bieden. Het werken
bij de Dierenambulance Velsen
is zeer afwisselend, uitdagend,
leerzaam en dankbaar. Er is behoefte aan chauffeurs, bijrijders
en een meldkamercentralist. Ieder vrijwilliger doorloopt het opleidingstraject tot dierenhulpverlener. Het is niet vrijblijvend,

van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij zich minimaal één
dagdeel per week inzetten. Het
is belangrijk dat zij stevig in de
schoenen staan, want de vrijwilligers komen in aanraking met
mensen en dieren in uiteenlopende situaties. Stuur een briefje
met gegevens en telefoonnummer naar; Stichting Dierenambulance Velsen, Postbus 195, 1970
AD IJmuiden.
Of bel tussen 9.00 en 17.00 uur
met de Centrale Post: 0255
533239. Op 24 november, om
19.30 uur, is er een voorlichtingsavond voor aspirant vrijwilligers. Dit vindt plaats op de centrale post aan de Kromhoutstraat
54. Graag van te voren even telefonisch aanmelden.

Tentoonstelling voor
konijnen en cavia’s
IJmuiden - IJmond & Omstreken houdt dit jaar zijn 48ste tentoonstelling van konijnen en cavia’s. Op 7, 8, en 9 november in
het Clubgebouw Cor Bos, Heerenduinweg 6b, tegenover het
dierenasiel in IJmuiden
De keurmeesters moeten weer
uit maken wie de mooiste is.
Keurmeester
A.M.
Verhelst
neemt de cavia,s voor zijn reke-

ning en de keurmeesters W. van
der Wal de konijnen.
Vrijdagavond 7 november is van
20.00 uur tot 22.00 uur de opening voor genodigden, leden en
publiek. Zaterdag 8 november
en zondag 9 november van 12.00
tot 16.00 uur is de show voor iedereen toegankelijk. De entree is
gratis, en er is genoeg parkeerruimte.

IJmuiden aan Zee - In november is het Holiday Inn aan de Kennemerboulevard toneel voor een
bijzondere expositie van nautische kunst. De werken zijn onderdeel van een veiling waarvan
de opbrengst ten goede komt
aan Stichting Leef je Droom.
Verschillende kunstenaars stellen hun werk belangeloos ter beschikking. Leef Je Droom neemt
jongeren met een levensbeperkende hart- en vaatziekte- mee
op zeezeiltochten om hen te leren hun grenzen te verleggen en
hun weerbaarheid te vergroten.
Het Holiday Inn brengt in 2009
Leef Je Droom actief onder de
aandacht van haar gasten om de
stichting te steunen.
De expositie is van 29 oktober tot
27 november dagelijks te bezichtigen. Bezoekers kunnen zowel
overdag als ’s avonds binnenlopen. Op 6, 11 (19.00 – 21.00
uur) en 23 november (14.00 –
17.00 uur) verzorgt Olaf Oosterman, oprichter Stichting Leef Je
Droom, speciale rondleidingen
met informatie over de kunstwerken, de kunstenaars en Leef
Je Droom. De werken gaan op
28 november onder de hamer
op de Bataviawerf in Lelystad.
De opbrengsten zijn bestemd
voor het afbouwen van een aangepast zeiljacht. Meer informatie en een volledig overzicht van
de kunstwerken is te vinden op
www.leefjedroom.com/veiling.

Snelheidscontrole
IJmuiden - De politie heeft
maandag gedurende twee uur in
de Dennekoplaan een snelheidscontrole gehouden. Ter plaatse
geldt een maximum snelheid van
30 km per uur. De hoogst gemeten snelheid was 49 km/u. Twee
passanten kregen een bekeuring
omdat zij te snel reden. Twee automobilisten werden bekeurd
omdat zij geen gordel droegen
en een voor het niet handsfree
bellen.

Glazig
IJmuiden - Op zaterdag 8 november start het Kunstencentrum Velsen met een workshop
glas van glaskunstenaar Dominiek Steinmeijer. Zij heeft zich
onder meer gespecialiseerd in
glasmonumenten, waarvan er
een aantal op begraafplaats
Westerveld is te zien. Zo groots
zal het in de workshop niet worden aangepakt. Op twee zaterdagen wordt er driedimensionaal gewerkt. Dat betekent werken met glas in: pate de verre
(glaspasta), open mal en de verloren wastechniek. Het is echt
niet zo ingewikkeld als het klinkt.
Neem voor meer informatie contact op met de administratie van
het Kunstencentrum, P.J. Troelstraweg 20 in IJmuiden, telefoon
0255-510684. Zie ook: www kunstencentrumvelsen.nl.
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In de rubriek GameCorner gaat Joost Bart van gameshop BMM Games
in Beverwijk in op de actuele ontwikkelingen en trends op het gebied
van computergames. Vandaag: Mirror’s Edge

Streektoppers in beeld
Even voorstellen…
“Mijn naam is Wesley van der Knaap, ik ben zeventien
jaar en zit op het Ichthus College. Na dit jaar ga ik naar
Even voorstellen…
HvA
voor docent
maatschappijleer,
ik in
“Mijnhet
naam
is Rosanne
Schol en
ik ben achttien jaar.zodat
Ik woon
IJmuiden
met
mijn
ouders
en
zusje.
Mijn
hobby’s
zijn
winkelen,
uiteindelijk
politicologie
kan gaan studeren. Ik woon in
(ingezonden
mededeling)
leuke dingen
doen met mijn
vriendje, afspreken met vriendinnen
IJmuiden
met
mijn
moeder,
en vooral veel bezig zijn met haar!” zusje en twee katten. Ik hou
van gitaar spelen, uitgaan en ben graag bezig met
Met haar?
Leg eens uit…
webdesigning.
Als bijbaantje werk ik bij de Vomar.”

“Ik volg een allround kappersopleiding op het ROC van Amsterdam. Ik zit nu in mijn derde jaar. De vakken die je volgt voor
deze Je
opleiding
zijn herenen studie
damesknippen,
permanenten,
hebt een
aparte
gekozen,
leg eens uit…
snijden, kleuren, omvormen, opsteken, vlechten, föhnen en
“Ik
heb
een
grote
interesse
in
de
politiek
door mijn vader.
watergolven, maar ik heb de meeste dingen al afgesloten.”

Door hem vind ik het leuk om mij bezig te houden met de

Waarom
heb je voor
deze opleiding
wetgeving
in Nederland
en ikgekozen?
wil weten hoe alles
“Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat het bezig zijn met
wordt.
Ik kanis bijvoorbeeld
de mee
overheid gaan
haar geregeld
eigenlijk ook
mijn hobby
en ik er al mee bij
bezig
ben sinds
ik eenDe
kleuter
was. Wilders?
Wat er leukIkis vind
aan mijn
werken.
film van
dat opleiding,
deze
is datuitgezonden
het heel veel afwisseling
heeft iniedereen
klanten enheeft
in technieken.
moet worden,
vrijheid van
Je kunt een persoon heel blij maken met een gave kleur of een
meningsuiting,
Geert
Wilders
dus
ook.”
mooi nieuw kapsel en dat is echt heel erg leuk. Deze opleiding
is echt iets voor mij!”

Gitaar spelen is een hobby van je?

Loop je ook stage bij een kapsalon?
“Ja,
ik ben
geleden
begonnen
met &een
klein
“Ik loop
geen
stage,lang
maar
ik werk bij
Pierot Coiffures
Beauté
in Haarlem.
Hier
volg
ik
‘Pierot
College’
op
maandag
en
dan
gitaartje van mijn vader, maar toen was de motivatie er
leer ik kleurtechnieken, productkennis en binnenkort ga ik ook
nog met
niet.kniptrainingen.
Nu zit ik sinds
september
op les
vind
beginnen
Eigenlijk
leer je daar
dus en
alles
wathet
je nodig
hebt en kunt
hetin
werken
bij Pierot.”
geweldig.
Mijntoepassen
droom isinom
een bandje
te spelen en te

jammen met vrienden.”

Heb je al bijzondere dingen meegemaakt in het kappersvak?
“Ik doe nu mee aan ‘de ColorTrophy’, dat is een wedstrijd waarbij je Waar
een eigen
creëert. Ik
team samenga kleurtechniek
je uit en waarom
opheb
dieeen
plek?
gesteld en daarbij is er ook iemand die mij helpt met de visagie
“Ik
ga
veel
naar
de
Asgard
in
Beverwijk,
mijn stamkroeg!
en de styling. Daaruit is een heel mooie foto gekomen die heb ik
Dit is een
Ik Ikhou
opgestuurd
naarrockcafé.
de wedstrijd.
benniet
doorvan
naardansen,
de halve maar
finale hier kun
op 17je
november,
daar gadarten
ik mijn model
presenteren
hopelijk vind, is
lekker praten,
en poolen.
Wat ikenjammer
ga ik dan door naar de finale! Nu zit ik al bij de laatste tien, dus
we gaaf.”
in IJmuiden niet van dit soort kroegjes hebben.
dat isdat
al heel

Het is best wel irritant dat je altijd met de pont moet.”

Wat wil je bereiken in dit vak?
“Ik wil altijd met veel plezier blijven knippen, maar wat me ook
Watlijkt
vind
je les
van
heel leuk
is om
te IJmuiden?
geven op een kappersschool. Of om
mijn eigen
kapperszaak
te hebben natuurlijk!”
“Ik vind het winkelcentrum
echt bagger. Er zijn helemaal

geen
gezellige terrasjes
(Daniëlle
Mooij)

en het Velserhof is een grote
mislukking. Er hadden leuke cafeetjes moeten staan! De
Noostraat is ook echt een lelijke binnenkomst.”
Vertel ons eens iets over webdesigning?

Mirror’s Edge was het lievelingetje van de vakpers op de gamebeurzen
het afgelopen jaar. Reikhalzend werd uitgekeken naar deze opvallende
nieuwe titel en elk nieuwtje werd flink uitgemeten. Of het de ophef
allemaal waard is, zal nog moeten blijken, maar Mirror’s Edge is in elk
geval een aparte game.
Deze game beleef je door de ogen van de hoofdfiguur, een zogenaamde first-person look dus. Dit is gebruikelijk bij de shooters, maar Mirror’s
Edge lijkt meer op Prince of Persia of Assassins Creed dan op een first
person shooter. Wonderwel is de besturing van de game zonder al te
veel moeite onder de knie te krijgen. Door middel van een soort tutorial
in het eerste level leer de verschillende moves van Faith, de bevallige hoofdfiguur uit de game. Deze lenige jongedame met opvallende
tattoo’s op haar armen en gezicht moet over de daken van de stad
klauteren, klimmen en slingeren. De voorwerpen waaraan je je elke
keer vast moet houden en de weg die je moet volgen, worden elke
keer roodgekleurd, dus snel de weg kwijtraken is er niet bij.
De moeilijkheid van Mirror’s Edge zit vooral in de snelheid van de game.
Binnen een fractie van een seconde moet je besluiten wanneer je moet
springen of waaraan je je vast moet klampen. Elke rand of richel kan
een uitkomst bieden om verder te komen. Met een duizelingwekkende
snelheid rent Faith over de daken en langs ramen. Op het moment dat
je met zo’n bloedgang een helling afglijdt, is het prettig dat de makers
een slowmotion functie in de game hebben geprogrammeerd, zodat je
af en toe de tijd hebt om even na te denken wat je aan het doen bent.
De stijl van Mirror’s Edge is apart, dat is zeker. De omgevingen zijn
kleurrijk en soms meer
cartoony dan realistisch. De
moves en actie zijn flitsend en
snel en soms is het slimmer om
te vluchten en je snel via de
daken uit de voeten te maken,
dan de confrontatie met je
sterkere vijanden aan te gaan.
Dit alles maakt Mirror’s Edge
tot een unieke game, die je
zeker gespeeld moet hebben,
al is het alleen maar omdat
je elementen uit deze game
straks ongetwijfeld ook weer in
andere games tegen zult gaan
komen.
Mirror’s Edge is te koop voor
Xbox360, Playstation 3 en pccdrom.
Tot ziens bij BMM Games,
Begijnenstraat 9B, Beverwijk,
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Wijkplatform op de tocht
IJmuiden – Elke wijk van Velsen
heeft zijn eigen wijkplatform. Zij
zijn betrokken bij de leefbaarheid
in hun woonomgeving, onderhouden contact met de wooncorporaties, politie en gemeente en geven gevraagd en ongevraagd advies. Zij werden daarbij ondersteund door een wijkcoördinator, maar die werd op
een gegeven moment wegbezuinigd. Er zou een nieuwe manier
van wijkgericht werken komen.
Er werd proefgedraaid in Zeewijk en Velserbroek, maar het
werkte niet. Er was nu helemaal
geen contact meer met de gemeente. Zeewijk zette het wijkplatform uit protest op non actief, Velserbroek voelde zich gemanipuleerd en ook uit andere
wijken kwamen ontevreden geluiden.
Daarom werden vertegenwoordigers van de platforms uitgenodigd voor een gesprek. Afgelopen donderdag gingen zij met
de gemeenteraad rond de tafel.
De mensen van de platforms wilden vooral duidelijkheid. Zij wilden gehoord en serieus genomen worden en als men van de

platforms af wilde, dan moest
dat maar gezegd worden, dan
wisten ze tenminste waar ze aan
toe waren. Verantwoordelijk wethouder Margo Bokking had in
een eerder gesprek gezegd dat
de wijkplatforms niet meer nodig waren. Burgemeester Cammaert had in datzelfde gesprek
gezegd dat er ook andere vormen van burgerparticipatie waren, zoals internetpanels. De gemeenteraadsleden waren unaniem voor burgerparticipatie in
de vorm van een wijkplatform en
vonden dat daar een schat aan
kennis van de wijken lag, die niet
verloren mocht gaan. Zij vonden
dat het college snel een beslissing moest nemen en de wijkplatforms niet langer in onzekerheid mag laten. Wethouder Bokking, die op de achtergrond mee
had geluisterd, bleef bij haar mening: ,,De wijkplatforms zijn niet
meer nodig.’’
De gemeenteraadsleden waren verbaasd over deze reactie,
de vertegenwoordigers lichtelijk verbijsterd. Eén van hen: ,,Is
dit hele gesprek dan een wassen
neus geweest?’’ (Carla Zwart)

Muziek maken voor Sinterklaas
Santpoort-Noord - Op woensdagmiddag 3 december om 15.00
uur heeft Sinterklaas een bezoek
toegezegd aan ’t Mosterdzaadje
om te luisteren naar kinderen die
voor hem iets willen spelen met
hun instrument.
Omdat kinderen die mee willen
doen natuurlijk het beste willen laten horen, hebben ze enige voorbereidingstijd nodig. En
misschien kan er een gezamenlijk muziekstuk worden ingestudeerd.

De organisatie van dit Sinterklaas concert is in handen van
de fluitiste Dasha Beltiukova.
Aanmelden vanaf 30 oktober bij
haar via post: Kerkweg 27, 2071
NA Santpoort-Noord of per email: dwarsfluitles@planet.nl.
Er kunnen een beperkt aantal kinderen deelnemen aan dit
concert omdat Sint natuurlijk die
dag ook nog andere bezoeken
moet afleggen. ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Santpoort-Noord
www.mosterdzaadje.nl.

Voetreflexmassage bij
Vegro Thuiszorgwinkel
Santpoort-Noord - Op zaterdag 8 november houdt een voetreflexmasseuse zitting in Thuiszorgwinkel Santpoort.
Voetreflexzonemassage gaat uit
van het opheffen van energieblokkades in het lichaam die
kunnen ontstaan zonder dat iemand zich er van bewust is. Door
drukpunten onder en op de voet
te masseren, wordt het hele lichaam bereikt. Door middel van
enkele behandelingen kunnen
klachten vaak worden opgelost

of verminderd.
Ook in geval van ernstige of
chronische ziektes kan voetreflexzonemassage verlichting van
klachten en pijn geven.
Een behandeling duurt ongeveer een uur. Hierna zal men zich
ontspannen en in balans voelen.
Opgeven kan bij de Thuiszorgwinkel aan de Crocusstraat 1 in
Santpoort-Noord of bel gratis
0800–2887766. De kosten zijn 25
euro. Bent u ouder dan 65 jaar?
Dan zijn de kosten 20 euro.

Speelgoedbeurs bij de Spil
IJmuiden - Op woensdag 19 november van 19.30 tot 21.00 uur
organiseren
peuterspeelzalen
‘t Tolletje en de Spil een speelgoedbeurs. Op deze beurs is
mooi tweedehands speelgoed te
koop. Neem voor inbrengen van
speelgoed contact op met Tine-

ke Zijl, telefoon 06-43159758.
60 procent van de opbrengst is
voor de inbrenger van het speelgoed en 40 procent voor peuterspeelzaal de Spil en ‘t Tolletje.
Het adres van peuterspeelzaal
de Spil is: Frans Halsstraat 29 in
IJmuiden.

Wethouder Welzijn, Margo Bokking (links), heeft zojuist de nieuwe
naam van de stichting onthuld. In het midden bestuurslid Carrie Nupoort en rechts scheidend voorzitter Monica Koudstaal

Stichting ABC-WAO
viert 30-jarig jubileum
IJmuiden - Op vrijdagmiddag,
31 oktober hing de vlag uit aan
Kromhoutstraat 50A waar de
stichting is gehuisvest. Dat de
vlag uithing had een drietal redenen namelijk: vanwege de viering van het 30-jarig bestaan, de
onthulling van de nieuwe naam
van de stichting terwijl ook het
afscheid van de huidige voorzitter Monica Koudstaal aan de or-

de was. Heel wat mensen gaven
acte de présence op deze vrijdagmiddag waarbij opviel dat
ook van gemeentewege diverse
representanten aanwezig waren
zoals wethouder Welzijn Margo
Bokking, maar ook raadsleden
als Jan Müter, Kees Hindriks,
Wim Westerman, Gerard Vosse en Don Verhulst toonden hun
belangstelling.

Buurtschap Jan Gijzenvaart in 1778 door C. Van Noorde

Stichting Santpoort
brengt 21ste Zandpoort
Santpoort - In deze 21ste editie van de Zandpoort wordt de
historie beschreven van de firma Hop, die dit jaar haar 80-jarig
bestaan viert.

Van drs. Arjen Molenaar is er
een artikel over het ontstaan van
de dennenbossen, de opgravingen en de ontginningen in de
duinen van het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland. Rond 1850
zijn om verschillende redenen
dennen aangeplant, onder meer
voor het gebruik als stutpalen in
de Limburgse mijnen, als poging
de natte duinvalleien droger te
maken en vanuit esthetisch oogpunt om de hoge duintoppen als
markante punten in het duin-

landschap visueel nog meer te
verhogen. Dit laatste gebeurde
op advies van de beroemde Jac.
P. Thijsse. De Brederodeberg aan
de Bergweg is hier een uniek
voorbeeld van. Nu deze bossen
ouder worden en bomen omvallen, is het belangrijk te weten of
je ze in de toekomst zou willen
behouden en waarom.
Door Jan Morren wordt uitgebreid ingegaan op de blekerijen
Middenvaart en Nr. 63, twee van
de tien klerenblekerijen, die vanaf 1600 ontstonden op de zandafgravingen langs de Bloemendaalse straatweg, waarvan wasserij Hoek en Vaart, het latere
Hokatex, als laatste was over-

In haar toespraak benadrukte wethouder Bokking nog eens
de belangrijke sociale functie die
Stichting ABC-WAO de afgelopen jaren heeft uitgeoefend. Ook
bedankte zij de scheidend voorzitter en drijvende kracht achter
de stichting, Monica Koudstaal,
die samen met medebestuurslid Carrie Nupoort heel veel vrijwilligersuren heeft besteed aan
het werken in de stichting. Daarna werd door de wethouder de
nieuwe naam aan de voorgevel
onthuld: Hobbyhuis van A tot Z.
Tenslotte werden de plannen
van het nieuwe project ‘Klussengroep IJmond’ overhandigd aan
wethouder Bokking.
Hierbij gaat het om Velsenaren
met een lichamelijke of psychische handicap die, samen met
ervaren vrijwilligers, aan de slag
kunnen om klussen uit te voeren, onder andere via stichting
Wonen Plus.
Helaas verleent de gemeente
vanaf 2009 geen subsidie meer
aan deze stichting. Gezien de
aanwezigheid van de diverse
raadsleden en ook de door hen
getoonde belangstelling voor de
werkzaamheden van ‘Hobbyhuis
van A tot Z’ een goede reden om
het onderwerp subsidie voor deze stichting nog eens onder de
loep te nemen. Voor meer informatie over Stichting ABC-WAO
kan men terecht op de nieuwe
website www.abcwaovelsen.nl.
gebleven. Beroemd was ook de
wasserij Wed. Klauwers, voortgekomen uit Middenvaart.
Behalve de blekerijenperiode wordt ook besproken wat er
nog bestaat van de oorspronkelijke blekersgebouwen en hoe
de bebouwing langs deze historische straatweg zich in de loop
van de eeuwen heeft ontwikkeld.
Zo hebben de nummers 17a tot
en met 49 alle een directe relatie met de voormalige blekerijen
en ligt het tennispark L.T.C. Bloemendaal op de oude bleekvelden
van blekerij nr. 63. De familienamen die worden genoemd komen heden ten dage nog steeds
voor, wat betekent dat sommige families dus al ruim drie eeuwen woonachtig en actief zijn in
Santpoort.
Als laatste zijn er een aantal interessante reacties van lezers opgenomen met prachtige foto’s.
Vanaf 8 november is de nieuwe
Zandpoort verkrijgbaar bij Bredero Boeken aan de Hoofdstraat
in Santpoort-Noord.

Mishandeling
Haarlem - Politiemensen hebben in de nacht van zaterdag op
zondag omstreeks 02.30 uur een
22-jarige Amsterdammer aangehouden nabij een horecagelegenheid aan het Spaarne. De
man wordt ervan verdacht kleding van de portier te hebben
vernield, waarna er een schermutseling plaatsvond. De politie
stelt een onderzoek in.

Berliner Editie: x

Documentnaam: x
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Alice Loeters viert
tienjarig bestaan
Santpoort-Noord - Op zondagmiddag 23 november viert Alice
Loeters Persoonlijke Uitvaartzorg
van 14.00 uur tot 17.00 uur haar
10-jarig bestaan. De viering staat
in het teken van ‘De levenskunst
van afscheid nemen’. De viering
heeft als uitgangspunt: troost,
inspiratie en bezinning. Iedereen
is welkom om deze viering in de
Naaldkerk, Frans Netscherlaan
12 te Santpoort-Noord te komen
beleven. De viering is vooral ook
bedoeld als dankbetoon aan de
families die we in de afgelopen
jaren zijn tegengekomen in ons
werk, die ons belden omdat een
dierbaar persoon was overleden.
Zij lieten ons toe in de vaak zeer
kwetsbare momenten na een
overlijden. Uit dank hiervoor zijn
zij speciaal uitgenodigd. Na het
ontvangst en welkom heten zal
pastor Fons Captijn een lezing
geven met als onderwerp licht,
hoop en liefde. Nabestaanden
kunnen zelf meegenomen kaarsen aansteken ter nagedachtenis van een dierbare overledene.
Voor dit ritueel kunt u zich nog
steeds opgeven (info@aliceloeters.nl). In de pauze is er de mogelijkheid tot bezichtiging van de

rouwhuiskamer die zich achter
in de kerk bevindt. Tevens kan
de expositie van kunstwerken
worden bezocht. De kunstwerken zijn gemaakt door cursisten
van het Kunstencentrum Velsen
en geïnspireerd op het thema leven en dood. Een aantal kunstwerken is door een jury geselecteerd en krijgen een plek in de
rouwkamers en de stiltekamer in
Nieuw Velserduin te IJmuiden.
Hierna zal spiritueel therapeut
Janet Werner een lezing geven
over ‘de reis van de ziel.’
Hoe werkt de ziel en hoe leven
wij? Wat gebeurt er met de ziel
tijdens de geboorte en na het
overlijden? Tussendoor zal de
viering muzikaal worden omlijst
door Michaëla Bijlsma en Lolita
Hooglugt, die onder begeleiding
van Teke Bijlsma op de piano,
een voor deze viering gemaakt
programma ten gehore brengen..Op het einde van de middag wordt de voor het 10-jarig
bestaan gemaakte bundel uitgereikt met zelfgeschreven gedichten over afscheid en rouw
en kunstwerken geïnspireerd
op het thema leven en dood. De
toegang is gratis.

VAARBEWIJS EN MARIFONIE
Toplicht Opleidingen start weer cursussen Vaarbewijs te
Alkmaar en Haarlem in de 2e week van januari. Snel na
de opleiding kan examen gedaan worden in Hoofddorp.
Het vaarbewijs is al verplicht wanneer een motorboot
sneller kan varen dan 20 km/uur. Naar verwachting zal
de vaarbewijsplicht uitgebreid worden. Een cursus VB1
bestaat uit 5 avondlessen en kost E140,-. In de opleiding
wordt uitgelegd wat je moet weten voor het examen.
Maar er wordt ook verteld wat je allemaal niet hoeft te
leren om toch te slagen. Op donderdagavond 13 november a.s. doen we een korte cursus Marifonie te Alkmaar.
Een week later doe je examen. De marifoon is het veiligheidsmiddel bij uitstek op het vaarwater. Een marifoon
heb je al voor E150,- en de cursus kost E75,-.

Voor meer informatie en aanmelding
surf je naar www.toplicht.nl
of bel 0251-239832.

Vrijmetselaarloge
De Hoeksteen
Velsen-Zuid - Vrijmetselaarsloge De Hoeksteen houdt maandag 10 november om 20.00 uur
een bijeenkomst voor belangstellende mannen. Vanaf 19.30
uur is iedereen van harte welkom inhet gezellige, monumentale pand aan de Torenstraat 2 in
Velsen-Zuid.
Op deze avond wordt een lezing
over de vrijmetselarij gehouden
en is er tijd om vragen te stellen en van gedachten te wisselen. Uiteraard is er tijd voor
offie, een drankje en een hapje.
Het is hand te weten hoeveel belangstellenden er ongeveer komen. Gaarne contact op te nemen met de heer Th. C. Winkel, telefoon 0255-534941 of de
heer J.A.N. Jansen, telefoon 0756210091.

Rommelmarkt
Regio - Zondag 9 november
wordt in de Moriaan in Wijk aan
Zee een rommelmarkt georganiseerd.
De markt wordt gehouden van
12.00 tot 16.00 uur. De toegang
bedraagt 1 euro, kinderen gratis.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Meer inforamtie: 0251-375925.
Jan Klinge achter de toonbank van Groeten uit IJmuiden

Nieuwe zaak aan de Kennemerlaan Vogelbeurs

Groeten uit IJmuiden

Op de foto, v.l.n.r. Jolanthe Kluyskens, Ton van de Griend, Floor Bal,
Franca van Winkel, Wijnand de Weers, Saskia Kors en Harry Verscheijden. (foto door: Carel Kluyskens)

Rabobank Velsen en Omstreken

Coöperatiefonds Rabobank
schenkt VSV een AED
IJmuiden - Het Coöperatiefonds
van Rabobank Velsen en Omstreken stimuleert maatschappelijke activiteiten in hun werkgebied. Op deze manier werkt
de Rabobank samen met u aan
een betere maatschappij. De
Commissie van Aanbeveling bestaande uit een afvaardiging van
de ledenraad en vertegenwoordigers van de klankbordgroepen, heeft onlangs de binnengekomen verzoeken van het derde kwartaal beoordeeld. Eén van
de gelukkigen is de Vrienden van
VSV. Zij hadden voor hun vereniging een aanvraag ingediend

bij het Coöperatiefonds voor de
aanschaf van een AED (Automatische Externe Defibrilator), met
een bijbehorende opleiding voor
de gebruikers. Op deze manier
wordt het een veiliger omgeving
om te sporten en is er een grotere overlevingskans bij reanimatie. Ook andere verenigingen
en/of omstanders in de omgeving kunnen hiervan profiteren.
Wij zijn dan ook blij dat directievoorzitter Franca van Winkel afgelopen zondag 2 november de
AED officiëel aan het bestuur
van VSV heeft kunnen overhandigen.

IJmuiden – Komende zaterdag
zal IJmuiden een nieuwe zaak
rijker zijn: aan de Kennemerlaan
81 opent dan Groeten uit IJmuiden. Wie voortaan voor een ver
familielid een apart souvenir wil
meenemen, kan daar terecht.
Maar er is meer, veel meer.
Het begon ermee toen Adrie
Klinge een ansichtkaart van
IJmuiden wilde versturen. Ze
kwam er achter dat er maar een
heel beperkt aanbod was. De
ansichtkaarten die verkrijgbaar
waren, zijn heel gedateerd. Nu
wil het toeval dat Jan, de echtgenoot van Adrie, fotograaf en
vormgever van beroep is. Hij
maakte een serie ansichtkaarten
en zo ging de bal rollen. Daarna volgde een serie mokken met
foto’s van onder andere de haven, de vuurtoren en de watertoren er op. Die liepen goed. Heel
mooi zijn ook de gefotografeerde schepen op canvas, in een
lijst van steigerhout. Lange tijd
verkochten Adrie en Jan via de
website en stonden ze op markten en braderieën. Maar toen de
kans zich voordeed om een eigen zaak te beginnen, aarzelden zij geen moment. Het pand
heeft een authentieke sfeer.
Veel is gemaakt van steigerhout,
dit geeft een rustiek effect. Achter de toonbank beslaat een foto
van de haven met boten de hele wand. Ook van Jan, hij maakt
deze op bestelling. Ook mokken kunnen met een eigen foto

er op gemaakt worden. Binnenkort starten zij met het maken
van tegeltableaus en geboortetegels. Niet van die ouderwetse,
maar met een foto van de pasgeborene er op. Jan maakte tevens een kalender van IJmuiden.
Hij is veel op pad en komt dan
altijd wel wat tegen. Laatst lag er
aan de kade van de haven een
stapel scheepstouw. Jan maakte een foto en later viel hem de
mooie kleurencombinatie op. Ze
zijn nu verkrijgbaar als lampenkap. Achter de winkel heeft hij
zijn eigen werkruimte, hij maakt
ook nog reportages.
Dan is er ook nog zeep en lavendel uit de Provence verkrijgbaar, van het merk Tulipe Jaune. Mooi is het porseleinen servies van PPD, dit is bestand tegen de vaatwasser en de magnetron. Heel nostalgisch zijn de
artikelen van Apple Tree, zoals
fotolijsten en albums. Verder is
ook de sieradenlijn van de Israëlische kunstenares Michal Negrin verkrijgbaar.
Er is veel te zien dus bij Groeten uit IJmuiden. Iedereen is
van harte welkom deze zaterdag van 9.30 tot 17.30 uur. De
bon bij de advertentie elders in
deze editie geeft die dag korting op een mok. Van 14.00 tot
16.00 uur komt Grace Darling
zingen. Groeten uit IJmuiden is
telefonisch bereikbaar via 0255
577123. Kijk ook op www.groetenuitijmuiden.nl.

IJmuiden - Zondag 9 november organiseert vogelvereniging
Fauna Felisena weer een gezellige vogelbeurs. Een beurs waar
u terecht kan voor een vogel,
een kooitje, voer en diverse andere artikelen.
Ook kunt u terecht voor advies
voor de verzorging van uw vogel. De vogelbeurs wordt gehouden van 10.00 tot 14.00 uur
in het verenigingsgebouw aan
de Eksterlaan 8 in IJmuiden, een
zijstraat van de Zeeweg. Gaarne parkeren aan de achterzijde van het gebouw. Informatie:
J. Verdikt, telefoon 06-13216831
of T. Broekhuizen, telefoon 0646432659.

Zondagse
kleren
Driehuis - Op zondag 2 november was er in dorpshuis Het Terras een uitvoering van de Blaricumse amateur vocal groep The
Ambrosians.
Het optreden was van een hoog
niveau en kreeg een grote waardering van de bezoekers. Voor
de eerste keer was er een optreden in Het Terras van de activiteiten welke door Zomipo of te
wel het Zondag Middag Podium
in de winterperiode twee maal
per maand worden uitgevoerd in
de diverse buurthuizen.
De eerstvolgende voorstelling is
van Stardust een Swingkoor met
muziek uit de jaren ‘20 en ‘30 in
de Dwarsligger te IJmuiden op
16 november.
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Kraammarkt in het
Kennemer Gasthuis
Regio - Op zaterdag 8 november
houdt het Kennemer Gasthuis
de jaarlijkse kraammarkt. De
kraammarkt biedt informatie en
producten die betrekking hebben op zwangerschap, de bevalling en de periode na de bevalling. Op de gezellige kraammarkt staat een aantal kramen
van het ziekenhuis waar verpleegkundigen informatie ver-

schaffen over bevallen in het KG.
Daarnaast zijn er bedrijven vertegenwoordigd die praktische
en leuke kraamproducten verkopen en staan er rondleidingen op
het programma langs de verloskamers en de coeveuse-afdeling
van het KG. Voor kinderen zijn er
leuke attracties. De Kraammarkt
is van 10.30 tot 16.00 uur op locatie zuid, Boerhaavelaan 22.

Laatste trends en noviteiten bij Smitskeukens
Regio - Nog maar net terug van
de keukenbeurs uit Duitsland
en Smitskeukens Uitgeest lanceert direct het nieuwe keukenprogamma. Met leuke noviteiten waaronder klepkasten en ladesystemen, nieuwe materialen en kleuren, kranen met verlichting zodat te zien is hoe warm
het water is, de combi- quooker;
een boiler die kokend water met
een aparte kraan op het werkblad
geeft en door middel van een reduceerventiel ook warm water aan
de keukenmengkraan geeft. Voorheen waren daar twee verschillende boilers voor nodig.
Bij Smitskeukens in Uitgeest aan
de Westerwerf (naast Bob’s.) kan
men zorgeloos en snel genieten
van een nieuwe droomkeuken.
Het professionele team neemt alle zorgen uit handen en verzorgt

alle werkzaamheden die bij een
nieuwe keuken om de hoek komen kijken. Denk dan aan slopen
en afvoeren van de oude keuken,
loodgieters- en elektrawerk, tegel-, stukadoor- en timmerwerk.
De vakmensen van Smitskeukens
kunnen daar desgewenst zorg
voor dragen. Niet voor niets luidt
de slogan: ‘Van slopen tot koken’.
Het gehele proces dat leidt tot een
droomkeuken en eventuele verbouwing wordt met een strakke
planning en in eigen beheer uitgevoerd.
Een keuken koopt men niet zomaar. Elke keuken is weer anders,
afhankelijk van de wensen, smaak
en het budget. Smitskeukens beschikt over een ruim aanbod Duitse en Nederlandse kwaliteitskeukens, van prachtige landhuisstijl

tot superstrakke designkeukens.
Daarnaast biedt het bedrijf ook
een ruime keuze inbouwapparatuur van kwaliteitsmerken. Smitskeukens heeft 43 jaar ervaring
in de keukenbranche en is uitgeroepen tot beste keukenzaak van
Noord-Holland door het tijdschrift
Elsevier. Hier kan men rekenen op
een gedegen advies om samen de
beste keuze te maken. Er wordt
met de computer een 3D tekening
van het ontwerp gemaakt zodat de
keuken(ruimte) geheel naar wens
van de klant getoond kan worden.
Zorgeloos genieten van kwaliteit
en service; dat is Smitskeukens in
Uitgeest en Haarlem.
Smitskeukens is gevestigd op de
Westerwerf 7a in Uitgeest, tel.:
0251-311880 en Smitskeukens
in Haarlem op de Rijksstraatweg
586, tel.: 023-5372181.

Fietsverzekering aanrader
IJmuiden - Het is één van de
grote ergernissen van de Nederlander: een gestolen fiets. Goede
sloten beperken het risico aanzienlijk, maar geven geen honderd procent zekerheid. Belangrijk is het daarom de fiets goed te
verzekeren. Dit kan meteen al bij
de koop.
Bij de fietsspeciaalzaken van Bike
Totaal kan de fiets met een eenmalige premie voor twee, drie of
vier jaar verzekerd worden. In geval van diefstal, ook in het buitenland, ontvangt de verzekerde
eenzelfde of gelijkwaardig exemplaar bij de winkel waar de fiets
is gekocht. Zonder ingewikkelde procedures en zonder eigen
risico. Zelfs een prijsstijging van
maximaal 4 procent per jaar is
meeverzekerd.
Ook kan er voor gekozen worden
de fiets niet alleen tegen diefstal
maar ook tegen cascoschade te
verzekeren. Dat betekent dat de
fiets bij schade, in de meeste gevallen, vakkundig wordt gerepa-

reerd. Kan dit niet meer, dan krijgt
de verzekerde een nieuwe. Voor
elektrische trapondersteunende
fietsen is er een speciale verzekering met een aantal extra’s, waaronder hulp bij pech onderweg.
De premie van de verzekering is
afhankelijk van de waarde van de
fiets, de regio waar men woont

en of de fiets is voorzien van een
diefstalpreventiechip. Op de website van Bike Totaal kan de premie worden berekend. De verzekering kan bij de Bike Totaalfietsspeciaalzaken (ruim 170 winkels in Nederland) worden afgesloten. Kijk op www.biketotaal
voor meer informatie.

Kraammarkt
Gezellige kraammarkt rond zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Met informatie, kraamcadeau’s
en rondleidingen langs de verloskamers en de
couveuse-afdeling van het KG.
Waar en wanneer
Zaterdag 8 november
10.30 - 16.00 uur
Kennemer Gasthuis, locatie zuid (polihal)
Boerhaavelaan 22, Haarlem

Pompoenen versieren
op boerderij Zorgvrij
Velsen-Zuid - Op zondag 9 november kunnen kinderen vanaf 7
jaar pompoenen uithollen op informatieboerderij Zorgvrij.
Na het uithollen kunnen er nog
figuurtjes in de pompoen worden gemaakt. Met een kaarsje
erin is dit leuk voor Sint Maarten of als versiering binnen of
buiten.

Er wordt gestart om 11.30 uur,
om 13.00 uur en om 14.30 uur en
de kosten zijn 3,50 euro. Graag
van te voren aanmelden.
Boerderij Zorgvrij ligt aan de Genieweg 50 in Velsen Zuid (recreatiegebied Spaarnwoude) en is
telefonisch bereikbaar via 023–
5202828.

Veilig & Gezond de herfst door

Open dag bij Thuiszorgwinkel Santpoort
Santpoort-Noord - Zaterdag 15
november worden in de Vegro
Thuiszorgwinkel diverse activiteiten georganiseerd met als thema
Veilig & Gezond de herfst door.
Bezoekers kunnen van 11.00 tot
15.00 uur terecht. Mensen die geïnteresseerd zijn in hun gezondheid, kunnen hun bloeddruk en
vetpercentage laten meten of hun
bloedsuiker laten prikken.

Ook kan men terecht voor advies
van een gewichtsconsulente en
informatie over oefenapparatuur,
zoals de gymbal, hometrainer en
teletrimmer. Dus ga gezellig langs
en geniet van gezonde hapjes en
drankjes.Thuiszorgwinkel Santpoort is gevestigd in de voormalige bibliotheek aan Crocusstraat 1,
2071 NW Santpoort-Noord.
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Ichthus Lyceum
volgt verkiezingen

Edwin Abee, directeur Particulieren van Rabobank Velsen en Omstreken, omringd door de prijswinnaars van de Spaarweek en hun broertjes en zusjes

Winnaars Spaarweek
in het zonnetje gezet
Regio - Het storten van zijn
spaargeld heeft Ruben de Regt
(9) uit Santpoort-Noord een leuk
extraatje opgeleverd. Maandag ontving hij uit handen van
de nieuwe directeur Particulieren Edwin Abee bioscoopkaartjes voor het hele gezin. Het was
de eerste prijs in de Spaarweekloterij van Rabobank Velsen en
Omstreken.
De tweede prijs, een Intertoys cadeaubon ter waarde van 25 euro, ging naar Sil Oudshoorn (2)
uit Velserbroek en de derde prijs,
een cadeaubon ter waarde van 15
euro, werd gewonnen door Thijs
van Laar (8) uit Velsen-Zuid. Esmay Hennevanger (9) uit IJmuiden won de vierde prijs, een cadeaubon ter waarde van 10 euro.
De Spaarweek was met ruim 125
stortingen een groot succes. Alle kinderen van 0 tot 12 jaar die
hun spaargeld in de week van
13 tot 18 oktober bij de Rabobank kwamen storten, mochten
een cadeautje uitzoeken of ont-

vingen een gratis entreekaartje
voor het zwembad of de ijsbaan.
Tevens konden zij een loterijkaart
invullen waarmee ze verschillende prijzen konden winnen.
De prijzen werden uitgereikt door
Edwin Abee, de nieuwe directeur Particulieren van Rabobank
Velsen en Omstreken. Abee (39)
werkte eerder voor onder andere Rabobank Midden Groningen,
Rabobank Almere en Rabobank
Nederland. Hij is de opvolger van
Sabine Ophorst.
Meer weten over Rabobank Velsen en Omstreken? Neem dan
eens een kijkje op de vernieuwde
website www.rabobank.nl/velsen.
Deze site herbergt een grote hoeveelheid informatie over de bank.
U vindt er het laatste nieuws over
campagnes, het lidmaatschap
en sponsoring. Het aanvraagformulier kan zelfs digitaal worden
gedownload! Ook de ledenraad
komt uitgebreid aan bod. Op de
website zijn o.a. foto’s te vinden
van alle ledenraadsleden.

Raadsleden in debat
Velsen Centraal op Seaport TV
Velsen - In de rubriek Velsen
Centraal van Seaport TV gaan iedere week raadsleden met elkaar
in debat over actuele Velsense zaken onder leiding van eindredacteur en presentator Jac. Zuurbier.
Hij presenteert nu wekelijks twee
programma’s van een half uur, die
iedere dag afwisselend om 17.00
en 19.00 uur uitgezonden worden. In de rubriek Velsen Centraal
van Seaport TV zijn deze week de
raadsleden Dicky Sintenie (CDA),
Kees Hindriks (PvdA) en Johan
van Ikelen (Velsen Lokaal) de gasten van Jac. Zuurbier. Teruggeblikt
wordt op de laatste raadsvergadering. Vooral de tegenstelling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders over het wijkgericht werken in Velsen krijgt veel aandacht.
De gehele gemeenteraad wil hiermee doorgaan, terwijl het college

veel afwachtender is. Ook het uitstel van het project Groot Helmduin in IJmuiden Zeewijk komt
aan de orde. De raadsleden zijn
nieuwsgierig hoe en wanneer
het college van B&W met nieuwe
voorstellen komt. Afstel van het 18
miljoen euro kostende project leidt
tot grote huisvestingsproblemen
bij basisscholen De Klipper en De
Zandloper.
Deze en andere onderwerpen zijn
te zien en te horen in de uitzendingen op dinsdag 11 november om
17.00 uur, woensdag 12 november
om 19.00 uur en donderdag 13 november om 17.00 uur. Kijkers kunnen deze uitzendingen van Velsen
Centraal zien via de analoge Velser TV-kabel op S12++ (frequentie 240 mHz) en de internetsite
van Seaport TV. Nadere bijzonderheden staan op de teletekstpagina
331 van Seaport TV.

Driehuis - In de vroege ochtend van woensdag 5 november volgden leerlingen uit 5vwo
van het Ichthus Lyceum live de
Amerikaanse presidentsverkiezingen tijdens het Ichthus Lyceum All American Breakfast. Vanaf 5.00 uur ‘s ochtends hebben
de ongeveer 30 leerlingen niet
alleen het verloop van de verkiezingen gevolgd met de reportages en analyses, maar hadden
zij tevens geheel zelf een Amerikaans ontbijt geregeld met donuts, muffins en pancakes. Het
betrof hier leerlingen met het
nieuwe profielvak Maatschappijwetenschappen. Hoewel deelname geheel vrijwillig was, had
ruim 90% al aangegeven er bij
te willen zijn. Ook de leerlingen
5havo met maatschappijwetenschappen hadden zich massaal
enthousiast opgegeven. Vanwege droevige omstandigheden is hun toetsweek echter verplaatst, zodat zij helaas niet aanwezig konden zijn. De leerlingen
uit 5vwo hebben de verkiezingen
op de voet gevolgd.

Voortgezet
onderwijs markt
voor groep 8
Regio - Wordt het VMBO of toch
Havo? Heb je recht op LWOO?
Misschien behoort VWO ook tot
de mogelijkheden. Zorg dat je nu
al weet waarvoor je kiest.
Met dit motto organiseren de
scholen in Haarlem-Noord en
omstreken op 14 november een
scholenmarkt in de Hofstede in
Velserbroek. Wil je weten wat een
school je te bieden heeft? Dit is
de gelegenheid om alvast een indruk te krijgen. Je hoeft dus niet
naar alle open dagen. Er wordt
volop informatie gegeven over
vakken, lesvormen, begeleiding
en natuurlijk buitenschoolse activiteiten. Je toekomstige docenten doen hun best om een zo
goed mogelijk beeld te geven
van hun school door middel van
folders, foto’s, verhalen en nog
veel meer. Wil je heel graag naar
Havo/VWO maar heb je nog een
beetje moeite met taal? Ga met
je vragen naar de stand van de
Ta(a)lentklas. De volgende scholen doen mee: Hartenlustschool,
Duin en Kruidberg Mavo, Ichthus College, Gymnasium Felisenum, Vellessan College, Technisch en Maritiem College Velsen, Tender College, Sterren College, Mendel College, Schoter Scholengemeenschap, Paulus Mavo/VMBO, Daaf Gelukschool en de Ta(a)lentenklas. Kom
gerust langs en neem je vader of
je moeder mee. Allebei mag natuurlijk ook. De zaal is vrijdag
14 november open van 19.00 tot
21.30 uur in de Hofstede, Aletta
Jacobsstraat 227 in Velserbroek.

Slank worden en blijven is heel makkelijk met Bailine

Je slanke figuur makkelijk
terug met Bailine
Santpoort-Zuid – In Scandinavië is de Bailine methode om
makkelijk af te slanken net zo
gewoon als de fulltime werkende vrouw. ,,Even ‘Bailinen’ in de
lunchpauze is daar volkomen
geaccepteerd,’’ zegt Karin Berghuis, die sinds tweeënhalf jaar
Bailine Santpoort aan Bloemendaalsestraat 138 als franchiseondernemer runt.
Het concept van de Noorse Kurt
Bai is speciaal voor vrouwen ontworpen. Bailine bestaat al dertig
jaar, maar is in de loop der jaren verfijnd en voorzien van veel
meer technische mogelijkheden.
Maar het principe om door middel van elektronische spiersimulatie de spieren te trainen bestaat al sinds eind jaren ’60. De
methode werd opgezet om astronauten tijdens ruimtereizen
hun spieren te laten trainen en
de bloedsomloop te stimuleren.
Nu is het de ideale methode om
op een gemakkelijke wijze de
spieren snel te trainen. Ideaal
voor de drukke carrièrevrouw
die ook nog een gezin en relatie
heeft. Of voor vrouwen met een
(sport)blessure. Want een half
uur sessie met de Bailine is net
zo krachtig als twee uur intensief sporten. Zelfs na een proefsessie voel je het verschil al, je
bent strakker en voelt je fitter.
Andere effecten zijn de vermindering van cellulitis, een betere
doorbloeding en natuurlijk afvallen, doordat de enzymen die vetten verbrandingen worden gestimuleerd. Hoe zo’n sessie met
de Bailine voelt is moeilijk te omschrijven. De verschillende pads
laten spieren op rug, buik en dijbenen intensief bewegen. Pijn is
er niet, maar wel het gevoel van
een stevige massage. Door de
afwisselende programma’s is de
spierstimulatie heel draaglijk en,
volgens kenners, na enige tijd

zelfs verslavend.
Het effect van de Bailine is ingrijpend. Na een kuur van tien sessies kan het figuur tien tot vijftien centimeter minder in omvang zijn. Door spieropbouw kan
het voorkomen dat deze toch
opzienbarende verandering niet
op de weegschaal zichtbaar is.
Een kilo spieren is echter wel
minder omvattend dan een kilo
vet. Maar wie meer overgewicht
heeft, zal snel kilo’s verliezen.
De Bailine sessies worden ondersteund met individuele voedingadviezen. Deze bestaan uit
aanwijzingen, tips en recepten
voor een gezonde manier van
eten, zonder dure producten. Na
de figuuranalyse zal Karin Berghuis een individueel trainingsprogramma voor de Bailine samenstellen, waarbij juist de probleemgebieden kunnen worden
aangepakt. De Bailine kent verschillende computergestuurde
programma’s om af te slanken.
De sessies, de voedingsadviezen
en de mentale ondersteuning
dankzij het Bailine boek vormen
de drie peilers van deze makkelijke afslankmethode. Is het ideale gewicht of figuur bereikt, dan
is het raadzaam regelmatig terug
te komen voor een Bailine sessie. Voor vaste klanten geldt een
zeer aanlokkelijke korting op de
kuren.
De eerste proefsessie is altijd
gratis. Wie start met een kuur
ontvangt het Bailine boek, de figuuranalyse en de adviezen gratis. Naast afslanken biedt Bailine ook een innovatieve methode voor elektronische gezichtsbehandeling, waardoor de huid
herstelt en jaren jonger lijkt.
Voor alle informatie kunt u contact opnemen met Karin Berghuis van Bailine Santpoort, via
023-5373200. Zie ook www.bailine.nl.

GeenBelkrant
ontvangen?
0251-674433
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Gratis foto van uw hond of kat

Bij Van Roijen Dierenspecials op de kiek
Santpoort-Noord - Een mooie
foto van uw hond of kat, zou wel
eens een heel geslaagd decembergeschenk kunnen zijn.
Daarom is het ook zo leuk dat bij
Van Roijen Dierenspecials dinsdagmiddag 11 november de dierenfotograaf komt om een gratis
foto van uw hond of kat te maken.
De foto’s zijn binnen enkele weken klaar, dus nog op tijd voor de
feestdagen. Naast de gratis foto,
kunt u besluiten een serie grotere foto’s of leuke items als een

Mishandeling
Haarlem - Politiemensen hebben in de nacht van zaterdag op
zondag omstreeks 02.30 uur een
22-jarige Amsterdammer aangehouden nabij een horecage-

sleutelhanger of een ‘waakbordje’ te kopen, uiteraard met de foto die is gemaakt.
De fotograaf komt dinsdagmiddag tussen 13.00 en 18.00 uur
naar Hoofdstraat 158 in Santpoort-Noord om daar uw dier te
vereeuwigen.
Dieren dienen te worden begeleid door volwassenen. Andere
dieren dan hond of kat kunnen
ook op de foto, maar dan niet
gratis. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met Michel
van Roijen via 023-5390926.

legenheid aan het Spaarne. De
man wordt ervan verdacht kleding van de portier te hebben
vernield, waarna er een schermutseling plaatsvond.
De politie stelt een onderzoek
in.

Witte Theater

Met korting naar ‘The Trap’
IJmuiden - Vrijdag 7 en woensdag 12 november om 20.30 uur
kunt u met korting naar de film
‘The Trap’ in het Witte Theater,
Kanaalstraat 257 IJmuiden.
In het post-Milosevic Belgrado
wonen Mladen, Marija en hun
10-jarige zoontje Nemanja. Ondanks dat ze allebei een redelijke baan hebben, valt het niet
mee om rond te komen. Als bij
hun zoontje een levensbedreigende ziekte wordt vastgesteld
en een operatie in het buitenland de enige redding is, weten ze niet waar ze de benodig-

de 26.000 euro vandaan moeten
halen.
Uit wanhoop plaats het stel een
advertentie, waarin het om financiële steun vraagt. Een zakenman biedt aan de operatie te betalen als Mladen een rivaal van
hem vermoordt. Verbijsterd wijst
Mladen het aanbod af, maar het
blijft door zijn hoofd spoken. Hij
wil niemand vermoorden, maar
hij wil ook dat zijn zoontje blijft
leven. ‘The Trap’ was de Servische Oscarinzending.
Toegang normaal 6 euro, met
bon 4 euro.

e2,- korting
bij inlevering van deze bon voor ‘The Trap’ op 7 en 12 november
2008 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Sinterklaas bij
DekaMarkt
Regio - Van 4 tot en met 29 november kunnen klanten bij de
DekaMarkt gratis toegangskaarten winnen voor het grote Deka sintfeest in de Surprise Stables van Henny Huisman. Winnaars gaan daar bij Sint op bezoek en worden getrakteerd op
optredens en workshops.
Elke week krijgen klanten bij
aankoop van bepaalde actieartikelen bij de kassa één of meerdere ‘pietjes’.
Deze plakt de klant op een speciale kleurplaat. Als de klant
een ingekleurde en volgeplakte
kleurplaat (zes ‘pietjes’) zo snel
mogelijk, maar uiterlijk 29 november inlevert bij één van de
Deka filialen, maakt hij kans op
vier kaartjes voor het grote Deka sintfeest in de Surprise Stables van Henny Huisman in Castricum.
Elke kleurplaat levert in ieder geval een leuke knutselprijs op.

Vespers in Engelmunduskerk
Driehuis - Zondagavond 9 november a.s. verzorgt de Engelmundus Cantorij uit Driehuis
in de Engelmunduskerk aldaar om
19.15 uur een Vespers naar Engelse traditie.
De samenkomst zal ongeveer drie
kwartier duren, waarin gebed,
zang en orgelspel een meditatieve
weldaad zijn in de hectische wereld waarin wij momenteel leven.
Tijdens de viering worden werken
gezongen en gespeeld van Joh.
Seb. Bach, William Mathias, R.
Vaughan Williams, Richard Ayleward, Heinrich Schütz, Dr. Steiner,
Thomas Tomkins, Thomas Tallis,
Michael L. Norton, en Betty Roe.
Voorganger is pastor Peter de
Jong. De Engelmundus Cantorij
Driehuis staat onder leiding van
dirigent en organist Joop Heeremans.

Openbare
ledenvergadering

Historische
Kring Velsen

Velsen - De Historische Kring
Velsen (HKV) houdt op maandag
10 november de halfjaarlijkse ledenvergadering in Woonzorgcomplex De Hofstede in Velserbroek. De vergadering begint om
20.00 uur en is voor het eerst ook
toegankelijk voor belangstellenden die overwegen lid te worden.
De vergadering begint met een
lezing door de heer Alexander
de Bruin. Hij is onder meer belast
geweest met de advisering van
de restauratie van de voormalige Regentenkamers in de Janskliniek te Haarlem. Vervolgens is
de presentatie van jaargang 17
van het HKV jaarboek Velisena

Ben Iskes, Peter Maanders en Ardy Zwart tijdens de onthulling van de
megafoto

Iskes verrast Havenmuseum met 5000 euro
IJmuiden - Ze kunnen het heel
goed gebruiken bij het Havenmuseum in IJmuiden, zo’n verrassing met een cheque van €
5000 euro.
Ter gelegenheid van de ingebruikneming van een nieuwe
sleepboot, de Triton, de eerste
sleepboot in een serie van vier,
werd door gasten die bij de receptie ter gelegenheid van dit
heuglijke feit aanwezig waren,
geld bijeen gebracht. Het ontvangen bedrag werd door Sleepdienst B. Iskes& Zonen aangevuld tot 5000 euro.
Maandag werd het bedrag door
de directeur Ben Iskes en Peter Maanders , zijn Commercieel
Manager, overgedragen aan Ardy Zwart, voorzitter van het Havenmuseum Stichtingsbestuur.
Een gedeelte van het geld werd
besteed aan een megafotoproject. Flying Focus, een bedrijf dat

zich toelegt op het maken van
luchtfoto’s van schepen, bij voorkeur op zee tijdens zwaar weer,
stelde een foto beschikbaar van
een boomkorkotter HD 4 ,optornend tegen hoge golven op de
Noordzee.
De megafoto werd gedrukt op
weer-en lichtbestendig canvas
dat op moderne wijze werd ingeklemd in een buizenconstructie.
De ‘Hendrik Petronella’zal ongetwijfeld jarenlang de binnenplaats van het museum op een
bijzondere wijze blijven transformeren.
Voorzitter Ardy Zwart toonde
zich namens het bestuur en de
vrijwilligers van het museum zeer
verheugd over de schenking. Dat
Ben Iskes zeer was ingenomen
met de wijze waarop een deel
van zijn schenking was besteed,
zal een ieder beamen die de foto
bekijkt. Gaat dat zien.

‘t Mosterdzaadje

Quatre Mains
en Hofmuziek
Santpoort-Noord - Op vrijdag 7
november om 20.15 uur zijn de
pianistes Flora Umarova en Kamilla Isanbaeva te gast in ’t Mosterdzaadje.
Het zijn moeder en dochter die
samen al veertien jaar het duo
Tashkent vormen. Zij voeren
vierhandig de Sprookjes van
moeder de gans uit van Ravel en
Jeux d’enfants van Bizet. Als pianosolo speelt Kamilla de opus
109 van Beethoven. Moeder en
dochter wonen al jaren in Nederland. Kamilla werd aangenomen
als Jong Talent aan het Conservatorium en nu volgt zij de Masteropleiding. Zij geeft veel optredens in binnen- en buitenland

en het is een hele eer dat ze tijd
heeft gevonden om samen met
haar moeder dit optreden te verzorgen.
Op zondag 9 november om 15.00
uur presenteren Barbara Wessel, Ellen Boers (zang) en Gert
de Vries (luit) een programma
met liederen uit het Italië en Engeland van de 16e en 17e eeuw.
Muziek van onder andere Caccini, Frescobaldi, Monteverdi,
Dowland, Purcell.
’t Mosterdzaadje is te vinden
aan de Kerkweg 29, een half uur
voor aanvang is de zaal open.
Toegang is vrij, een bijdrage in
de onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.

door redactiesecretaris Jan Suurmond.
In de pauze zijn voorgaande jaargangen van Velisena te koop tegen gereduceerd tarief. Bovendien worden enige recent verworven schenkingen met histo-

rische achtergrond tentoon gesteld. Na de pauze volgt een kort
huishoudelijk deel, met bestuursverkiezing en verslagen van diverse werkgroepen. Voor nadere informatie: www.historischekringvelsen.nl of: 0255-511709
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Arie Slob en X6
in Vellesan College
IJmuiden - Tweede kamerlid
Arie Slob en de meiden van X6
zetten maandagavond 10 november hun beste beentje voor in
het Vellesan College. Ze zijn uitgenodigd door de ChristenUnie
Velsen. Arie spreekt over de visie
van de ChristenUnie en speciaal
over Jeugd en Gezin. De meiden
van X6 zingen en dansen, samen
met dansgroep Battle Cry.
Arie Slob is sinds 2002 lid van
de Tweede-Kamerfractie voor
de ChristenUnie. Sinds 2007 is
hij fractievoorzitter. Hij is woordvoerder op het gebied van On-

derwijs, Algemene Zaken en
Media.
De meiden van X6 zijn landelijk
bekend geworden door het programma Xfactor en brengen een
spetterend programma.Net als
de dansgroep Battle Cry steunden ze de ChristenUnie al eerder
op deze manier.
Frits Korf en Edwin Dominggus
zullen kort vertellen over hun
werk voor de plaatselijke politiek. Het programma in het Vellesan College (Briniostraa) start
om 20.00 uur, iedereen is welkom.

De twintig aanwezige voorzitters tijdens het overleg

Voorzitters voeren overleg

Mooie winterjassen
met korting bij Gallo
Santpoort-Noord – Bij Gallo
Original en Gallino Kids aan de
Hoofdstraat gaan de winterjassen
tot en met 15 november met 20
procent korting de deur uit. Wie
slim is, profiteert van deze aanbieding. Er zijn mooie jassen en
bodywarmers te kust en te keur,
voor zowel dames en heren als
voor kinderen.
De jassen van Geox ademen, net
zoals de schoenen van dit merk.
Het merk New Zealand heeft stoere winterjassen voor de heren, die
heerlijk warm zijn. Ook de merken
s. Oliver, Cottonfield en Vanguard
hebben prachtige jassen met een
prima draagcomfort. Voor de kinderen zijn er fantastisch warme
jassen van het merk Airforce. Ook

op de kinderlaarzen van dit merk
is tot en met 15 november 20 procent korting geldig.
Er is een ruime sortering panty’s,
leggings en maillots en er is ook
een grote collectie warme mutsen, shawls en handschoenen.
Sinterklaas heeft al van Zwarte
Piet te horen gekregen dat hij bij
Gallo of Gallino zeker zal slagen
als hij inkopen gaat doen voor 5
december. En dat hij, als hij niet
kan kiezen, altijd nog een cadeaubon kan geven.
Nieuw is het Nederlandse jeansmerk Dragster. Een spijkerbroek
met een zeer goede pasvorm voor
een hele mooie prijs. Quiksilver is
een gerenommeerd sportmerk en
s. Oliver heeft een speciale jon-

IJmuiden - De Culturele Stichting Velser Gemeenschap (VG)
had de voorzitters van de bij haar
aangesloten verenigingen uitgenodigd voor een overleg. Twintig
voorzitters van muziek-, zang, theater- en vrijetijdsverenigingen waren afgelopen zaterdagmorgen bijeen in de Brulboei.
De stand van zaken ten aanzien
van de trainingen, die met subsidie van de gemeente georganiseerd gaan worden in het kader
van deskundigheidsbevordering,
werd door voorzitter Frits Vermeulen besproken. De verenigingen zullen hier duidelijk baat

bij hebben.
De Vrijwilligersmanifestatie ‘Iedereen doet mee’ die op zaterdag 28 februari van in het Technisch College plaatsvindt, biedt
de verenigingen de gelegenheid
om zich te etaleren om zo leden
te werven en de naamsbekendheid te promoten. Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen,
Zorgbalans WonenPlus-Velsen
en de Velser Gemeenschap zijn
de organisatoren.
In het Decoratelier worden door
vrijwilligers decors gebouwd.
Hier zullen ook de verenigings-

leden zelf meer betrokken worden.
Provinciale subsidiëring, de geluidsinstallatie die de Rabobank
Velsen en Omstreken schonk ten
behoeve van de verenigingen,
het VG-beleidsplan 2009 t/m
2011 en andere zaken kwamen
aan de orde. Het was een nuttige bijeenkomst, hetgeen in zekere zin werd onderstreept door
de aankondiging van de nieuwe
naam van het Algemeen Velser
Ouderenkoor: Velser Seniorenkoor ‘Vitaal’. Wie zingt (toneelspeelt, tekent, musiceert) is jong
van hart.

IJmuiden – Het Chinese restaurant en afhaalcentrum Rose Garden aan de Tussenbeeksweg 6062 bestaat twaalf jaar. In al die
jaren wisten zij een trouwe klantenkring op te bouwen. De mensen die er gingen eten genoten
daar vaak zo van, dat ze er regelmatig terugkwamen. Het restaurant heeft dan ook bijzondere gerechten op de menukaart staan.
Niet alleen Chinese en Kantone-

tien procent korting. Deze aanbiedingen zijn geldig van 15 tot
en met 30 november.
Altijd geldig is het driegangen
verrassingsmenu ‘All you can
eat’. Bij elke reservering is er een
uitgebreid buffet met een ruime
keuze uit salades, verschillende soorten vlees, groente, rijst
en bamigerechten. Dit is inclusief een kopje thee of koffie voor
slechts 14,75 euro en kinderen
van 6 tot en met 12 jaar betalen de helft van de prijs. Dit menu is geldig bij een reservering
van minimaal tien personen. Om
Garden wordt met kortingen aan teleurstellingen te voorkomen
dient er twee dagen van te voren
gereserveerd te worden.
De familie Shi wil graag alle gasten, die er al die jaren zo trouw
se, maar ook Indische en Suri- kwamen, van harte bedanken.
naamse gerechten, de keuken is Zij hopen dat ze de mensen nog
er internationaal.
vaak mogen begroeten in hun
restaurant Rose Garden.
Om het twaalfjarige bestaan te
vieren, zijn er deze maand diver- Het restaurant en afhaalcense leuke acties. In de snackbar trum is op maandag van 16.00
kost de frikadel, de kroket en de tot 22.00 uur open en van dinspatat slechts één euro, terwijl al- dag tot en met zondag van 11.30
le schotels voor vijf euro verkrijg- tot 22.30 uur. Rose Garden is tebaar zijn. Op de Chinese maaltij- lefonisch bereikbaar via 0255
den (ook afhaal) krijgt de klant 511238.

gerenlijn: QS. Ook zijn er mooie
dikke en warme vesten verkrijgbaar, die zo dienst kunnen doen
als jas.
Voor kinderen is er kleding verkrijgbaar in de maten 92 tot en
met 176. En als zij uit hun kin-

dermaatje gegroeid zijn bij Gallino, dan kunnen zij als jongere
verder bij Gallo. De broeken voor
jongens beginnen daar al bij maat
26, voor meisjes is dat maat 32.
De collectie wordt elke week
weer aangevuld, dat maakt een

Het twaalfjarig bestaan van Rose
klanten gevierd

Twaalf jaar Rose Garden

bezoekje aan de modezaak extra de moeite waard. Gallo Originals is gevestigd aan de Hoofdstraat 189b, het adres van Gallino
Kids is Hoofdstraat 203. De zaak
is telefonisch bereikbaar via 023
5384433.
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Vier plannen voor nieuw
winkelcentrum IJmuiden
IJmuiden – Dinsdagmiddag
was in het stadhuis de presentatie van maar liefst vier nieuwe
plannen voor het nieuwe winkelcentrum in IJmuiden. Na tien
jaar vergeefs plannen maken,
liggen er nu vier plannen die, als
het goed is, de gemeente geen
cent gaan kosten. Dat is namelijk een van de randvoorwaarden
van het plan.
Vier projectontwikkelaars hebben de uitdaging aangedurfd
om met een min of meer ambitieus plan te komen, waarmee
IJmuiden weer een warm winkelhart krijgt. Wethouder Korf is
heel blij dat de plannen zo mooi
op tijd klaar zijn en werd verrast
door het ambitieuze niveau. In
het stadhuis gaat men zich nu
buigen over de plannen, die stevig zullen worden getoetst, voordat het college een keuze maakt.
Dat zal nog voor de kerst gebeuren. Begin volgend jaar zal het
uitgekozen plan worden voorgelegd aan de raad, die alleen met
een ‘ja’ of ‘nee’ zal mogen antwoorden of dat het nieuwe centrum voor IJmuiden wordt.
Alle plannen behelzen het globale gebied tussen van Marktplein tot Velserhof. Het plan van
IPMMC AM Wonen is om alleen de flats aan de zuidzijde
van de Lange Nieuwstraat te slopen om hier winkels en daarboven woningen te realiseren, zodat er tweezijdig kan worden gewinkeld. Het winkelgebied wordt
verkeersluw. Parkeren kan ondergronds. IPMMC AM Wonen
doet verder alleen suggesties
om Marktplein en Velserhof te
veranderen.
Het plan van Multivastgoed lijkt
op hun ontwerp de Koopgoot in
Rotterdam. Zij willen het Dudokontwerp handhaven, maar de
diepte opzoeken. De bestaande winkels blijven. Op een dieper niveau komen nieuwe winkels parallel aan de bestaande
winkelstraat, waardoor je ‘een
rondje kunt shoppen’. Verkeer zal
dan over de daken van de nieuwe winkels rijden. Het Velser-

duinplein en Marktplein worden
uitgebreid met winkels. In dit
plan zijn geen nieuwe woningen
voorzien. Of parkeren eventueel
in een kelderlaag nodig is, moet
ook nog worden bekeken.
Het derde plan is van Elan Wonen Heijmans en voorziet in de
ingrijpende sloop van alle bebouwing aan weerszijden van
de Lange Nieuwstraat. Een groot
ovaal plein afgesloten met verhoogde woonblokken zal een
luxe, nieuw winkelhart vormen.
Alleen de bus zal nog over het
plein gaan. Het plan voorziet ook
in een deel nieuwe woningen op
het Velserduinplein en dus volledige sloop van Velserhof. Parkeren zal dan in kelders gebeuren.
Het vierde plan is van Planvisie
Leijten. Zij willen de alleen de
zuidzijde van de Lange Nieuwstraat slopen om het tweezijdig
winkelen te realiseren. Boven de
winkels komen woningen, in totaal vijf lagen. Daar boven is nog
de mogelijkheid voor parkeren.
Er komt een centraal plein, waar
ook horeca komt. Aan beide zijden van het plein komen twee
torens voor woningen. Ook hier
kan alleen de nieuwe HOV-bus
over het plein komen. De bestaande winkels worden aan de
voorzijde uitgebreid, zodat eenheid ontstaat. De verlenging van
de panden zal ook ten goede komen aan bewoners boven de
winkels, die dan een groter dakterras of misschien meer woonruimte kunnen krijgen. In deze visie blijft het Marktplein bestaan.
Woensdagavond 12 november
wordt in de raadszaal van het
stadhuis een ronde tafel conferentie over de nieuwe plannen
georganiseerd.
Alhoewel men van het college
dan zeker nog geen standpunt
of keuze hoeft te verwachten zal
het zeker een interessante avond
worden. De vier plannen zijn tot
13 november met plattegronden
en maquettes in de hal van het
stadhuis te bekijken. (Karin Dekkers)

Verwarring rond
monumentale boom
Santpoort-Noord – Vorige
week stond in deze krant een
artikel over een monumentale
boom aan de Hoofdstraat 58. De
Bomenstichting maakte bezwaar
tegen de kap van deze boom.
Al tijdens de hoorzitting bleek,
dat de bezwaarmaker haar huiswerk niet goed had gedaan en
dat alle argumenten weerlegd
konden worden. Zo staat de
boom niet in de voortuin, maar
in de achtertuin. De reden voor
de kapaanvraag zou de bouw
van een garage zijn, maar hiervan is geen sprake. Ook de mo-

numentale bomenlijst, waarover
de Bomenstichting het heeft, bestaat niet. Zo zijn er nog meer argumenten, die niet op waarheid
berusten.
De bewoners bewandelen correct alle wegen die begaan moeten worden en doen het zoals ze
het moeten doen. Zij voelen zich
door de onjuiste beweringen gedupeerd, vinden het naar smaad
neigen.
Zij gaan er dan ook van uit, dat
hun eventuele onkosten voor rekening van de bezwaarmakende
partij zal zijn.

Jaarlijkse
Zeevaartdienst

Leerlingen Vellesan College
bezoeken rechtbank
Velsen - In het kader van de opleiding Sport, Dienstverlening en
Veiligheid hebben de klassen 4F
en 4G van het Vellesan College een bezoek gebracht aan de
rechtbank in Haarlem. De leerlingen hebben vier zittingen bijgewoond van de politierechter.
In de weken voor het bezoek
hebben de leerlingen geleerd
over de rechtsgang in Nederland
en wat strafbare feiten zijn. Onderdeel van het programma was
een bezoek van een ex-gedetineerde tijdens de les. De leerlingen hadden allerlei vragen voorbereid en kregen het levensverhaal te horen van de persoon in
kwestie. In de rechtbank hebben
de leerlingen in de praktijk kun-

nen zien wat de gevolgen zijn
van strafbaar gedrag.
In de komende weken worden de
strafzaken die bijgewoond zijn
uitgewerkt. De leerlingen verdiepen zich in de achtergronden
van het delict en de verdachte
en komen tot een oordeel over
de uitspraak van de rechter. Uiteindelijk sluiten de leerlingen dit
leerzame project af met het naspelen van een aantal strafzaken
door middel van een rollenspel.
Gezien het enthousiasme en de
actieve deelname van de leerlingen tijdens de lessen en het bezoek aan de rechtbank, kan men
spreken van een leerzaam project wat voor herhaling vatbaar
is!

Eerste stap naar combinatiefuncties in gemeente Velsen
Velsen - Op dinsdag 4 november
heeft de gemeente Velsen een
eerste stap gezet naar de invoering van combinatiefuncties in
de sectoren onderwijs, sport en
cultuur. Met de inzet van combinatiefuncties wil de gemeente
in samenwerking met schoolbesturen, sportverenigingen en andere betrokkenen het sport- en
cultuuraanbod in zowel het primair als het voortgezet onderwijs
uitbreiden. Een andere doelstelling van de combinatiefuncties is
het versterken van lokale sportverenigingen.
Bovenstaande sluit zeer goed
aan bij de door de gemeenteraad
van Velsen reeds vastgestelde
nota’s: ‘De kracht van sport 2008
- 2011’, ‘Jong in Velsen 2008 –
2011’ en ‘Kunst en cultuurbeleid
gemeente Velsen 2009 – 1012’.
De combinatiefunctie is een
nieuwe betaalde functie met een
combinatie van taken in de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Een combinatiefunctie kan
bijvoorbeeld voor de helft leerkracht bewegingsonderwijs zijn
op een basisschool en voor de
andere helft trainer/coach bij
een sportvereniging. De invulling van combinatiefuncties kan
op verschillende manieren wor-

den ingevuld.
Het kabinet wil met de Impuls
brede scholen, sport en cultuur
landelijk 2500 combinatiefuncties realiseren in 2012 en stelt
hiervoor geld beschikbaar. Vanaf het tweede jaar dient de gemeente voor cofinanciering te
zorgen. Op basis van de gehanteerde verdeelsleutel kan de gemeente Velsen eind 2012 ten
minste 11,9 fte combinatiefuncties realiseren.
Voor de inzet van combinatiefuncties stelt het kabinet een
verdeling over de sectoren op.
Hierbij wordt uitgegaan van de
verdeling: 34 procent primair onderwijs, 10 procent voortgezet
onderwijs, 50 procent sport en 6
procent cultuur. Voor het stukje
cultuur is het de bedoeling om te
bevorderen dat de jeugd tot 18
jaar vertrouwd raakt met één of
meer kunst- en cultuurvormen.
De gemeente Velsen behoort tot
de zogenoemde tweede tranche
gemeenten die in aanmerking
komen voor de Impuls. In 2008
zijn 30 van de G31 gemeenten
gestart. Om in aanmerking te
komen voor deze regeling en de
bijbehorende rijksmiddelen dient
de gemeente een verklaring af te
geven.

IJmuiden - Op zondag 16 november wordt om 15.30 uur in
de Nieuwe Kerk de jaarlijkse
koopvaardijdienst gehouden. De
dienst zal worden geleid door
koopvaardijpredikant L.J. Rasser en dominee H. Reefhuis uit
Santpoort. De oud-directeur van
de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, dhr. S.E. Wiebenga, verzorgt dit jaar de herdenking van de gevallenen op
zee.
Zeevaartdichter Leo Bersee
draagt voor uit eigen werk. Het
ensemble Sonore uit Zaandam
zal voor de muzikale omlijsting
zorgen.
De samenzang wordt begeleid
door organist A. Rijke.
Het kerkgebouw bevindt zich
aan de Kanaalstraat 250. Daar
is ruime gratis parkeergelegenheid.
Na de dienst is er gelegenheid
om na te praten onder het genot
van een kopje koffie of thee. Een
ieder die zich verbonden voelt
met de zeevaart is van harte welkom.

Invulling voor
Zuiderscheg
Velsen-Zuid – Voor de nu nog
groene driehoek tussen de A9
en de A22, de zogeheten Zuiderscheg in Velsen, worden plannen gemaakt. In dit startdocument is de basis voor een nieuw
bestemmingsplan. In deze fase
worden wensen alleen nog maar
neergelegd. Pas later worden de
verschillende belangen afgewogen en keuzes gemaakt. De gemeenteraad wordt hierbij nauw
betrokken.
Uitgangspunt is om bestaande,
legale functies in het gebied te
behouden. Maar ook zijn er enkele nieuwe initiatieven. De plannen voor een pretpark zijn echter
nog zo prematuur dat zij niet in
de planvorming worden meegenomen. Een ander belangrijk initiatief is de aanleg van een calamiteitenboog, een wegverbinding tussen de A9 en A22, die
alleen bij calamiteiten doorgang
geeft in een richting, van A9 naar
A22 in westelijke richting. In het
nieuwe bestemmingsplan zal rekening worden gehouden met
de nieuwste normen op het gebied van bereikbaarheid, bluswatervoorzieningen enzovoorts.
De planvorming gaat circa een
jaar duren.
De Zuiderscheg bevat voor een
deel een rijksmonument vanwege de aanwezigheid van restanten van Romeinse forten uit het
begin van onze jaartelling.
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Sponsorbord in de hal van het Soli-Muziekcentrum.

Notarissen en
Makelaars in muziek
Driehuis - De Notarissen de
Kiewit Buijsman Wientjes & de
Makelaars/Taxateurs Van Waalwijk Van Doorn ondertekenen
op dinsdagavond 11 november
a.s. om 20.00 uur in het Soli-Muziekcentrum de sponsorovereenkomst voor het jubileumconcert
van Soli. Vanaf dat moment bezitten zij officieel de status van
A-sponsor en steunen Soli financieel met de organisatie van haar
jubileumconcert wat gehouden
zal worden op zondagmiddag 6

september 2009 in Het Openluchttheater Caprera in Bloemendaal. De reeds in 2005 gemaakte plannen om het jubileum buitenconcert te combineren
met het slotfeest van de Harddraverij Vereniging Santpoort
e.o. komt helaas te vervallen. De
unieke samenloop van omstandigheden, De Harddraverij Vereniging viert in 2009 namelijk dat
het voor de 250ste keer de kortebaandraverij in Santpoort zal
organiseren en Soli viert in dat

zelfde jaar haar 100-jarige bestaan, bleek bij nader inzien voor
beide partijen niet de beoogde
win-win situatie op te leveren en
daarom is er in goede harmonie
besloten om dit plan los te laten. Soli is toen koortsachtig op
zoek gegaan naar een geschikte locatie om haar jubileumconcert houden en is uitgekomen bij
Het Openluchttheater Caprera
in Bloemendaal. Caprera is een
unieke locatie en we zijn er zeker van dat we hier een prachtig jubileumconcert zullen geven
waarin het oprichtingsjaar 1909
zeker een rol zal gaan spelen,
maar in welke vorm dat is blijft
nog een verrassing. Dat zijn we
ook aan onze speciale sponsoren voor dit concert ABN AMRO als hoofdsponsor en De Kiewit Buijsman Wientjes notarissen en Van Waalwijk Van Doorn
Makelaardij als A-sponsors verplicht. Vanaf 21.00 uur zal onze
voorzitter Outger Baron een half
uurtje uitleg geven over het jubileumprogramma waarna er een
nadere kennismaking is met Soli, ons comité van aanbeveling
(de eerste burger van Velsen Mr.
P.A.G. Cammaert, mevrouw M.
Vos-Vester en de heer N. Kasius)
en alle andere collega sponsoren voor ons jubileumjaar. Op het
grote sponsorbord in de hal zijn
over 6 categorieën verdeeld de
logo’s van 22 verschillende bedrijven geplaatst, maar er is altijd ruimte voor nieuwe A, B of C
sponsors. Voor meer info ga naar
www.soli.nl en klik op de knop
100 jaar Soli.

Negen Heerenduinenteams
Najaarskampioen
IJmuiden - Tennisvereniging
LTC De Heerenduinen kende een prachtige afsluiting van
het competitieve tennisseizoen.
Met maar liefst zeventien senioren teams werd er deelgenomen
aan de najaarscompetitie van de
KNLTB in het district Noordwest
in de periode van 20 september
t/m 1 november. De IJmuidense tennisvereniging werd niet alleen kwantitatief goed vertegenwoordigd, competitieleider Kees

van Schooten kon uiteindelijk
negen teams feliciteren met hun
behaalde kampioenschap. Op de
afsluitende feestavond werden
deze teams gehuldigd en kregen alle spelers van de zeventien deelnemende teams een satéschotel aangeboden. Kijk voor
de uitslagen van de najaarscompetitie en andere wetenswaardigheden over LTC de Heerenduinen op de website, www.ltcdeheerenduinen.nl.

Jaarconcert
Stem des Volks

Leff laat het
Polderhuis swingen
Velserbroek - Op zaterdagavond 15 november verzorgt de
band Leff in de kantine van het
Polderhuis vanaf 21.00 uur een
optreden. Dit optreden is ter afsluiting van een zaalvoetbaltoernooi. Iedereen is daarbij van harte welkom.
Leff bestaat uit acht muzikanten
die het spelen niet kunnen laten.
De band speelt een breed genre:
soul, rock, pop, Nederlandstalig
en huidige hits. Zij maken van
elk optreden een feestje, waarbij de voetjes zeker van de vloer
gaan.

Wie dus zin heeft in een swingende avond met een hapje en
een drankje, gaat naar het Polderhuis op 15 november.
Sinds 2006 maakt Leff als vriendenclub muziek. De band speelt
met een niet aflatend enthousiasme en vooral met veel plezier.
De band bestaat uit Jans Harkmans: zang, Bieke Wijnhoven:
zang, Rob Sweijen: gitaar, zang,
Tim Kors: gitaar,zang, Paul Smit:
gitaar, Paul Foole: gitaar, Rini
van Beelen: bassist, Toon Vriens:
saxofonist en Frans Looij: drummer.

Santpoort-Noord - Op zaterdag 15 november vindt het jaarconcert plaats van de Stem des
Volks, afdeling Santpoort, om
20.15 uur in de Dorpskerk, Burg.
Enschedelaan 65 in SantpoortNoord. De zaal gaat open om
19.45 uur.
Dit koor zal, onder leiding van
dirigent Wim Dijkstra en aan de
vleugel begeleid door Gerrie Meijers, een gevarieerd programma
ten gehore brengen.
Voor de pauze zijn ondermeer
de Pavane van Fauré, en stukken
van Hofmann, Rossini en Donizetti te horen.
Na de pauze worden Der blinde
König van Richard Hol, Numen o
Latonium van Mozart en tot slot
van een verrassende uitvoering
van Eine ländliche Concertprobe
van Franz von Suppé ten gehore gebracht.
Als solisten treden op Mark Omvlee (tenor), Job Hubatka (bariton) en Michiel Meijer (bas).
Toegangskaarten à 8 euro zijn
verkrijgbaar bij de heer Martin Leewens, J. Paxtonstraat 82
in Velserbroek, telefoonnummer
023-5386636 of mevrouw Marijke Nieuwenhuijs, Ossenland 34
in Velserbroek, telefoonnummer
023-5377225. En op de avond
van het concert zijn kaarten tevens aan de zaal te koop.

Vanaf links molenaar Jos Kors, filmmaker Hans de Jonge, molenaar Ruud Venema, Zandhaasbestuurslid Siebe Rolle en een groepje schoolkinderen

Presentatie dvd De Zandhaas
Santpoort - Hans de Jonge,
oud-voorzitter van Santpoorts
Belang, heeft het Santpoorts belang weer gediend door een korte educatieve en informatieve
film op dvd te maken over molen De Zandhaas. Hij is daar lange tijd mee bezig geweest en hij
heeft De Zandhaas regelmatig
met zijn camera bezocht. Bij het
filmen heeft hij niet alleen hulp
gekregen van de molenaars op
De Zandhaas, maar ook van de
Brandweer Velsen om met een
hoogwerker beelden te maken
van de Zandhaas vanaf de andere kant van het Burgemeester Rijkenspark, over de bomen
heen. De windbelemmering voor
de molen wordt zo wel duidelijk
aangetoond.
Vrijdag 31 oktober heeft Hans de
Jonge het eerste exemplaar van

zijn film overhandigd aan Ruud
Venema, vrijwillig molenaar in
het team van molenaar Jos Kors.
Ruud verzorgt als regel de rondleidingen op de molen. Bij de
presentatie was ook een klas van
basisschool De Rozenbeek uit
Driehuis aanwezig, die juist een
bezoek bracht aan de molen.
De film zal periodiek vertoond
worden in de publieksruimte in
de schuur voor schoolklassen en
andere belangstellenden. Hans
is er met zijn film in geslaagd
een goed beeld te geven van de
verschillende aspecten van De
Zandhaas.
De dvd ‘De Zandhaas’ is voor
bezoekers die de beelden graag
thuis nog eens willen zien voor
6,50 euro ook te koop in de molenwinkel.

pagina 30

6 november 2008

SP Velsen start
telefonische
hulplijn

Omrijtijden blijft struikelblok

Inwoners gemiddeld
tevreden over WMO
Velsen – Uit een tevredenheidsonderzoek onder cliënten van de
WMO blijkt dat men doorgaans
heel tevreden is over de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning in Velsen. De antwoorden
werden vergeleken met andere gemeenten, daaruit blijkt dat
Velsen weliswaar hoog scoort,
maar toch ietsje minder dan andere gemeenten.
Er werden steekproeven gedaan
bij cliënten die in 2006 of 2007
een aanvraag hadden ingediend
voor een hulpmiddel en bij cliënten die in 2007 huishoudelijke
hulp kregen. Er werden 875 vragenlijsten verstuurd, waarvan er
375 werden beantwoord en terug gestuurd.
Het
tevredenheidsonderzoek
geeft inzicht in zaken als geweigerde aanvragen, behandeling

en afwikkeling bij aanvragen,
duur van de aanvragen en informatie hierover. Hoewel het aantal afgewezen aanvragen iets hoger is dan bij andere gemeenten,
is de grootste groep gebruikers
tevreden over de aanvragen.
Ook de tevredenheid onder cliënten bij huishoudelijke zorg is
iets onder het gemiddelde.
Gebruikers van hulpmiddelen
geven de gemeente een zeven
waar het om de tevredenheid
van het hulpmiddel gaat.
Bij het collectief vervoer is men
redelijk tevreden over de prijs
per rit, maar het minst tevreden over de omrijtijden die worden gehanteerd. Veertig procent
van de gebruikers vinden dat zij
te lang onderweg zijn om andere
gebruikers van het vervoer op te
halen of weg te brengen.

Rijkssubsidie
voor Brede School
Velsen – School, sportverenigingen en kunst- en cultuur
gaan meer met elkaar te maken
krijgen, volgens de Impuls Brede Scholen, waaraan ook de gemeente Velsen mee gaat doen.
De Nederlandse overheid gaat
geld geven om in Velsen bijna
twaalf fulltimers in combinatiefuncties hieraan te laten werken.
Misschien staat een sporttrainer
straks voor de klas, of gaat de
kinderopvang met kinderen naar
de sportvereniging. Hoe deze
combinatiefuncties er uit gaan
zien, is nu nog niet te zeggen.

De bedoeling is dat in brede
scholen, sport en cultuur een
grote plaats krijgen, bijvoorbeeld
als naschoolse activiteit. Een van
de doelen is om een dagelijks
sport- en beweegaanbod voor
alle leerlingen te kunnen bieden.
Een ander doel is om de jeugd
vertrouwd te maken met een of
meer kunst- en cultuurvormen
en actieve kunstbeoefening te
stimuleren.
Het aanbod kan per school of
wijk verschillen. In een brede
school zal het aanbod structureel zijn.

Strawberries wint van koploper
Driehuis - Het eerste elftal van
KHC Strawberries heeft afgelopen zondag met 3-0 gewonnen
van koploper Hoorn. Het team
van maakte een goede indruk en
speelde erg overtuigend. Enkele toeschouwers spraken over de
beste wedstrijd van dit team in
anderhalf jaar tijd. Voorafgaand
aan het duel werd een minuut
stilte gehouden ter nagedachtenis aan Maurits Hollaar, oud bestuurslid en speler van Heren 1.
Hij overleed vorige week zondag
na een auto-ongeluk. Heren 1
speelde de wedstrijd met rouwbanden om.
Strawberries kwam op voorsprong via topscorer Mick Koers,
die zijn zevende doelpunt van
het seizoen maakte. De opstelling van de thuisspelende ploeg
was anders dan die van vorige week. Het middenveld kende twee nieuwe gezichten: Mathijs Kostermans en Finn van

Leeuwen. De voorhoede bestond
uit Bas van Faassen, Daan van
Poorten en Mick Koers. Dankzij
de goede pressie rond de middellijn kwam Hoorn niet veel aan
aanvallen toe. In de tweede helft
heeft doelman Wouter Rempt
van Strawberries zelfs nul keer
de bal aangeraakt. Het duurde tot tien minuten voor tijd dat
er weer gescoord werd. Dit keer
was het Bas van Faassen die het
doelpunt maakte. Met een hard
en gecontroleerd schot in de verre hoek verschalkte hij de keeper
van Hoorn.
Enkele minuten later was het
Robbert Kluwer die zijn eerste
doelpunt van het seizoen maakte. In een ouderwetse scrimmage voor het doel van Hoorn
na een strafcorner was het de
middenvelder die het meest alert
reageerde. Met een backhandschot werd het derde doelpunt
een feit.

Mountainbikers op het strand (foto: www.kovanleeuwen.nl)

Drukke zondag voor IJRB
IJmuiden aan Zee - Zondagmiddag had de IJmuider Reddingsbrigade het plotseling
druk. Samen met de Bloemendaalse Reddingsbrigade waren
ze op het strand ter begeleiding
van de Beachmarathon (mountainbikes) toen er een melding
kwam dat een vrouw van een
paard was gevallen. Dit wat ten
zuiden van de IJmuider Slag. Met
het stabliseren van het slachtoffer, ophalen van het ambulancepersoneel en het transporteren van het slachtoffer was men
ruim een uur bezig. Ondertussen had de IJRB versterking la-

ten aanrukken om de begeleiding van de Beachmarathon zeker te stellen. Deze versterking
kon zich ook bezig houden met
het zoeken naar een vermist kind
wat gelukkig vrij snel werd gevonden. Een half uur daarna viel
er iemand op een stenen trap
langs de boulevard.
De ambulance was nog niet weg
of de verkeersbegeleiding van de
Beachmarathon meldde een valpartij op de Badweg. De slachtoffers van beide valpartijen gingen samen in één ambulance
naar het Rode Kruisziekenhuis in
Beverwijk.

Alzheimercafé in
bibliotheek IJmuiden
IJmuiden - Het onderwerp van
het Alzheimercafé is ‘Als je weet
dat je dementie hebt, hoe dan
verder?’ Wilt u meer weten over
dit onderwerp? Kom eens naar
het Alzheimercafé in de Openbare Bibliotheek in IJmuiden,
Dudokplein 16. Op dinsdagavond 11 november 2008 van
19.30 uur tot 21.00 uur. De deur
is open vanaf 19.00 uur.
Iedereen is welkom: mensen met
geheugenproblemen, partners,
kinderen, vrienden, buren. Wie
er nog nooit eerder is geweest,
moet beslist komen kennisma-

ken. De toegang én het eerste
kopje koffie zijn gratis. Aanmelding vooraf is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie
van hulpverleners en van mensen die uit eigen ervaring spreken. Bij elk café worden deze geïnterviewd door onze 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. Meer informatie: Werkgroep Alzheimercafé is overdag bereikbaar onder
telefoonnummer 06-33631872.

Cultuur aan de Kade
IJmuiden - In de uitzending
van woensdag 12 november zijn
stadsdichter Joris Brussel en Frits
Vermeulen, voorzitter van de Velser Gemeenschap, te gast in het
programma Cultuur aan de Kade. Joris Brussel vertelt over zijn
eerste ervaringen als officiële
stadsdichter van Velsen en hoe
hij die taak combineert met zijn
studie sociologie. Hij trakteert de
luisteraars op enkele van zijn gedichten. Cultuur aan de Kade is
een programma van de Culturele Stichting Velser Gemeenschap
(VG), waarvan Frits Vermeulen

nu bijna twee jaar voorzitter is.
Vermeulen laat zich tijdens dit
radioportret graag langs de culturele meetlat leggen.
Presentatie en interviews worden verzorgd door Sijp Nanne en
Marja Lindhout. Het programma
is op 12 november te beluisteren tussen 19.00 en 21.00 uur via
de kabel op FM 89.0 Mhz en via
de ether op FM 107.8 Mhz. Herhalingen van het programma:
op zaterdag 15 november tussen 8.00 en 10.00 uur en op zondag 16 november tussen 16.00
en 18.00 uur.

Velsen - De Socialistische Partij
Velsen begint per direct met een
telefonische hulplijn. De partij
zegt de noodzaak te zien van een
dergelijke hulplijn na signalen
vanuit de Velsense bevolking.
,,Het is bedoeld voor mensen die
geen gehoor vinden bij bijvoorbeeld gemeentelijke instanties”,
legt raadslid Jan Müter uit. ,,Of
als je voelt dat je van het kastje
naar de muur wordt gestuurd en
je niet weet waar je terecht kunt
met je vragen of problemen.”
,,Vorige week vond ik een noodkreet in mijn mailbox van een
vrouw die al dagen niets meer te
eten had. En vlak daarna kwam
bij ons secretariaat een signaal
binnen over problemen van een
bijstandsgerechtigde rond een
opleiding in combinatie met een
uitkering.”
,,Als je de SP Hulplijn belt, krijg
je iemand aan de lijn met veel inzicht in regelmatig voorkomende vragen en problemen op het
terrein van de sociale zekerheid,
wonen, zorg en werk. We kennen
veel instanties en weten vaak
volgens welke richtlijnen en regels deze dienen te handelen.”
Müter: ,,Soms zal een afspraak
met de beller nodig zijn om meer
zicht in de problematiek te krijgen. Soms is juridische bijstand
op zijn plaats. Maar het kan ook
zijn dat iemand graag wil dat
één van ons meegaat naar een
afspraak met een instantie. Het
kan ook nuttig zijn om via de lokale politiek vragen en knelpunten aan te kaarten. De hulplijn
kan daarin proberen te bemiddelen.”
De SP Hulplijn geeft adviezen,
maar de beller blijft zelf verantwoordelijk voor en baas over de
hulpvraag. In alle gevallen geldt
volledige vertrouwelijkheid. Persoonlijke gegevens worden niet
met derden gedeeld – tenzij de
hulpzoekende daar zelf uitdrukkelijk om vraagt. Aan de adviezen van de hulplijn zijn geen
kosten verbonden. Lid zijn of
worden van de SP is niet noodzakelijk.
De SP-hulplijn is op werkdagen
tussen 17.00 en 19.00 uur regelmatig bereikbaar via telefoon
0255-532141.

Fietsendieven
aangehouden

Haarlem - Zaterdagavond zijn
twee Haarlemse jongens van 13
en 15 jaar aangehouden voor de
diefstal van een fiets in de Tamarindestraat. De heren zijn meegenomen naar het bureau. Daar
bekenden ze bij verhoor de diefstal van de fiets maar ook de
diefstal van een bromfiets, een
vernieling en een geweldpleging
tegen twee meisjes bij een skatebaan. Tegen de verdachte wordt
proces-verbaal opgemaakt.
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Stichting San Anton
hoopt op positieve Kerst
Regio - In Zuid-Spanje is het
asiel van Stichting San Anton,
waar veel honden worden opgevangen. Het ligt in het prachtige
Andalusië, in de gemeente Villamartin.
De accommodatie, een originele
varkensstal, staat in schril contrast met haar prachtige omgeving. Hier vechten de honden
voor hun leven
en hopen op
een eenmalige
tweede kans in
hun leven, namelijk adoptie.
Zij zijn slachtoffer van misplaatste kerstcadeautjes, of
voldoen
niet
meer aan de eisen van jagers
die geld willen
verdienen. Anderen waken
niet meer voldoende en dus
kosten ze geld,
een legitieme
reden in Spanje om de dieren per direct
te dumpen. De gelukkigen belanden in het asiel.
De stichting Acogida San Anton
in Nederland steunt dit asiel. Er
zijn allerlei soorten honden, zoals Podenco’s, Galgo’s, mix-honden en ook de Bodeguero Andaluz. Dit laatste soort verdient
eens wat extra aandacht, vandaar deze korte omschrijving.
De Bodeguero is identiek aan de
Jack Russell qua uiterlijk, echter
het karakter verschilt. Zo zijn ze
erg vriendelijk, aanhankelijk, so-

ciaal met andere honden, leergierig, speels, intelligent en opgewekt. Als ze buiten zijn, zijn
ze actief, terwijl ze in huis rustiger zijn. Bovendien liggen ze het
liefst de hele dag op schoot om
te knuffelen met hun baasje. Het
is gewoon een ontzettend leuke
terrier.
Een uitgebreide omschrijving
van
deze
Bodeguero staat in
drie talen op
de website
www.spaansehonden.
com, onder
de rubriek
nieuws en
daarna de
rubriek recent.
Wilt u meer
weten over
de Spaanse
honden? Dat
kan, via deze website.
Meer hulp
zou fantastisch zijn, zie
rubrieken acties en stichting. Immers, men hoopt dit jaar op een
positieve Kerst. Voorgaande jaren werden zoveel honden in erbarmelijke staat binnengebracht,
dat er flink veel werk moest worden verzet om ze allemaal te
kunnen voeden en met zorg op
te vangen. Steun is daarom altijd
welkom en heeft echt zin.
Voor vragen kunt u een e-mail
sturen naar info@spaansehonden.com of bellen naar 0255502525, tussen 19.00 en 20.00

Lourdes in Santpoort
Santpoort-Noord - Dit jaar is
het 150 jaar geleden dat Maria aan Bernadette Soubirous in
Lourdes is verschenen.
Het jubeljaar is uitbundig gevierd. Uit Nederland zijn er meer
dan 11.000 pelgrims naar Lourdes gereisd om in het voetspoor van Bernadette te gaan.
Ook vanuit onze regio waren er
in mei 60 pelgrims aanwezig. Zij
willen hun ervaringen graag met
anderen delen. Dat doen zij op

een bijeenkomst over Lourdes
in de Naaldkerk, op zondag 16
november. Aanvang is om 13.30
met koffie. Er is een diavoorstelling over het leven van Bernadette en een fotopresentatie met
uitleg over de bedevaart van de
Lourdesgroep Santpoort en omgeving.
Belangstellenden zijn welkom
aan de Frans Netscherlaan 12.
Meer informatie: Engelbert Wigchert 023-5376555.

Uitleg pensioenbelangen oudHoogovens medewerkers
Velsen-Noord - Frans Candel, voorzitter van de Vereniging
Oud-Hoogovens Medewerkers,
nodigt alle leden en andere belangstellenden uit tot het bijwonen van de 26e Algemene Ledenvergadering, te houden op
maandag 17 november in het
Corus Opleidingscentrum.
De heer Jelles van As, directeur
Beleggingen van het Pensioen-

fonds Hoogovens, zal hier toelichten hoe het Pensioenfonds
de pensioenbelangen van oudmedewerkers zo goed mogelijk
veilig stelt. Na de uitleg is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
De vergadering begint om 14.30
uur, zaal is open om 13.30 uur,
zodat oud-collega’s elkaar kunnen ontmoeten.

Popkoor Decibel
viert tweede lustrum
IJmuiden - Popkoor Decibel is
een gemengd koor uit Driehuis.
Het werd opgericht in 1998 en
bestaat nu uit circa 35 leden.
Naast presteren staat gezelligheid hoog in het vaandel.
In principe staat ieder jaar een
avondvullend concert op het
programma. Daarnaast zijn er
gelegenheidsoptredens en wordt
deelgenomen aan korenfestivals.

Ook werkt het koor regelmatig
mee aan de koffieconcerten van
de Velser Gemeenschap en verzorgt het gastoptredens, bijvoorbeeld in de kersttijd. Ter gelegenheid van het eerste lustrum
stond popkoor Decibel in 2003
voor het eerst in het Witte Theater in IJmuiden. Ook in de zomer
van 2006 werd hier opgetreden,
toen met het programma ‘Deci-

bel goes Sunny’.
Op 20 en 21 november is popkoor Decibel voor de derde keer
te gast in dit theater. Naar aanleiding van het tienjarig bestaan is een programma samengesteld rond het thema ‘Vijftig
jaar popmuziek’. Vóór de pauze ligt het accent op de jaren ‘60
en ‘70, met hits van onder andere the Beatles, Elvis Presley
en Queen. Na de pauze komen
nummers uit de periode ‘80 tot
heden aan bod, zoals van ABBA, Michael Jackson, Madonna en Robbie Williams. Het koor
staat onder leiding van dirigente
Aswintha Weidema, en wordt tijdens dit concert begeleid door:
Michael Jansse, piano, keyboard
en Rockband ‘Van Nature’.
Aanvang: 20.30 uur (zaal open
om 20.00 uur). Kaarten bedragen
7,50 euro, te bestellen via 0255536720 (penningmeester) én op
de avond van het concert verkrijgbaar aan de kassa van het
theater.
Interesse om lid te worden? Kom
vanaf 27 november een keer vrijblijvend naar een repetitie: ieder
donderdag, van 20.00 tot 22.00
uur in basisschool de Toermalijn
in Driehuis (ingang Nic. Beetslaan).

Open dag
Come Inside

Livemuziek op zondagmiddag

Full Count speelt
in de Halve Maan
Santpoort-Noord - Zondagmiddag 16 november speelt
de band Full Count in de Halve
Maan. De band bestaat uit negen ervaren bandleden – waaronder drie blazers - uit Haarlem
en Velsen. Zij hebben elkaar gevonden in hun liefde voor de betere nummers uit de rijke historie
van de pop-, rock- en soulmuziek. Naast klassiekers als I Feel
Good van James Brown, Dan-

sen op de Vulkaan van De Dijk
en What I like about You van de
Romantics, speelt Full Count ook
moderner werk zoals No Good
en Valerie van Amy Winehouse
en Good God van Anouk. Met
deze en andere nummers kiest
Full Count voor dansbare, energieke muziek.
Op 16 november vanaf 16 uur
in De Halve Maan. De entree is
gratis. Zie ook www.fullcount.nl.

Hedendaagse Kaairidders
IJmuiden - Tot en met 31 december is in het Havenmuseum
de foto-expositie Hedendaagse Kaairidders te zien van Evelyn
Kotting 1974). Zij studeerde af in
Fotografische Vormgeving aan
de Fotovakschool in Amsterdam.
Inmiddels is zij succesvol werk-

zaam als freelance fotograaf en
richt zij zich in haar vrije werk op
de studio portretfotografie.
Onder andere voor de expositie in het Havenmuseum heeft zij
een aantal ‘Hedendaagse Kaairidders’ gefotografeerd in een tijdelijk ingerichte fotostudio bij

Velserbroek - Vrijdag 14 november organiseert Come Inside
Consulting een open informatie
dag tussen 09.00 en 16.00 uur in
het Wijkgezondheidscentrum.
Sinds 1 januari 2005, het moment waarop werkgeversorganisaties niet meer verplicht zijn om
aangesloten te zijn bij een Arbodienst, zijn vele adviesbureaus
en coaches hierop ingesprongen. Dit geldt ook voor Come Inside Consulting. Sinds 2005 verleent dit adviesbureau diensten
op gebied van coaching en op
het terrein van de meest uiteenlopende arbeids- en organisatievragen begeleiding aan het MKB
en op verwijzing van artsen, bedrijfsartsen en derden. Come Inside Consulting gaat verder daar
waar andere vormen van therapie en begeleiding ophouden.
Meer informatie: www.comeinsideconsulting.com Marlies Moser zal op 14 november klaar
staan om vragen te beantwoorden.
Colex Watersport. De beroepen
van deze mensen zijn stuk voor
stuk havengebonden en uiteenlopend van havenmeester tot
zeilmaker. De foto’s geven een
bijzonder beeld doordat de directe werkomgeving is vervangen door de studio en de beroepen hierdoor buiten hun context
zijn geplaatst. De geportretteerden zijn in hun dagelijkse werkzaamheden in de puurste vorm
weergegeven. Contrast in zwart
en wit versterken de pure lading
van het beeld en zijn kenmerkend voor dit werk.
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Ambulances Kennemerland snel ter plaatse
Regio - De Regionale Ambulance Voorziening Kennemerland i.o. (RAV) zet weer een bijzondere prestatie neer. Dit blijkt
uit het rapport ‘Ambulances inzicht 2007’ van Ambulancezorg
Nederland. Er is in de afgelopen
jaren in Kennemerland flink geïnvesteerd in materiaal en inzet
van medewerkers en dat loont.
,,Onze ambulances zijn bijna altijd binnen 15 minuten ter plaatse. Daar doen we onze uiterste
best voor. Bij spoedeisende gevallen telt namelijk iedere seconde”, aldus Frank Kuntz, sectormanager Ambulancezorg van
GGD Kennemerland.
Uit het rapport ‘Ambulances inzicht 2007’ blijkt dat de Regionale Ambulance Voorziening Kennemerland i.o. zeer goed scoort
op de responstijd. In het geval
van spoedeisende hulp arriveren de ambulances in gemiddeld
8,26 minuten bij de patiënt (landelijk in 9,94 minuten). In gemiddeld 97 procent van de gevallen arriveert de ambulance binnen 15 minuten na een melding
bij de patiënt. Dit is ruim boven

het landelijk gemiddelde van 91
procent én de politieke norm van
95 procent. De Regionale Ambulance Voorziening Kennemerland
i.o. scoort hiermee als beste van
Nederland, net als in 2006. De
meldkamer Ambulancezorg in
Kennemerland presteert eveneens goed. Bij een spoedgeval
duurt het gemiddeld 1,39 minuten om de melding te verwerken.
Landelijk ligt dit gemiddeld op
1,92 minuten.
In Kennemerland rijden 17 ambulances, die in 2007 in totaal
25.614 ritten hebben gereden.
Dit getal is ongeveer gelijk aan
het aantal ritten in 2006.
In 2007 kwam het eerste rapport
met branche-informatie uit (‘Ambulances in-zicht 2006’). Daarmee heeft de ambulancezorg als
een van de eerste maatschappelijke branches in Nederland
transparantie geboden over de
aanwending van het budget.
Meer informatie over de ambulancezorg in Nederland en het
rapport is te vinden op de website www.ambulancezorgnederland.nl.

Getuigen gezocht (2)

Strijd om tweede plaats
IJmuiden - Guido de Waal, een
van de kandidaten voor plek
twee bij Kijk Uit, trof het niet met
de loting. Hij werd ingedeeld tegen Ingmar Visser en een nederlaag werd zijn deel.
Mark Scholten deed goede zaken, hij won van de eveneens
hoog geplaatste Menno Jaspers.
Tom Noordzij bleef ook in de race,
hij speelde mat met Thomas Otte. Koen van de Velde behield de
aansluiting door van Thomas Rebel te winnen. Barry Broek verraste Erin Lucassen met een dame en een toren. Zijn zus Kirsten
ging het niet zo voor de wind, in
een lange partij met Gizem Erdogan moest zij zich gewonnen
geven. Ben Eppink werd gefopt
door Marco Wellinga. Met een
toren als lokkertje werd Ben mat
gezet. Djemie Groot was in zijn

eerste partij dicht bij een stunt,
maar Job Elsendoorn had een pionnetje dat door de vijandige linies kon sluipen en als dame de
partij in winst kon omzetten.
Thomas Lichtendaal had geen
moeite om een gewonnen stelling, ditmaal tegen Boy Wu, tot
winst te spelen. Armand Noordzij
voerde met een toren tegen Max
Doornbosch een waar schrikbewind uit, en dat was ruim voldoende voor de winst. Quinten
Otte behaalde de winst tegen
nieuwkomer Jelle Koolen. Cory
van Bellen kon opgelucht ademhalen na zijn overwinning op Kim
van Loon en in het debutantenduel tussen Daphne Oudshoorn
en Bart Post trok Daphne aan
het kortste eind..
Meer informatie op www.schaakclubkijkuit.nl.

Reünie bij
jubilerende Soli
Driehuis - Het lijkt nog ver weg,
maar het 100-jarig bestaan van
muziekvereniging Soli uit is dichterbij dan men zou vermoeden.
Op donderdag 26 februari 2009
bestaat de vereniging exact een
eeuw en dat zal op diverse manieren groots worden gevierd.
Het allereerste deel van een
reeks feestelijke activiteiten in
dat jaar zal een reünie zijn voor
oud. Op de officiële jubileumdag
die op zaterdag 28 februari 2009
zal plaatsvinden is het de bedoeling dat zoveel mogelijk oud-leden weer de mogelijkheid hebben om voet in het Soli-centrum
te zetten. Op de reünie kunnen
herinneringen worden opgehaald en wellicht oude contac-

ten worden hersteld. Bijna 300
oud-leden hebben inmiddels per
post een uitnodiging gekregen.
Van sommige leden mist de organisatie helaas nog de adresgegevens. Wie het adres weet
van oud-leden die nog geen uitnodiging hebben ontvangen,
kan dit doorgeven aan Margaret van Bekkum. Dit kan zowel
via de mail reunie@soli.nl als telefonisch (0255-534403) Maar
ook een telefoontje naar het erelid en oud voorzitter Jan Heeremans 0255-518688 is voldoende. Iedereen is van harte uitgenodigd. Op www.soli.nl staat onder de jubileumknop bij de reünie aangegeven welke oud leden
nog gezocht worden.

Huisvredebreuk
Haarlem - Politiemensen hebben in de nacht van zaterdag
op zondag bij een uitgaansgelegenheid aan de Minckelersweg
een 21-jarige man uit Apeldoorn
aangehouden.
De man was eerder op de avond
een aantal keer de toegang tot
het pand geweigerd omdat hij

dronken was. Even later wist hij
via een andere mannier de uitgaansgelegenheid binnen te komen. Tijdens zijn aanhouding
gedroeg de man zich agressief
en vond het nodig zowel de portiers als de agenten uit te schelden. Tegen de man is procesverbaal opgemaakt.

Haarlem - De politie onderzoekt
een openlijke geweldpleging en
is op zoek naar getuigen. Een 29jarige Haarlemmer deed op 28
oktober aangifte dat hij daar op
zaterdag 25 oktober omstreeks
04.00 uur het slachtoffer van was
geworden. Hij kwam op voor zijn
vriendin die in de Koningstraat
werd lastiggevallen. Een groepje van 6 jongens trok hem van
zijn fiets en mishandelden hem.
Hierdoor liep hij een gebroken
kies, gekneusde ribben en een
beurse plek op zijn hoofd op. De
zes hadden allemaal en blanke huidskleur en droegen jassen
met bontkragen en petjes. Getuigen worden verzocht te bellen
met 0900 - 8844.

Getuigen gezocht (3)

Haarlem - Een 48-jarige vrouw
uit Haarlem is zaterdagavond
beroofd van haar tas met daarin
een groot geldbedrag, de dagopbrengst van een bedrijf waar de
vrouw werkt. De vrouw stond
rond 22.45 uur op het parkeerterrein op de hoek van de Prins
Bernhardlaan en de Dr. Schaepmanstraat. Er kwam een man op
haar aflopen die haar handtas
uit haar handen trok. De echtgenoot van de vrouw zag het gebeuren en kwam te hulp. Er ontstond een worsteling maar de rover wist te ontkomen. Hij sprong
achter op een scooter die werd
bestuurd door een tweede man.
De verdachte is een lange, magere man van ongeveer 25 jaar
met een donker getinte huid. Hij
droeg een zwarte jas met een
capuchon. De politie stelt een
onderzoek in naar de verdachte
en de scooterbestuurder. Getuigen van de roof worden verzocht
contact op te nemen met de politie in Schalkwijk, tel. 0900-8844.

Getuigen gezocht (4)

Nieuwe Voorzitter
VVH/Velserbroek
Velserbroek - Na bijna tien
jaar voorzitterschap heeft Peter Polman zijn functie afgelopen
woensdag overgedragen.
Peter Polman startte zijn voorzitterschap tien jaar geleden in
een roerige tijd. De grote vraag
was toen, of de club het financieel wel zou halen. Dit is wel gebleken..
Bijna tien jaar later en een noodkantine rijker, was daar het moment om het stokje over te dragen. Paul Zeeuw werd door de
leden unaniem gekozen tot de
nieuwe voorzitter van VVH/Vel-

serbroek. Helaas kon de voorzittershamer niet overgedragen
worden, omdat deze afgelopen
zomer tijdens de brand in rook
is opgegaan. Symbolisch werd
daarom het clubblad overgedragen.
Paul zal zich de komende tijd
gaan inzetten voor het beleid van
de club en de nadruk leggen op
de jongste jeugd.
Aan het eind van de vergadering
kreeg Peter Polman nog het predicaat erelid van verdienste. Voor
meer informatie of een proeftraining: www.vvhvelserbroek.nl.

Haarlem - Een 20-jarige man
uit Zandvoort heeft aangifte gedaan van een bedreiging en een
poging tot beroving. Het slachtoffer zat in de nacht van vorige
week donderdag op vrijdag rond
01.30 uur op een bankje in het
park aan het Prinsen Bolwerk.
Daar werd hij door een man bedreigd met een mes. De man wilde geld hebben. De Zandvoorter
gaf geen geld en werd door het
mes aan zijn had geraakt. Hij liep
daarbij een snijwond op. De verdachte is weggelopen, op enige
afstand gevolgd door de Zandvoorter. Uiteindelijk is de verdachte bij het station weggelopen. De politie stelt een onderzoek in. Mogelijke getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Haarlem,
tel. 0900-8844.
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Ondernemend IJmond
kan blijven investeren
Regio - MKB-IJmond is positief gestemd over het overleg
van minister Van der Hoeven en
staatssecretaris Heemskerk met
de verschillende ondernemersverenigingen waaronder de Koninklijke MKB-Nederland over
de gevolgen van de kredietcrisis voor de reële economie. Als
onderdeel van MKB-Nederland
vertegenwoordigt MKB-IJmond
het midden- en kleinbedrijf over
alle sectoren in de regio IJmond.
De groei van de kredietverlening ontwikkelt zich nog positief,
maar een terugval is mogelijk.
Om daar goed op te zijn voorbereid, is minister Van der Hoeven
bereid nu al de garantieregeling
voor het MKB uit te breiden. “Er
is nu nog niet veel aan de hand,
maar je moet wel vooruit denken”, aldus Van der Hoeven na
afloop van het overleg. Bedrijven tot maximaal 250 werknemers krijgen extra steun in de
rug, doordat Economische Zaken nu ook voor deze bedrijven
garant staat (was 100 werknemers). Voor starters, de IJmond
kent gemiddeld tussen de 650
en 700 startende ondernemingen per jaar, staat EZ garant
voor leningen tot 200.000 euro
(was 100.000 euro). Het maximale garantiebedrag per bedrijf
is verhoogd naar 1,5 miljoen euro (was 1 miljoen). Er zijn in Nederland 700.000 bedrijven met
maximaal 250 werknemers die
goed zijn voor 4,2 miljoen banen. EZ staat garant voor 745

miljoen euro aan kredieten dat
eventueel verhoogd kan worden
tot 825 miljoen euro Daarnaast is
afgesproken om in gezamenlijk
overleg tussen MKB, banken en
overheid de bestaande kredietregelingen beter te gaan benutten en waar nodig de toegang te
vergroten via meer bekendheid
en vereenvoudiging van de voorwaarden. Al deze maatregelen
moeten bijdragen aan een groter
vertrouwen in het investeringsklimaat in Nederland.
Ondernemers in het midden- en
kleinbedrijf hebben alarmerend
weinig vertrouwen in de economische ontwikkelingen volgend
jaar. Hun stemming is in korte tijd volledig omgeslagen. Was
vorig jaar nog 74 procent positief over de economische situatie, nu is een ruime meerderheid (66 procent) juist negatief.
Winst- en omzetgroei in het mkb
lopen in 2009 fors terug en de
banengroei valt voor het eerst in
jaren in een klap stil. Dat sombere beeld komt naar voren uit
de jaarlijkse economische barometer die EIM in opdracht van
MKB-Nederland heeft uitgevoerd.
De afgelopen maanden is de
stemming onder mkb-ondernemers over het economisch klimaat hard achteruitgehold. Onzekerheid is troef en dat laten alle indicatoren van de economische barometer van MKB-Nederland en EIM duidelijk zien.
Minder dan 20 procent van de

Open tafel Santpoorts
Belang tien jaar een succes
Santpoort-Zuid – De open tafel van de Vereniging Santpoorts
Belang bestaat tien jaar. Om
de week staat er op vrijdag een
kookploeg klaar om voor senioren vanaf 55 jaar een maaltijd te
bereiden.
De gerechten zijn heel divers.
,,Culinair, avontuurlijk, maar ook
gedegen”, aldus Tiny Kramp, coördinator van deze ouderenactiviteit. Dat de inwoners van deze
kleine dorpskern van lekker eten
en gezelligheid houden is een

ding wat zeker is. De Open Tafel
vindt gretig afrek.
Om aan te schuiven is het niet
noodzakelijk lid te zijn. Iedereen
is welkom en kan zich voor vijf
euro te goed doen aan een drie
gangen menu. ,,We willen laagdrempelig zijn, het gaat ons om
de ontmoeting.
De verenging stelt zich ten doel
om het onderlinge contact tussen de bewoners te bevorderen. Daarin zijn we met dit project ruimschoots geslaagd”, al-

ondernemers in het mkb gelooft
nog dat de economie zich in 2009
positief zal ontwikkelen. Vorig
jaar was dat 74 procent. Ook de
verwachtingen van ondernemers
ten aanzien van de eigen situatie
zijn getemperd. Nog 63 procent
heeft vertrouwen in de ontwikkelingen in de eigen sector (begin dit jaar 76 procent). Over de
toekomst van het eigen bedrijf
zijn ondernemers nog het meest
optimistisch. 68 procent is daarover positief.
MKB-IJmond hoopt en gaat ervan uit dat ook de bedrijvigheid
in de IJmond gebruik zal maken
van de maatregelen die in gezamenlijk overleg tussen politiek
en bedrijfsleven zijn genomen
en dat dit voor bedrijven in de
regio een extra steun in de rug
kan zijn. Regiomanager Fabian Nagtzaam: ,,De bedrijvigheid
in de IJmond zal positief en anticyclisch moeten gaan denken
en handelen om in deze bloeiende regio de groei minimaal
vast te houden en hopelijk verder uit te bouwen.” ,,Gezamenlijk
de schouders eronder, blijven investeren en ontwikkelen zal ervoor zorgen dat de IJmond in de
kopgroep blijft lopen binnen het
Nederlandse economische klimaat.” In de door de Rabobank
begin september gepubliceerde
‘regio top 40 van het economisch
presteren van het regionale bedrijfsleven’ staat de IJmond regio op de vierde plaats. ,,Juist in
moeilijke tijden heeft de IJmond
altijd laten zien waartoe zij in
staat is en ook nu zijn wij ervan
overtuigd dat de ondernemers
gezamenlijk met de politiek creatief genoeg zullen zijn om deze
moeilijke tijden te overleven.”
dus secretaris Nelleke Stam.
De Poorterszaal van ‘t Brederode Huys was afgelopen vrijdagmiddag omgetoverd tot een heus
restaurant.
Terwijl kok Theo Bijman de laatste hand legt aan de gevulde eieren, druppelen de eerste gasten
binnen. ,,Kan ik een wijntje voor
u inschenken?”, vraagt gastvrouw Inge Poelgeest. Ton Verheul (73), oud leraar Engels van
het Ichtus College, schuift met
zijn echtgenote Anda (69) maar
wat graag aan. ,,Het is zo gezellig om met de buurt te tafelen.
Nee, geen vaste groepjes. Iedere
keer eten we met anderen”, vertelt hij. ,,Voortreffelijk”, laat Julia
Ochsen-Frijwald over de maaltijd
weten. Met haar 96 jaar is zij de
oudste en trouwste bezoekster.
Ze kookt nog iedere dag voor
zichzelf. ,,Maar deze vrijdag is
het feest, dan hoef ik niets. Alleen maar te genieten.”
Als de stamppot is verorberd
komt Inge nog even langs met
de wijnfles. De sfeer zit er goed
in. Na een chipolatapudding en
koffie met zelfgemaakte truffels
keren de Santpoorters voldaan
huiswaarts.
Voor de vrijwilligers rest nog een
gigantische afwas. Maar als het
negen uur is, kijken ook zij moe,
maar voldaan terug op weer een
geslaagde avond.

Serie Blind Date

Theatermakers on tour
IJmuiden - Als eerste op de
hoogte zijn van nieuw talent en
de successen van morgen ontdekken? Ga een Blind Date aan
en maak kennis met nieuwe veelbelovende theatermakers. Theater Instituut Nederland brengt
met Blind Date - nieuwe theatermakers on tour, een nieuwe generatie regisseurs en choreogra-

fen onder de aandacht. De aanstormende talenten wordt met
een tournee door het land de gelegenheid geboden hun producties vaker te spelen en aan een
groter publiek te tonen. De Blind
Dates voor dit seizoen vinden
nog plaats op de volgende donderdagen: 11 december, 22 januari, 19 maart en 14 mei.

Cursus ‘Omgaan
met dementie’
IJmuiden - Wie meer wil weten
over dit onderwerp, kan zich opgeven voor een cursus ‘Omgaan
met dementie’ voor familieleden.
Deze wordt op dinsdagmiddag
11 november van 14.00 tot 15.30
uur in IJmuiden gegeven.
De cursisten krijgen informatie
over allerlei zaken rondom dementie en zij krijgen handreikingen hoe ermee om te gaan.

Ook krijgt men de gelegenheid
om tips met elkaar uit te wissleen.
Men kan alles rustig nalezen in
een cursusmap.
Deelname is gratis. Meer informatie en aanmelden: GGZ Dijk
en Duin, afdeling Preventie, telefoon 0251-276458 of preventiemk@dijkenduin.nl.

Kinderen kunnen in RKZ
terecht voor hartecho
Regio - Kinderen kunnen vanaf heden ook in het Rode Kruis
Ziekenhuis in Beverwijk terecht
voor een hartecho. Tot nu toe
werden kinderen met bijvoorbeeld een hartruis of een andere hartafwijking hiervoor doorverwezen naar het Academisch
Medisch Centrum in Amsterdam, waar al enige jaren nauw
mee wordt samengewerkt. Kin-

dercardiologe Irene Kuipers van
het AMC kwam al eens in de zes
weken naar het RKZ voor een
kindercardiologiespreekuur.
Vanaf nu kan zij ook ter plekke een hartecho maken en deze samen met de kinderarts van
het RKZ beoordelen. Dat leidt tot
een snellere diagnose én scheelt
in reis- en wachttijd.
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Cronjé Vloeren: met
goed advies de deur uit
Haarlem - Chris Käller doet
het al ruim dertig jaar: werken in vloeren. Eerst een hele tijd bij fabrikanten in diverse functies, maar de laatste jaren heeft hij zijn eigen
winkel: Cronjé Vloeren aan de
Cronjéstraat. Niet dat hij alleen vloeren verkoopt, integendeel. Men kan voor de inrichting van de hele woning
terecht bij Käller. ,,Ik heb in
totaal achttien leveranciers
waar ik goederen van betrek.
Voldoende keuze dus.’’
Het mag duidelijk zijn dat Cronjé
Vloeren voldoende keus in huis
heeft. Merken als Quick Step,
Blockwood, Tarkett, Solid Floor,
Berry Floor en Wicanders zijn er
te vinden, naast natuurlijk Marmoleum van Forbo. Diverse kwaliteiten, diverse prijzen. Maar ook
zaken als raamdecoratie zijn verkrijgbaar bij Cronjé Vloeren. Van
zonweringen tot gordijnen, Het
moet raar lopen als u niet kunt
slagen.
Als klant kan men niet alleen
rekenen op een goede kwali-

teit, maar ook op een goed advies. Chris Käller adviseert uitgebreid over kwaliteit en kleur, zodat u een overdachte keuze kunt
maken. Käller schroomt niet om
bepaalde keuzes of combinaties
te ontraden als hij daar zelf niet
achter staat: ,,Als een klant in
mijn ogen een verkeerde keuze
maakt, dan zal ik dat zeker vertellen. Liever een kleine teleurstelling vooraf dan een ontevreden klant achteraf.’’ Wellicht een
onorthodoxe werkwijze, maar
wel eerlijk.
Cronjé Vloeren is een speciaalzaak op het gebied van harde
vloeren en vloerbedekkingen. Er
wordt gewerkt met eigen vakkundig personeel. Als extra service is het mogelijk om, tegen
vergoeding, de oude vloerbedekking te laten verwijderen en
af te voeren.
Inmiddels is Cronjé Vloeren alweer twaalf jaar een begrip. En
Chris Käller is zeker van plan om
nog een tijdje zo door te gaan.
Cronjé Vloeren is te vinden aan
Gen. Cronjéstraat 3 in Haarlem,
telefoon 023-5264467.

Man maakt
amok in
supermarkt

foto: Hans de Klerk, www.deklerksite.nl

Botsing bij tankstation
Santpoort - Op de Broekbergenlaan ontstond vorige week
woensdag omstreeks 09.30 uur
een aanrijding waarbij een personenauto en een bestelbusje
betrokken waren.
Een 60-jarige automobilist uit
Velsen wilde linksaf slaan om
bij een tankstation te gaan tanken. Hij liet daarbij de hem tegemoet komende bestelbus niet

voor gaan, met als gevolg een
botsing. De bestelbus werd bestuurd door een 58-jarige man
uit IJmuiden.
Beide voertuigen raakten aan
de voorkant beschadigd. De automobilist is met nekklachten
overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de
precieze toedracht van de aanrijding.

Derde team houdt
van tradities

Sponsors voor VV Velsen F1

IJmuiden - Dankzij de sponsoring van de Bloemen en Plantenbeurs
te Santpoort en Manege Spaarnwoude te Halfweg ziet het F1 team
van voetbalvereniging Velsen er weer gelikt uit! De spelers hopen
dat dit nieuwe tenue zal bijdragen tot vele overwinningen. Zaterdag
1 november speelde Velsen F1 tegen Uitgeest F1 en de eerste overwinning was een feit. Velsen bleek te sterk en won met 3-1 deze zeer
spannende wedstrijd!

DCIJ-nieuws

Winst voor Piet Kok
IJmuiden – Op de wekelijkse competitieavond bij Damclub
IJmuiden kreeg Piet Kok tegen
Cees van der Steen de kans om
een echte ‘Hoogland’ op het bord
te krijgen. Op werkelijk grootse
wijze verkreeg de routinier voordeel, wat vervolgens in een magistrale winst werd omgezet.

Voor een kleine sensatie zorgde Koos de Vries. De ongenaakbare Jesse Bos werd, hoewel hij
na een doorbraak winnend voordeel bereikte, op sublieme wijze
door De Vries van de winst afgehouden. Een remise was het resultaat.
Voorzitter Willem Winter toonde

IJmuiden - Het derde team van
schaakclub Kijk Uit bevindt zich
nog steeds op het pad der nederlagen. Ook het begin van een
nieuw seizoen was voor de schakers geen reden om een nieuwe
weg in te slaan. Tegenstander
was H.W.P. uit Haarlem waarvan twee spelers drie kwartier te
laat arriveerden. Achter de borden was daar niets van te merken, want deze twee spelers
hielden hun tegenstanders in
een ijzeren greep. Als eerste deze avond moest René Koens zich
gewonnen geven. Na een zet of
tien verloor hij zijn dame en na
nog een zet of tien vond René
het welletjes. Wim Geels verslikte zich door een giftige pion te
slaan, wat hem een stuk kostte.
Daarna was de strijd min of meer
gestreden. Patrick de Koning, de
nieuwe eerste bord speler, moet
nog aan zijn nieuwe status wennen, want in een stelling die wel

degelijk kansjes bood ging hij
akkoord met remise. Dirk Geels
moest vrezen toen er een vijandig pionnetje dreigde door te
breken. Maar door tijdig te reageren bezwoer hij het gevaar en
kreeg zelf een vrijpion. Op zoveel
moois had Dirk niet meer gerekend en het niet meer wetend
bood hij remise aan, wat gretig
door Willem de Ruig in ontvangst
werd genomen.
Edward Geerts, tegenstander van
Peter Duijn, was onder de indruk
van Dirks geste. Nadat Edward
met een pion een paar uur op de
stelling van Peter had gehamerd,
volgde hij het voorbeeld van
Dirk. Louwe Post had zich voorgenomen om de rust te bewaren
en geen dolle dingen te ondernemen, het werkte niet echt. Na
een paar uur schaak was de hele
damevleugel van Louwe verdwenen. Meer informatie op www.
schaakclubkijkuit.nl.

in zijn partij tegen het aanstormende talent Casper Remeijer
ondubbelzinnig aan, dat er nog
degelijk rekening dient te worden gehouden met zijn titelaspiraties. Door taai verdedigen
slaagde Remeijer erin om nog
net een remisegaatje te vinden.
Jan Maarten Koorn moest ondervinden dat Vince van der Wiele
een tegenstander van formaat is.
Koorn combineerde aanvankelijk
naar dam maar Vince kon deze
weer afnemen en verkreeg groot
voordeel. In hevige tijdnood kon

Koorn in een 1 om 3 eindspel
nog net remise maken.
Jacqeline Schouten kiest altijd
voor de aanval. Maar verkreeg
tegen een taai en inventief verdedigende Paul Smit geen beslissend voordeel en moest in
een deling van de punten berusten.
Dana van der Wiele speelde tegen Leo Binkhorst een verkeerde
tactiek. Ze verzette al haar schijven naar een kant van het bord
waarna het voor Binkhorst eenvoudig was om te winnen.

IJmuiden - Zondag rond 21.30
uur werd gemeld dat een man
amok maakte in een supermarkt
aan het Kennemerplein. Agenten
werden aangesproken door een
beveiligingsmedewerker die vertelde dat een zwaar beschonken
39-jarige IJmuidenaar zich had
misdragen in de supermarkt.
Hij had de man de zaak uitgezet maar was buiten met een tas
zo hard voor zijn hoofd geslagen
dat hij even bewusteloos was
geweest. Hij is daarbij licht gewond geraakt. De agenten hebben de verdachte aangehouden
en meegenomen naar het bureau. Daar is proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Telefooncellen
verdwijnen
Regio - Met de komst van de
mobiele telefoontjes is de behoefte aan openbare telefooncellen sterk afgenomen. Bij een
aantal telefooncellen is de belbehoefte zo sterk verminderd dat
KPN binnenkort overgaat tot het
verwijderen van de telefooncellen op de volgende lokaties: Aurora Bastion bij nummer 8, Lange Nieuwstraat bij nummer 422,
Broekbergenlaan bij nummer
47 en Willem de Zwijgerlaan bij
nummer 108. De verwijderingen
zullen na 15 november plaatsvinden.

Getuigen
zakkenrollers
gezocht
Haarlem - Op 23 oktober hield
de politie drie Oost-Europese
zakkenrollers aan. Het onderzoek naar door het drietal gepleegde strafbare feiten duurt
nog voort.
Nu is de politie op zoek naar een
behulpzame getuige. Tijdens de
aanhouding heeft een man zich
bij de agenten gemeld en hen
een mobiele telefoon overhandigd. Die telefoon blijkt ook van
diefstal afkomstig te zijn. Van de
getuige is door omstandigheden
geen verklaring opgenomen en
er zijn geen gegevens van hem
genoteerd. Graag zou de recherchegroep van het basisteam
Centrum Zuid/West met hem in
contact komen. Hij wordt verzocht te bellen met 0900 - 8844.
Daarnaast roept de politie mensen op alert te zijn tijdens het
winkelen. Ook de afgelopen
dagen zijn er op verschillende plaatsen in de regio Kennemerland nog mensen slachtoffer geworden van zakkenrollerij. Dat gebeurde in het centrum
van Haarlem, Heemstede, Velserbroek en IJmuiden.
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Corus krijgt aangepaste
vergunning van provincie
IJmuiden - Gedeputeerde Staten hebben een aangepaste vergunning voor Corus afgegeven.
Gedeputeerde Heller: ,,Provincie
Noord-Holland heeft de milieuvergunning voor Corus verder
aangescherpt. Hierdoor neemt
de milieubelasting in de omgeving af.’’ Inzet van de revisievergunning uit 2007 was een vermindering van de milieuruimte
voor Corus. Hierbij ging de aandacht vooral uit naar vermindering van de stofemissies, zowel
voor fijnstof als voor grof stof. In
de vergunning waren verplichtingen opgenomen voor onderzoek naar technieken voor verdere stofreductie, voor geur en
voor reductie van de uitstoot van
zware metalen. In mei van dit
jaar heeft de Raad van State uitspraak gedaan over deze milieuvergunning. De uitspraak had
onder andere tot gevolg dat deze onderzoeken versneld zijn uitgevoerd. De vergunning is hierdoor aangescherpt. In de afgelopen weken is er hard gewerkt
door Provincie Noord-Holland,
om onderzoek te doen, gegevens
te verzamelen en deze te verwerken in de nieuwe vergunningsvoorschriften. Er is voortdurend
overleg geweest met Corus en
de VROM-Inspectie. Daarnaast
heeft de provincie ruimte gemaakt in de krappe tijdsplanning
om op een aantal momenten de
bezwaarmakers (Milieufederatie, MOB en Dorpsraad Wijk aan
Zee) te consulteren.
De Dorpsraad van Wijk aan Zee
vindt dat het college van Gedeputeerde Staten bij het verstrekken van de nieuwe vergunning
opnieuw het economisch belang
zwaarder heeft laten wegen dan
het belang van de volksgezondheid en het milieu. ,,Dat stelt ons
zeer teleur’’, zegt Douwe Buwalda, de voortrekker van de werkgroep Milieu van de stichting
Dorpsraad Wijk aan Zee.
Doekfilter
De Raad van State heeft opdracht gegeven onderzoek te
doen naar de mogelijkheden
voor doekfilters op verschillende bronnen van de sinterfabriek.
De nieuwe vergunning gaat nog
een stap verder. Een doekfilter
voor ruimte-ontstoffing is voorgeschreven in de vergunning
en moet in december 2010 worden toegepast. Voor een doekfilter voor de procesgassen wordt
een proefinstallatie gebouwd.
In de vergunning is opgenomen
dat, als blijkt dat de proefinstallatie goed werkt, uiterlijk in 2013
een dergelijk doekfilter moet zijn
gerealiseerd.
Voor de Dorpsraad duurt dit te
lang. In het buitenland worden
de doekfilters allang gebruikt
en Corus kan dit dus ook realiseren, zonder een proefinstallatie te hoeven bouwen en de re-

sultaten daarvan af te wachten,
meent de Dropsraad.
Inzet reststoffen
De Raad van State heeft in haar
uitspraak aangegeven dat de
provincie onvoldoende inzicht
had in de milieugevolgen van het
hergebruik van de afvalstoffen.
Direct na de uitspraak heeft de
provincie aan Corus gevraagd
om te starten met onderzoek
naar de samenstelling van de afvalstoffen en te stoppen met de
inzet van een aantal stoffen die
sowieso niet meer vergund worden. De afvalstoffen zijn opgedeeld in groen en rood. De groene afvalstoffen hebben een lage milieubelasting en mogen
door Corus hergebruikt worden.
De rode afvalstoffen mogen niet
meer ingezet worden, met uitzondering van een slikstroom
uit de pelletfabriek. Deze stroom
bestaat voor 95% uit water en is
daardoor niet af te voeren, of op
te slaan. Corus heeft tot uiterlijk
1 november 2009 de tijd om de
bedrijfsvoering aan te passen.
Douwe Buwalda van de Dorpraad zegt dat de inzet van afvalstoffen extra emissies oplevert
en daarom is het realiseren van
extra reinigingtechnieken noodzakelijk. Dit zegt ook de VROMinspectie. ,,Daar doet de provincie niets mee. De norm voor
PAK’s en vulgasstoffen bij de
Kooksfabriek berust niet op metingen. Het is onduidelijk waarop de norm dan wel berust’’, aldus Buwalda.
De Milieufederatie Noord-Holland ziet als winst dat de jaarlijkse uitstoot van een aantal zware
metalen (cadmium, arseen, nikkel, chroom, koper en zink) nu
aan een maximum gebonden is,
en dat de emissies van kwik en
lood lager zijn vastgesteld dan in
de oorspronkelijke vergunning.
Hoewel het referentiejaar 2007
ongelukkig is gekozen, heeft Corus niet de ruimte gekregen om
in de toekomst onbeperkt sterk
vervuilde ertsen te verwerken.
Ook zijn er nu scherpere normen
gesteld aan piekemissies.
Van groot belang vindt de Milieufederatie het, dat er nu, dankzij de gunstige uitkomsten van
een inmiddels uitgevoerd onderzoek naar de toepassing van een
doekfilter, concreet uitzicht is op
verdergaande emissiereducties,
zowel van zware metalen als van
de zeer giftige dioxinen. Daarvoor moet de nu in de vergunning opgenomen proefinstallatie
wel op termijn worden uitgebreid
naar alle drie de productielijnen
van de sinterfabriek.
Gezondheidsonderzoek
Minister Cramer van Vrom heeft
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opdracht gegeven onderzoek te
doen of de stoffen die staalbe-

drijf Corus uitstoot de gezondheid van de bewoners van de
IJmond kunnen schaden. Indien
nodig kan de vergunning op deze uitkomsten worden aangepast.
Vergunning ter visie
De vergunning wordt vanaf 7
november voor zes weken ter visie gelegd, vervolgens is de vergunning van kracht. Hierop kan
beroep worden ingesteld bij de
Raad van State.

Kerstmarkt in
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord - Zondag 14
december wordt in Santpoort
wederom, de inmiddels alom
befaamde kerstmarkt georganiseerd. De markt vindt plaats van
12.00 tot 18.00 uur en zal zich net
als voorgaande jaren uitstrekken
door de gehele dorpskern. Ook
dit jaar wordt er door de organisatie alles aan gedaan om er
weer een uitermate geslaagde
dag van te maken. Voor liefhebbers die aan dit gezellige evenement deel willen nemen zijn er
nog enkele kramen te huur. Voor
informatie
Conny@healey.demon.nl of telefoon 023-5491537.

Windmolens
zoekt muzikanten
Velserbroek - Veel mensen weten niet dat in Velserbroek een
enthousiaste groep muzikanten
actief is onder de naam Streetband De Windmolens. Al vele jaren spelen zij op diverse feesten, op jaarmarkten en in winkelcentra. Dit jaar waren zij onder andere te horen in Haarlem
of op de jaarmarkt in IJmuiden,
de Dam tot Dam loop. In totaal
treedt de band twintig keer per
jaar op naar volle tevredenheid
van het publiek. Voor uitbreiding
zoeken zij een trompettist en een
trombonist. Interesse? Stuur een
email naar info@windmolens.
org. Informatie? www.windmolens.org.

Creamarkt
in de Boshoek

Velserbroek - Donderdag 13
november van 14.00 tot 16.00
uur wordt de jaarlijkse Creamarkt van De Boshoek, beschermende woonvorm van de RIBW
K/AM aan de Zon Bastion 5 in
Velserbroek georganiseerd. Onder het genot van een drankje
en een hapje kunnen bezoekers,
voor zeer aantrekkelijke prijzen,
de door bewoners en cliënten
gemaakte creatieve producten
bewonderen en kopen.

Thalia Theater

Filmdiner ‘Bagdad Café’
IJmuiden - Voor liefhebbers van
film, diner en een goed glas wijn
heeft Thalia op zaterdag 15 november de bijzondere film ‘Bagdad Café’ geselecteerd voor de
serie ThaliaCinemaCafé.
Thalia zal op deze avond het decor zijn van een heus ‘nachtclubtheater’ waarbij genoten kan
worden van een drie gangen diner en een goed glas wijn, deze
film kan bekijken vanaf een eigen tafel.
Rijdend door de Mojave-woestijn, ergens tussen Las Vegas
en Disneyland, krijgt een Duits
echtpaar bonje. De vrouw, Jasmin, gaat haar eigen weg. Sjokkend langs de snelweg met een
grote koffer komt ze bij het Bagdad Café terecht. Brenda, de
lichtgeraakte eigenaresse, weet

niet wat ze met de eigenaardige
Duitse dame aan moet.
Hiermee begint een hilarische en
ontroerende vriendschap tussen
twee uitzonderlijke vrouwen. De
film toont een vertederend en eigenzinnig beeld van de Verenigde Staten als land waar ruimte is voor zelfontdekking en individualiteit. Thalia bewijst met
de dinerformule in combinatie
met deze heerlijke film dat een
avondje uit echt bijzonder kan
zijn, zelfs in Oud-IJmuiden. Toegang: 44,50 euro (inclusief aperitief, film, drie gangen diner en
een kop koffie). Zaal open: 19.00
uur. Aanvang voorstelling: 19.30
uur. ThaliaTheater Breesaapstraat 52 IJmuiden. Reservering
en informatie: 0255-514217. Zie
ook www.thaliatheater.nl.

Grote bazaar in Dorpskerk
Santpoort-Noord - In en rond
de Dorpskerk aan de Burgemeester Enschedélaan 67 vindt
op zaterdag 8 november de
jaarlijkse bazaar van de Creatieve
MaandagOchtendGroep
(CMOG) plaats, waarvan de opbrengst bestemd is voor de stichting Santpoort helpt Madras.
Er zijn heel veel spullen voor de
rommel– en curiosamarkt ingebracht en er is een uitstekend
gesorteerde boeken- en platenmarkt. De leden van de CMOG
hebben tal van mooie producten
gemaakt, die met het oog op komende feestdagen goed als cadeau kunnen dienen.
Tussen 10.00-15.00 uur kinnen
mensen het goede doel steunen
door mee te doen aan het Rad
van Avontuur, loten te kopen, het

gewicht van een dier te raden
en het drinken van thee of koffie
met zelfgebakken cake of koek.
De haringkraam ontbreekt evenmin, ook zijn er weer prachtige
bloemstukken. Er zijn weer dieren te bekijken en voor de kinderen is er de kinderhoek. De
prijzen zijn voor een groot deel
beschikbaar gesteld door particulieren, winkeliers en ondernemers uit Santpoort en omgeving.
De opbrengst komt ten goede
aan de bouw van een klein gezondheidscentrum in Madras.
Rond 14.30 uur zal notaris Dennis Wientjes de trekking van de
loterij verrichten en tevens de
prijswinnaars bekendmaken van
de te raden naam van de pop, de
prijs van de levensmiddelenmand
en het gewicht van de ram.
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VSV behaalt zeer
belangrijke overwinning
IJmuiden - Afgelopen zondag
stond de uiterst belangrijke wedstrijd tegen Hellas Sport op het
programma. Hellas is de nummer laatst in de tweede klasse
en VSV stond slechts drie punten voor op de Zaankanters. Het
was dus zaak om in ieder geval
niet te verliezen om zodoende
voldoende afstand te bewaren
van de degradatiezone.
VSV kwam sterk en agressief uit
de startblokken. Hellas werd in
de beginfase goed vastgezet en
had problemen om de bal in de
ploeg te houden.
Deze fase was echter maar van
korte duur en Hellas kreeg hoe
langer hoe meer greep op de
wedstrijd. VSV werkte wel hard
maar het spel werd gekenmerkt
door onrust en veel verkeerde passes. Al snel moest Orlando Williams geblesseerd het
veld verlaten en maakte Michiel
Spaans achterin zijn opwachting.
Kort hierna moest doelman Matthé de Vent voor het eerst zijn
handen uit de mouwen steken
bij een uitstekende vrije trap.
Toch wist VSV het eerste doel-

punt te scoren. Een verre ingooi
van de weer hardwerkende Floyd
Hille werd doorgekopt door Roel
Pitstra en via de kluts kwam de
bal voor de voeten van Jeroen
Akse die de openingstreffer binnenschoot.
De vreugde van Akse was van
korte duur want vlak daarna
kwam hij ongelukkig in botsing
met een tegenstander en moest
hij met een lelijke hoofdwond
vervangen worden door Wesley
vd Wal.
De tweede helft moest VSV ver
terug, Hellas Sport greep het initiatief en gaf dat niet meer uit
handen. Het was dat doelman de
Vent in goeden doen was en dat
met name Jes Viskil en Rick Olthof hun directe tegenstanders
regelmatig de baas waren anders
had het wel eens verkeerd kunnen aflopen met de Velserbroekers. Ook Yilmaz Akin liet zien
weer op zijn oude niveau te zijn
en straalde als een van de weinige spelers rust aan de bal uit.
Verder was het van VSVzijde
weinig hoogstaand en bleef de
ploeg door keihard te werken

Ed van de Wal en Vincent Baas van BC IJmond 4 (foto: Paul van de
Keer)

BC IJmond competitienieuws
IJmuiden – Na een korte pauze, waarin de landelijke spelers
toernooien speelden, hebben de
badmintonteams van BC IJmond
de competitie weer hervat. In de
vijfde speelronde heeft het 1e
team zijn vierde wedstrijd gelijk
gespeeld, verloor team 2 bij Almere met 8-0, won team 3 ook
zijn vijfde wedstrijd, met 7-1 tegen Weesp, en pakte het vierde
team thuis de winst tegen Poona
uit Medemblik.
Team 1 ontving vorige week

dinsdag Vliegende Shuttle, dat
in de stand gelijk stond met
BCIJ. De herendubbel met Peter
Kooger en Guido Huijer werd in
drie spannende games gewonnen. De damesdubbel, met invalster Anita Boender, ging met 1821, 17-21 naar Vliegende Shuttle. De singles van eerste heer
Paul van de Keer en Anita werden ook in twee games verloren. Guido wist zijn single netjes
in twee games te winnen, waarna Monique Klinkenberg in haar

overeind tegen het technisch
betere Hellas. VSV kreeg echter wel de mooiste kansen, tweemaal Robert Schippers en eenmaal Roel Pistra hadden de wedstrijd in het slot kunnen gooien
maar helaas wisten zij hun mogelijkheden niet te verzilveren.
Zo kon het dus gebeuren dat
Hellas Sport in de slotminuut
nog een enorme kans kreeg
door een communicatiestoornis
tussen Akin en Olthof die beide
van elkaar dachten dat de ander
de bal zou wegschieten. Uiteindelijk wist ook hier weer Matthé
de Vent redding te brengen.
De drie dure punten waren binnen en doordat ook de directe concurrentie punten had laten liggen werd het toch nog
een mooie zondag. VSV 2 hoefde
niet in actie te komen doordat de
Dijk 2 geen elftal op de been kon
brengen. De periodetitel blijft zo
nog even vacant omdat DEM 3
de volle winst wist binnen te halen in Volendam en het dus afwachten wordt wanneer VSV 2
het duel tegen de Dijk 2 gaat afwerken en wat daar het resultaat van zal zijn. Zondag speelt
VSV 1 wederom thuis en wel tegen SVW’27 en moet VSV 2 naar
Schalkwijk om aan te treden tegen het altijd lastig te bestrijden
United/DAVO.
derde game aan het kortste eind
trok (21-9, 19-21, 19-21). Bij de
2-4 tussenstand moesten beide mixen gewonnen worden om
een gelijkspel te halen. Hoewel
er in het nieuwe puntensysteem
niet meer met twee of één punt
wordt gerekend, maar met gespeelde games. In drie games
werden beide mixen nog gewonnen.
Het vierde team presteert na hun
promotie nog steeds goed. Na
de nederlaag tegen Matchpoint
kwam vorige week Poona 2 op
bezoek.
De heren Vincent Baas en Ed v.d.
Wal wisten na een derde game
de dubbel te winnen (21-23, 2113, 22-20). De dames Daphne
Kemp en Suzan Heilig wonnen
makkelijk hun dubbel in twee
games. Beide herensingles werden in drie games verloren, maar
de damessingles gingen weer
in twee games naar BCIJ. Bij
de 4-2 tussenstand ging de mix
van Suzan en Vincent na drie
games nog naar Poona en wonnen Daphne en Harald Hutten in
twee games hun mix.
Zowel op dinsdag- als op donderdagavond wordt er in sporthal IJmuiden-Oost ook recreatief
gebadmintond door BC IJmond.
Geïnteresseerde kunnen komen
kijken. Zie ook www.bc-ijmond.
nl voor meer informatie.

De ‘vogel’ mag weer vliegen
IJmuiden - Afgelopen zomer
werd fusievereniging StormvogelsTelstar ontbonden. De amateurs kwamen weer op eigen benen te staan.
Volledig op eigen kracht is IJVV
Stormvogels de weg ingeslagen
naar een ongetwijfeld mooie en
boeiende toekomst.
Als belangrijk onderdeel van dit
nieuwe pad is het oude logo in

ere hersteld.
Dit betekende wel dat alle wedstrijdtenues vervangen moesten worden door nieuwe tenues
waarop de vogel en het schild
weer te bewonderen waren.
Met name dankzij velen bedrijven in de regio heeft IJVV Stormvogels meer dan 30 teams in een
nieuwe outfit kunnen steken.

Sponsor F10 van VSV
IJmuiden - Afgelopen zaterdag was het zover. De F10 van VSV werd
voorzien van nieuwe kleding door sponsor AnsvarIdéa Verzekeringen. Commercieel manager Helmoet Hendriks was daarbij. De kinderen waren reuze enthousiast en blonken uit in hun nieuwe tenues.
Het resultaat die ochtend mocht er dan ook wezen, zij wonnen met
maar liefst 10-2! Het is een heel energiek team, die tot nu toe hele
goede resultaten hebben geboekt.

Sponsor van SVIJ E2
IJmuiden - SVIJ E2 is hard op
weg naar het najaarskampioenschap.
Mede door sponsor KLUS OK,
zijn de jongens van de E2 tot op
het bot gemotiveerd om het hun

eerste kampioenschap binnen te
halen.

Sponsoring F4 Stormvogels

Of dit ze gaat lukken is niet helemaal zeker, maar aan de nieuwe
tenues zal het niet liggen.

IJmuiden - De F4 wordt gesponsord door de klaverjasclub Stormvogels. De klaverjasclub heeft de jeugd hoog in het vaandel staan zij
doen dan ook veel voor de jeugd
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Opnieuw overwinning
SC Santpoort 1
Velserbroek - De tweede wedstrijd van het seizoen tegen HWP
2 werd in het Dienstencentrum
Het Spaarne gespeeld, gelukkig
kwamen we daar dankzij Gerard
van Es gelukkig net op tijd achter, want gewoonlijk speelt HWP
zijn partijen aan de Zijlweg in
Haarlem.
Het werd een spannende pot, na
een uur was alleen duidelijk dat
Peter de Roode zijn tegenstander aan het opvreten was. Met
zijn Koning in het midden en een
pion achter en dat al na negen
zetten kon hij wel opgeven 0-1.
Zijn tegenstander had het over
brandhout. IM Piet Peelen zijn
tegenstander Jan Burgraaf wilde snel naar huis en vluggerde zich zelf naar een uur tijd in
voorsprong, met nog drie minuten op de klok in 8 zetten combineerde Piet zijn tegenstander
van het bord 0-2.
De derde overwinning kwam
Xander Schouwerwou in een

partij die lange tijd gelijk opging
offerde Xander een kwaliteit tegen twee pionnen het bleek genoeg voor de winst, met een
bord vol stukken gaf zijn tegenstander op 0-3. Ilias van der Lende kwam wat moeilijk uit de opening, maar Ilias blijkt een echte
meester als het op rekenen aankomt en heeft stalen zenuwen,
een aanval op de Dame vleugel
met één pion meer was genoeg
voor de winst 0-4.
Gerard van Es die aan bord zes
op papier de sterkste tegenstander Peter Beerens had getroffen, kwam bijna in een eeuwig schaak terecht, een remise
was genoeg voor de winst, maar
Gerard had twee vrijpionnen en
stond gewonnen. Intussen had
Stefan Fokkink verloren, hij pakte een vergiftigde pion terwijl
hij net uit de problemen was en
zijn tegenstander zijn hand overspeeld leek te hebben. Rokeren
je koning in veiligheid brengen,

DCIJ bereikt vierde plaats
IJmuiden - In de vierde ronde van de nationale competitie
mocht Damclub IJmuiden 1 afreizen naar de Duitse grens. Tegen het in Beltrum spelende DIOS Achterhoek moest er gewonnen worden om niet in degradatieproblemen te komen.
Kopman Kees Pippel gaf al snel
het goede voorbeeld door zijn

tegenstander met steeds grotere problemen op te zadelen. Bij
één van de dreigingen was het
raak: Kees kwam een dam voor
en won. Conall Sleutel had goed
geluisterd naar de kritiek op zijn
vorige partijen: hij speelde niet
langer afwachtend en ging vol in
de aanval.
Het contact tussen zijn voor-

Klootschietjournaal
Velsen-zuid – Zaterdag 1 november waren er dertien spelers
van Full Spee klootschieten aanwezig om de strijd aan te gaan.
De wedstrijd werd gespeeld in
Spaarnwoude op het beeldenparcours. Het natuurgebied ziet
er met de herfstkleuren er fraai
uit, Het weer viel mee, af en toe
wat spatters maar later op de
dag ging het regenen. Gelukkig zaten de meesten weer thuis
uit te rusten. Het puntensysteem
heeft veel leven in de brouwerij gebracht, de stand wordt elke week trouw bekeken. Team 2
met Bertus, Dirk en Ina, gingen
aan de haal met de weekwed-

strijd op 75 schoten en 36 meter.
Team 4 met Jan Sch., Ton en Willem Kr. werden tweede met 76
schoten en 15 meter. Team 3 met
Lia, Jan St. en Bertie werden derde met 77 schoten en 20 meter.
Team 1 met Sonja, Nico, Bianca
en Dries, werden vierde met 81
schoten en 19 meter.
Op de agenda staat alleen nog
zaterdag 13 december dan is
er weer een kienavond bij Full
Speed.
De vijf klaverjasavonden in oktober voor de gehandicapten sport
zijn weer succesvol verlopen.
Het bestuur van SGH is uiterst
tevreden met de opbrengst. In-

dat was de winnende combinatie
geweest, helaas 1-4. Wim-Laurens Gravemaker zijn opa was
net overleden en speelde desondanks een knappe partij, hij had
ook een pittige tegenstander
Sander Tromp en werd eigenlijk heel langzaam van het bord
geschoven 2-4. Martijn de Roode had in de opening zijn tegenstander helemaal overspeeld,
dacht de genadeklap uit te delen en bleek toen een simpel zetje over het hoofd gezien te hebben.
Zijn tegenstander had geen plan
en Martijn zette de beslissende
Koningsaanval in en zette zijn
tegenstander mat. 2-5 het bleek
het beslissende punt. Gerard
van Es liet zijn Koning steeds
een rondje lopen en bij elk tempo schoof zijn pion steeds één
veldje verder, dat was een knap
staaltje techniek wat Gerard liet
zien 2-6. Opnieuw weer een hele
mooie overwinning.
Schaakclub Santpoort speelt op
de dinsdag en vrijdagavonden
zijn partijen in het Polderhuis in
Velserbroek, voor meer informatie www.schaakclubsantpoort.nl.
ste en achterste schijven werd
echter al snel verbroken, waardoor hij in de problemen kwam
en verloor.
Kort daarna stond DCIJ weer
voor. Wim Winter wist met 10
tempi achterstand de stand klassiek te maken, waarna zijn tegenstander vastliep. Wim besloot de
wedstrijd met een rondslag.
Martin van Dijk ging er goed voor
zitten tegen de topscorer van DIOS Achterhoek, die al zijn partijen nog gewonnen had. Martin verkreeg licht voordeel, maar
ging vervolgens met zijn schijven
de verkeerde kant op. Tot overmaat van ramp trapte hij in een
geniepige combinatie, wat meteen het einde van de partij betekende. Casper Remeijer had
intussen een goede klassieke
stand opgebouwd en profiteerde
optimaal van het ontbreken van
de kroonschijf bij zijn tegenstander. Caspers overwinning betekende het begin van het einde
van DIOS’ kansen.
Uiteindelijk won DCIJ met 14 –
6 en behaalde hiermee de vierde
plaats in de competitie.
fo: Dirk Sieraad, telefoon 0255–
515602 Zie ook website www.svfullspeed.nl.

Klaverjassen

IJmuiden - Vrijdag waren er
weer 10 tafels bezet bij het klaverjassen van Stormvogels. De
hoofdprijs ging naar H. Clots.
Volgende week zijn de prijzen
rollade, drank en nog veel meer.
Vrijdag 7 november is er weer
klaverjassen in de kantine van
IJVV Stormvogels, Zuiderkruisstraat 72 in IJmuiden. Aanvang
20.00 uur. Infromatie: Henk Retz,
telefoon 06-34040940 of mail
hj.retz@quicknet.nl. Zie ook kjvstormvogels.nl.

Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal

zaterdag 8 november

Sportlust’46-odin’59 (1a)
ZCFC-Kennemerland (2a)
IJmuiden (3a)-Purmerend
Jong Hercules (3a)-blauw Wit W.
aalsmeer-eDo (3b)
HbC-vvH/velserbroek (4D)
alliance’22-velsen (4D)

- 14.30
- 14.30
- 14.30
- 14.30
- 14.00
- 14.30
- 14.30

zondag 9 november
aDo’20 (hoofdklasse)-Haaglandia
- 14.30
De Kennemers (1a)-Kampong
- 14.00
Westfriezen-Stormvogels (2a)
- 14.00
Flamingo’s 64-eDo (2a)
- 14.00
vSv (2a)-SvW’27
- 14.00
Purmersteijn-Dem (2a)
- 14.00
Saenden-velsen (3b)
- 14.30
DSS (3b)-WSv’30
- 14.00
united/Davo-onze Gezellen (3b)
- 14.00
FC velsenoord (4C)-meervogels’31
- 14.00
Schoten (4D)-Zandvoort
- 14.00
Zwanenburg-SvIJ (4D)
- 14.00
Graftdijk-Wijk aan Zee (5C)
- 14.00
St. adelbert-beverwijk (5C)
- 14.00
Waterloo (5D)-rCH
- 14.00
terrasvogels (5D)-overbos
- 14.00

Wedstrijdzwemmen

Michael van Dam
levert super prestatie
Velserbroek - Zondag 2 november vond in de Planeet in Haarlem de Regio Meerkamp plaats.
Michael van Dam (veertien jaar)
uit Velserbroek leverde een super prestatie door zowel op de
200 vlinder als op de 200 vrij de
limiet te halen voor het Nederlands Junioren Kampioenschap,
welke in januari volgend jaar in
Dordrecht wordt gehouden.
De andere zwemmers van HPC
hadden er ook veel zin in. Er werden maar liefst negentien persoonlijke records gezwommen
door Kevin Philippo (twee maal),
Denise van der Linden (twee
maal), Michael van Dam (drie
maal), Tim Walstock (drie maal),
Mandy van der Linden (twee
maal), Daan Kaars Sijpesteijn
(twee maal), Veerle Claassen
(twee maal), David van Groen,
Gijs van de Woord en Mariska
van Geldorp. De nog jonge deelnemers Koen Kaars Sijpesteijn,
Sam van Groen en Wesley Bos

deden voor het eerst de 100 meter afstanden en zetten een prima tijd neer.
Nikita Vos en Anouk van Dam
zaten net boven hun persoonlijke toptijden. Matthijs Lenos tenslotte deed ondanks minder te
trainen goede zaken en kwam
bij de 200 rug als eerste aan met
minder dan een seconde boven
zijn PR.
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Smashing Velsen volleybal
minitoernooi Zeewijkhal
IJmuiden - Zaterdag 1 november was de Zeewijkhal het decor van het maandelijks volleybaltoernooi voor de kleinsten. De
teams uit de regio zijn ingedeeld
in poules naar sterkte en leeftijd.
In niveau 6 zien we al de echte
volleyballers, waar kinderen in
de leeftijd van 10 tot 12 al verschrikkelijk goed kunnen zijn in

smashen en het duiken naar de
bal. Smashing Velsen heeft maar
liefst 8 teams en behoort daarmee tot de grotere verenigingen
in de regio. Het succes van mini circulatievolleybal is de snelheid en het plezier waarmee de
kinderen spelen. Smashing Velsen heeft vele trainingsmogelijkheden en elke week zijn er nieu-

Rick Kluijskens
toont zijn meerwaarde
IJmuiden - Stormvogels moest
tot in de laatste minuut zijn karakter en ijver tonen om het enige
in de 23ste minuut subliem gescoord doelpunt van Rick Kluijskens te belonen met de overwinning. De maker van het doelpunt
toonde zeker in de eerste helft
zijn meerwaarde voor de ploeg
van trainer van de Flitz. De afvallende bal indirect uit een corner, ruim buiten de zestien meter, werd als een raket onhoudbaar in het net geplaatst.
Stormvogels startte ditmaal door
schorsingen van Tin Binkhorst en
Marcus Verdikt met de volgende
opstelling: Sebastiaan Lijzer, Robert Engels. Marc Tol, Mischa
Plug, Martin Wal, Jurgen Dikker,
Rick Kluijskens, Cor Bal, Jasper
de Graaf, Rudger Leeuwe en Pim

Groenendijk. Stormvogels begon
agressief aan de wedstrijd met
Mischa Plug (mede- uitblinker )
en Marc Tol in het centrum van
de verdediging. Zij stonden hun
mannetje en blokkeerde onder
andere in de 32ste minuut een
gevaarlijke vrije trap genomen
op de rand van het strafschopgebied.
De opzichtige en zeker niet partijdig fluitende arbiter Van der
Laan uit Hensbroek gebruikte
ook zijn gele kaarten en de hard
werkende en mede uitblinkende Cor Bal werd, onder het oog
van zijn moeder, ook niet overgeslagen.
Na de thee werd doelman de
Lijzer van Stormvogels door een
blessure vervangen door nieuweling Ben Kouwling van Alli-

we aanmeldingen van talenten.
Zaterdag mochten ze dus optreden voor eigen publiek en deden dat ook heel goed. Elk team
heeft een naam die iets te maken heeft met het strand, zee of
de duinen. De Stormlopers en de
Strandjutters waren beiden ingedeeld in de super2 poule. De
Stormlopers wonnen de onderlinge wedstrijd tegen de Jutters
en speelden gelijk tegen een
team van VCH. Mede door de
goede services was dit een goed
resultaat. Ook de Orkanen lieten zien wat volleybal is en met
hun bekende wervelende speelstijl pakten ze ook veel punten.
Daarnaast kwamen de Beachbabes, de Sandwiches, de Pierewaaiers, de Surfers en de Zeeleeuwen in actie. Dezen hadden
natuurlijk veel plezier in het spel
naast de grote inzet. De trainers
en coaches kunnen weer terugkijken op een geslaagd toernooi
en mede dankzij de goede organisatie was het weer een goede dag om te volleyballen! Natuurlijk zijn er voor iedereen mogelijkheden om te volleyballen,
meer informatie over volleybal in
de IJmond, in de zaal of op het
strand?
Kijk op de actuele website www.
smashingvelsen.nl.
ance De ernst van de blessure is
afhankelijk van een nader onderzoek. Ook aanwezig was de ons
aller bekende Cees Glas en zoals
het programmablad aankondigde als technisch coördinator van
SVW waarbij men er vanuit ging
dat ook Stormvogels door hem
geïnformeerd is.
Trainer Pim Kaagman had in de
rust zijn ploeg aangedrongen tot
agressiever spel maar de defensie van de vogels stonden ditmaal hun mannetje en droegen
bij dat de invallende doelman
niet al te moeilijk werk moest
verzetten.
Ver in de tweede helft werd aan
de kant van Stormvogels Rutger
Leeuwe en Robert Engels gewisseld door Mike Dam en Richard
Hoogzaad.
Bij het laatste fluitsignaal van de
arbiter was de vreugde bij Cor
Bal dan ook zichtbaar en mag
de aanhang hoop vestigen op
meerdere resultaten in de komende wedstrijden.

Akrides verliest van Rooi Dronken én
IJmuiden - De heren van Velser Basketbal Club Select Windows Van der Vlugt Akrides hebben afgelopen zaterdag thuis in
Sporthal IJmuiden-Oost met 6972 verloren van Basketbal Vereniging Rooi. Daarmee kwam
voor de formatie van coach Kees
Amama een einde aan een reeks
van vier gewonnen wedstrijden
op rij in de Promotiedivisie van
de Nederlandse Basketbal Bond.
Akrides had na het eerste kwart
een achterstand van 15-25. In
het tweede kwart behield Rooi
een voorsprong. Ruststand was
derhalve 30-38. Na de pauze in
het derde kwart viel Akrides ge-

varieerd aan en kwam het wel
echt terug in de wedstrijd. Akrides was Rooi uiteindelijk na drie
kwarten genaderd tot op drie
punten bij en stand van 49-52. In
het vierde en laatste kwart kwam
Akrides met nog ongeveer twee
minuten te spelen op een voorsprong van 69-65 en had het uitzicht op de overwinning.
Rooi eindigde de wedstrijd echter met een 7-0 run waardoor de
formatie van coach Mladen Filipan met 69-72 won en het tevens een einde maakte aan de
zegereeks van vier gewonnen
wedstrijden op rij van de formatie van coach Kees Amama.

rijontzegging

Haarlem - Politiemensen hebben in de nacht van vorige week
vrijdag op zaterdag omstreeks
00.15 uur op de N208 een 42jarige man uit Santpoort-Noord
aangehouden. De man had kort
daarvoor met zijn auto een verkeersbord in de Tempelierstraat
geramd, waarna hij was doorgereden. Ook bleek de man een
rijontzegging te hebben en onder invloed van alcohol te zijn.
Na de ademanalyse had hij 1,36
promille. De man is meegenomen naar het bureau en er wordt
proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Telstar tribune bijna gesloopt
Velsen – De sloopwerkzaamheden van de bijna vooroorlogse houten West-Tribune vorderen
gestaag. Met man en macht is
de aannemer bezig met het opruimen van de tribune, de kleedlokalen en andere bouwsels.
Op de open ruimte is dan plaats
voor de bouw van een mul-

ti functionele tribune. Hierin komen nieuwe kleedlokalen, een
business ruimte en kantoren.
Op de tribune komt zitruimte
voor bijna 1300 bezoekers. Bij
aanvang van de nieuwe voetbal competitie moet het nieuwe
complex klaar zijn. (mats van der
Wal)

V.l.n.r. Max Schopman, Nobby Plug, Brian van der Werff, Sven van Die,
Nino Henning, Luc Wetting, Tim Stegeman, trainer Jonathan Galenkamp, Pim Bohm, Sjoerd Duindam, Mathijs Veldman en trainer/coach
Paul Spaan

VSV F1 voetbalt tegen Ajax F1
IJmuiden - Het is bijzonder
wanneer je als 7/8-jarige jongen
tegen Ajax mag voetballen. Op
woensdag 29 oktober nam VSV
F1 deel aan Het F-toernooi en
als eerste tegenstander trof het
Ajax F1. Dat VSV deze wedstrijd
met 4-0 verloor kon de pret zeker
niet drukken. Van de 48 deelne-

mende teams werd Ajax dan ook
eerste. Het was een goed georganiseerd toernooi. Omdat het
wel koud was, waren de jongens
blij met hun door Anytime Koeriers uit Velserbroek gesponsorde trainingspakken. Spelers en
supporters hebben genoten op
sportcomplex De Toekomst!

Punt voor VV IJmuiden
IJmuiden - Ook na afloop van
de achtste competitiewedstrijd
- thuis tegen Opperdoes - werd
IJmuiden slechts met een troostprijsje beloond. Opperdoes kreeg
al in de eerste minuut twee dotten van kansen, één werd fraai
gestopt door doelman Remco
Kramer en één ging voorlangs.
Het eerste wedstrijddeel bleef
Opperdoes heer en meester. Op
het moment dat Opperdoes gas
terug nam, kreeg Marc van Urk
een lange voorzet van links voor
zijn goede voet en knalde hij z’n
ploeg fraai op 1-0. Na de rust

was aanvaardbaar voetbal vanwege de ijskoude regenval bijna niet meer mogelijk. Pas halverwege de tweede helft wist
Opperdoes toch weer verdiend
naast IJmuiden te komen nadat
doelman Remco Kramer eerst
nog wel had gered maar een verdediger verzuimde assistentie te
verlenen, 1-1.
Zoals door de thuisploeg in de
eerste minuut werd gezwijnd
herhaalde zich dit nog eens in de
90ste minuut, maar Remco Kramer pareerde vakkundig, eindstand 1-1.
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Burgemeester Cammaert
Provincie scherpt
ambieert geen herbenoeming revisievergunning Corus aan
Mr. P.A.G. Cammaert (geboren 1950
te Hulst) heeft aangegeven om per 15
september 2009 geen herbenoeming
als burgemeester van Velsen te
ambiëren. Peter Cammaert geeft er
de voorkeur aan om zijn tijdens zijn
burgemeestersloopbaan opgedane
ervaring in een andere professionele
omgeving in te zetten.

Naar aanleiding van de uitspraak
van de Raad van State heeft
de provincie Noord-Holland de
revisievergunning voor Corus
aangepast. Hieronder leest u de
belangrijkste wijzigingen in de
vergunning. De nieuwe vergunning
ligt vanaf 7 november 2008 voor
zes weken ter visie, vervolgens is
de vergunning van kracht. Beroep
kan worden ingesteld bij de Raad
van State. De Milieudienst IJmond
beoordeelt de nieuwe vergunning
in opdracht van de gemeenten
Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
De milieudienst bekijkt daarbij
of de punten waarvoor de drie
gemeenten aandacht vroegen mee
zijn genomen in de vergunning.
De milieudienst verwacht binnen
enkele weken met een reactie te
komen.

Op 15 september 2003 trad Peter
Cammaert aan als burgemeester van
Velsen. Gedurende zijn Velsense periode
gaf Cammaert leiding aan belangrijke
ontwikkelingen op het gebied van
veiligheid waaronder de actualisering
van de crisisbeheersingsplannen, de
oprichting van de Veiligheidsregio
Kennemerland en de versterking van de
relatie met Corus op veiligheidsgebied.
Hij droeg ook bij aan het stoppen van de
ammoniaktransporten door Velsen.
In 1993 werd Peter Cammaert benoemd
tot burgemeester van de Limburgse
gemeente Simpelveld. Daar vertrok hij
in 1997 om burgemeester te worden van
de Overijsselse gemeente Oldenzaal.
In 2003 benoemde Hare Majesteit
de Koningin de heer Cammaert tot
burgemeester van Velsen. Peter
Cammaert heeft dus ruim 15 jaar het
ambt van burgemeester vervuld.

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

gesprekken 2007 worden hiervoor
uitgenodigd. Wij nodigen u van harte
uit om als toehoorder aanwezig zijn
op de publieke tribune tijdens deze
rondetafel die gepland staat op:
woensdag 12 november 2008
vanaf 18.45 uur tot
(uiterlijk) 22.00 uur
in de raadzaal van het stadhuis
Het College zal bij de keuze en
de besluitvorming voor één van
de gepresenteerde plannen, de
uitkomst van het rondetafelgesprek
meewegen.

Verwijderen openbare telefooncellen
Met de komst van de mobiele
telefoontjes is de behoefte aan openbare
telefooncellen sterk afgenomen. Bij een
aantal telefooncellen is de belbehoefte
zo sterk verminderd dat KPN binnenkort
overgaat tot het verwijderen van

de telefooncellen op de volgende
lokaties: Aurora Bastion bij nr. 8, Lange
Nieuwstraat bij nr. 422, Broekbergenlaan
bij nr. 47 en Willem de Zwijgerlaan bij
nr. 108. De verwijderingen zullen na
15 november plaatsvinden.

Corus heeft voor haar productieproces
een vergunning nodig op basis
van de wet Milieubeheer. De
provincie Noord-Holland is de
instantie die deze vergunning,
revisievergunning geheten, verleend.
Dat is in 2007 gebeurd. Inzet van
de revisievergunning was een
vermindering van de uitstoot van
stof, zowel fijnstof als grof stof. In de
vergunning waren ook verplichtingen
opgenomen voor onderzoek naar
technieken voor verdere reductie van
stof, geur en de uitstoot van zware
metalen. Tegen de vergunning is
beroep aangetekend bij de Raad
van State. De Raad van State heeft
in mei 2008 aangegeven dat de
revisievergunning voor Corus op 19
punten aangepast moest worden.
Vorige week heeft de provincie de
aangepaste vergunning afgegeven.
In het proces voorafgaand aan de
vergunningverlening is er voortdurend
overleg geweest met Corus en de
VROM-inspectie. Daarnaast heeft
de provincie ruimte gemaakt in de
krappe tijdsplannning om op een
aantal momenten de bezwaarmakers
(Milieufederatie, MOB en Dorpsraad
Wijk aan Zee) te consulteren.
Op welke punten is de vergunning
aangescherpt?
Doekfilter
Er is een doekfilter voor ruimteontstoffing voorgeschreven. Dat
moet in december 2010 worden
toegepast. Bovendien moeten de
mogelijkheden voor doekfilters
op verschillende bronnen van de
sinterfabriek onderzocht worden.
Voor het gebruik van een doekfilter
voor de procesgassen wordt eerst
een proefinstallatie gebouwd. In de
vergunning is opgenomen dat, als
blijkt dat de proefinstallatie goed

werkt, uiterlijk in 2013 een dergelijk
doekfilter aangebracht moet zijn.
Vaker meten
Mede dankzij de inbreng van
bezwaarmakers is in de voorschriften
opgenomen dat de uitstoot van met
name zware metalen en dioxines
veel vaker gemeten moet worden.
De uitstoot van Corus wordt op die
manier veel betrouwbaarder in kaart
gebracht.
Geur
Er zijn geurbeperkende maatregelen
opgenomen. Corus moet
bijvoorbeeld het gebruik van de
droge putten bij de hoogovens
terugdringen, de emissies van de
Kooksfabrieken 1 en 2 verminderen
en binnen 3 jaar rookgascondensatie
aanbrengen in de schoorstenen
van Hoogovens 6 en 7. Deze
maatregelen hebben bovendien
een positief effect op de uitstoot
van PAK’s (polyaromatische
koolwaterstoffen). Ook is
opgelegd dat er binnen 1 jaar een
vervolgonderzoek naar verdere
reductiemogelijkheden moet
plaatsvinden
Hergebruik van afvalstoffen
De Raad van State heeft in haar
uitspraak aangegeven dat de
provincie onvoldoende inzicht
had in de milieugevolgen van het
hergebruik van de afvalstoffen. Direct
na de uitspraak heeft de provincie
Corus gevraagd te starten met
onderzoek naar de samenstelling
van de afvalstoffen en te stoppen
met het hergebruik van een aantal
stoffen die sowieso niet meer
vergund worden. De afvalstoffen
zijn opgedeeld in groen en rood.
De groene afvalstoffen hebben een
lage milieubelasting en mogen door
Corus hergebruikt worden. De rode
afvalstoffen mogen niet meer ingezet
worden, met uitzondering van een
slikstroom uit de pelletfabriek. Deze
stroom bestaat voor 95% uit water
en is daardoor niet af te voeren of
op te slaan. Corus heeft tot uiterlijk
1 november 2009 de tijd om de
bedrijfsvoering aan te passen.
Gezondheidsonderzoek
Minister Cramer van VROM heeft het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM) opdracht gegeven
te onderzoeken of de stoffen die
Corus uitstoot, de gezondheid
van de bewoners van de IJmond
kunnen schaden. Indien nodig kan
de vergunning op deze uitkomsten
worden aangepast.
De gehele vergunning is ook in te zien
via de website van de provincie NoordHolland www.noord-holland.nl onder
het kopje Milieu en dan Vergunning en
handhaving> milieuvergunning.
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Goede gesprekken op
informatieavond Stratingplantsoen
Op woensdagavond 29 oktober
waren ongeveer 25 omwonenden
en belangstellenden naar De Mel
in Velsen Noord gekomen om te
praten over de uitgangspunten en
wensen voor de herinrichting van het
Stratingplantsoen.

de gemeentelijke vertegenwoordigers
verder te praten. Een aantal mensen
heeft van de gelegenheid gebruik
gemaakt om het reactieformulier in te
leveren met daarop hun ideeën, wensen
en aandachtspunten voor het ontwerp
van het Stratingplantsoen.

Zinvolle discussie
Na een korte presentatie was er ruim
de tijd om met vertegenwoordigers van
de gemeente en met elkaar te praten
over allerlei zaken in en rondom het
Stratingplantsoen. De discussie ging
onder andere over de aanwezigheid van
een voetbalkooi en zorg daarover wat
betreft overlast voor omwonenden. Hierbij
kon de eveneens aanwezige wijkagente
een zinvolle bijdrage leveren in het
gesprek. De groene uitstraling en de
mooie, volwassen bomen zijn naar voren
gekomen en genoemd als waardevol en
belangrijk om te behouden.
Na de gezamenlijke discussie was er de
gelegenheid om 1 op 1 met elkaar en met

Jeugdige creativiteit
Een bijzonder onderdeel op deze avond
was de tentoonstelling van de vele
prachtige tekeningen en zelfgemaakte
modellen van de leerlingen van groep
5 t/m 8 van de basisschool De Triangel.
Het enthousiasme en de creativiteit over
de speelplekken in het Stratingplantsoen
waren daarin heel duidelijk af te lezen.
Natuurlijk verdient deze inzet waardering
in de vorm van een kleine verrassing
voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 van
De Triangel.

Fotograaf: Reinder Weidijk

Vlak voor 21.00 uur kon deze zinvolle
en overwegend positieve avond worden
afgesloten.
Vervolg
Nadat alle wensen en ideeën zijn
geïnventariseerd wordt bekeken welke
en op wat voor manier deze verwerkt
kunnen worden in het ontwerp voor het
plantsoen en de speelplekken. Naar
verwachting is het eerste schetsontwerp
voor het einde van het jaar klaar en
kan het gepresenteerd worden aan de
buurtbewoners en belangstellenden.
Streven is om in ieder geval de
speelplekken voor de zomer van 2009
gerealiseerd te hebben.

Fotograaf: Ko van Leeuwen
De heer Hein Princen, oud ambassadeur in Sri Lanka, spreekt de aanwezigen toe.
Op de eerste rij van links naar rechts: de heer Kees Hindriks en de heer Dion van
de Berg (Pax Christi).

Galle: Levendige discussie
Maandagavond 3 november
discussieerden raadsleden,
organisaties, bedrijfsleven en
“gewone” Velsenaren over de
stedenband met Galle. Centraal stond
de vraag welk soort hulp vanuit de
gemeente Velsen nog mogelijk is
in een land waar zoveel problemen
zijn op het gebied van democratie,
mensenrechten en etnische
conﬂicten. Na een inleiding door
burgemeester Cammaert waren er
verschillende sprekers die, elk vanuit
hun eigen invalshoek, een beeld
gaven van de situatie in Galle en
van de (on)mogelijkheden om iets te
betekenen voor de bevolking.
Vooral het persoonlijk relaas van
Kees Hindriks maakte veel indruk.
De bijeenkomst stond onder
de vaardige leiding van Henk
Eggermont, burgemeester van Stede
Broec. Hij leidde de ruim zeventig
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MEDEDELINGEN
Adres
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Receptie
U kunt van maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00
uur met al uw vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak
maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur bellen met de
afspraken- en infolijn van Burgerzaken tel. (0255) 56 73 23.
Ondernemersloket
Telefoon: (0255) 56 74 36
Bereikbaar maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot
14.00 uur. ondernemersloket@velsen.nl.
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor algemene informatie over wetgeving, beleid en procedures. Ook wordt
informatie verstrekt over verzoeken die in procedure zijn en over de

aanwezigen langs een aantal
prikkelende stellingen die volop stof
boden tot gedachtenwisseling. Door
middel van stemkastjes werden de
standpunten van het publiek gepeild.
Hulp en contact van burger tot burger,
in kleine, praktische en tastbare
vorm werd algemeen gezien als
het meest zinvol. Het onderhouden
van een werkbare relatie met het
totalitaire bewind vonden de meeste
aanwezigen onvermijdelijk. Ook
was er aandacht voor het feit dat
een vriendschapsband wederkerig
moet zijn, al zal de Velsenaar op een
andere manier iets uit de relatie halen
dan de inwoner van Galle.
De avond was niet bedoeld om
besluiten te nemen maar om ideeën
te vergaren als input voor later te
nemen beslissingen omtrent de
stedenband. In die opzet is de avond
uitstekend geslaagd.

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

vrije inloop

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

voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het Centrum voor Werk en
Inkomen (CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur.
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop uw burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.
WMO-loket
Telefoon: (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1 IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp bij het
huishouden).
- Informatie over schuldhulpverlening.
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties
Brandweer
Post Velsen-Zuid, Veiligheidsregio Kennemerland
Telefoon: (0255) 53 23 24
E-mail: Adm.brandweer@velsen.nl
Voor vragen over preventie, tel. (0255) 53 23 24
E-mail: preventie@velsen.nl
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MEDEDELINGEN
AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij
Burgemeester en Wethouders terecht om te praten
over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, e-mail
info@velsen.nl.
Voor vragen over:
- handhaving, personeel en organisatie, openbare orde,
brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken,
communicatie, burgerzaken, mondiale bewustwording,
regionale samenwerking, dierenwelzijn (inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot burgemeester
mr. P.A.G. Cammaert

Sessie 2-2
20.00 - 21.00 uur

Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap

straat en huisnummer
Sessie 3-1
19.00 - 19.55 uur

Stand van zaken De Meergroep

Sessie 3-2
20.00 - 21.00 uur

Integraal Accommodatiebeleid

Over alle agendapunten kan worden ingesproken.
Om te kunnen inspreken kunt u zich tot uiterlijk
woensdag 12 november aanstaande, 16.00 uur melden
bij de Griffie, tel. (0255) 56 75 02 of via e-mail:
griffier@velsen.nl
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd - dat kan via e-mail: griffier@velsen.nl,
- dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de
raadsleden doorgestuurd.

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

Raadsvergadering - aanvang 22.15 uur

- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken,
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen,
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken (waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust,
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, en project Kustvisie
kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt
Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

RAADSPLEIN 13 NOVEMBER 2008
Donderdag 13 november 2008 vanaf 19.00 uur vergadert de gemeenteraad weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
De agenda voor de Carrousel is als volgt:
Raadzaal
Sessie 1-1
19.00 - 20.25 uur
Sessie 1-2
20.30 - 22.00 uur

Multifunctionele Accommodatie
De Binnenhaven
Havenvisie

Raadzaal
1R Opening
2R Vaststellen van notulen en besluitenlijst raadsvergadering 30 oktober 2008
3R Afhandelen lijst van aan de raad gerichte brieven
Debatstukken
4R Landschappelijke en ecologische visie De Biezen e.o.
Besluitvorming
5R Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
Schadeschap Luchthaven Schiphol
6R Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein Grote Hout
7R Bestemmingsplan Bedrijventerreinen VelsenNoord
8R Bestemmingsplan Oud-IJmuiden-West
9R Benoeming lid Rekenkamercommissie
10R 2e tussenrapportage 2008 gemeente Velsen
11R Ruimtelijke Richtlijnen voor het plaatsen van
antenne-installaties
12R Wijziging begroting 2008 en begroting 2009 incl.
meerjarenraming De Meergroep (onder voorbehoud)
13R Motie inzake wijkgericht werken
Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze
tijdig is ingeleverd - dat kan ook via de mail naar
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
Het Raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie
van het stadhuis aan het Dudokplein evenals bij de
bibliotheek van Velsen, Dudokplein te IJmuiden
De sessies in de Raadzaal en de raadsvergadering zelf
worden vanaf 19.00 uur live uitgezonden op de lokale
zender Seaport TV. De agenda en een korte inhoud van
sommige agendapunten zijn ook te lezen bij Seaport
TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.
Op de website treft u een greep uit het raadsplein aan
waarin een aantal onderwerpen worden toegelicht.
U kunt deze greep ook thuis ontvangen via de e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl
De raad heeft in zijn vergadering van 30 oktober 2008
een besluit genomen over het volgende onderwerp:

Commissieruimte 1
- Bestemmingsplan Driehuis/Velsen-Zuid
Sessie 2-1
19.00 - 20.00 uur

Aanvulling beleidsplan
Windturbines

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

Commissieruimte 2

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, Telstar
en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum IJmuiden,
Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich wenden tot
wethouder AnneMieke Korf

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

KAPVERGUNNINGEN

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

aantal en soort

Herculesstraat 10

1 pruimenboom en
1 Zweedse meelbes
Lorentzstraat 66
1 taxus
Driehuizerkerkweg 44
2 iepen, 1 den, 1 hulstboom en 12 coniferen
Burg. Enschedélaan 59
1 beuk en 1 kastanjeboom
Burg. Weertsplantsoen 8 1 goudconifeer en
1 blauwspar
Gijzenveltplantsoen ong. 2 iepen, 1 meidoorn,
3 esdoorns, 5 sierkersen
en 9 populieren
(bomen mogen worden gekapt vanwege de nieuwbouw
en nieuwe infrastructurele aanpassingen ten behoeve
van het Stadspark IJmuiden)
Dagtekeningen voor deze kapvergunningen is
4 november 2008.
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-256-2008 Briniostraat 16 te IJmuiden; het veranderen van een schoolgebouw (inpandig)
BP-257-2008 Edisonstraat 22 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van de 2e verdieping
van een woning
BP-258-2008 Middenhavenstraat 34E te IJmuiden; het
veranderen van 2 bedrijfsunits in een winkel
met industriefunctie (nrs. 34 E en 34 F)
BP-259-2008 Halkade 33 te IJmuiden; het plaatsen
van een snackkios (tijdelijk)
BP-260-2008 Popelstraat ong. te IJmuiden; het oprichten van een ketenpark (tijdelijk)
BP-261-2008 De Savornin Lohmanlaan 10 te VelsenZuid; het veranderen en vergroten van
een woning
BP-262-2008 IJmuiderstraatweg 15 te IJmuiden;
het legaliseren van een dakterras
BP-263-2008 Industriestraat 17E te IJmuiden; het
veranderen van een bedrijfsunit
BP-264-2008 James Wattstraat 2 te IJmuiden; het
veranderen en vergroten van een
bedrijfsgebouw
BP-265-2008 Wagenmakerstraat 21 te Velserbroek; het
veranderen van een bedrijfsgebouw
BP-266-2008 Rijksweg 243A te Velserbroek; het veranderen en vergroten van een kantoor/berging
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG FASE 2
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B2-12-2008 Vlietweg 20 te Santpoort-Noord; het veranderen en vergroten van een hotel
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl

MEDEDELINGEN
BOUWAANVRAAG LICHT
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-341-2008 Cypressenstraat 31 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw
BL-342-2008 Tolsduinerlaan 14 te Velsen-Zuid; het
plaatsen van een erfafscheiding en een
groendrager
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERPVRIJSTELLING/
ONTHEFFING BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing op grond van de WRO te verlenen voor:
BP-328-2007 Valeriuslaan 86 te Driehuis; het veranderen en vergroten van een bovenwoning
met een dakopbouw
BP-225-2008 Velserduinweg 292B te IJmuiden; het
oprichten van een garage
BP-227-2008 Middenduinerweg 16 te SantpoortNoord; het veranderen en vergroten van
een woning met een uitbouw en het vergroten van een berging
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken ter
inzage van 6 november t/m 18 december 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERPVRIJSTELLING/
ONTHEFFING BINNENPLANS
Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde
bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking
te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/
binnenplanse ontheffing. De stukken liggen bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering van 7 t/m 21
november 2008
BP-232-2008 Evertsenstraat 7 te IJmuiden; het vergroten van een dakopbouw en het maken
van een dakterras

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

ONTWERPBESLUIT
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens monumentenvergunning te
verlenen voor:
MO-12-2008 Wüstelaan 103 te Santpoort-Noord; het
plaatsen van een muur met poortdeur
Conform het bepaalde in artikel 14a van de woningwet
liggen de stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken ter
inzage van 6 november t/m 18 december 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

RIJKSMONUMENTENVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft monumentenvergunning verleend voor:
MO-4-2008 Evertsenstraat 2 te IJmuiden; het restaureren en intern verbouwen van een rijksmonument (voormalig filtergebouw)
Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken ingaande op de dag na
verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Bij verzending van het beroepschrift per post moet het
beroepschrift voor het einde van deze termijn zijn
bezorgd. Dit beroepschrift schorst de werking van het
besluit niet. Op grond van artikel 8.1 van de Algemene
wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden de voorzieningrechter van de rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen,
dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook beroep is
ingesteld.

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
B2-11-2008 Boterdijkweg 1 te Velserbroek; het
oprichten van een bedrijfsgebouw
BL-299-2008 Wijk aan Zeeërweg 150 te IJmuiden; het
plaatsen van een dakkapel (voorzijde)
BL-311-2008 De Genestetlaan 24 te Driehuis; het
plaatsen van een dakkapel (zijkant)
BL-321-2008 Waterranonkel 20 te Velserbroek; het
veranderen en vergroten van een woning
met een erker
BL-322-2008 Westbroekerweg 65 te Velserbroek; het veranderen van de voorgevel van een woning
BL-323-2008 Marie Jungiusstraat 9 te Velserbroek; het
plaatsen van een dakkapel (achtergevel)
BP-191-2008 Evertsenstraat 4 te IJmuiden; het oprichten van een vrijstaande woning
BP-205-2008 Jan Pieterszoon Coenstraat 143 te IJmuiden;
het veranderen en vergroten van de
2e verdieping van een woning
BP-210-2008 Kennemerlaan 38 te IJmuiden; het veranderen van een restaurant tot eetcafé
BP-229-2008 Da Costalaan 54 te Driehuis; het veranderen en vergroten van de 1e verdieping
van een woning
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende
6 weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD).

SLOOPVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-86-2008 Van Dalenlaan 59 te Santpoort-Zuid; het
verwijderen van diverse asbesthoudende
materialen (nrs. 59 t/m 169 en 174 t/m 318)
SL-107-2008 Bellatrixstraat 237 te IJmuiden; het slopen
van diverse asbesthoudende materialen
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende
6 weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD).

Grote verkeerscontrole op de A4
Regio- Op de Rijksweg A4 heeft
de politie Kennemerland in de
nacht van vorige week vrijdag op
zaterdag in samenwerking met
de diverse partners een grote
verkeersveiligheidscontrole gehouden tussen 21.15 en 05.00
uur. Aan deze controle werkten
mee: de Belastingdienst, Motorrijtuigenbelasting, Douane, Inspectie Verkeer en Waterstaat,
Rijkswaterstaat, Veilig Verkeer
Nederland, de Wegenwacht, de
ANWB en de KLPD (Korps Landelijke Politiediensten). Hoofddoel voor de politie van deze
grote controle was het bevorderen van de verkeersveiligheid op
snelwegen. Voor deze controle
werden twee rijbanen van de A4
in de richting van Amsterdam afgesloten en werden honderden

voertuigen naar de controlelocatie geleid op de parkeerplaats
nabij het brugrestaurant.
Bij alle gecontroleerde bestuurders werd door de politie een
blaastest afgenomen. Van de vele honderden bestuurders bleken acht bestuurders onder invloed van alcohol. Twee buitenlandse drankrijders kregen een
rijverbod en zij konden na overleg met de officier van justitie
hun boete afkopen voor een bedrag van resp. 1.550 en 650 euro.
In vijf personenauto’s werd
drugs aangetroffen. Op de controlelocatie was een drugsexpert
van de recherche aanwezig en
een narcoticahond van de KLPD.
Viermaal werd softdrugs aangetroffen (vnl. hennep) en eenmaal

harddrugs.
Tientallen technische gebreken werden aangetroffen door
de politiemensen en de afdeling
Verkeersondersteuning. 31 Bekeuringen werden uitgeschreven voor voertuigen met onder
andere gladde banden, lekke
uitlaten, geluidsoverschrijding
en voor het rijden zonder verzekering, niet handsfree bellen,
niet APK-gekeurde auto’s, het
niet kunnen tonen van het rijbewijs en vier bestuurders ontvingen proces verbaal voor het rijden zonder rijbewijs. Het regionaal milieuteam trof bij een bestuurder vier vuurpijlen aan. De
vuurpijlen werden direct in beslag genomen en tegen de bestuurder is proces verbaal opgemaakt.

Zowel de politie als de Belastingdienst maakten gebruik van een
ANPR (automatic numberplate recognition). Deze kentekenlezende apparaten hebben een
computerbestand dat gevuld is
met kentekens die gekoppeld
zijn aan bijvoorbeeld openstaande boetes, gestolen voertuigen,
notoire drankrijders, signaleringen, katvangers, belastingschulden etc. Na een signaal werd dit
direct doorgegeven aan de motorrijders van de politie, die de
betreffende bestuurders naar de
controles begeleidden.
Hierdoor kon een man worden aangehouden die als gezocht stond gesignaleerd; hij
werd ingesloten op het politiebureau. Een bestuurder die
zijn openstaande verkeersboe-

tes van 2.000 euro niet kon betalen, werd eveneens ingesloten. Ook werden drie zogenaamde katvangers aan de kant gezet
en gecontroleerd. Een katvanger bij voertuigen is iemand op
wiens naam een kenteken van
een voertuig wordt gezet, maar
die niet de werkelijke bezitter
of gebruiker van het voertuig is.
Het voertuig blijft dan vaak onverzekerd en de motorrijtuigenbelasting of verkeersbelasting en
eventuele verkeersboetes worden niet betaald.

