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Rode ballonnen in Santpoort
Santpoort-Noord - Op 15 no-
vember is Sinterklaas in het land 
gekomen. Het was weer een heel 
spektakel maar ze zijn weer op 
tijd aangekomen, in Almere om 
precies te zijn. De ballonnen van 
de Ballonnenpiet zijn door heel 
Nederland verspreid. Ze zijn in 
Amsterdam, Rotterdam en zelfs 
in Maastricht gevonden. Op 16 
november vonden drie kinde-

ren uit Santpoort-Noord ook een 
aantal rode ballonnen in hun 
straat. Wieger Jansen, Ab en Gijs 
de Wit hebben alle ballonnen uit 
de bomen en struiken gehaald 
waar ze waarschijnlijk ‘s nachts 
zijn ingewaaid. Diezelfde avond 
hingen ze de ballonnen bij hun 
schoen, zodat de ballonnen piet 
de ballonnen kon ophalen en het 
pietenhuis ermee kan versieren.

College doet voorstel Grote Buitendijk
Huizen en bedrijven in groenstrook
Velserbroek – De groenstrook 
tussen de Grote Buitendijk en 
de A9 zal worden bebouwd. Sa-
men met belanghebbenden wer-
den in een werkgroep de ver-
schillende mogelijkheden beke-
ken. Dit leidde tot vijf modellen. 
Model 1 was de nuloptie, waar-
in alles blijft zoals het is. Mo-
del 2 kreeg de naam Park mee 
en gaat uit van de aanleg van 
een park. Model 3, Wonen on-
derdeel Velserbroek, gaat uit 
van een gemengde ontwikkeling 
van woningbouw en bedrijven. 
Het sportpark blijft op dezelfde 
plek, wel is er ruimte voor de ge-
wenste uitbreiding van voetbal-
vereniging VSV. In plan 4, Sport 
in het midden, verhuist VSV naar 
het centrale deel, optioneel de 
rugbyclub en de tennisclub aan 
weerszijden daarvan en woning-
bouw daar omheen. Plan 5 ten-
slotte, Wonen Hofgeest, laat VSV 
verhuizen naar een locatie langs 
de A9, weer eventueel met de 
rugby en tennis. Op de achter-
gebleven sportvelden zou dan 
plaats zijn voor woningbouw.
Dinsdagavond waren leden van 

de werkgroep en raadsleden in 
het stadhuis bijeen, om van ver-
antwoordelijk wethouder Anne-
Mieke Korf te horen welk model 
de voorkeur van burgemeester 
en wethouders heeft. Zij vertel-
de dat er gekozen is voor model 
3, omdat dit budgettair neutraal 
zou zijn; waarbij wel gelet moest 
worden op de ecologische zone, 
verkeersoverlast en beperkte be-
drijfsruimte. Floor Bal, voorzitter 
van VSV, is teleurgesteld. ,,Dit 
wordt de doodsteek voor VSV’’, 
zegt hij. ,,We kunnen er dan wel 
twee velden bij krijgen, maar dat 
vraagt ook om voorzieningen, 
zoals kleedkamers. Daar is geen 
ruimte voor. Iedereen is met een 
kluitje in het riet gestuurd, dit 
wordt alleen ondersteund door 
het ambtelijk apparaat. Er zijn 
ook geen sociaal maatschappe-
lijke voorzieningen, dat had ons 
plan wel.’’ Herman Labee, van 
de werkgroep Velserbroek Oost: 
,,Een integrale visie, waarbij ge-
keken wordt naar de toekomst, 
de bevolkingsopbouw en de wo-
ningbehoefte zou me heel wat 
waard zijn. Dat vind ik in geen 

enkel model terug.’’ Mark Nie-
wenweg van Bouwonderneming 
Scholz, grondeigenaar en hoofd-
sponsor van VSV: ,,Voor dit model 
is puur op economische gronden 
gekozen’’, zegt hij. ,,Ik heb sterk 
het idee dat de argumenten van 
de werkgroep niet meegenomen 
zijn en dat ons uitgangspunt tot 
uitbreiding niet serieus genomen 
wordt.’’
Het is nu aan de gemeenteraad. 
Die buigt zich over het model in 
drie zittingen: een beeldvormen-
de, een oordeelsvormende en 
een besluitvormende. Dan wordt 
eind februari, begin maart 2009 
de definitieve keuze bekend. 
(Carla Zwart)

Het is tijd voor u.
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In het Pieter Vermeulen Museum

‘Een opgeruimd bos’
is goed ontvangen
Driehuis - De eerste voorstelling 
van ‘Een opgeruimd bos’ is goed 
ontvangen. Veel kinderen heb-
ben vorige week genoten van de 
vertelvoorstelling, die gaat over 
vreemd bezoek. 
Er gebeuren vreemde dingen in 
het bos en de dieren vinden het 
maar niets. Ze gaan op onder-
zoek uit. Zullen ze de vreemde 
bezoeker vinden?
De voorstelling is nog te bezoe-
ken op woensdag 26 november, 
om 14.00 uur, voor kinderen van 
3 tot en met 6 jaar. Daarna is er 
gelegenheid tot knutselen. De 
kosten zijn 2 euro per kind en  
2,50 euro voor volwassenen. Er is 
plek voor 15 kinderen, er zijn nog 

enkele plaatsen vrij.
Wie verzekerd wil zijn van een 
plek kan zich opgeven via het 
emailadres: info@pieter-ver-
meulen-museum.nl of telefoon-
nummer: 0255-536726. Meld op 
tijd aan want vol is vol. 
Voor de wat oudere kinderen, 
vanaf 9 jaar, is er de tentoonstel-
ling ‘Hé Wattje’, een
interactieve tentoonstelling met 
een leuke speurtocht waarbij 
je van alles te weten komt over 
hoe bijvoorbeeld wind- en zon-
ne-energie werkt, wat fossiele 
brandstoffen zijn, en hoe je zelf 
energie kunt leveren en bespa-
ren. Kortom een middag voor het 
hele gezin.

e2,- korting 
bij inlevering van deze bon voor ‘Voor god noch Vaderland’ op 
22 november 2008 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

André Manuel in
het Witte Theater
IJmuiden - Zaterdag 22 no-
vember om 20.30 uur staat An-
dré Manuel op de planken met 
‘Voor God Noch Vaderland’ van 
het Witte Theater aan de Kanaal-
straat 257 in IJmuiden.
Theater dat conflicten veroor-
zaakt wordt bijna niet meer ge-
maakt. Er is vooral amusement. 
André Manuel wil cabaret ma-
ken vanuit zichzelf, politiek, ge-
engageerd. Hij is een vrij links 
mannetje. Een cabaretier kan 
weinig veranderen, maar Ma-
nuel wil zich niet neerleggen bij 
de misstanden die hij signaleert. 
Zijn oplossing: harde grappen. 
Voor hem is niets heilig. ‘In prin-

cipe zijn er voor mij meer zaken 
heilig dan voor een gelovige. Het 
menselijk lichaam is heilig voor 
mij. Ik zou nooit iemand de strot 
door kunnen snijden. Als een op-
vatting heilig wordt, loopt het uit 
de hand. Dat zijn ook de mooiste 
onderwerpen. Dan kan ik op de 
tenen gaan staan die het mees-
te zeer doen: het geloof in een 
profeet of het geloof in de vrije 
markt. Nederlanders zijn goed te 
pakken als je aan hun dagelijkse 
genot komt, aan hun consump-
tie. Leg Nederlanders een week 
droog...’ Zie ook www.harrykies.
nl. Toegang normaal 11 euro, 
met bon 9 euro.

In ’t Mosterdzaadje:
Wit-Russisch Trio
en liedjes van Toon Hermans 
Santpoort-Noord - Op vrij-
dag 21 november om 20.15 uur 
komen drie musici in ’t Mos-
terdzaadje die samen studeer-
den aan de Muziekacademie in 
Minsk en hun opleiding buiten 
Wit-Rusland hebben voortgezet. 
Het zijn de fluitiste Dasha Belti-
ukova, de pianist Sergey Smirnov 
en de cellist Dmitry Tsypkin. Zij 
gaan trio’s spelen van Glinka en 
Weber. Voor cello en piano wordt 
de cellosonate van Prokofiev uit-
gevoerd.
Dasha studeerde aan het Am-
sterdams Conservatorium. Ser-
gey in Den Haag en Dmitry in 
Parijs. Hun basisopleiding be-
gon op de school voor muziek-
begaafde kinderen in Minsk.  
Het is bijzonder dat deze jonge 
mensen, die vanaf hun kindertijd 
al samen musiceren, nu zo ver 
van huis in het Santpoortse als 

trio optreden.
Op zondag 23 november kunnen 
liefhebbers van de liedjes van 
Toon Hermans hun hart ophalen. 
Te gast is Philip Paar.
In het programma Langs Wolk 
en Regenboog maakt hij samen 
met  pianist Coen van Orsouw jr. 
( jarenlang de vaste pianist van 
Toon Hermans zelf) een Tour de 
Chant langs de muziek van Toon. 
Maurice Hermans (zoon van) 
voert de regie.
Zowel de ontroerend mooie, als 
de humorvolle liedjes en teksten 
van Toon zullen voor het voetlicht 
worden gebracht.
’t Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29, tel. 023-5378625
Een half uur voor aanvang is de 
zaal open. 
Toegang vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.

OTK speelt ‘Speelgoed-
museum op stelten’
IJmuiden - Nog eventjes en dan 
is het zover: dan staat OTK, de 
Onderwijzers Toneelvereniging 
Kennemerland, alweer voor de 
62-ste keer in de Stadsschouw-
burg Velsen. 
Na de zomervakantie zijn de juf-
fen en meesters gaan repete-
ren om eind november weer een 
mooi stuk neer te kunnen zet-
ten. 
Ditmaal is er gekozen voor 
‘Speelgoedmuseum op stelten’ 
van R. Maayen. Het stuk gaat 
over een speelgoedmuseum, de 
trotse bezitter van vijf levensgro-
te poppen. De absolute pronk-
stukken zijn Pierrot en Pierrette 
uit de Gouden Eeuw. 

Op een nacht gebeurt er iets 
verschrikkelijks. Eén van de twee 
gouden poppen wordt gestolen. 
De ander is daar zo van onder-
steboven dat ze spontaan stuk 
gaat. 
De overige drie poppen beslui-
ten het er niet bij te laten zitten. 
Een spannend avontuur staat 
hen te wachten. 
De voorstellingen vinden plaats 
op 25, 26, 27 en 28 november 
in de Stadsschouwburg Velsen, 
aanvang 19.30 uur. 

Kaarten á 6 euro zijn te verkrij-
gen bij de Stadsschouwburg, tel. 
0255-515789 of via www.stads-
schouwburgvelsen.nl 

Sinterklaasbingo
Santpoort-Zuid - Op vrijdag-
middag 28 november is iedereen 
van harte welkom in ’t Brederode 
Huys. De Vereniging Santpoorts 
Belang organiseert deze middag
een gezellige bingo waar ge-
speeld wordt om vele leuke prij-
zen.
De aanvang van de bingo is 
14.00 uur en de toegang is gra-
tis. ’t Brederode Huys, Bloemen-
daalsestraatweg 201, Santpoort-
Zuid, telefoon 023-5383016, 
www.santpoortsbelang.nl.
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Winkelcentrum Velserbroek
Rij mee met de ‘Pietentrein’
Velserbroek - Op zaterdag 22 november van 10.00 tot 17.00 uur 
kunnen alle kinderen meerijden met de Pietentrein in Winkelcen-
trum Velserbroek. De Pietentrein is een acht meter lange trein. De-
ze minitrein heeft geen rails en is overal inzetbaar. De trein heeft een 
originele en hoogwaardige animatie en is geschikt voor jong en oud. 
De Machinisten-Piet is de baas over de trein. Hij kondigt het vertrek 
aan, zorgt voor een gezellige rit en brengt alle passagiers weer vei-

Stout in de Zeewegbar
IJmuiden - Na lang wachten is 
het dan zover, Stout in de Zee-
wegbar! Nu de Zeewegbar een 
metamorfose heeft ondergaan 
mag de band Stout in deze en-
thourage natuurlijk niet ontbre-
ken. Daarom zullen zij dan ook 
op zaterdag 22 november het 
nieuwe podium betreden.
Stout speelt lekkere rock muziek 
zoals Grazy little thing van Queen 
tot een heerlijke meeschreeuwer 
Stil in mij van van Dikhout en al-

les wat daar tussen in hoort.
Stout bestaat uit zanger Har-
ry van Kaam, bassist Bart Boon, 
drummer Frank van Es, sologi-
tarist Dennis Hennevanger en 
slaggitarist Jeroen Mienis.
Om er dan ook een geweldige 
avond van te maken zien we jul-
lie graag verschijnen in de Zee-
wegbar rond de klok van 21.00 
uur.
Voor meer informatie: stoutonli-
ne.hyves.nl

Sint in Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid – Op zaterdag 
22 november organiseert Sant-
poorts Belang een sinterklaas-
feest voor alle kinderen tot 10 
jaar.
Om 14.00 uur is het verzame-
len bij ’t Brederode Huys aan de 
Bloemendaalsestraatweg 201. 
Dan volgt een korte rondgang 
met een heus dweilorkest. Kom 

allemaal verkleed, want er is een 
prijs voor de best verklede Sint 
en Piet. Na de optocht volgt er 
een grandioos feest in ’t Brede-
rode Huys. Er is een kleurwed-
strijd met mooie prijzen, Sinter-
klaas zelf zal later de winnaars 
bekend maken. En dan is het 
swingen geblazen tijdens de Pie-
tendisco.

Sinterklaas zal rond 13.20 uur 
aankomen bij het station Drie-
huis.
Sinterklaas in Santpoort-Zuid. 
Intocht om 14.00 uur bij ‘t Bre-
derode Huys.
Sinterklaas in Santpoort-
Noord. Sinterklaas zal om-
streeks 15.00 uur vertrekken van 
het land van de familie Scholz 
aan de Enschedelaan.
Donker in de duinen. Verzame-
len 16.00 uur bij infopaneel par-
keerplaats ingang Midden-He-
renduin, Duin en Kruidberger-
weg t.h.v. nr. 18 Driehuis/Sant-
poort-Noord. 2,50, kinderen/65+ 
1,50. Aanmelden verplicht via 
023-5411129 of www.npzk.nl.
RC de Ruimte, J.P. Coenstraat 
IJmuiden: RC meal. Schrijvers 
Gerard van Ennerik, Ingrid Baal 
en Martin Hendriksma lezen 
voor uit eigen werk. Kosten voor 
diner, incl. wijn en koffie 25,-. 
Aanvang 18.30 uur.
Bingo en loterij bij speeltuin De 
Veilige Haven in IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Topacteur Pierre Bokma in ‘De 
Koopman van Venetië’. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: André Manuel met 
‘Voor God Noch Vaderland’. Aan-
vang 20.30 uur. Zie kortingsbon 
in deze krant.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal: 
Røring ft. James La Velle. 23.00 - 
04.00 uur. 15,- vanaf 18 jaar. Ca-
fé: Woehoeoe ft. Llewy (Relax) & 
Friends. 23.00 uur. Toegang gra-
tis.

Zondag 23 november
 

Klaverjassen bij Otte, Bik en 
Arnoldkade IJmuiden. Aanvang 
10.00 uur, zaal open 09.00 uur.
Sinterklaasloop bij Suomi, 
Sportpark Groeneveen in Sant-
poort-Noord. Start 11.00 uur. In-
schrijven vanaf 09.30 uur.
Zaden en vruchten. Excursie 
start om 11.00 uur vanaf info-
paneel parkeerplaats Bleek en 
Berg, Bloemendaal.
Bijzondere bomenroute op 
Landgoed Elswout, vertrek 14.00 
uur bij de witte bank achter het 
poortgebouw. 2,50, kinderen/65+ 
1,50. Excursie is geschikt voor 
kinderen vanaf 7 jaar.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Cees Brandt ‘Oma’s’. 
Voor kinderen vanaf 3 jaar. Aan-
vang 14.30 uur. Vanaf 17.00 uur 
Bluestrain FM.
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden: Téada, de swingen-
de sensatie uit Ierland. Aanvang 
15.00 uur.
‘Langs Wolk en Regenboog’ 
liedjes van Toon Hermans in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal: 
Danko Jones. 20.30 uur. Toe-
gang 20,-. Café: Rock ‘n Roll Ad-
venture kids. 21.30 uur. Toegang 
gratis.

Maandag 24 november

Tineke Schouten in Kennemer 
Theater in Beverwijk. Kaarten 
vanaf 31 euro, via 0251-221453.

Dinsdag 25 november
 

Verkoop producten voor plaat-
selijke afdeling Rode Kruis. De 
Moerberg, 10.00 tot 13.00 uur.
Lezing over reuma en voeding 
in ‘t Brederode Huys, Bloemen-
daalsestraatweg 201 Santpoort-
Zuid. Van 10.00 tot 22.00 uur. 
Toegang 6,- incl. koffie/thee.
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden: ‘Jim Speelmans 
houdt huis!’. Aanvang 20.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: ‘Il Dolce E L’Amaro’. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 26 november 

Verkoop producten voor plaat-
selijke afdeling Rode Kruis. W.F. 
Visserhuis, 10.00 tot 13.00 uur.
Voorstelling ‘Een opgeruimd 
bos’ Aanvang 14.00 uur. Pieter 
Vermeulen Museum in Driehuis. 
Opgeven kan via info@pieter-
vermeulen-museum.nl of 0255-
536726.
Voorlichtingsavond diabetes in 
het restaurant van het Rode Kruis 
Ziekenhuis. Vanaf 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: ‘Il Dolce E L’Amaro’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.pa-
tronaat.nl): Café: Mist. 21.30 uur. 
Toegang gratis.

Donderdag 27 november

Verkoop producten voor plaat-
selijke afdeling Rode Kruis in 
Breezicht, 09.30 tot 12.30 uur.
Lezing vuurwerkangst de baas 
voor met name honden in het 
Dier Medisch Centrum Kenne-
merland in Velserbroek. Aan-
vang 19.30 uur. Toegang 10,-. 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Dansgroep Krisztina 
de Châtel. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal: 
Guus Meeuwis. Uitverkocht. 
23.00 tot 04.00 uur: LOS! Toe-
gang 5,-, gratis met studenten-
kaart. Café: Anathallo. 21.30 uur. 
Toegang gratis.

Donderdag 20 november
 

Dorien Teeuwisse & Gerard 
Bierstekeer in Grand Café La 
Belle, Zeeweg IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Popkoor Decibel. 
Jubileumconcert 50 jaar pop-
muziek. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Kleine zaal: Sky 
Saxon & The Seeds en The 
Madd met DJ Kruup. Aanvang 
20.30 uur. Toegang 13,-. Dom-
melsch zaal: LOS! 23.00-04.00 
uur. Toegang. Café: World-
lounge. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis. 

Vrijdag 21 november

Verkoop Israël producten, 
Zeeuwstraat 12 in Velsen-Noord. 
Van 10.00 tot 18.00 uur.
Bazar bij Baptisten Gemeente 
IJmuiden, Eemstraat 28-30. Van 
17.00 tot 20.30 uur.
Sterrentocht. Start 19.00 uur 
bij de voordeur van duincen-
trum De Zandwaaier, Zeeweg 
in Overveen. 2,50, kinderen/65+ 
1,50. Aanmelden verplicht via 
023-5411129 of www.npzk.nl.
Orgelconcert in de Engelmun-
duskerk met Dirk Out.
Klaverjassen in de kantine van 
Stormvogels, Zuiderkruisstraat 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Fluit, cello en piano in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 19 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.15 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Popkoor Decibel. 
Jubileumconcert 50 jaar pop-
muziek. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal: 
Krezip en Hit Me Tv. 20.30 uur. 
Uitverkocht. Kleine zaal: Kohfie 
Konnect. 20.30 uur. Toegang 9,-. 
Kleine zaal: One Off Feat. Nobo-
dy Beats the Drum Live. 23.00 - 
04.00 uur. Toegang 10,- vanaf 18 
jaar. Café: Paper Tiger. 22.00 uur. 
Toegang gratis.

Zaterdag 22 november
 

Bazar Baptisten Gemeente 
IJmuiden, Eemstraat 28-30. Ge-
opend vanaf 10.00 uur.
Aankomst 10.00 uur Sinter-
klaas per stoomtrein bij halte 
Hoogovens. 
Pietentrein in winkelcentrum 
Velserbroek rijdt van 10.00 tot 
1.700 uur.

Wat is
er te 
doen

50 euro 
voor minima
Velsen - Wie minder dan 120 
procent van de bijstandsnorm 
verdient, heeft recht op een een-
malige bonus van 50 euro. Deze 
eenmalige subsidie is door het 
rijk toegekend.
Aan mensen met een uitkering 
zal dit bedrag binnenkort wor-
den overgemaakt. Wie ook in 
aanmerking denkt te komen, kan 
een aanvraag doen bij de ge-
meente. Het is de bedoeling de 
bonus nog voor de kerst uit te 
keren.
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Goede doelen bij Iber 
Lengua voor Sibusiso
Haarlem-Noord - Op zoek naar 
hét Sinterklaas of kerstcadeau 
en tegelijkertijd een goed doel 
steunen? Ga dan naar de expo-
sitiedag bij Iber Lengua Taal en 
Cultuur BV op zondag 23 no-
vember van 13.00 tot 17.00 uur. 
Het thema van deze dag is ‘Pas-
sie: Bron voor ieders leven’.  Het 
instituut organiseert meerdere 
keren per jaar exposities, vanuit 
de gedachte dat bij het leren van 
een taal de cultuur minstens zo 
belangrijk is. Om deze gedachte 
kracht bij te zetten wordt, non-
profit, bekende en minder be-
kende kunstenaars de kans ge-
boden te exposeren in het pand 
in Haarlem.
Momenteel exposeren Haarlem-
mers Helen van Vuure en Wim 
Herkemij met hun schilderijen. 
De expositiedag zal om 13.00 uur 
geopend worden met een inlei-
ding met gedichten en muziek. 
Daarna zijn er rondleidingen met 
de kunstenaars.
Om 15.30 uur wordt een schilde-
rij geveild, waarvan de opbrengst 
naar Sibusiso gaat. Na de veiling 
zal een cheque aan de voorlich-
ter van Sibusiso worden over-
handigd. Sibusiso is een stich-
ting met een uniek programma 
voor verstandelijk gehandicapte 
kinderen en hun families. Sibu-
siso heeft een centrum in Tanza-

nia waar kinderen tijdelijk wor-
den opgenomen en waar tal 
van activiteiten plaatsvinden. De 
stichting is gericht op kinderen 
in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Bij 
een groot aantal kinderen is er 
naast de verstandelijke handicap 
ook sprake van een lichamelijke 
handicap. Sibusiso streeft ernaar 
het taboe rond handicaps te 
doorbreken en de acceptatie van 
verstandelijk gehandicapte kin-
deren in Tanzania te vergroten. 
Elk jaar steunt Iber Lengua een 
goed doel en dit jaar is dat Sibu-
siso geworden omdat zij erg on-
der de indruk zijn van de werk-
wijze die zij hanteren. Voor meer 
informatie: www.sibusiso.nl 
Tijdens deze dag is er informa-
tie over alle cursussen, zoals 
conversatiecursussen voor par-
ticulieren, maar ook intensieve 
spoedopleidingen en commer-
cieel gerichte avondopleidingen 
(voordien georganiseerd door 
de Kamer van Koophandel), en 
allemaal in 15 verschillende ta-
len. Ook zijn er proeflessen in 
Spaans, Engels of Duits.

Het taleninstituut Iber Lengua 
Taal & Cultuur B.V. bevindt zich 
aan Zaanenstraat 18 te Haar-
lem. Voor meer informatie: Mani-
ne Koetsier via manine@iberlen-
gua.nl of 023-5389849.

Jeugd van tegenwoordig 
geen respect?
Velsen - Goed, we mopperen 
vaak op onze kinderen. Zij han-
gen maar wat rond op straat, rij-
den als idioten op hun scooters 
en lijken geen fatsoen te heb-
ben.
Totdat…één van hun maatjes bij 
een ongeluk om het leven komt. 
Dan slaan zij de handen ineen 
en organiseren een scootertocht 
naar de plek des onheils en rij-
den naar de ouders om ze te 
condoleren met het verlies van 
hun zoon. 
De ouders waarderen dit en vra-
gen of zij tijdens de laatste rit 

van hun zoon achter de auto wil-
len rijden.
Als je dan de stoet ziet naderen 
word je overspoeld door zoveel 
gevoelens: intens verdriet voor 
de ouders die hun zoon hebben 
verloren. Trots omdat jouw kind 
toch fatsoen heeft om een laat-
ste groet te brengen. En respect 
omdat er een grote saamhorig-
heid in de groep jongeren is.
De jeugd van tegenwoordig 
heeft meer normen en waarden 
dan wij denken.

José Schadé

Ingezonden brief

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 kantoortij-
den 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, Vel-
serbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland verleent ondersteuning bij verzorging van 
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 06-
51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592 
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levens-
fase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.: 
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over 
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstij-
den van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen 
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur, 
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf 
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: IKringapo-
theek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 
0255-515348.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur 
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-
5319148.

Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Zieken-
huis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, in-
gang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openings-
tijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: 
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilli-
gerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  0255-533239 of 06-
54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: donderdag 
18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG):023-5554764 
of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@rpcp-
am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: Voor aanvragen thuiszorg, verzor-
gingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u 
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en 
plantsoenen kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstver-
lening: Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en 
rond de woning door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-
16.30 uur: 0255-518888. www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Ken-
nemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken 
en informatie telefonisch bereikbaar via  0255-
519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal 
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO 
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreek-
uur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudok-
weg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur 
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900-
243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemer-
land: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. 
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u te-
recht 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 voedsel-
pakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, 
www.voedselbankvelsenn.nl

Dodelijk ongeval A22
Velsen - Door een aanrijding op 
de afrit van de A22 naar IJmui-
den is woensdagochtend een 
Duitse 33-jarige automobilist om 
het leven gekomen, waarbij zijn 
Poolse bijrijder van 21 jaar ge-
wond is geraakt. 
Het ongeval gebeurde omstreeks 
6.40 uur. Uit het eerste onder-
zoek door de politie werd dui-
delijk dat de bestuurder in een 
bocht van de weg vermoedelijk 
is verrast door de rij wachtende 
auto’s voor het verkeerslicht bij 
de Amsterdamse Weg en zonder 
te remmen tegen de achterkant 
van een stilstaande vrachtauto is 
gereden. 

Door het onderzoek zijn de af-
ritten tot 9.15 uur afgesloten ge-
weest. Daardoor ontstond veel 
verkeersoverlast. 

Mila is zoek
IJmuiden - Dinsdagmiddag is 
vanaf het binnenmeer een klein 
hondje meegenomen of weg-
gelopen. Wie heeft Mila gezien? 
Bel 06-51723188.

Vuurwerk
Regio - De meldkamer van de 
politie heeft afgelopen weekend 
tientallen meldingen van overlast 
van vuurwerk binnen gekregen.
In de meeste gevallen waren de 
daders spoorloos, maar in een 
enkel geval kon een bekeuring-
worden uitgedeeld en werd het 
aangetroffen vuurwerk in beslag 
genomen.
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ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Pergamano maandag van 09.30 
tot 11.30 uur. Klaverjassen, dins-
dag vanaf 20.00 uur en vrijdag 
vanaf 13.30 uur. Bridgen dinsdag 
13.00 uur. Schilderen, donderdag 
09.00 tot 12.00 uur. Alle activitei-
ten vinden plaats in dorpshuis 
Het Terras.

Hobbyhuis van A tot Z, Krom-
houtstraat IJmuiden, 06-
12650716, mevrouw Nupoort.
De activiteiten die bij de Stich-
ting gevolgd kunnen worden zijn 
op de maandag: Schilderen en 
hout bewerking, op de dinsdag-
, donderdag- en vrijdagmorgen 
van 09.30 tot 11.30 uur: diver-
se computercursussen, ‘s mid-
dags een inloop met verschil-
lende activiteiten en houtbewer-
king, woensdag: kledingmaken, 
tiffany zowel ’s middags als ’s 
avonds en hout bewerking, don-
derdag: computercursus voor 
mensen met een beperking, dar-
ten en hout bewerking, en ten-
slotte op de vrijdag: diverse com-
putercursussen, tiffany en hout 
bewerking. 
Elke dinsdagmiddag van 13.30 
tot 15.30 uur inloopmiddag. Kos-
ten 2 euro per keer.
Elke donderdagmiddag darten 
van 13.30 tot 15.30 uur. 

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650 of g.schol@zorgbalans.
nl
Open tafel. Altijd een kopje kof-
fie/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 genie-
ten van een 3-gangen a la car-
te menu inclusief drankje voor 
5,50.
Elke 2e woensdag van de 
maand erwtensoep. Kosten 
1,50 euro. Aanvang 12.00 uur. U 
hoeft zich niet aan te melden.
Cinema Zeewijk elke derde 
donderdag van de maand. Aan-
vang 19.30 uur.
Kaartjes 2,- p.st. incl. kopje kof-
fie of thee. Op 20 november 
wordt de film ‘Lawrence of Ara-
bië gedraaid. Kaartjes zijn da-
gelijks verkrijgbaar aan het buf-

fet tussen 09.00 en 17.00 uur. in 
het weekend van 13.30 tot 16.30 
uur.
Woensdag 17 december een 
gezellige kerstkien vanaf 19.00 
uur.
Vrijdag 26 december Kerst-in 
van 12.00 tot 16.00 uur.

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

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Open tafel. Vrijdag 28 novem-
ber: groentesoep, hutspot met 
rookworst en vla met slagroom 
toe. Aanvang 12.30 uur. Kosten 
5,-. Aanmelden maandag 24 no-
vember tussen 11.00 en 12.00 
uur.
Restaurant geopend op maan-
dag en woensdag vanaf 12.30 
uur. Opgeven vooraf niet nodig. 
Kosten 5,-.
Thuisbiosoop om 19.30 uur. 
Kosten 2,- incl. kopje koffie of 
thee en een hapje. Vrijdag 28 no-
vember ‘Some Like it Hot’ met 
Marily Moroe. 
Internetcursus is vol, er zijn 
geen plaatsen meer beschik-
baar. 
Exposanten van de Boshoek 
tonen hun veelal kleurige en bij-
zonder werk. Dagelijks te be-
zichtigen van 09.00 tot 16.30 uur, 
zondag van 11.30 tot 14.00 uur. 
Toegang gratis.
Het wijksteunpunt is naarstig 
op zoek naar een kok voor de 
open tafel. 
Sinterklaaskien donderdag 4 
december om 13.30 uur. Kaarten 
vanaf heden verkrijgbaar en kos-

ten 3,30, dit is incl. koffie/thee 
een hapje en twee kienrondes.

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Menu van de dag Nasi, woens-
dag 26 november om 12.30 uur. 
Om 14.30 uur creatieve middag, 
kerstkaarten maken.
Optreden de Raddraaiers. 
Zondag 30 november om 14.30 
uur.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 0255-520960.
Kerstkien zondag 14 december 
. Kaartverkoop start vrijdag 28 
november vanaf 10.00 uur.
Inloopspreekuur ouderenad-
viseur maandag- en vrijdagoch-
tend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden hou-
den iedere werkdag spreek-
uur op afspraak, telefoon 0255-
533885.
Vragen over zorgverlening kunt 
u terecht bij Frontoffice van 
Zorgbalans. Tenslotte kunt u te-
recht voor vele vormen dienst-
verlening. Telefoon wonenplus 
0255-518888.

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

KBO Velsen, Wally de Vries-
Ooms. Tel. 023-5384997 06-
17044490
Kerstdagtocht, 18 december 
naar verschillende locaties. Kof-
fie in Harmelen, lunch in Rens-
woude. Bezoek musuemboer-
drij in Epe en een 3-gangen di-
ner in restaurant Kaagzicht. Kos-
ten 46,50. 

Huis ter Hagen, Lodewijk van 
Deyssellaan 254 Driehuis, tele-
foon 0255-548100
Internetcursus, elke maandag-
, woensdag- en donderdagmid-
dag van 14.00 tot 16.00 uur. Kos-
ten 10,- voor drie lessen. Opge-
ven bij de receptie. 
Restaurant elke dag van 16.00 
tot 18.30 uur geopend voor een 
snack of kleine maaltijd. Opge-
ven vooraf is niet nodig.

De Brulboei, kanaalstraat 166 IJmuiden, tele-
foon 0255-510652, e-mail de.brulboei@quicknet.nl
Rock ‘n Roll-avond vrijdagavond 21 november gaat helaas niet 
door. Sinterklaasfeest en disco zondag 30 november. Graag van 
tevoren inschrijven. Extra filmavond op dinsdag 25 november. De 
film ‘Alles is Liefde’ begint om 20.00 uur. Toegang 2,-. ‘IJmuiden, 
wat vertel je me nou’ donderdag 27 november. De film over het 
schip ‘Stad van Amsterdam’. Aanvang 20.00 uur. Toegang 2,-. Zaal 
is open vanaf 19.30 uur.

De Mel, Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, telefoon 
0251-210050, e-mail info@demel.nl
Timmer/electroclub vrijdag 21 november. De eerste vier lessen 
leer je alles over timmeren, laatse vier lessen leer je hoe je eenvou-
dig elektrische verbindingen kan maken. Voor kinderen van 8 t/m 
12 jaar. Van 16.00 tot 17.30 uur. Kosten 16,- voor 8 lessen. Crea-
tieve handen, woensdag 26 november. In vier lessen leer je haken 
en breien. Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. van 13.30 tot 15.30 uur. 
Kosten 8,-. Tevens is er gelegenheid om surprises te maken. Van 
15.30 tot 17.30 uur. Kosten 2,-.

De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden, telefoon 0255-
510186, e-mail info@despil.nl
Vrijwilligers gezocht voor de administratie. Mensen die zich 2 à 3 
dagen per week beschikbaar willen stellen om bezoekers van het 
buurtcentrum de weg te wijzen, telefoon willen beantwoorden, ge-
interesseerden voor cursussen willen inschrijven. Kerstmarkt naar 
Dordrecht vrijdag 12 december. Vertrek 09.00 uur. Om 19.00 uur 
weer terug. Kosten 17,50. Kestworkshops woensdag 10 decem-
ber van 19.00 tot 21.00 uur. Kosten 3,- (kinderen), volwassenen 10,-. 
Kleuterballet (4/6 jaar) zaterdag 22 november van 09.30 tot 10.15 
uur. Kosten 25,- voor 10 lessen. Sinterklaasbezoek op woensdag 
26 november van 14.00 tot 15.30 uur. Kosten 4,-. Kinderen van 4 t/m 
8 jaar kunnen mogen zich aanmelden voor 21 november.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?
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Bel 0255-533900

Ouderennieuws

Concert van Dirk Out
IJmuiden - Op vrijdag 21 no-
vember, om 20.00 uur, is er een 
orgelconcert in de Oud-Katho-
lieke Engelmunduskerk aan de 
Koningin Wilheminakade. Orga-
nist is Dirk Out. Het thema van 
het concert is: ‘Dirk meets…..’
Tot 14 november bestond de ge-
legenheid om suggesties in te 
sturen om dit interactieve con-
cert vorm te geven. Een veelzij-
dig en gevarieerd programma is 
tot stand gekomen. Zo klinken 
onder andere de bekende Toc-
cata en Fuga in d van Bach, een 
stuk van de Nederlandse orgel-
componist Jan Zwart en de Suite 
Gothique van Boëllmann en an-
dere werken. Dirk Out zal voor-
afgaande aan het concert een 
korte toelichting geven. Dirk Out 
(1949) is een organist van naam. 

Speelt reeds vanaf jonge leeftijd 
orgel, nadat hij in Velsen zijn eer-
ste orgellessen volgde. In 1978 
studeerde hij af aan het Swee-
linckconservatorium in Amster-
dam. Sinds 1991 is hij directeur 
van het Kunstencentrum Velsen. 
Voor de Engelmunduskerk is hij 
een graag geziene gast. Het con-
cert is het tweede van een vier-
delige reeks. Kaarten zijn per 
stuk verkrijgbaar, maar ook als 
passe-partouts die (met korting) 
toegang geven tot de overige 
concerten. Passe-partouts kos-
ten 20 euro (concerten 21 no-
vember, 13 februari en 20 maart 
2009).  Losse kaartverkoop 7 eu-
ro, verkrijgbaar bij Radio- en TV-
handel Tol, het VVV-agentschap 
in de bibliotheek.

Dirk Out ‘in concert’

Lezing in ’t Brederode Huys 
over reuma en voeding
Santpoort-Zuid - Hebben deze 
twee inderdaad iets met elkaar 
te maken?
Volgens de Reumastichting is de 
oorzaak van reuma niet bekend 
maar zijn er steeds meer aanwij-
zingen voor het effect van voe-
ding op het ontstaan en vererge-
ren van pijnklachten aan de ge-

wrichten. 
Hoe werkt dat dan? En welke 
voeding kunt u beter vermijden, 
welke met mate eten en voor-
al welke voedingsmiddelen zijn 
juist aan te raden? Bernadette 
Van Rijckeghem, klassiek home-
opaat en 
natuurgeneeskundig therapeut 

te Bennebroek, geeft vanuit die 
visie achtergrondinformatie en 
praktische voedingsadviezen 
over dit boeiende onderwerp op 
dinsdagavond 25 november van 
20.00 tot 22.00 uur.

De lezing wordt gehouden bij de 
Vereniging Santpoorts Belang, 
Bloemendaalsestraatweg 201, 
2082 GE Santpoort-Zuid, tele-
foon 023-5383016. Toegangs-
prijs is 6 euro met koffie/thee in 
de pauze. 
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Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

zaterdag 22 november

KNvb-beKer, tWeeDe roNDe
Swift (za.)-DSS    - 14.30

aDo’20 (hoofdklasse)-vvSb   - 14.30
Stormvogels (2a)-De Foresters  - 14.00
Purmerend-onze Gezellen (3b)  - 14.00
De rijp-FC velsenoord (4C)   - 14.00
Schoten (4D)-De brug    - 14.00
vvC-Waterloo (5D)    - 14.00

zondag 23 november

DCIJ Nieuws
Jonge dammers weren 
zich tegen senioren
IJmuiden - In de rijke traditie 
van Damclub IJmuiden heeft de 
jeugdopleiding altijd een promi-
nente plaats gekregen. Jongens 
en meisjes ontvangen wekelijks 
les waarbij ze de vele geheimen 
en vooral de schoonheid van 
het spel wordt bijgebracht. Met 
een doelgerichte aanpak kan de 
jeugd diploma’s halen die hun 
spelniveau ten goede komen.  
Daarnaast spelen zij mee in tal-
loze jeugdtoernooien waarin ze 

zich kunnen meten met leeftijds-
genoten uit andere delen van 
Nederland. Het vele werk van de 
jeugdtrainers werpt nu langzaam 
maar zeker zijn vruchten af. 
Piet Kok, een door de wol ge-
verfde dammer die in het verle-
den al voor heel wat grote klus-
sen stond, moest ondervinden 
dat de 15-jarige Berrie Bottelier 
een tegenstander van formaat is. 
In de partij, die een hoge moei-
lijkheidsfactor bezat, vond Botte-

Berrie Bottelier in actie tegen Jacqeline Schouten      

lier de juiste zetten. Wat Kok ook 
ondernam er was geen doorko-
men aan. De partij eindigde in 
een puntendeling waar beiden 
vrede mee hadden. 
Rick Hartman, een ander jeugd-
talent, speelde een puike wed-
strijd tegen Jan Apeldoorn. De-
ze moest alle registers opentrek-
ken om Hartman op de knieën te 
krijgen. Een ondoordachte han-
deling, waarbij hij door middel 
van een plakker dacht zijn oppo-
nent te verschalken, werd Hart-
man fataal. De consequenties 
van zijn actie kon hij niet geheel 
overzien en een nederlaag werd 
zijn deel.
Willem Winter en Jacqeline 
Schouten maakten er van hun 
onderlinge treffen een waar 
spektakel van. De complicaties 
werden tot enorme hoogte op-
gevoerd waarbij beide spelers 
kansen kregen. Aan het einde 
moesten zij toch de punten de-
len. Koos de Vries en Leo Bink-
horst bestreden elkaar met een 
niet alledaags systeem waar De 
Vries beter mee uit de voeten 
kon. Na een vier uur durende 
strijd moest Binkhorst opgeven.
Overige uitslagen: N. Schouten – 
C. v.d. Steen 1-1, N. Aevum – V. 
van der Wiele 1-1, B. van Bakel 
– H. v.d. Vossen 1-1, J.M. Koorn 
– C. Sleutel 1-1, C. v.d. Vlis – C. 
Pippel 0-2, M. Doornbosch – P. 
Pippel 1-1.

Persoonlijke kampioen-
schappen Full Speed
Velsen-Zuid - Elke derde zater-
dag van de maand zijn er Per-
soonlijke Kampioenschappen 
(PK) bij het klootschieten. Het 
bezit van zoveel mogelijk PK’s  
biedt de deelnemers wel enig 
voordeel bij de uitoefening van 
het spel, doch alleen als dat ge-
paard gaat met een goed rich-
tinggevoel. 
Terwijl elders Sinterklaas werd 
verwelkomd, zwoegden de kloot-
schieters om een zo goed moge-
lijke prestatie neer te zetten. Het 
gezelschap arriveerde omstreeks 
10.30 uur op het strijdperk in 
Spaarnwoude, waar het prima 
weer was voor het schieten van 
de straatbaan.
Het eerst van start ging de groep 
met Bianca, Jan, Ina en Nico, 
waarbij Jan en Nico tot het zes-
de schot volkomen aan elkaar 
gewaagd bleken, doch daarna 
moest Jan afhaken (27-121) en 
hij werd nog voorbij gestreefd 
door Bianca (26-66).

Nico hield het op 23-5 en Ina op 
35-40. 
De tweede groep, met Bertus, 
Harm, Chris en Dirk had ook 
wel wat spanning, maar dan 
om de tweede en derde plaats, 
want hier was Dirk weer heer en 
meester door het parcours met 
20 schoten en 1 meter af te leg-
gen. Chris deed dat met 26-6 en 
Bertus met 27-53, terwijl Harm 
daarvoor 30-5 nodig had. 

Omstreeks 12.25 uur ging de 
groep naar het Reigerbos voor 
het onderdeel bospad. Ook hier 
was Dirk heer en meester door 
met slechts 9 schoten het par-
cours af te leggen. 
Bertus deed het ook heel goed 
en scoorde 11-1. De overige, ma-
tige scores waren: Jan 12-41, Ni-
co 13-59, Harm 13-18, Chris 14-
47, Bianca 14-1 en Ina 18-11. 

Ook zin om eens vrijblijvend mee 
te doen? Bel 0225-518648.

Opnieuw zege voor IJmuiden!
IJmuiden - Niet dat we nu di-
rect kinderlijk geloven in ‘vol-
gende schapen over dammetjes’ 
maar de 0-1 zege was een op-
steker van jeweltste daar in de 
het verre Wieringermeer.
Voor het eerst en waarschijnlijk 
ook voorlopig ook weer voor het 
laatst  had de spelersgroep zich  
laten verplaatsen dooor middel 
van een touringcar. Het is ook 
heel goed mogelijk dat het be-
haalde resultaat clubfans zul-
len aanzetten om het voorbeeld 
te doen volgen, want de verer-
enigsgbegroting laat daarvoor 
geen enkele ruimte.
De wedstrijd kende op deze rus-
tige zaterdagmiddag maar wei-
nig hoogtepunten en uit één 
daarvan schoorde vleugelverde-

diger Stefan vand Oever - van-
af het randje van de zestien - de 
drie punten op everende gouden 
goal, 0-1. In de tweede helft wa-
ren beide ploegen volledig aan 
elkaar gewaagd maar gescoord 
werd er niet meer.
 
De eerstvolgende competitie-
wedstrijd is IJmuiden (nr 11) - 
Reiger Boys (nr 10) en in de aan-
loop daar naar toe wordt volgen-
de week geoefend voor de HD-
Cup volgende tegen Het Hille-
gomse Concordia.
Grote tegenvaller mag de 3-2 
nederlaag van koploper IJmui-
den 2 tegen Volendam 6 wor-
den gezien waardoor nu ook het 
tweede elftal niet meer ongesla-
gen door de competitie gaat.

Dressuurwedstrijd bij 
Manege Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Afgelopen 
zondag organiseerde Paarden-
SportVereniging Duin en Kruid-
berg weer een KNHS Dressuur-
wedstrijd. Combinaties met een 
startkaart van de Koninklijke 
Nederlandse Hippische Sportfe-
deratie startten in de rubrieken 
B t/m M1. 
Elke proef heeft 22 onderdelen 
waarin je diverse figuren/oefe-
ningen rijdt waar je van de ju-
ry een cijfer voor krijgt. Onder-
aan het protocol, oftewel jury-
rapport, staan nog 8 onderdelen 
waarin je wordt beoordeeld: de 
drie gangen van je paard, de im-
puls, of je paard rechtgericht en 
ontspannen loopt, de rijvaardig-
heid en het effect van de hulpen 

van de ruiter en diens houding 
en zit. Als je voor deze 30 onder-
delen minimaal 180 punten haalt 
krijg je een winstpunt. Bij 10 
winstpunten mag een combina-
tie door naar een rubriek hoger. 
Hoe hoger de rubriek, hoe moei-
lijker de proeven worden en hoe 
sneller de onderdelen elkaar op-
volgen. Niet elke proef wordt be-
loond met een winstpunt, afgelo-
pen zondag lukte dat in bijna de 
helft van de proeven.
De combinaties konden buiten 
losrijden om vervolgens in de 
binnenbaan de proeven voor de 
jury te rijden en na afloop werd 
de uitslag bekend gemaakt: In 
zowel de rubriek B6 als vijf ging 
de eerste prijs naar Antoinet-

Antoinette Engberts met Winnetoo, Elissa van Rixel met Billy Jean, Ti-
neke Zwiersen, Linda Vogel en Sanne van Wagtendonk op Dicha M

te Engberts op Winnetoo, twee-
de werd Christine Spaanderman 
op Zifra en derde Dorottya Len-
gyel op Apollo. De L1-10 en ne-
gen werd beide gewonnen door 
Elissa van Rixel op Billy Jean, 
tweede werd Sanne van Wagten-
donk op Dicha M en derde Ma-
riska Blokdijk op Sinclair. De ru-
briek L2-14 en 13 had als win-
naar Linda Vogel op Radymaire 
en tweede werd Hannie Corsmit 
op Up to Date.
Tot slot startten de combinaties 
van de M: de rubriek M1-18 werd 
gewonnen door Sandra Kneib op 
Whisper K, tweede werd Jessica 
Voormeer op Rainbow en derde 
Tineke Zwiersen op Casper. In 
de M1-17 werd Sandra wederom 
eerste, Jessica tweede en Shen-
na Kater op Black Shadow werd 
derde.

Klaverjassen 
Stormvogels
IJmuiden - Zaterdag 15 novem-
ber werd er weer gezellig gekla-
verjast bij Stormvogels. Er wa-
ren tien tafels bezet. De hoofd-
prijs, een boodschappenmand, 
ging naar de heer P. de Bot. Vol-
gende week zijn de prijzen bij 
het klaverjassen rollade drank 
en nog veel meer. Vrijdag 21 no-
vember is er weer klaverjassen 
in de kantine van IJVV Stormvo-
gels aan Zuiderkruisstraat 72 in 
IJmuiden aanvang, 20.00 uur. De 
hoofdprijs in de loterij is dan een 
koffiezetapparaat met waterko-
ker. Informatie: Henk Retz, 06-
34040940 of hj.retz@quicknet.nl. 
Zie ook http//kjv-stormvogels.nl.
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TVS doet het goed in Beverwijk
Afscheid Dijkhuizen
met zilveren plak
Regio - Zaterdag 8 november 
werd in Beverwijk het wedstrijd-
seizoen geopend met de club-
teamkampioenschappen.
De meeste regionale clubs zien 
deze wedstrijd als test voor het 
komende wedstrijdseizoen. Zo 
ook de turnsters van TVS Sant-
poort.
In de divisie 2/1 leeftijdsklasse 
1 turnden de zusjes Hanssen en 
de zusjes Lunel in één team. Alle 
turnsters kwamen op elk toestel 
uit waarbij de beste drie scores 
telden voor het teamresultaat. 
Vooral op de balk waren de TVS-

turnsters indrukwekkend. Helaas 
kwam dit team net een fractie te-
kort om een podiumplaats te be-
machtigen. In divisie 3 leeftijds-
klasse 1 turnden Maud Jansen, 
Lynn Schreiner, Jamie Bolhuis en 
Lara Waasdorp.
De vier turnsters turnden een 
zeer stabiele wedstrijd en lie-
ten maar een paar kleine steek-
jes vallen. Zeer verrassend be-
zette dit team van TVS de der-
de plaats. In divisie 4 leeftijds-
klasse 2 turnden Joyce Dijkhui-
zen, Anouk van Vliet, Samantha 
Stolwijk, Charlotte de Koning en 

Josanne Mossink. Het team be-
gon door blessures zeer geha-
vend aan de start. Deze wed-
strijd was tevens de laatste wed-
strijd van Joyce Dijkhuizen die 
vanwege blessureleed een ein-
de aan haar turncariere moet 
maken. Het was een wedstrijd 
vol emoties en daarom ook zeer 
verdiend dat de meiden als team 
de zilveren medaille in ontvangst 
mochten nemen!
De komende maanden zal ge-
werkt worden om de oefeningen 
aan te scherpen. Ook zullen bin-
nenkort een aantal nieuwe jonge 
talenten voor het eerst in actie 
komen op een turnwedstrijd. 
Hebt u ook een dochter in de 
leeftijd van 5 tot en met 7 jaar 
en wil zij heel graag wedstrijd-
turnen? 
Neem dan contact op met Bianca 
van der Heide via, 06-46037817.

Oude logo in ere hersteld
Vogel mag weer vliegen
IJmuiden - Deze zomer werd fusievereniging StormvogelsTelstar 
ontbonden. De amateurs kwamen weer op eigen benen te staan. 
Volledig op eigen kracht is IJ.V.V. 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 wor-
den door nieuwe tenues waarop de vogel en het schild weer te be-
wonderen waren. Met name dankzij vele bedrijven in de regio heeft 
IJ.V.V. Stormvogels meer dan 30 teams in een nieuwe outfit kunnen 
steken. Deze week gaat onze dank uit naar: Lindeman Holding spon-
sor van D2.

Van Delden en Zebra 
steken Stormvogels in pak
IJmuiden - Het eerste team van Stormvogels is uiteraard het visite-
kaartje van de vereniging. En niet alleen in sportief opzicht mogen 
de jongens gezien worden. Want dankzij Zebra Uitzendburo en Van 
Delden Mode zijn de mannen strak in het pak gestoken. Het moet 
gezegd worden dat zij zij er piekfijn uitzien.

Stormvogels D2 ziet er prachtig uit in het nieuwe tenue, dankzij spon-
sor Lindeman Holding

Eerste IJmond bridge-drive
IJmuiden - De Maritieme Aca-
demie  aan de Kanaalstraat was 
zondag het decor voor de eerste 
IJmond bridge-drive. 
Met een fantastisch uitzicht op 
het Noordzeekanaal en de Klei-
ne Sluis is op initiatief van de 
tien Velsense bridgeverenigin-
gen een sportieve en gezellige 
drive gehouden. Het Nova Colle-

ge was bereid de aula beschik-
baar te stellen, waardoor het mo-
gelijk was een dergelijk groot-
schalige drive in de gemeente 
Velsen te organiseren. Alle le-
den van de Velsense clubs kon-
den zich inschrijven. De organi-
satie was verrast door de hoge 
opkomst, met bijna 160 deelne-
mers was de aula lekker vol. Er 

is in vier lijnen gespeeld, waar-
bij in alle lijnen dezelfde spel-
len zijn gespeeld. Hierdoor kon 
er één paar tot overall winnaar 
worden uitgeroepen. Alle deel-
nemers waren enthousiast over 
de prima sfeer en perfecte orga-
nisatie. Het doel van de middag 
was het behalen van de IJmond-
drive wisselbeker. 
Aan het eind van de middag 
werd de begeerde wisselbeker 
uitgereikt door wethouder An-
nette Baerveldt, aan het paar 
met de hoogste score: Tineke en 
Hans Prins. In haar toespraak gaf 
zij aan verbaasd te zijn dat er zo-
veel mensen in Velsen die bij een 
bridgeclub spelen.
In totaal spelen er wekelijks zo’n 
800 mensen in competitiever-
band bij een van de verenigin-
gen. De wethouder was blij met 
het initiatief van de verenigingen 
en zij gaat ervan uit, dat de drive 
een jaarlijks terugkerend eve-
nement wordt. De gemeente is 
hiermee een mooi sportief eve-
nement rijker. 
Op 9 november 2009 wordt de 
tweede IJmonddrive gespeeld.

Hoezo incorrect?
IJmuiden - Over het algemeen 
zijn schakers rustige types. Zel-
den een onvertogen woord of 
een handgemeen en hooligans 
zijn in geen velden of wegen te 
bekennen. Eenmaal achter het 
bord echter verdwijnt iedere vre-
delievendheid en is het de be-
doeling de tegenstander zo snel 
mogelijk in de pan te hakken. 
Geen compassie of medelij, de 
kop er af. Pas als de tegenstan-
der zich gewonnen heeft gege-
ven keert de rust weer terug en 
toont de schaker zich weer een 
vredelievend burger. Tijdens het 
nakaarten zal een tegenstander 
weer met de nodige egards tege-
moet getreden worden. Woorden 
als: ‘Wat ben je toch een kluns’ of 
‘Waar zat je verstand’ zijn uit den 
boze. ‘Neen, mijn waarde oppo-
nent’ zal het klinken: ‘Deze zet 
was toch echt incorrect.’ Vrijdag-
avond waren er twaalf partijen te 
bewonderen in het Jan Ligthart 

gebouw en een veelvoud aan in-
correcte zetten. Jan Geus mocht 
het opnemen tegen Jan Jansen. 
De laatstgenoemde offerde een 
stuk waarna het Jan Geus ge-
lukte om te bewijzen dat het of-
fer incorrect was. Colleen Ot-
ten zag snel dat ook Peter Ha-
mersma een incorrecte zet deed 
in de Siciliaanse opening. In de 
partij tussen Patrick de Koning 
en Sjef Rosier regende het incor-
recte zetten. Omdat Sjef er een 
aantal meer maakte dan Patrick 
ging het punt naar de witspe-
ler. Paul koper speelde een ster-
ke partij tegen Dirk Geels. Het 
had er alle schijn van dat Paul 
zou gaan winnen tot de een na 
laatste zet, die was namelijk van 
Paul en zeer incorrect. Dirk zag 
zijn kans en zette Paul mat.
Floor Schoone, Piet Lanser en An-
dries Kouthoofd bliezen ook hun 
partijtje mee in de incorrecte zet-
ten. Zij moesten de vlag strijken 

tegen respectievelijk Peter Groe-
neweg, Kees Giesberts en Linda 
de Groot. Wie een incorrecte zet 
overleefde was Andries Visser in 
zijn partij tegen koploper Sinclair 
Koelemij. Op een gegeven mo-
ment kon hij Sinclair mat zetten. 
Andries koos tot verbazing van 
de omstanders, kenners van in-
correcte zetten, echter een an-
dere strategie. In plaats van mat 
in één koos hij voor een matnet 
in vijf zetten meer. Hoezo incor-
rect? Winnen is winnen. Zie ook 
www.schaakclubkijkuit.nl.

Sinterklaasloop bij Suomi
Santpoort-Noord - Atletiek-
vereniging Suomi organiseert 
dit jaar de Sinterklaasloop op 
zondag 23 november. Er is een 
wedstrijdloop over 10 kilometer, 
prestatielopen over 5 en 10 kilo-
meter en een jeugdloop van 2,5 
kilometer (6 tot en met 12 jaar). 
De start is om 11.00 uur op de 
atletiekbaan van Suomi, sport-
park Groeneveen. Inschrijven 
is mogelijk in de kantine vanaf 
9.30 uur tot een kwartier voor de 
start. De kosten zijn 3 euro voor 

de 2,5 kilometer en 4 euro voor 
de 5 en 10 kilometer. Er zijn ere-
prijzen in de categorieën Heren 
Senioren, Heren Veteranen I en 
II, Dames Senioren en Dames 
Veteranen I. 
Voor de jeugd zijn de prijzen ver-
deeld in onder-  en  bovenbouw. 
Verder is er een leuke ‘Klaas’-
herinnering voor iedereen. De 
loop wordt gesponsord door 
Praktijk voor Fysiotherapie Ben 
Ebbeling. Meer informatie: www.
avsuomi.nl
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De laatste fout is vaak 
beslissend bij het schaken
IJmuiden - Heel veel schaak-
partijen namen donderdagavond 
een vreemde wending, ster-
ker nog, een hele schaakfami-
lie werd er door getroffen. Tho-
mas Otte met een grote materië-
le voorsprong op Thomas Rebel, 
zag mat in één over het hoofd 
en kon de punten vergeten. Ook 
broer Quinten Otte leek de winst 
te gaan pakken tegen Erin Lu-
cassen, maar stond aan het ein-
de van de rit ook met lege han-
den. Boy Wu moest al in het be-

gin van zijn partij met Bart Post 
met een dame minder de winst 
proberen te zoeken. Na veel ge-
manoeuvreer van Boy met de to-
rens leek het hem nog te lukken 
ook, ware het niet dat er nog zo-
iets als pat bestaat.
Ook Koen van de Velde en Men-
no Jaspers zaten er in het eind-
spel flink naast. Eerst liet Men-
no een pion doorlopen en na het 
behalen van een dame, was het 
Koen die de mist inging, hij zet-
te Menno pat.

Gizem Erdogan overkwam het 
tegen Jelle Koolen, en zo kon 
Jelle toch nog een half puntje 
bijschrijven.
Guido de Waal was in het begin 
even te gretig. Daarna herpakte 
Guido zich en tegenstander Tom 
Noordzij moest steeds meer ter-
rein prijsgeven, en liep tenslotte 
uitgeput mat.
Job Elsendoorn zette Thomas 
Lichtendaal mat achter de paal-
tjes. Ingmar Visser blijft winnen, 
ditmaal moest Mark Scholten er 
aan geloven.
Cory van Bellen speelde tegen 
Lara von Wintersdorff volgens 
eigen zegge de langste partij uit 
zijn schaakcarrière. Die partij na 
een achterstand van twee lopers 
nog om te zetten in winst is zon-
dermeer knap te noemen.
Barry Broek was scherp deze 
avond, al in het begin won hij al-
lerlei materiaal van Marco Wel-
linga en speelde daarna sterk 
naar winst. Ook Anne Dijkman 
had er zin in, in een goede partij 
versloeg zij Kim van Loon.
Debutante Roann Plug hield het 
lang vol tegen Daphne Ouds-
hoorn, maar toen het eenmaal 
begon te lopen bij Daphne was 
er voor Roann geen houden 
meer aan.
En ten slotte Armando Noordzij 
die revancheerde zich tegen Ben 
Eppink, die hem in de zevende 
ronde tuk had gehad. Zie ook 
www.schaakclubkijkuit.nl.

VSV wint van Vitesse
Regio - Afgelopen zondag 
moest VSV aantreden tegen de 
eerste periodekampioen Vites-
se’22 uit Castricum.  VSV begon 
sterk en Vitesse had niet veel in 
de melk te brokkelen.
Zonder zelf echt groots te ac-
teren wisten de Velserbroekers 
de wedstrijd te controleren en 
te domineren. Nadat eerst nog 
een goal van Pitstra wegens ver-
meend buitenspel werd geannu-
leerd was het na half uur spe-
len dan toch 0-1. Alberto vd Bos 
strafte een mistrap van een ver-
dediger goed af en volleerde de 
bal in de verre hoek.
Hierna probeerde Vitesse nog 
wel iets terug te doen maar ver 
kwam de thuisclub niet. Vlak 
voor rust kreeg de zeer actieve 
Robert Schippers nog een goe-
de kans maar zijn puntertje mis-
lukte jammerlijk. Zo brak met 0-1 
de rust aan. De tweede helft pro-
beerde de thuisclub wat meer 
druk te geven maar de Velser-
broeker defensie gaf niets weg. 

Wel werd het VSV spel geken-
merkt door een slordige passing 
en het veelal maken van de ver-
keerde keuzes mede daardoor 
kreeg Vitesse’22 wat meer ge-
loof in een beter resultaat.
Een vrije trap van 25 meter 
werd door de lange VSV doel-
man losgelaten en de stand-in 
van Beentjes, Kokkelkoren, wist 
de gelijkmaker binnen te tikken. 
De wedstrijd sudderde naar het 
einde maar toch kreeg VSV nog 
een aantal mogelijkheden op de 
overwinning. Zeker toen rechts-
achter Touber met zijn tweede 
gele kaart het veld moest ruimen 
kregen met name Roel Pitstra en 
invaller David van de Brink nog 
behoorlijke mogelijkheden op de 
winnende treffer.
Zo bleef het 1-1 en had er zeker 
meer in gezeten voor VSV tegen 
een tegenvallend Vitesse’22. Vol-
gende week geen competitiever-
plichtingen en zodoende kunnen 
de blessures misschien wat her-
stellen

Strawberries Heren 1 
wint van Naarden
Driehuis - Strawberries Heren 1 
heeft afgelopen zondag met 4-1 
van Naarden gewonnen. Daar-
mee zette de ploeg van coach 
Erik van Hofwegen de goede 
reeks van de laatste weken door. 
Het team won voor de derde 
keer op rij en staat nu vijfde met 
een achterstand van vier punten 
op koploper Forescate. 
Strawberries speelde in de eer-
ste helft slordig hockey, met veel 
balverlies en onrustige acties. De 
voorhoede werd niet goed be-
reikt en achterin werden fouten 
gemaakt. 
Een van die fouten in de laatste 
linie werd genadeloos afgestraft 
door de bezoekende ploeg Naar-
den: 0-1. Zoals zo vaak is geble-
ken dit seizoen laat Strawberries 
zich niet uit het veld slaan door 
een achterstand. Daan van Poor-
ten rondde een mooie individu-

ele actie goed af en scoorde de 
gelijkmaker nog voor de rust.
In de pauze werden afspraken 
gemaakt voor een betere twee-
de helft. Strawberries speel-
de veel zorgvuldiger dan in het 
eerste deel van de wedstrijd en 
ging nu beter met de kansen 
om. Een nieuwe strafcornervari-
ant zorgde voor de 2-1. Het doel-
punt kwam op naam van links-
achter Bart van Hofwegen. Naar-
den kwam in de tweede helft niet 
meer in het spel voor. Strawber-
ries ging steeds beter spelen en 
scoorde nog twee doelpunten. 
Middenvelder Finn van Leeuwen 
scoorde zijn derde doelpunt van 
het seizoen. 
Hij sloeg een strafcorner hard 
langs de keeper. De 4-1 kwam 
opnieuw van de stick van Bart 
van Hofwegen. (Finn van Leeu-
wen)

Café Middeloo sponsort 
Strawberries dames 2
Driehuis - Café Middeloo is in-
middels een begrip in Driehuis 
en ver daar buiten. Een gezel-
lige kroeg, met een lekker, be-
taalbaar hapje eten. De inwo-
ners van Driehuis kennen Ruud 
en Pia Gerrits al jaren als het ge-
zicht van de lokale supermarkt. 
Na een een aantal plezierige ja-
ren hebben zij besloten het ca-
fé van de vader en moeder van 
Ruud nieuw leven in te blazen, 
en zo startten zij in 2000 ca-
fé Middeloo. Zoon Kees is sinds 
2006 de draaiende kracht ach-
ter de ernaast gelegen ruimte, 
Oma’s Kamer, en zorgt samen 
met vrouw Sara voor prachtige 
feesten, partijen en andere bij-
zondere gelegenheden. 
Café Middeloo is al enige tijd een 
belangrijke sponsor van hockey-
club Strawberries en is op het 
jaarlijkse terugkerende Paas-
toernooi shirtsponsor van ver-

schillende teams van de club. Al 
jaren neemt de familie Gerrits op 
eerste Paasdag vrij om een bor-
reltje en een dansje te wagen op 
de dansvloer van het clubhuis. 
Veel leden van Strawberries zijn 
vaak geziene klanten bij café 
Middeloo. Zo ook dames 2. Een 
team van vijftien dames, die op 
een niet onverdienstelijke manier 
meekomen in de reserve twee-
de klasse. Zij besloten Ruud en 
Pia vriendelijk aan te kijken om 
te vragen of zij de nieuwe spon-
sor wilden worden van dit gezel-
lige prestatieteam van Strawber-
ries. Ruud en Pia hebben hier 
niet lang over na hoeven denken 
en besloten de dames volledig in 
het nieuw te steken met pakken 
en nieuwe shirts. 
Dames 2 en café Middeloo ho-
pen op een zeer vruchtbare sa-
menwerking de komende drie 
jaar. 

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Akrides wint in Bunschoten
IJmuiden - De heren van Velser 
Basketbal Club Select Windows 
Van der Vlugt Akrides hebben 
afgelopen zaterdagavond met 
55-88 gewonnen van eerstedivi-
sionist BC Shooters. 
Akrides liet in zijn tweede beker-
wedstrijd zestien driepunters op 
het wedstrijdformulier noteren.
Het bezoekende team uit Vel-
sen had na het openingskwart 
een voorsprong van 8-22 opge-
bouwd.
In het tweede kwart viel Shoo-
ters regelmatig met succes de 
basket aan maar breidde Akri-
des de voorsprong uit naar een 
stand van 26-51 bij rust. 
Na de pauze in het derde kwart 
voegde Akrides vijf driepun-

ters toe aan het driepunterto-
taal. Marvin Martina nam twee 
driepunters voor zijn rekening. 
De andere driepunters waren 
afkomstig van Bas van Riessen, 
Paul Wessels en Klaas Steegstra.
In het vierde en laatste kwart te-
kenden Lennart Meijland, Ri-
chard Foekens en Marvin Marti-
na voor driepunters veertien, vijf-
tien en zestien van de wedstrijd 
voor Akrides.
Akrides werkte de zestien drie-
punters tegen Shooters af tegen 
een percentage van 44 procent.

Er stond uiteindelijk een stand 
van 55-88 op het scorebord en 
het bekeravontuur van Akrides 
blijft dus doorgaan.

Jong Storm-
vogels verrast
IJmuiden - Een jong Storm-
vogels verraste de op de derde 
plaats staande Flamingo’s. Ze 
wonnen verdiend met 5-2. Door 
deze overwinning is er nog van 
alles mogelijk en zal men de ko-
mende inhaalwedstrijd op Zee-
wijk tegen de Foresters niet mo-
gen onderschatten. Het eerste 
kwartier waren de gasten over-
heersend en toonden de vogels 
ontzag. Een toegekende vrije 
trap werd  ingeschoten, 0-1. De 
jonge ploeg onder aanvoerder-
schap van Cor Bal ging uit een 
ander vaatje tappen.
Tim Binkhorst bracht de stand 
op 1-1. Nadat de strijd in het 
begin  van de tweede helft ge-
lijk opging toonde de ploeg meer 
veerkracht en gaf Rutger Leeuwe 
een voorzet op Tim Groenewoud 
die de bal intikte, 2-1. De altijd   
goed spelende Rick Kluijskens 
gaf daarna een pas op de weer 
vrijstaande  Tim Groenewoud en 
met een kopbal was het verras-
send 3-1 en was de strijd gestre-
den. Rick Kluijskens liet nog eens 
zijn befaamde vrije trap zien en 
scoorde het vierde doelpunt, 4-
1. Even later werd het nog 4-2, 
maar Mike van Dam maakte er 
de eindstand 5-2 van.

SPORT
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Hen Zwanenburg 
stopt met regisseren
IJmuiden – Vijftig jaar heeft hij 
geregisseerd, waarvan 32 jaar bij 
OTK.  Deze toneelvereniging van 
onderijzers brengt elk jaar rond 
sinterklaas een toneelstuk in de 
Stadsschouwburg voor de bo-
venbouw. Al vijf jaar roept Hen 
Zwanenburg (80) dat hij er mee 
gaat stoppen. Volgende week 
speelt OTK ‘Speelgoedmuseum 
op stelten’, voor de laatste keer 
onder regie van Zwanenburg.

Per toeval kwam hij er achter, dat 
hij kon regisseren. Hen Zwanen-

burg speelde toneel bij KZOS 
(Kunst Zij Ons Doel) en daar viel 
hij wel eens in, als de regisseur 
verhinderd was. Het ging hem 
goed af, er werd naar hem ge-
luisterd. 
De regisseur van OTK (Onder-
wijzers Toneel Kennemerland) 
was ziek en Hen werd gebeld, of 
hij kon komen invallen. Hij is er 
nooit meer weg gegaan. Na twee 
jaar plukte hij dochter Romana 
van de balletschool, die toen net 
17 jaar was. Zij moest de chore-
ografie maar gaan doen. ,,Alle 

Het doek valt voor Hen Zwanenburg en dochter Romana

kinderen vinden het leuk om hun 
eigen meester of juf op het podi-
um te zien’’, legt Hen uit. ,,Maar je 
had niet altijd voor iedereen een 
rol. Dan konden ze bij de dans-
groep, die is er echt bij gaan ho-
ren.’’ Romana bleef, met onder-
brekingen, ook 30 jaar bij OTK. 
Nu haar vader stopt, gaat zij 
ook weg. ,,Het is mooi geweest. 
Het was heel bijzonder, we wa-
ren een hecht team. Maar het is 
tijd om het stokje door te geven’’, 
zegt Romana.

Vader en dochter kijken terug 
op een fantastische tijd bij het 
OTK. ,,Soms had ik er wel eens 
een hard hoofd in, dacht ik: als 
de kinderen dit maar leuk vin-
den. Maar het kwam altijd goed’’, 
vertelt Hen. ,,Elk jaar zeiden we 
tegen elkaar: dit was de beste 
voorstelling’’, vult Romana aan. 
De regisseur zag in al die jaren 
de kinderen veranderen: ,,In mijn 
tijd was een onderwijzer een po-
litieagent, je hield je mond. De 
kinderen van nu zijn vrijer, de 
onderwijzers staan dichter bij de 
kinderen. Daar pas je het spel 
ook op aan, het wordt vrijer en 
speelser.’’
Opvolgers zijn er nog niet voor 
Hen en Romana, daar wordt nog 
druk naar gezocht. Beiden hech-
ten veel waarde aan het be-
staan van OTK: voor veel kin-
deren is het de eerste keer dat 
ze in aanraking komen met to-
neel. Vaak komen ze ook voor 
het eerst in de schouwburg. En 
dat moet vooral blijven voortbe-
staan. (Carla Zwart)

Twee CDA kandidaten 
Waterschapsverkiezingen
Velsen - De stembiljetten zijn 
bezorgd en tot 25 november vin-
den de waterschapsverkiezingen 
plaats. Het CDA doet in bijna al-
le waterschappen met een eigen 
lijst mee. Het motto van het CDA 
bij de Waterschapsverkiezingen 
is: Veilig, Betaalbaar, CDA. Uit de 
CDA afdeling Velsen staan twee 
kandidaten op de kieslijst voor 
het Hoogheemraadschap van 
Rijnland; Marlies de Vries staat 
op nummer 3 van de kieslijst en 
Ties van Veelen op nummer 12.
Bijzonder is dat Marlies de Vries 
op de CDA-lijst de eerste Noord-
Hollandse kandidaat is, de eerste 
vrouw en de jongste op de lijst. 

Marlies de Vries (45), Velser-
broek: ,,Waterbeheer is iets wat 
mij persoonlijk raakt en waar ik 
graag bij betrokken wil zijn. Ik 
vind het belangrijk om veiligheid 
te kunnen bieden. Daarnaast wil 
ik me inzetten voor schoon water 
en goed bestuur, zodat we niet 
meer betalen dan nodig is’’. 
Ties van Veelen (65), (Velser-
broek): ,,Voor de waterschappen 
is een grote taak weggelegd om 
ons land ook voor de toekomst 
veilig te houden en te voorzien 
van voldoende en kwalitatief 
goed water. Een voorwaarde van 
de eerste orde”. Lees meer op 
www.velsen.cda.nl. 

Weer sfeervolle 
Van Rixel fotokalender
IJmuiden - De feestdagen zijn 
in aantocht en veel mensen pie-
keren zich suf om leuke cadeaus 
voor hun liefsten te verzinnen. 
IJmuidenaren hebben het geluk-
kig makkelijker, die kopen ge-
woon een heel mooie Van Rixel 
kalender, waar iedereen een jaar 
lang van kan genieten.
Dit jaar munt de kalender uit in 
sfeervolle foto’s van IJmuiden, 
waarbij vooral de kust centraal 
staat. Net als vorig jaar is Henk 
van Rixel, de eigenaar van Boek- 
en Offsetdrukkerij van Rixel BV, 
de fotograaf van deze prachti-
ge beelden. En zoals het hoort, 
zijn de panoramafoto’s voor de 

kalender seizoensgericht. Dus 
sneeuw en strand bij de juiste 
pagina’s. Schepen en water ne-
men een grote plaats in, in de fo-
tokalender, en dat is wat IJmui-
denaren graag zien.
Wie bang is te worden vergeten 
door Sint of kerstman, koopt ge-
woon zelf zo’n mooie kalender 
bij Van Rixel. Hier vindt u trou-
wens ook kerstkaarten met fo-
to’s van IJmuiden, ook zulke leu-
ke hebbedingetjes en eigenlijk 
zonde om weg te sturen. De ka-
lender kost 14 euro en is net als 
de kerstkaarten verkrijgbaar bij 
Van Rixel aan Oosterduinweg 29 
in IJmuiden. 

Sfeerplaatje van de nieuwe Van Rixel 2009 kalender

Rijdende winkel stopt
IJmuiden – Bijna vijftig jaar zit 
hij in het vak. Hij begon met een 
bakfiets, in die tijd waren er nog 
56 melkboeren in de gemeente. 
Nu bedient hij met de laatste rij-
dende winkel zijn trouwe klan-
ten. Maar niet lang meer. Za-
terdag 29 november maakt Ton 
Mooij (64) zijn laatste rondje, 
dan stopt hij er mee.
De wagen werd slechter en was 
aan een onderhoudsbeurt toe. 
Volgens een nieuwe wetge-
ving, die volgend jaar van kracht 
wordt, zouden er ook twee nieu-
we koelmotoren in moeten. Het 

loont de moeite niet meer om zo 
veel te investeren, dus dit was 
het moment om de knoop door 
te hakken. Met pijn in het hart, 
want Ton ging elke dag fluitend 
op pad.
,,Noem mij maar niet hoor, ik 
stond al genoeg in de belang-
stelling toen onze winkel De Zui-
velhoek acht jaar geleden sloot’’, 
zegt echtgenote An. Ton protes-
teert: ,,We hebben het altijd sa-
men gedaan, de één was de mo-
tor en de ander was de benzi-
ne.’’ Hij heeft er een  dubbel ge-
voel over. ,,Bij sommige klanten 

Ton Mooij zit straks voor het laatst achter het stuur van de rijdende 
winkel

kom ik al zo lang, ik was soms 
net een sociaal werker. Zette de 
vuilnisbak buiten, deed klusjes 
voor ze. Ik zou er een boek over 
kunnen schrijven’’, vertelt hij. An 
vult aan: ,,Zelfs met ijzel ging hij 
al glibberend op pad, want hij 
kon zijn klanten toch niet in de 
steek laten. Die waren dolblij dat 
ze hem zagen komen en ik was 
blij toen hij ’s avonds weer veilig 
thuis was.’’ Maar hij maakte ook 
lange dagen. Ton wist niet be-
ter, was altijd een harde werker. 
Straks krijgt hij meer tijd voor 
zichzelf. Wat hij met die tijd gaat 
doen? Ton zegt direct: ,,Ik ga le-
ren schilderen en behangen. Dat 
moest ik altijd laten doen, nu 
ga ik het zelf proberen. Ik begin 
met een heel klein kamertje bo-
ven. En ik wordt vrijwilliger bij De 
Zonnebloem. Je moet wel onder 
de mensen blijven.’’ Hij vervolgt: 
,,Er wordt van alle kanten aan me 
getrokken, maar ik ga eerst eens 
tot mezelf komen.’’
An vertelt: ,,Een van de kleinkin-
deren vroeg laatst, wat we gin-
gen doen, die laatste dag. Of we 
er een feestdag van gingen ma-
ken.’’ Ton: ,,Het is voor ons geen 
feestdag.’’ Ze hikken er duide-
lijk een beetje tegen aan. Maar 
ze gaan het wel redden, met z’n 
tweetjes: de motor en de benzi-
ne. 
An en Ton Mooij willen vanaf de-
ze plaats alle klanten bedanken 
voor het vertrouwen en ze wen-
sen iedereen niets dan goeds 
toe. (Carla Zwart)

Sinterklaas komt
naar Velsen-Noord
Velsen-Noord - Afgelopen 
week ontving buurtcentrum De 
Mel een mail van de Email-Piet, 
dat Sinterklaas ondanks een ra-
zend druk schema toch ruim-
te heeft gevonden om de kinde-
ren in Velsen-Noord een bezoek 
te brengen. 
Volgens het berichtje komt Sin-
terklaas zaterdag 22 november 
om 10.00 uur per stoomtrein aan 
bij halte Hoogovens. Daarna zal 
hij onder  begeleiding van de  
Pietenband per koets een rondrit 
door Velsen-Noord  maken. Ver-
volgens zal de Sint om ongeveer 
10.45 uur officieel welkom wor-

den geheten bij de muziektent 
aan het Stratingplantsoen. 
Hierna zal de goedheiligman de 
rondtocht door Velsen-Noord 
voortzetten. Na een kort mid-
dagdutje zal hij om ongeveer 
13.00 uur bij buurtcentrum De 
Mel verschijnen om daar de kin-
deren te ontvangen. 

Email-Piet verzocht in zijn mail 
ook om de Ondernemersvereni-
ging Velsen-Noord, Corus IJmui-
den en de IJmuider Harmonie 
te bedanken omdat zij het be-
zoek van Sinterklaas aan Velsen-
Noord mogelijk maken.



pagina 24 20 november 2008

Programma Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 20 en 
vrijdag 21 is Popkoor Decibel 
voor de derde keer te gast in het 
Witte Theater.
Naar aanleiding van het tienja-
rig bestaan is 
een program-
ma samenge-
steld rond het 
thema ‘vijftig 
jaar popmu-
ziek’. 
Vóór de pau-
ze ligt het ac-
cent op de ja-
ren ‘60 en ‘70, 
na de pauze 
komen num-
mers uit de 
periode ´80 
tot heden aan 
bod. Kaarten 
re serveren : 
via tel. 0255-
536720 en op 
de avond zelf verkrijgbaar aan de 
kassa. Aanvang 20.30 uur.
Kees Brandt is er op zondag 23 
november om 14.30 uur, met 
‘Oma’s’ voor kinderen van drie 
jaar en ouder. Een charmante 

voorstelling van dé specialist op 
het gebied van peutertheater.
De film Il dolce e l’amaro is te 
zien op 25 en 26 november, 20.30 
uur. Saro groeit op in een van de 

meest beruchte 
wijken van Pa-
lermo. 
Hij is pas 14 
jaar als zijn va-
der overlijdt en 
hij door Gaeta-
no Butera on-
der zijn hoede 
genomen wordt. 
Butera opent 
de deur naar de 
mafiawereld. 
Donderdag 27 
november is de 
dansgroep Kris-
ztina de Cha-
tel op afscheids-
tournee. Als een 

tijdmachine pre-
senteert ‘Giubileo’ hedendaag-
se choreografen, danstalen-
ten van de toekomst en herin-
neringen aan hoogtepunten uit 
het De Châtel-tijdperk. Aanvang 
20.30 uur.

Programma Stadsschouwburg Velsen

Ronald Goedemondt 
met ‘Dedication’
IJmuiden - Ronald Goedemondt 
is hét cabarettalent van dit mo-
ment. Afgelopen weekend mocht 
hij dé cabaretprijs Neerlands 
Hoop in ontvangst nemen. Op 
dinsdag 2 december (20.30 uur) 
speelt Goedemondt zijn nieuw-
ste show ‘Dedication’ in het Tha-
lia Theater. Voor deze voorstel-
ling zijn nog 
slechts en-
kele kaar-
ten beschik-
baar. Rasver-
teller Ronald 
Goedemondt 
won in 2003 
het cabaret-
festival Came-
retten. Sinds-
dien dendert 
deze komiek 
met zijn hila-
rische en ab-
surde verha-
len in volle 
vaart en met 
succes door 
cabaretland. 
Heel Neder-
land zat wekenlang aan de buis 
gekluisterd om te kijken naar 
‘Op zoek naar Joseph’. Als één 
van de eerste theaters in Ne-
derland presenteert de Stads-
schouwburg Velsen de nieuwe, 
vrolijke reismusical van Joop van 
den Ende Theaterproducties ‘Jo-
seph and the Amazing Technico-
lor Dreamcoat’, met Freek Bar-
tels als Joseph. Dinsdag 2 tot en 
met zaterdag 6 december (20.15 
uur). De voorstelling van zater-
dag 6 december is reeds uitver-

kocht. Voor de overige voorstel-
lingen zijn nog een aantal kaar-
ten beschikbaar. Topacteur Pier-
re Bokma in ‘De Koopman van 
Venetië’, zaterdag 22 november 
(20.15 uur).
De Theatercompagnie brengt 
Shakespeare-klassieker met top-
cast. Téada, de swingende sen-

satie uit Ier-
land, zondag 
23 novem-
ber (15.00 
uur) in het 
Thalia Thea-
ter. Frisse in-
terpretaties 
van de ka-
rakteristieke 
‘Irish Sound’ 
gemixt met 
s f e e r v o l l e 
ballads. Jim 
Spee lmans 
met ‘Jim 
Spee lmans 
houdt huis!’, 
dinsdag 25 
n o v e m b e r 
(20.30 uur) in 

het Thalia Theater. Met zijn origi-
nele onderwerpkeuze, meester-
lijke associaties en hoge grap-
dichtheid kan Jim Speelmans 
zijn publiek in ademnood bren-
gen. Doe-voorstelling ‘Het Zand-
kasteel’, zaterdag 29 novem-
ber (14.00 en 16.15 uur). Vrolij-
ke peutervoorstelling (3+) met 
tv-helden Koning Koos, Sassa 
en Toto. Informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of telefoonnummer 0255 
515789.

Jonge Stem schittert 
met Oklahoma
IJmuiden – Vorige week vrij-
dag en zaterdag stonden de le-
den van jeugdmusicalvereni-
ging De Jonge Stem in de Stads-
schouwburg Velsen met de mu-
sical Oklahoma. Regie was van 
Danny van Zuijlen en muzika-
le leiding had Olaf Windey. Cho-
reografie werd verzorgd door 
Susanne Driedijk, tapdans door 
Chris van Lierop.
Laurey (Lisanne Wensink) woont 
bij haar tante Eller (Marije Hen-
ning). Curley (Allard Derksen) 
is al lang verliefd op haar. Dan 

blijkt er nog een kaper op de 
kust te zijn: knecht Jud (Jeroen 
de Brouwer). Er zal een feest 
door Eller georganiseerd wor-
den, waarvoor de meisjes pick-
nickmandjes maken. Die wor-
den geveild en de hoogste bie-
der mag met het meisje trouwen. 
Voor de pauze ontspint zich een 
strijd om de gunsten van Laurey, 
na de pauze is het feest in volle 
gang. Curley is tenslotte degene 
die met Laurey gaat trouwen. Er 
ontstaat een gevecht tussen Jud 
en Curley, waarbij Jud in zijn ei-

gen mes valt. Hoewel het verhaal 
zich afspeelt aan het begin van 
de vorige eeuw, is het met grap-
jes over bijvoorbeeld de krediet-
crisis naar het heden gehaald. 
Als Curley opkomt terwijl hij de 
klassieker ‘Oh what a beautiful 
morning’ zingt, dat in de verta-
ling ‘Dit is een dag om te zingen’ 
werd, is de toon gezet. Allard 
Derksen en Lisanne Wensink 
sprongen er qua zang uit, zon-
der de anderen tekort te willen 
doen. Marije Henning en Irene 
Bax als Mrs. Carnes zetten heer-
lijke droogkomische types neer. 
Er zat veel humor in, leuk was de 
groep giebelende vriendinnen 
rond Gertie (Marlies Bax). 
Alleen de lengte van de musi-
cal: af en toe wrong en trok het 
een beetje. Zeker in het gedeel-
te vlak voor de pauze had de re-
gisseur wel mogen knippen. Het 
is te begrijpen dat de jonge Dan-
ny van Zuijlen, die als regieas-
sistent begon maar halverwege 
het repetitieproces in het diepe 
sprong door de regisseur te ver-
vangen, dat niet aandurfde. Vol-
gende keer gewoon doen. Ver-
der was alles dik in orde. Het pu-
bliek genoot en zat er helemaal 
in. Zang, spel, dans, kleding en 
decor: het klopte allemaal. Voor-
al in de finale, als de hele cast op 
het toneel staat en het mooie lied 
‘Dit is een dag om te zingen’ nog 
eens herhaalt, is het een plaatje 
om te zien. Een lijstje er om heen 
en niets meer aan doen. (Carla 
Zwart)

Ronde Tafel bekijkt 
centrumplan kritisch
IJmuiden – Onlangs zijn vier 
centrumplannen voor het ge-
bied Lange Nieuwstraat, tussen 
Marktplein en Velserduinplein, 
gepresenteerd. Het bijzondere 
hiervan is dat de gemeente geen 
geld hoeft bij te leggen voor de-
ze plannen. Elke projectontwik-
kelaar zegt een sluitende begro-
ting voor het eigen plan te heb-
ben. Woensdagavond werden tij-
dens een ronde tafel bespreking 
in het stadhuis de vier plannen 
nogmaals gepresenteerd en kri-
tisch bekeken. Aan de ronde ta-
fel zaten zowel raadsleden als 
middenstanders uit IJmuiden.

Elan Wonen/Heijmans komt 
met een sfeervol plan: een ovaal 
plein met een diversiteit aan ge-
vels. Het plan kan in drie fasen 
worden gebouwd; eerste fase 
(de zuidzijde) klaar in 2014. Bij 
dit plan zal alle bebouwing in 
het betreffende gebied moeten 
worden gesloopt. Op het plein 
is plek voor de markt en de bus. 
Winkels worden aan de voorzijde 
(op het plein) bevoorraad.

AM/IPMMC komt met het plan 
om de Lange Nieuwstraat voor 
een deel naar het zuiden te ver-
leggen. Zo ontstaat ruimte voor 
een echt centrum met langzaam 
verkeer en de bus en wordt het 
verkeer omgelegd. Alleen de 

zuidzijde van de bebouwing aan 
de Lange Nieuwstraat moet wor-
den gesloopt en wordt vervan-
gen door een zelfde aantal wo-
ningen. De projectontwikkelaar 
wil bijdragen om de gevels van 
deze winkels te verfraaien in een 
stijl. Het plan biedt veel keuzes 
en is snel te realiseren.

Leyten Topvastgoed biedt de 
bestaande winkels verlenging en 
een korte bouwtijd. Flats aan de 
zuidzijde van de Lange Nieuw-
straat moeten plaats maken voor 
winkels. Aan beide zijde komen 
woningen en bovendien woon-
torens. 

Multi Vastgoed biedt eveneens 
een ambitieus plan: verdieping 
van de Lange Nieuwstraat tus-
sen de twee pleinen. Zo ontstaan 
zelfs twee rijen dubbelzijdig win-
kelen, op twee niveaus. Het ver-
keer kan over de verdiepte win-
kels rijden. Bestaande woningen 
hoeven niet te verdwijnen. Aan 
beide zijden van de ‘koopgoot’ 
komen woningen, en aan in het 
begin en einde woontorens. Er 
komen aan de achterzijde speci-
ale expeditiegangen voor de toe-
levering van goederen.

Kritische vragen
Tijdens de ronde tafelbijeen-
komst werd gesproken over de 

mogelijkheden en de kritische 
punten van de plannen. Zo wer-
den de zogenaamde ‘venster-
tijden’ gehekeld. Dit zijn de be-
perkte tijden waarin winkels 
worden bevoorraad. Voor vracht-
wagenchauffeurs is dit echter 
veelal niet haalbaar. Ook werd 
getwijfeld aan de mogelijkheid 
voor gezellige en vooral zon-
nige terrassen in enkele plan-
nen. De middenstanders wilden 
graag weten hoe lang men in 
een bouwput moet leven en wat 
de nieuwe huurprijzen worden. 
Een van de ontwikkelaars had 
het over IJmuidense huurprijzen. 
De vier plannen verschillen nog-
al in aantal woningen dat men 
wil bouwen en het aantal vier-
kante meters winkelruimte dat 
zal worden toegevoegd aan het 
nieuwe centrumplan. In sommi-
ge plannen was meer oog voor 
groen.

Nog voor de kerst
Hoewel de gemeente Velsen 
de plannen met gesloten beurs 
hoopt door te voeren, zal dat 
voor Woningbedrijf Velsen wel 
anders zijn. Er zijn echter nog 
geen onderhandelingen over de-
ze plannen geweest. Het college 
van B&W zal nog voor de kerst-
vakantie een van de plannen als 
beste uitkiezen. Vervolgens zal 
dit plan worden voorgelegd aan 
de gemeenteraad. Zij zullen al-
leen met ‘ja’ of ‘nee’ mogen ant-
woorden op de vraag of dit het 
nieuwe centrumplan voor IJmui-
den is. Spannende tijden dus 
voor IJmuiden. (Karin Dekkers)

(foto: Aris Schutte Fotografie)
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Najaarsconcert Baba Jaga
Santpoort-Noord - Zaterdag 29 
november vindt het najaarscon-
cert  ‘Magic & Mystique’ van  Ba-
ba Jaga plaats onder leiding van 
Antje de Wit in de dorpskerk. Het 
kleinvrouwenkoor wordt op harp 
begeleid door Marianne Smit. 
Muziek is al eeuwen lang een 
middel om een andere werke-
lijkheid op te roepen. Tijdens dit 
concert zingt Baba Jaga muziek 
die betovert en de diepere on-

dertoon van het leven raakt.  
Te beluisteren is onder andere 
een introvert en expressief lied 
uit de 12e eeuw van Hildegard 
Von Bingen, de eerste componis-
te in Europa die muziek heeft ge-
schreven voor een vrouwenkoor.
Mystiek en mysterie past ook bij 
de Scandinavische natuur. De 
hedendaagse Finse componist 
Einojuhani Rautavaara heeft een 
mis voor kinderen geschreven 

Lapsimessu, waarin de onder-
toon van mysterie en van eeu-
wigheid doorklinkt. Een andere 
Finse componist is Aulis Sallinen. 
Ook hij heeft zich laten inspire-
ren door de eindeloze ruimte van 
Finland.  Babajaga zal een cyclus 
van zeeliederen zingen, de Lau-
luja mereltä. 
De dichter Charles d’Orléans 
bracht een groot deel van zijn 
leven in gevangenschap door 
in Groot-Brittanië. Tijdens de-
ze periode schrijft hij gedichten 
over de essentie van het leven. 
Willem Wilmink heeft deze ge-
dichten vertaald, Jurriaan An-
driessen heeft ze op muziek ge-
zet. Ook worden er liederen uit 
India gezongen. Naast de bege-
leiding van het koor zal Marian-
ne Smit enkele composities voor 
harp ten gehore brengen. 
Het concert begint om 20.00 uur 
en de kosten bedragen 12 euro. 
Kaarten aan de zaal of via www.
cultuurindedorspkerk.nl of  www.
babajaga.nl. Telefonisch bespre-
ken: 06 22854542 (Ria Balm). 

Sanering terrein Bleeker
Velserbroek - Recreatieschap 
Spaarnwoude is gestart met 
grootscheepse saneringswerk-
zaamheden aan de Dammers-
weg te Velserbroek. De komen-
de periode wordt circa 7.500 ton 
verontreinigde grond en puin af-
gevoerd zodat voor de Kerst het 
terrein schoon is. 
De saneringswerkzaamheden 
hebben ten doel de bodem-
kwaliteit te verbeteren. Er vin-
den verschillende werkzaamhe-
den plaats om dit doel te berei-
ken. Verwijderd worden de olie-
verontreiniging ter plaatse van 
de botenhelling en een asbest-
depot. Daarnaast wordt de puin-
houdende toplaag ontgraven en 
gezeefd. De verontreinigde ma-
terialen worden afgevoerd, de  
schone grond krijgt weer een 
nuttige toepassing bij de herin-

richting van het terrein.
Het recreatieschap realiseert 
zich dat deze werkzaamheden 
de komende periode voor enige 
overlast kunnen zorgen. 
De verwachting is dat de komen-
de periode circa 200 vrachtwa-
gens met grond en puin heen en 
weer zullen rijden over de Dam-
mersweg. 
De woonboten zullen daardoor 
minder goed bereikbaarheid zijn. 
Bezoekers en bewoners van de-
ze woonboten worden verzocht 
elders te parkeren. Daarnaast 
treedt er geluids- en mogelijk 
geurhinder op. 
Voor vragen over de sanerings-
werkzaamheden kan contact op-
genomen worden met Jan Sicco 
Abma via 023-5202806 die dit 
project namens Recreatieschap 
Spaarnwoude coördineert. 

Tien jaar kerst 
bij ‘Da Maurizio’
IJmuiden - Dit jaar vierden Mau-
rizio, Monica en Laura Olivie-
ri het tienjarig bestaan van ‘Da 
Maurizio’. In die tien jaar heeft 
Maurizio gezocht naar de smaak 
van zijn gasten, de juiste kwali-
teit en producten om zijn gasten 
het naar de zin te maken.
Anno 2008 staat Hartog Kamp-
huis aan het fornuis en is hij – 
naast Maurizio – de juiste per-
soon op de juiste plek. Maurizio 
is heel blij met deze versterking 
van zijn team: ,,Het komt nu niet 
allemaal meer op mij neer. Met 
de komst van Hartog kan ik meer 
persoonlijke aandacht schenken 
aan onze gasten. Hij is naar mijn 
mening de juiste persoon met 
de juiste mentaliteit. En dat zegt 
heel wat, want ik ben niet gauw 

tevreden.’’ Het persoonlijke, so-
ciale aspect is voor Maurizio en 
diens plaatsvervanger Hartog 
heel belangrijk: ,,Daarom heb-
ben we op onze tafels ook geen 
dubbele bezetting. Onze gasten 
moeten zich welkom voelen. Het 
‘huiskamer-gevoel’, die gastvrij-
heid vind ik heel belangrijk.”
Dit, én het feit dat de horeca dit 
jaar werd geconfronteerd met 
een rookverbod, brachten Mau-
rizio en Hartog op het idee een 
aparte rokersruimte te creë-
ren. Het resultaat werd niet een  
klein hokje, maar een goed ge-
ventileerde ruimte met een zitje 
waar de gasten tussen de gan-
gen door op hun gemak een si-
garetje kunnen roken en niet 
naar buiten hoeven.  

De kerstdagen staan voor de 
deur en ‘Da Maurizio’ is dan 
natuurlijk op beide dagen ge-
opend.
Gezelligheid en goed eten vor-
men een klinkende overeen-
komst tussen Kerst en ‘Da Mau-
rizio’. Hartog en Maurizio bieden 
u daarom de mogelijkheid om 
van een 6-gangenmenu te ge-
nieten en deze is eventueel in 
overleg met Hartog en Maurizio 
deels aan te passen.
Ook dit jaar zal weer veel werk 
worden verzet om de echte Tos-
caanse kerstsfeer neer te zet-
ten. De wijnkaart is volledig ver-
anderd. Door de eigen import is 
de wijnkaart nu nog beter afge-
stemd op de menukaart. Ook de 
desserts krijgen Maurizio’s spe-
ciale aandacht, zoals de zelfge-
maakte Tiramisu, waarmee in 
Italië zelfs een prijs werd gewon-
nen.
Wie wil natafelen kan dat doen 
in de gezellige loungeruimte, on-
der het genot van een heerlijke 
digestieve Limoncello die door 
Maurizio zelf gemaakt wordt. 
Om teleurstellingen te voorko-
men is het raadzaam om tijdig te 
reserveren, want zowel voor de 
eerste als de tweede Kerstdag is 
de helft al besproken.
‘Da Maurizio’ kan voor u ook een 
op maat gemaakte kerst cate-
ring verzorgen die u bij ons kunt 
afhalen. Ook is het mogelijk om 
het restaurant voor een bijzon-
dere gelegenheid te bespreken.
Voor het reserveren van een ta-
fel of voor meer informatie kunt 
u bellen met Maurizio: 0255-
532778. Pizzeria Ristorante Da 
Maurizio vindt u aan de Velser-
duinweg 161 in IJmuiden.

Bingo- en loterijavond
IJmuiden - Zaterdag 22 novem-
ber wordt er een bingo en lote-
rij georganiseerd in speeltuin De 
Veilige Haven in IJmuiden. De 
avond begint om 20.00 uur, zaal 

open om 19.30 uur. Er zijn weer 
leuke prijzen te winnen. Mensen 
die woonachtig zijn in IJmuiden 
en geen vervoer hebben kunnen 
contact opnemen met telefoon-

nummer 0255-527010 of 0255-
518077. Zij worden dan gehaald 
en na afloop weer thuisgebracht. 
De opbrengst van deze avond 
is voor de speeltuin om leuke 
speeltoestellen te kopen voor de 
jeugdige bezoekers van De Veili-
ge Haven. 

Kerstmis kinderfestijn
in Holiday Inn IJmuiden
IJmuiden - Kerstmis wordt ieder 
jaar uitgebreid gevierd in het Ho-
liday Inn Seaport Beach in IJmui-
den. De gezellige familiebrunch 
op eerste en tweede kerstdag 
zijn inmiddels een traditie, die dit 
jaar ook weer in het teken van 
kinderen staat.

Familiebrunch
Om 11.30 uur is de ontvangst voor 
de brunch, met heerlijke salades, 
hapjes, warme en koude vis- en 
vleesgerechten en desserts. 
Voor de kleintjes is er een spe-
ciaal kinderbuffet en zijn er vele 
activiteiten! Zij kunnen pannen-
koeken versieren, zelf ijs schep-
pen, op de foto met de kerstman, 
ademloos luisteren naar de ver-
halenverteller of knutselen en 
kleuren met de Kids Crew. Kort-
om, kinderen hoeven zich geen 
moment te vervelen.

Leef je droom
Zoals ieder jaar heeft Holiday Inn 
IJmuiden Seaport Beach ook dit 
keer een goed doel gekozen om 
aandacht aan te besteden tij-
dens kerstmis. Tijdens de brunch 
kan iedereen op de foto met de 
kerstman. De foto’s zijn na af-
loop te koop en de opbrengst 
gaat geheel naar stichting Leef 
Je Droom. Deze stichting is be-
zig met de bouw van een aan-
gepast zeiljacht om meerdaagse 

prestatietochten en wedstrijden 
te kunnen zeilen met jongeren 
die een levensbeperkende hart- 
en vaatziekte hebben. Het doel 
hiervan is om deze jongeren een 
ervaring mee te geven waarin ze 
samen hun grenzen kunnen ver-
kennen en verleggen. 
Daarnaast is er nu tot 27 novem-
ber 2008 een tentoonstelling van 
ruim 30 kunstwerken in het ho-
tel, die op 28 november 2008 ge-
veild worden ten behoeven van 
de stichting. Zie voor meer infor-
matie www.leefjedroom.com. 

Sfeervolle kerstdiners
Naast de brunch kan men op 
eerste kerstdag ook culinair ge-
nieten van een verrassend zeven 
gangen diner. Pianist Gerard Vo-
gel zorgt voor een sfeervolle am-
biance op deze avond. Het wel-
kom is vanaf 18:00 uurr met een 
drankje en een amuse. Ook op 
kerstavond en tweede kerstdag 
kan men heerlijk dineren in res-
taurant De Getijden van het Ho-
liday Inn IJmuiden. Het comple-
te programma staat op www.ho-
lidayinn-ijmuiden.nl. 
Voor meer informatie en reser-
veringen, telefoonnummer 0255-
566911 of e-mail: info@holi-
dayinn-ijmuiden.nl.  Holiday Inn 
IJmuiden Seaport Beach, Ken-
nemerboulevard 250, 1976 EG 
IJmuiden aan Zee.
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Nooit meer roken na 
één sessie, zo eenvoudig
Regio - Dankzij de unieke Nooit 
Meer RokenRME methode 
(NMR-methode) stopt meer dan 
80% van de rokers na slechts 
een sessie en bijna 100% na 
twee tot drie sessies. In Amerika 
heeft men meer dan vijf jaar er-
varing met deze succesvolle me-
thode en deze wordt nu ook in 
Nederland gebruikt. 
Wat is het unieke aan deze me-
thode? Paul Reymer vertelt: “De 
reden waarom iemand niet kan 
stoppen met roken komt voor-
al omdat roken een gewoonte 
is geworden. Het is een onder-
deel van je gedrag doordat je ro-
ken gekoppeld hebt aan bepaal-
de momenten. ’s Ochtends vroeg 
bij het eerste kopje koffie, bij 
stress, ’s avonds na het eten of 
nog eentje vlak voor het slapen 
gaan. Met als gevolg dat je elke 
ochtend of na elke maaltijd de 
drang voelt om te moeten roken. 
De NMR-methode richt zich op 
deze koppelingen en is in staat 
deze te doen verdwijnen. zodat 
rookgewoontes en rookgedrag 
definitief verdwijnen. Dat maakt 
deze unieke methode zo krach-
tig waardoor het definitief stop-
pen met roken nu makkelijk ge-
worden is.” 
Er zijn al vele methodes, wat is 
nu precies het verschil met an-
dere methodes? “Onderzoek laat 
zien dat het verslavende effect 
van nicotine na drie dagen niet 
roken al verdwenen is. Dit ver-
klaart waarom nicotinepleisters, 
laseren en hypnose lang niet zo 
effectief zijn, omdat ze zich al-
leen richten op de nicotinever-
slaving en niets doen met aan-
geleerde rookgewoontes. Door 
deze gewoontes niet aan te pak-
ken, is het bijna onmogelijk om 
te stoppen. Ze zijn namelijk ge-
programmeerd in je onderbe-
wustzijn en zijn niet te stoppen 
met wilskracht alleen. Dat ver-
klaart waarom meer dan 75% 
van de mensen die ooit gestopt 
waren met roken, weer begon-

nen is. De wil legt het af tegen 
het onderbewustzijn omdat het 
onderbewustzijn veel groter en 
daardoor sterker is dan het be-
wustzijn. 
Meer dan 80% van de rokers is 
definitief en levenslang gestopt 
na één NMR-sessie, hoe kan 
dit? “Het unieke van de NMR-
methode is, dat deze erop ge-
richt is een levenslange veran-
dering in het zelfbeeld en rook-
gedrag tot stand te brengen 
door het onderbewustzijn te her-
programmeren. Deze volledige 
aanpak maakt dat deze metho-
de zo krachtig is. In 1½ tot 2 uur 
tijd worden het zelfbeeld, de ge-
woontes en het gedrag veran-
derd in die van een blije nooit-
meer-roker voor de rest van je 
leven. Wij hebben zoveel ver-
trouwen in onze methode dat 
alle NMR-coaches een levens-
lange garantie geven. Dat bete-
kent dat als je om wat voor re-
den dan ook weer bent gaan ro-
ken, je mag terugkomen voor 

een gratis nabehandeling.” Voor 
wie ook met het idee rondloopt 
om te stoppen met roken, is het 
moment aangebroken om een 
afspraak te maken. Bel nu Paul 
Reymer, 06-24539003, prak-
tijk: Paasdal 91 in Wijk aan Zee 
of kijk op www.reymersgezond-
heidscentrum.nl.

Steeds meer vraag naar beveiliging

Security Team IJmuiden: 
zeker en veilig
IJmuiden – Sinds deze zomer 
werken beveiligers Fred Mas-
sier en Ab Doves samen in één 
bedrijf: Security Team IJmuiden. 
Hun nieuwe kantoor is geves-
tigd in de Felison Terminal aan 
Sluisplein 62, een prachtige ba-
sis voor hun werkgebied, dat de 
IJmond en Zaanstreek omvat, 
maar zeker zal gaan uitgroeien 
naar Haarlem en de wijdere re-
gio.

Fred en Ab hebben beiden zo’n 
tien jaar ervaring in de beveili-
ging. Met hun eigen bedrijven  
werkten zij regelmatig samen bij 
grotere projecten. Zoals het hu-
welijk van Rafael van der Vaart 
met zijn Sylvie. Omdat zij vaak in 
dezelfde ‘vijver visten’, hebben zij 
hun bedrijven samengevoegd, 
tot Security Team IJmuiden, zo-
dat zij met hun twintig mede-
werkers ook grotere opdrachten 

Security Team IJmuiden werkt vanuit de Felison Terminal

kunnen aannemen.
Er is steeds meer vraag naar be-
veiliging, niet alleen bij evene-
menten, zoals afgelopen week-
einde de aankomst van Sinter-
klaas, waar Security Team IJmui-
den in het stadhuis in IJmuiden 
werkte, maar ook in de horeca 
en bij festivals. Daarnaast wor-
den steeds meer objecten bevei-
ligd, zoals bouwprojecten, kan-
toor- en winkelpanden en bedrij-
venterreinen. Daarbij kan zowel 
alarmopvolging als regelmatige 
surveillance plaatsvinden. Maar 
Security Team IJmuiden kan bij-
voorbeeld ook verkeersrege-
laars, BHV-ers (bedrijfshulpver-
leners), brandwachten of vrou-
welijke beveiligers leveren. Bij 
evenementen is het van belang 
alles in goede banen te leiden, 
dus worden van een beveiliger 
ook tactische en verbale kwali-
teiten verwacht. Ook hierin is Se-
curity Team IJmuiden sterk.
Beveiliging is een vak op zich. 
Security Team IJmuiden is dan 
ook een erkend beveiligingsbe-
drijf dat alle kennis en diploma’s 
in huis heeft voor verschillende 
opdrachten. Daarom ook worden 
zij vanaf 2009 een erkend leer-
bedrijf voor stagiaires in de be-
veiliging.
Zowel opdrachtgevers als be-
veiligers en stagiaires die geïn-
teresseerd zijn in Security Team 
IJmuiden kunnen voor informatie 
contact opnemen met Fred Mas-
sier via 06-51791619 of met Ab 
Doves via 06-41208342.

Nieuwe service van Mona Lisa
Broodjes en lunches 
thuis of op kantoor 
IJmuiden – Sinds kort is de 
dienstverlening van Mona Li-
sa uitgebreid. Claudia Teuthof, 
dochter van Kora, startte een 
service waarbij heerlijke ver-
se broodjes en luncharrange-
menten besteld kunnen wor-
den door particulieren en be-
drijven. Dat kan telefonisch via 
06-4159078 of via de website: 
www.broodjesmonalisa.nl. De 
broodjes of het luncharrange-
ment worden dan thuis bezorgd 

of op kantoor, het kan ook afge-
haald worden bij het restaurant 
aan Houtmanstraat 37.  Met na-
me bedrijven zijn van harte uit-
genodigd om hun zakelijke lun-
ches te laten bezorgen. De men-
sen van Mona Lisa doen hun ui-
terste best om dit tot in de punt-
jes te verzorgen.
Kora, Claudia en het team heb-
ben nog genoeg ambities voor 
de toekomst. Wie weet wordt de 
dienstverlening nog wel verder 

Claudia startte de nieuwe service van restaurant Mona Lisa

uitgebreid met warme gerechten, 
pasta’s, salades en meer. Na-
tuurlijk blijft het restaurant mo-
dern en klantvriendelijk. Zo kun-
nen de broodjes ook in het res-
taurant genuttigd worden onder 
het genot van een kopje koffie of 
een glas verse jus d’orange. Kom 
gerust eens binnenlopen om het 
uitgebreide assortiment te be-
kijken. Dit bestaat onder ande-
re uit elf soorten harde broodjes 
warm uit de oven en twee zach-
te soorten.
Met daarop de keuze uit ver-
schillende soorten bijzonder be-
leg, zoals mozzarella, zonge-
droogde tomaat, rucola en pes-
to. Ook heerlijk zijn de gerook-
te kipfilet met tapenade en krui-
denkaas. Hiernaast is er nog de 
keuze uit verschillende soor-
ten maaltijdsalades, vers fruit 
en sweets. Nieuwsgierig gewor-
den? Kijk op www.broodjesmo-
nalisa.nl of ga gezellig langs.

Rabobank organiseert 
kleurwedstrijd
Regio - Rabobank Velsen en 
Omstreken organiseert een leu-
ke Sinterklaas kleurwedstrijd 
voor kinderen tot en met 10 jaar. 
De kleurplaat ligt voor je klaar 
bij onze kantoren, maar kan ook 
worden gedownload van de web-

site www.rabobank.nl/velsen. 
Inleveren kan tot 5 december bij 
de vestigingen van Rabobank 
Velsen en Omstreken in Spaarn-
dam, Velserbroek, Santpoort en 
IJmuiden. Doe je best, want er 
zijn mooie cadeaus te winnen!

Klaverjassen 
bij Otte
IJmuiden - Zondag 23 novem-
ber houdt Otte Verhuur een kla-
verjastoernooi aan de Bik en 
Arnoldkade in IJmuiden. Inschrij-
ven hiervoor kan op de dag zelf 
tot de aanvang om tien uur. De 
zaal gaat om 9 uur open. Kosten 
zijn 8,50 euro per persoon, inclu-
sief broodmaaltijd en koffie bij 
binnenkomst. In de loop van de 
dag wordt bovendien een loterij 
met mooie prijzen gehouden.

Ludieke actie bij Het Anker
Velserbroek - Donderdag 13 
november was het zover: de par-
keer en fietscontrole. Samen met 
wijkagent Wendy Hogerheijde 
en haar collega controleerden 
de kinderen van GBS Het Anker 
uit groep 5/6 het parkeren voor 
de school en lopen op de stoep. 
De kinderen deelden blaadjes op 

met een herinnering aan de ver-
keersregel en spraken ouders 
en kinderen aan die zich niet 
aan de regels hielden. Er wer-
den heel wat herinneringen uit-
gedeeld en de kinderen kregen 
veel positieve reacties. Politie en 
school spraken van een zeer ge-
slaagde actie. 
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Workshop Creapop bij 
Moeders Hobbypaleis
Santpoort-Noord – Sinds 3,5 
jaar zetelt er aan de Hagelin-
gerweg 7 een klein hobbyzaak-
je: Moeders Hobbypaleis, gerund 
door Yvonne van Ek.
Samen met haar dochter Melis-
sa maakte zij graag 3D-kaarten. 
Zij gingen die verkopen op bra-

derieën, later stonden ze er mee 
op de Beverwijkse Zwarte Markt. 
Dat liep heel goed. Yvonne is 
ook buschauffeur en op een dag 
reed ze over de Hagelingerweg, 
waar zij het pand leeg zag staan. 
Zo ontstond Moeders Hobbypa-
leis. Vanaf het begin liep het erg 

goed. Ruim een jaar geleden ont-
dekte Yvonne iets nieuws op een 
beurs: Creapop. Dat is uit Duits-
land over komen waaien. Het zijn 
voorgevormde mallen van kunst-
stof met een vlies, die zich door 
de gestanste lijnen heel simpel 
in model laten brengen. Ze wor-
den daarna naar eigen inzicht 
en smaak beplakt met stof en 
opgesierd met decoratiemate-
riaal. Er is van alles van te ma-
ken: lampenkappen, schalen, va-
zen, windlichten, tasjes en zelfs 
klokken. En nu ook kerstbomen 
en sterren, met lichtjes. Yvon-
ne begon klein maar het sloeg 
zo aan, dat ze nu de hele col-
lectie van Creapop in haar win-
kel heeft. Ze is de enige in Ne-
derland en mensen komen van-
uit het hele land materialen bij 
haar kopen. De 3D-kaarten vor-
men nog steeds de hoofdmoot 
in Moeders Hobbypaleis, maar 
Creapop gaat een steeds grote-
re vlucht nemen. Het is ook heel 
geschikt als workshop voor be-
drijven of als vrijgezellenfeest.
Op zondag 30 november wordt er 
in De Wildeman twee maal een 
workshop gegeven, van 9.30 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 
uur. Mensen kunnen hier ken-
nis maken met Creapop en met 
het oog op de decembermaand 
een leuke kerstversiering maken. 
Maar een lamp of een windlicht 
mag natuurlijk ook. De workshop 
kost vijf euro en dat is exclusief 
het materiaal. Mensen dienen 
zich van te voren op te geven en 
daarbij maken zij kenbaar wat zij 
willen maken. Dan weet Yvonne 
welk materiaal zij mee moet ne-
men. Opgeven kan in de winkel 
of telefonisch via 023-5377509. 
Er is ook een website, daar staat 
nog niet alles op maar daar kan 
wel een kijkje genomen worden: 
www.moedershobbypaleis.nl.

Najaarsconcert van COV
IJmuiden – De Christelijke Ora-
torium Vereniging IJmuiden 
(COV) stond afgelopen vrijdag in 
een bomvolle Nieuwe Kerk.
Uitgevoerd werd Die Jahreszei-
ten van Joseph Haydn. Solisten 
waren de sopraan Maja Rood-
veldt, bas Henk van Heijnsber-
gen en tenor Rein Kolpa. Voor de 

begeleiding zorgde het Prome-
nade Orkest en gastdirigent was 
Hebe de Champeaux. Zij nam 
halverwege de repetitieperiode 
het stokje over van vaste dirigent 
Piet Hulsbos, die om gezond-
heidsredenen moest afhaken. 
Na dit concert zal hij weer ge-
zond en wel zijn vertrouwde plek 

De COV tijdens de uitvoering van het najaarsconcert in de Nieuwe 
Kerk

bij de COV innemen.
Die Jahreszeiten is een van de 
meest geliefde oratoria en kwa-
litatief hoort het tot de beste al-
ler tijden. Het talent van com-
ponist Haydn ontplooit zich in 
al zijn veelzijdigheid. Dan is het 
met zware paukslagen impone-
rend, als de vertrekkende winter 
wordt bezongen. 
Even later is het licht en spran-
kelend, als de lente wordt aan-
gekondigd. Het blijft boeiend en 
afwisselend, het hele concert 
door. 
Niet alleen de vier jaargetijden 
worden weergegeven, maar ook 
het verloop van de dag, van da-
geraad tot het vallen van de 
nacht. Zonneschijn, regen, een 
koele bries en een zware storm: 
het komt allemaal voorbij. In-
drukwekkend van opbouw is het 
stuk, waarin het dreigen en los-
barsten van een onweersbui ge-
stalte wordt gegeven.
Het is merkbaar dat veel leden al 
heel lang lid zijn van het koor. 
De samenwerking is prima: als 
het zacht moet zijn dan is het 
zacht en als het harder moet dan 
barsten ze imponerend los. 
Het was een mooi concert, waar 
het publiek van genoten heeft. 
(Carla Zwart)

Programma Velsen Centraal
IJmuiden - In de rubriek Velsen 
Centraal van Seaport TV gaan 
iedere week raadsleden met el-
kaar in debat over actuele Vel-
sense zaken onder leiding van 
presentator Jac. Zuurbier. De-
ze week zijn de fractievoorzit-
ters van de SP, Lijst Gerard Vos-
se (LGV) en Velsen Lokaal uitge-
nodigd. Gerard Vosse (LGV).
Teruggeblikt wordt op de debat-
ten tijdens de laatste raadsver-
gadering. Wethouder Freek Os-
sel kwam de havenvisie van Am-
sterdam aan de bezorgde raads-
leden uitleggen. Ook De Binnen-

haven vergde de nodige aan-
dacht. Een VVD-motie over de 
aanpak van het wijkgericht wer-
ken zorgt voor de nodige pro-
blemen bij de verantwoordelijke 
wethouder Bokking. De vaststel-
ling van het bestemmingsplan 
voor Oud-IJmuiden riep de nodi-
ge vraagtekens op rond het par-
keren nabij het Thaliatheater. 
Dit is te zien en te horen in de 
uitzendingen op dinsdag 25 no-
vember om 17.00 uur, woens-
dag 26 november om 19.00 uur 
en donderdag 27 november om 
17.00 uur. 

Verkoop producten Israël
Velsen-Noord - Ook deze 
maand is er, bij de consulenten 
van het Israël Producten Cen-
trum, weer een open huis. Er is 
tevens gelegenheid tot het be-
kijken en kopen van Israëlische 
Producten. Zoals sieraden, huid-
verzorgingsproducten (van de 
Dode Zee), (sier)kaarsen, wijn 

en vele andere artikelen. Leuk 
om cadeau te doen, zeker met 
het oog op de komende feestda-
gen. Iedereen is hartelijk welkom 
op donderdag 20 en vrijdag 21 
november aan de Zeeuwstraat 
12 in Velsen-Noord, van 10.00 tot 
18.00 uur of na telefonische af-
spraak, via 0251 228286.

Een middag ter 
viering, bezin-
ning en uit dank

Na de tweede wereldoorlog 
kreeg de uitvaart in Neder-
land een eenvoudige gestan-
daardiseerde vorm. Neder-
land had genoeg van de dood 
en ellende en was bezig met 
wederopbouw. De generatie 
van hard werken, niet teveel 
terugblikken en een schone 
snelle uitvaart.
In de jaren ’90 kwam lang-
zaam een verandering in 
de uitvaartcultuur. Door 
onder andere nieuwe wetge-
ving werd er veel mogelijk 
gemaakt. De onpersoonlijke 
standaarduitvaarten maakten 
plaats voor uitvaarten waarbij 
bewust afscheid wordt geno-
men en waarbij alles met veel 
aandacht wordt gedaan.
Dat maakte het aantrekkelijk 
om dit werk te gaan doen. 
Een persoonlijke en klant-
vriendelijke benadering om 
samen met de naasten een 
mooie, waardevolle uitvaart 
te realiseren.
Vaak wordt ons gevraagd of 
het niet deprimerend is om 
altijd met de dood bezig te 
zijn. Krijgen jullie daar nooit 
genoeg van? Of: jullie heb-
ben wel een baan zeg!
Het idee achter deze vragen 
is vaak ongeloof ervoor te 
kiezen constant bezig te zijn 
met zoiets sombermakends 
als de dood. Ik zal niet ont-
kennen dat een directe con-
frontatie met de dood verdrie-

tig is. Maar het begeleiden 
naar een warme, persoonlijke 
uitvaart is niet deprimerend 
om te doen. Een afscheid 
hoeft geen koude douche te 
zijn. Voor ons is de levens-
kunst van afscheid nemen de 
professionele betrokkenheid 
die nodig is om er een goede 
uitvaart van te maken.
De liefde voor het vak, maar 
vooral ook de liefde voor de 
mensen met wie wij werken, 
dood en levend maakt dit 
werk bijzonder. Ook na tien 
jaar.
Op zondag 23 november van 
14.00 tot 17.00 uur is ieder-
een welkom in de Naaldkerk 
in Santpoort-Noord om dit 
tienjarig bestaan met ons te 
vieren. Een viering vooral 
ook uit dankbaarheid voor 
alle vertrouwen die wij in de 
afgelopen tien jaren kregen 
van alle mensen die ons 
toelieten.
Het programma kunt u vin-
den op info@aliceloeters.nl.
Er is nog steeds de mogelijk-
heid om aan het kaarsenritu-
eel deel te nemen.
Kom en ervaar het!

Alice Loeters Persoonlijke 
Uitvaartzorg
0255-517452

Alice Loeters
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(ingezonden mededeling)(ingezonden mededeling)

Streektoppers in beeld

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

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

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

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

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

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

In de rubriek GameCorner gaat Joost Bart van game-
shop BMM Games in Beverwijk in op de actuele ontwik-
kelingen en trends op het gebied van computergames. 
Vandaag: Resistance 2 voor de Playstation 3.

Elk platform heeft zo de games die het apparaat moet 
helpen verkopen. Systemsellers noemen we dat. Van die 
games die je móet hebben en daarom maar meteen de 
bijbehorende console koopt. Bij Nintendo zijn Mario en 
zijn vriendjes al jarenlang het boegbeeld en de Xbox 360 
probeert de gamer te lokken met exclusieve games als 
Fable en Halo. PlayStation 3 zet dit najaar de kaarten op 
MotorStorm, Little Big Planet en Resistance 2.
 
Resistance 1 verscheen bij de introductie van de Play-
station 3 in maart 2007 en bleef maandenlang de 
meest gespeelde fi rst person shooter op het Playstation 
Network. Dat de opvolger nog grootser en imposanter 
wordt, lijkt nu al een zekerheid. Het oorlogsterrein wordt 
verschoven van Groot-Brittannië naar de Verenigde Sta-
ten. De gevechten zijn grootschaliger, de landschappen 
en omgeving spectaculairder. De speciale co-op mode 
biedt de mogelijkheid de verhaallijn online met in totaal 
acht spelers te ontdekken. Online is het zelfs mogelijk om 
in totaal zelfs met 60 (!) spelers tegelijkertijd te vechten. 
De werelden zijn zo groot, dat het evengoed speelbaar 
blijft zonder dat iedereen elkaar voor de voeten loopt.

Via de Playstation store is al een demo beschikbaar en 
de makers beloven om in de toekomst extra maps en 
items online te zetten. Zo wordt de houdbaarheid van 
deze game in ieder geval een stuk langer. De grote fan-
base, de lovende previews van de internationale pers en 
de ongeëvenaarde grafi sche kwaliteit van Resistance 2 
moeten dit najaar gaan zorgen voor een nieuwe mijlpaal 
voor de Playstation 3.

Resistance 2 is vanaf 28 november te koop voor PlaySta-
tion 3.
Tot ziens bij BMM Games, Begijnenstraat 9B, Beverwijk, 
www.bmmgames.nl

In de rubriek GameCorner gaat Joost Bart van game-

Mijn naam is Thom Kwerreveld en ik ben tweentwintig jaar oud. Ik woon in IJmuiden met een huis-
genoot, hij is tevens mijn beste vriend. Ik doe nu geen opleiding meer, maar ik heb wel de opleiding 
gedaan voor automonteur. Ook heb ik een cursus lassen gevolgd. Dit is erg handig bij het bouwen en 
verbouwen van fi etsen, dat is dan ook mijn hobby.”

Kan je wat meer vertellen over deze hobby?
“Mijn hobby is het ombouwen van fi etsen en er echt een exclusieve fi ets van maken. Ik wil iets maken 
dat nog nooit gemaakt is! Ik heb in totaal tien fi etsen, waaronder een aantal verschillende modellen. Ik 
heb Beach Cruisers, Choppers en zelfs een BMX. Het speciale aan mijn fi etsen is dat het stuk voor stuk 
unieke modellen zijn. De ontwerpen van het frame, de accessoires en dus eigenlijk het totaalplaatje 
maakt iedere fi ets weer uniek.”

Hoe kom je aan al die fi etsen?
“Ik koop de fi etsen meestal voor een prikkie op Marktplaats. Het is vaak goed zoeken en meestal moet 
je de fi etsen ook van ver ophalen, maar voor wat je betaald is het zeker de moeite waard. Meestal heb 
ik voor zoín honderd euro weer een fi ets op de kop getikt! Mijn allereerste fi ets was een Phat Business 
Class, een zeer exclusief model die ik van mijn ouders voor mijn zestiende verjaardag kreeg. Hierna 
ben ik steeds verder gaan zoeken en verzamelen.”

Heb je heel speciale soorten?
“De fi ets die ik van mijn ouders heb gehad is een heel speciale. Het is volgens mij de enige Chopperfi ets 
die er gebouwd is. Voor mij is deze fi ets natuurlijk ook speciaal omdat dat de fi ets is waarmee het al-
lemaal begonnen is.”

Zijn er meer mensen met deze hobby?
“Hier in de buurt is deze bike-cultuur nog niet echt doorgedrongen. Persoonlijk vind ik dat erg jam-
mer, maar het komt door het gebrek aan speciale fi etswinkels. Wat echt nodig is, is een winkel die 
onderdelen gaat verkopen voor deze fi etsen. Niet alleen de standaard onderdelen, maar echt alles, 
van A tot Z. In de wat warmere maanden ga ik iedere zondag met een groep cruisen in Amsterdam. 
Ik ben zelf ook bezig om meetings en cruisen op te zetten hier in de buurt, maar dat moet nog van de 
grond komen.”

Ben je in het dagelijks leven veel met de fi etsen bezig?
“Ik ben eigenlijk altijd met mijn fi etsen bezig. Ik ben altijd op internet aan het zoeken naar nieuwe idee”n 
en nieuwe onderdelen. Ik heb een schuur bij huis en daar staan een aantal fi etsen in, er zwerven er 
ook nog een paar rond in mijn huis. Verder staan er ook nog wat fi etsen bij mijn ouders in de schuur. 
Ik doe alle reparaties aan de fi etsen zelf, dat is ook het plezier dat ik eraan heb. Verder gebruik ik mijn 
fi etsen ook dagelijks. Ik heb een vaste fi ets waarmee ik naar mijn werk, Van Gool Hijstechnieken, fi ets. 
Deze fi ets is een Dyno Glide Deluxe, de fi ets die ik als derde kocht. Daarna ben ik begonnen met het 
verzamelen van Dyno modellen. Ik heb er nu vijf, daar ben ik heel trots op.”

Is de Dyno Glide Deluxe de mooiste fi ets die je hebt?
“De mooiste fi ets vind ik de fi ets die ik zelf heb gebouwd. Ik heb het frame zelf gespoten, alles zelf 
gemonteerd, passend gemaakt en omgebouwd. Ik had het basismodel eigenlijk voor de onderdelen 
gekocht, maar naderhand kwam ik ook het frame voor de fi ets tegen en zo begon ik langzamerhand 
met het bouwen aan deze fi ets. Ik ben er een aantal jaar mee bezig geweest, maar het resultaat mag 
er dan ook wel zijn.”

Krijg je veel reacties op jouw hobby?
“Ik krijg erg verdeelde reacties. De een vindt het raar, dan vragen ze wat ik moet met al die fi etsen. De 
ander vindt het juist weer heel gaaf en wil er ook een stukje op rijden. Dan merken ze dat het net zo 
fi etst als een gewone fi ets. Alleen op de Chopper rijd je niet zomaar weg.”

Zou jij van je hobby je beroep willen maken?
“Ik zou ontzettend graag mijn beroep maken van deze hobby. Voor de kost zou ik wel fi etsen willen 
bouwen en verbouwen. Er is niets mooier dan een fi ets opknappen en dan mensen heel blij maken. 
Ik ben wel al een beetje begonnen met het opknappen van fi etsen voor anderen, dus als mensen 
iemand nodig hebben kunnen zij mij altijd bereiken.”

Zijn er nog fi etsen die je Ècht wilt hebben?
“Er is nog ÈÈn fi ets waar ik echt naar opzoek ben. Helaas kan ik deze fi ets waarschijnlijk wel vergeten, 
omdat het alleen verkrijgbaar is in Amerika. Ik ben op zoek naar de Dyno Mooneyes. Laatst ben ik 
begonnen met het maken van een replica, maar het liefst zou ik natuurlijk de originele hebben. Ik ken 
slechts ÈÈn persoon in Nederland die deze fi ets in bezit heeft, maar mijn zoektocht gaat gewoon nog 
even verder.”

Danielle Mooij 
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Leerlingen Ichthus 4 
kijken naar Velsen 2040
Driehuis - De ideeën van de 
leerlingen van vierde klas van 
het Ichthus College over Velsen 
in 2040 zijn broodnodig voor de 
politici van nu. Dat was de ver-
rassende conclusie die een van 
de leerlingen trok. De animo om 
mee te doen aan de wedstrijd 
van het John van Dijkfonds werd 
ineens groot. 
Steunfractielid Tineke Zeeuw 
(VVD) en raadslid Frits Vrijhof 
(SP) hadden de leerlingen  be-
hoorlijk geprikkeld door het the-
ma te benaderen vanuit de Am-
sterdamse belangen. Eén leer-
ling trok de conclusie dat Am-
sterdam het liefst heel Velsen 
wil overnemen en dat hij zich la-
ter misschien wel Amsterdam-
mer moet noemen. Dat ziet de-
ze leerling niet zitten, en al snel 
had hij de oplossing in beeld: 
,,Het grondgebied willen we niet 
missen, maar ze mogen best een 
stuk van de zee hebben!”
De politici hadden uitgelegd dat 
de gemeenteraad op dit moment 
het gesprek met Amsterdam 
aangaat over de samenwerking. 
Ze vertelden dat ze zelf met al-
lerlei mensen uit de gemeen-
te spreken om hun eigen me-
ning te bepalen over de positie 
van Velsen in de Metropoolre-
gio en dat daarbij de inbreng van 

de jeugd, zij zijn tenslotte de vol-
wassenen van 2040, broodnodig 
is. Dit bleek dus een ‘eyeopener’ 
voor de klas, want zij waren in de 
veronderstelling dat alleen men-
sen ‘met een baan’ inspraak mo-
gen leveren. 
Wie weet wordt het Noordzee-
kanaal wel het onderwerp van 
het werkstuk dat deze scholieren 
zullen maken over wat belangrijk 
is voor Velsen in 2040.  Ze kun-
nen al hun creativiteit inzetten.  
In februari zullen alle werkstuk-
ken beoordeeld worden door de 
jury van het John van Dijkfonds. 
De beste inzending zal beloond 
worden met een eervolle prijs en 
alle inzendingen zullen tentoon-
gesteld worden. De politici ho-
pen dan, naast leuke contacten, 
ook goede ideeën te hebben ge-
kregen om hun eigen politieke 
keuzes te kunnen maken.
De kennismaking tussen de 
scholen en de raadsleden staat 
niet op zichzelf. Naast het ma-
ken van een werkstuk is dit ini-
tiatief ook een manier om jonge-
ren kennis te laten maken met 
politiek. In de kennismakings-
lessen wordt daar ook aandacht 
aan besteed. 
In de komende maanden zullen 
veel meer raadsleden scholen 
gaan bezoeken.

Conny Braam komt op 
voor de bibliotheek 
IJmuiden – Schrijfster Conny 
Braam las in de krant over drei-
gende bezuinigingen voor de bi-
bliotheek, er was zelfs sprake 
van privatisering. Dit verontrust-
te haar en dat kwam zij toelich-
ten bij Jac. Zuurbier in het pro-
gramma Velsen Centraal. 

,,Het is al zo jammer dat de buurt-

bibliotheken weg zijn bezuinigd. 
De bibliotheek hoort een buurt-
functie te hebben waar mensen, 
naast het lenen van boeken, ook 
de krant kunnen lezen of gebruik 
kunnen maken van internet’’, 
zegt Conny. ,,Een bibliotheek 
leent zich niet voor privatisering, 
dan moet je winst gaan maken 
en allerlei nevenactiviteiten or-

Schrijfster Conny Braam in gesprek met presentator Jac. Zuurbier

ganiseren die geld opleveren.’’ 
Ze vervolgt: ,,De bibliotheek be-
tekent veel voor me. Tijdens het 
schrijven van mijn boeken heb ik 
regelmatig gebruik gemaakt van 
het documentatiecentrum Toen, 
waar een schat van informatie te 
vinden is over de geschiedenis 
van de gemeente. Ik stuur men-
sen daar ook altijd naar toe, die 
met vragen bij me komen. Ga het 
zelf maar opzoeken, zeg ik dan.’’
De schrijfster is nu bezig met 
een historische roman, die zich 
afspeelt in de eerste wereldoor-
log. ,,Daar moet ik veel voor we-
ten. Wat droegen de mensen 
toen, wat aten ze, hoe zag de 
omgeving er uit’’, vertelt ze. ,,Dan 
spring ik op mijn fiets en ga naar 
de bibliotheek, daar vind ik een 
antwoord op al mijn vragen. Er 
zijn trouwens ook nog kranten in 
te zien vanaf ik geloof 1906, die 
zijn fascinerend om te lezen.’’
Conny Braam vertelt ook nog 
over het nieuwe boek, dat ze aan 
het schrijven is. Ze was niet van 
plan om daar veel over te ver-
klappen, maar presentator Jac. 
Zuurbier wist haar toch het één 
en ander te ontfutselen. Dit is 
te volgen in Velsen Centraal op 
Seaport TV, op vrijdag 21 novem-
ber om 17.00 uur, op zaterdag 22 
november om 19.00 uur, op zon-
dag 23 november om 17.00 uur 
en op maandag 24 november om 
19.00 uur. (Carla Zwart)

Tentoonstelling 
Beautiful People
IJmuiden – Beautiful People is 
duurzame koffie, die uit de ber-
gen van Costa Rica komt. Een 
deel van de opbrengst gaat naar 
de Beautiful People Foundation, 
een grote groep kunstenaars 
met een verstandelijke beper-
king. Op uitnodiging van huis-
vuilcentrale HVC maakten zij 
schilderijen met als onderwerp 
‘duurzame energie’. 
Van de mooiste schilderijen is 
een rondreizende tentoonstelling 
samengesteld, die nu in de cen-
trale bibliotheek aan het Dudok-
plein te zien is. Wethouder Ka-
rel Ockeloen verrichte afgelopen 
zaterdag de opening.  ,,De maat-
schappelijke betrokkenheid ach-
ter deze tentoonstelling en ook 
duurzame energie spreken de 

gemeente aan’’, zei hij. ,,We zijn 
er dan ook trots op om gastheer 
van deze tentoonstelling te mo-
gen zijn.’’ Een aantal bekroonde 
kunstwerken gingen als afbeel-
ding op een kop en schotel, die 
bij de HVC als relatiegeschenk 
verkrijgbaar zijn. Zij stelden er 
een aantal beschikbaar, wie in 
de bibliotheek een kaart invult 
maakt er kans op. De schilde-
rijen zijn heel vrolijk en kleurrijk. 
De windmolens van Ida van der 
Ley verbeelden groene energie, 
terwijl Mels de Heus de stroom-
storing in Zaltbommel weergeeft. 
Prachtig van kleur is de blik-
seminslag die Antoine Pasnagel 
schilderde. De tentoonstelling is 
te bezichtigen tot en met 27 no-
vember. (Carla Zwart)

Bazar bij Baptisten 
Gemeente IJmuiden
IJmuiden - Vrijdag 21 en zater-
dag 22 november is er weer de 
jaarlijkse bazaar van de Baptis-
ten Gemeente IJmuiden, Eem-
straat 28-30. Vrijdag van 17.00 
tot 20.30 uur start de jeugdbazar. 
Naast junkfood in de vorm van 
patat en kroketten, frikadellen 
et cetra zullen er ook leuke din-
gen voor de jeugd en het gezin 
zijn: Rad van Avontuur, invlech-
ten van je haar, je make-up laten 
pimpen en verkoop van tweede-
hands spullen.

Zaterdag worden de deuren om 
10.00 uur geopend. Vele mooie 
tweedehands artikelen zijn te 
koop, super mooie cadeau’s in 
de loterij te winnen of kans om 
bij de inmiddels beroemde ‘Ame-
rikaanse veiling’ mooie spullen in 
de wacht te slepen. En dan die 
spanning bij het bieden!
De toegang is gratis. De op-
brengst van de bazar is geheel 
bestemd voor hulp- en zen-
dingsactiviteiten, met name voor 
de partnergemeente in Ghana.

Bewoners weg 
uit haven
IJmuiden – De gemeente heeft 
besloten strenge maatregelen te 
nemen tegen de bewoners van 
35 kantoor- en bedrijfspanden in 
het havengebied. 
Zij zullen binnen een half jaar 
een andere woning moeten zien 
te vinden. Wie dan nog niet weg 
is, zal te maken krijgen met een 
dwangsom. De desbetreffen-
de bewoners worden binnenkort 
door middel van een brief op de 
hoogte gesteld van deze maatre-
gelen.
Na een controle van 133 bedrijfs- 
en kantoorpanden in 2007 ble-
ken 35 panden illegaal te wor-
den bewoond.

Geen vuurwerk 
bij schoolpleinen
Velsen – Tijdens de jaarwisse-
ling is het verboden vuurwerk op 
schoolterreinen en daar omheen 
af te steken. 
Dat is de conclusie van de ge-
meente Velsen, nadat de lande-
lijke adviescommissie heeft laten 
weten geen voorstander te zijn 
van nieuwe wettelijke maatrege-
len voor vuurwerk. 
Er zal dus geen beperking zijn 
voor wat betreft de tijden dat 
vuurwerk mag worden afgesto-
ken. Dat is vanaf tien uur ’s mor-
gens op 31 december. Het ver-
bod om vuurwerk af te steken op 
schoolterreinen geldt voor het 
schoolplein en vijf meter daar 
omheen. 

Explosievenonderzoek
in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Op maandag 
10 november is gestart met de 
voorbereidingen voor het explo-
sievenonderzoek ten behoeve 
van het tracé van de Westelijke 
Randweg.
De voorbereidingen bestaan uit 
het afzetten van het te onderzoe-
ken terrein, het verwijderen van 
de begroeiing en het verwijde-
ren van de leeflaag. Hierna kan 
worden gestart met het detecte-
ren en eventueel opgraven van 
explosieven. Dit wordt deelge-
beid voor deelgebied uitgevoerd 
om zo goed mogelijk overzicht te 
houden over het te onderzoeken 

terrein en de veiligheid van der-
den.

Bij de locatie waar gezocht wordt 
naar mogelijke explosieven wor-
den beschermende maatregelen 
(o.a. afzettingen door middel van 
scherfwerende dekens op hek-
werken of rijen containers) ge-
troffen die ervoor zorgen dat 
passanten en bewoners geen 
gevaar lopen.
Wanneer het onderzoek wordt 
afgerond is geheel afhankelijk 
van soort en hoeveelheid ex-
plosieven die eventueel worden 
aangetroffen.



20 november 2008 pagina 35

Meer vrije tijd dan de buurman
Kozijnen schilderen passé 
met Select Windows
Haarlem - De kunststof kozij-
nen van Select Windows / Van 
der Vlugt zijn al jaren toon-
aangevend op de Nederlandse 
markt. Op basis van hoogwaar-
dige Schüco profielen worden 
alle kozijnen op maat gemaakt in 
eigen fabriek. Niet alleen maken 
zij alle kozijnen volgens de beno-
digde afmetingen, ze bieden ook 
een brede keuze aan kleuren. En 
met het assortiment profielen 
dat Schüco levert kan het bedrijf 
ook kozijnen leveren die er uit-
zien zoals de klant dat wil. 

Lang was het zo dat kunststof 
kozijnen het uiterlijk van de wo-
ning fors veranderden. Er zaten 
nogal wat beperkingen aan het 
profiel van de toenmalige kunst-
stof kozijnen, waardoor deze qua 
uiterlijk de authentieke houten 

kozijnen niet konden vervan-
gen. Het gebruik van kunststof 
bood wel voordelen, maar mooi-
er werd het er niet op. 
Door nieuwe technologieën en 
vele innovaties is de situatie te-
genwoordig heel anders. Het is 
namelijk mogelijk om de authen-
tieke houten kozijnen te vervan-
gen door kunststof kozijnen die 
het uiterlijk van de woning niet 
of nauwelijks veranderen. Met 
behulp van de nieuwste profielen 
kunnen kozijnen gemaakt wor-
den die verdiept liggen. Ook zijn 
de kunststof kozijnen van tegen-
woordig niet meer saai en vlak. 
Voeg daarbij de mogelijkheid om 
de houtstructuur perfect na te 
bootsen en er is nagenoeg geen 
verschil met de oude houten ko-
zijnen. Maar er zijn natuurlijk wel 
verschillen. Houten kozijnen ver-

gen nogal wat onderhoud. Re-
gelmatig moet er geschuurd, bij-
gewerkt en geschilderd worden. 
Bij kunststof kozijnen behoort dit 
tot het verleden. Omdat Select 
Windows hoogwaardige materi-
alen gebruikt, heeft men nauwe-
lijks onderhoud aan de kunststof 
kozijnen. Schilderen hoeft niet, 
laat staan schuren. Het meeste 
werk zit in het inbouwen. Maar 
daar is geen omkijken naar want 
dat doen de mensen van Van der 
Vlugt. 
Alleen schoonmaken blijft over, 
maar dat is met de gebruikte ma-
terialen in een handomdraai ge-
beurd. Behalve dat de kunststof 
kozijnen van Select Windows / 
Van der Vlugt onderhoudsarm 
zijn, leveren zij ook een bijdra-
ge in energiezuinig wonen. Door 
de gebruikte profielen is het mo-
gelijk om fors te besparen op 
het energieverbruik. Daarnaast 
wordt zelfs bij harde wind geen 
tochtlucht binnen gelaten door 
het gebruik van twee dichting-
vlakken. Dit zorgt overigens ook 
voor goede geluidsisolatie. 
De kozijnen hebben door al de-
ze eigenschappen meerdere 
keurmerken, zoals het KOMO, 
SKG en VKG keurmerk. Boven-
dien hebben de kunststof kozij-
nen het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen. Samen met inbraakwe-
rend hang- en sluitwerk zorgen 
de kunststof kozijnen van Se-
lect Windows voor meer veilig-
heid. Toch een prettige bijkom-
stigheid. 
Bezoek eens de showroom van 
Select Windows / Van der Vlugt 
aan Vondelweg 540, in Haar-
lem-Noord. Het telefoonnum-
mer is 023-5382277, of kijk op 
www.vandervlugt.nl. Openings-
tijden: maandag tot en met vrij-
dag van 8.00 tot 17.30 uur, don-
derdag 19.00 tot 21.00 uur en za-
terdag 10.00 tot 17.00 uur.

Sinterklaasmiddag
in Seasons
IJmuiden – Op zaterdag 15 no-
vember ben ik weer in IJmui-
den aangekomen. Ondanks 
dat ik een heel erg druk sche-
ma heb, heb ik tijd weten vrij 
te maken om naar Seasons te 
komen met heel veel zwarte 
Pieten voor de enige officië-
le Sinterklaasmiddag. 
 
Evenals vorig jaar kom ik 
twee uurtjes naar het feestje 
bij Seasons voor alle kinderen 
in de Gemeente Velsen. Op 
zaterdagmiddag 29 novem-
ber om 14.00 uur zal Seasons 
open gaan en zullen de kin-
deren samen met de al aan-
wezige zwarte Pieten Sinter-
klaas liedjes zingen. Hoe har-
der het gezang zal klinken, 
hoe eerder ik zal binnenko-
men met mijn hoofdpiet. 
Tegen de klok van 15.30 uur 
zal ik Seasons verlaten, om-
dat er nog meer kindertjes op 
mij wachten. Voor ieder kind 
breng ik een Sinterklaas ca-
deautje mee. Naast het ca-
deautje dat ieder kind van mij 
krijgt, zal ik deze middag ook 
de limonade voor de kinderen 

betalen.
Om het voor mij en mijn zwar-
te Pieten gezellig en bovenal 
overzichtelijk te houden is de-
ze middag bedoeld voor kin-
deren tussen de één en acht 
jaar. Er is plaats voor maxi-
maal 100 kinderen. Per kind 
mag er één ouder, verzorger 
mee. Er zijn uiteraard oppa-
spieten aanwezig, die voor 
de veiligheid van de kinderen 
zullen zorgen.
Er zijn verder geen kosten 
aan deze middag verbonden. 
Het is alleen noodzakelijk om 
vanaf maandag 17 november 
even een gratis entreekaart-
je af te halen bij het kantoor 
van De Jutter en De Hofgeest 
aan de Zeeweg in IJmuiden. 
Ik weet dan precies hoeveel 
jongens en meisjes er komen 
in verband met de cadeautjes, 
die ik mee ga nemen. 
 
Lieve kindertjes, ik zie jullie 
allemaal op zaterdagmiddag 
29 november in Seasons. 

Groetjes en een kusje van 
Sinterklaas

Kortingen tot wel 50 procent
Verbouwingsopruiming 
bij Van Delden
IJmuiden – Dinsdag startte bij 
Van Delden Mode aan het Plein 
1945 een grandioze verbou-
wingsopruiming. Op de hele col-
lectie is een korting van toepas-
sing, soms wel tot 50 procent. 
Wie slim is gaat er dus snel even 
kijken en slaat zijn slag.
Drie jaar geleden werd de mo-
dezaak ook al verbouwd, nu is 
de tweede fase aangebroken. Er 
komt onder andere airco en al-
les wordt gerestyled. Een mode-
bedrijf moet tenslotte bij de tijd 
blijven en zich profileren op het 
hoogste niveau. Niet alleen wat 
betreft de collectie, ook wat de 
inrichting betreft. Die wordt nu 

dus geoptimaliseerd, helemaal 
naar de wensen van de klant. 
De verbouwing moet begin vol-
gend jaar klaar zijn. En dan staat 
het volgende feest alweer voor 
de deur: dan is Van Delden Mo-
de precies 30 jaar op het huidige 
adres aan het Plein 1945 num-
mer 52 gevestigd en dat gaat 
ook uitgebreid gevierd worden. 
Maar nu eerst de verbouwings-
opruiming, waarbij klanten kun-
ne profiteren van een flinke kor-
ting op alle merkkleding. De ser-
vice, vakkennis en de klantvrien-
delijkheid blijven natuurlijk als 
vanouds. Zie ook de advertentie 
elders in deze krant.

Warmer Ondermode 
ondergaat verjongingskuur
Haarlem - Sinds vorig jaar zo-
mer is Warmer Ondermode aan 
de Generaal Cronjéstraat 115 
bezig met een verjongingskuur.  
Na 76 jaar is de zaak nu in han-
den van de derde generatie.  Op  
naar de 100 jaar, maar dan wel 
met een moderne uitstraling en 

collectie. Sinds vorig jaar zijn is 
de collectie aangepast, zodat ook 
de jongere doelgroep wordt be-
reikt. Onder andere met het tren-
dy merk Muchachomalo, hippe 
boxers en tops met opvallende 
prints voor dames en heren. Leu-
ke vrijetijds- en nachtmode van 

Cyell, Rösch, Charmor, Ringel-
la en Pastunette. Maar ook lin-
gerie van de vertrouwde merken 
als Marie Jo, L’Aventure,  Chan-
telle, Triumph, Passionata, Feli-
na, Valisere. In veel grijs, bruin , 
rood en paars tinten. Tevens voor 
de feestdagen goudkleurige lin-
gerie van Valisere en een schit-
terende zwart/zilveren serie van 
Marie Jo. En natuurlijk satijnen 
pyjama’s en nachthemdjes in 
ivoor of zwart. Altijd leuk als ca-
deau. Vanaf januari is er natuur-
lijk weer volop badmode en deze 
zomer ook heel veel jonge vrije-
tijdsmode. Buiten het aanpassen 
van de collectie, was de zaak vo-
rige week een aantal dagen ge-
sloten om  te beginnen met aan-
passing van het interieur.  Naast 
een schitterende nieuwe vloer 
en het nodige schilderwerk zijn 
ook enkele vakken aangepast. 
Zo langzamerhand zal er steeds 
iets aangepast worden om uit-
eindelijk tot een schitterend re-
sultaat te komen. De medewer-
kers staan klaar om de men-
sen van dienst te zijn, kom rus-
tig eens vrijblijvend kijken. Tot en 
met zaterdag is er nog 20 pro-
cent openingskorting op de ge-
hele collectie.
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Start sloop panden Oud IJmuiden
In het kader van het project Oud 
IJmuiden wordt binnenkort de eerste 
stap in de ontwikkeling van een nieuw 
woongebied gezet door de sloop van een 
aantal bedrijfspanden. 
De sloper is deze week begonnen 
met het slopen van de panden waarin 
Mossinkoff, Slijp machinefabriek, Webo 
en Wesco gezeten hebben. Dit is in het 
gebied tussen de Breesaapstraat, de 
Visseringstraat, de Kanaalstraat en de 
Jaegerstraat. Als in de panden asbest 
aanwezig is wordt dat voor de sloop 
verwijderd door daarin gespecialiseerde 
mensen van het sloopbedrijf.
De sloop van de bedrijfspanden duurt 3 
maanden. Het sloopterrein wordt afgezet 
met hekken en is ‘s avonds en in het 
weekeinde afgesloten. De overlast voor 
de omwonenden zal zoveel mogelijk 
worden beperkt. Eind februari 2009 zijn 
alle genoemde bedrijfspanden gesloopt. 
Hierna wordt gestart met de sloop van 
de fl ats van het woningbedrijf aan de 

Oranjestraat tussen de Kanaalstraat 
en de Breesaapstraat. Vervolgens 
worden nog fl ats van de Algemene 
Woningbouwvereniging Velsen aan de 
oostkant van de Oranjestraat tussen de 
Carolinastraat, de Adrianastraat en de 
Stationsstraat gesloopt.

MODERN LEVEN OP HISTORISCHE GROND

Tentoonstelling plannen 
winkelcentrum verlengd
Een aantal marktpartijen heeft 
in opdracht van de gemeente 
Velsen plannen gemaakt voor 
ontwikkelingsmogelijkheden van 
een nieuw winkelcentrum in het 
gebied tussen het Marktplein en het 
Velserduinplein in IJmuiden. 
De plannen zijn tentoongesteld in de 

Publiekshal van het Stadhuis. 
Ze zijn vrij toegankelijk te bekijken 
tot/met vrijdag 28 november 2008 
tijdens de gebruikelijke openingstijden 
van het Stadhuis:

maandag t/m vrijdag 9.00-16.00 uur
donderdagavond 18.00-20.00 uur

De Provincie Noord-Holland 
start begin december 2008 met 
de wegwerkzaamheden voor de 
aanleg van de Westelijke Randweg 
Beverwijk. De aannemer begint 
met de werkzaamheden op het 
gedeelte tussen de Plesmanweg 
en de Zeestraat in Beverwijk. Voor 
alle belangstellenden organiseert de 
provincie op maandag 1 december 
2008 een informatieve inloopavond.

Werk in uitvoering
Tijdens deze inloopavond zijn er 
tekeningen te bekijken van het 

ontwerp van de weg en kunt u om 
informatie vragen over de uitvoering 
van de werkzaamheden. Tevens 
is er informatie over de ‘groene’ 
maatregelen die in de directe 
omgeving van de Westelijke Randweg 
in het kader van het Groen- en 
Waterplan worden uitgevoerd.
Plaats en tijd van de bijeenkomst: 
Maandag 1 december, vrije inloop van 
17.00 tot 19.30 uur in de foyer van 
het Kennemer Theater te Beverwijk, 
Kerkplein 1, 1941 HD Beverwijk. 
Heeft u vooraf vragen dan kunt u 
mailen naar: N197@noordholland.nl.

Inloopavond aanleg Westelijke 
Randweg Beverwijk

De Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) gemeente Velsen 
dateert van 2001. Daarna is hij op 
een aantal onderdelen aangepast 
en/of aangevuld. In 2008 is de APV in 
zijn geheel opnieuw bekeken waarbij 
er vooral op gelet is om geen regels 
meer op te nemen die elders ook al 
bestaan. Naast aanpassing aan de 
laatste jurisprudentie en toetsing aan 
de Europese Dienstenrichtlijn is sterk 
gelet op vermindering van lasten voor 
burgers en bedrijven. Er zijn veel 
artikelen geschrapt, vereenvoudigd 
of zo gewijzigd dat er niet jaarlijks 
meer vergunning hoeft te worden 
aangevraagd. De nu in de APV 
opgenomen wijzigingen leiden tot een 
aanzienlijke vermindering van kosten 
en tijd van zowel burgers en bedrijven 
als voor de gemeente zelf. 

Begin 2008 heeft een traject 
gespeeld waarbinnen burgers door 
de gemeenteraad werd gevraagd 
wat men geregeld of geschrapt wilde 

zien. Er bleken vier inzendingen 
bruikbaar om mee te nemen in het 
concept van een nieuwe APV. Dit 
zijn: verontreiniging van voet- en 
fi etspaden door paardenpoep, 
blowen op straat door jongeren, 
afsteken van vuurwerk en bepaalde 
tekstvoorstellen. De gemeenteraad 
heeft zelf nog onderwerpen 
toegevoegd namelijk “bedelen” 
en “overlast van bouwplaatsen”. 
Ten slotte is de APV gescreend op 
taalgebruik, overbodige bepalingen 
en overzichtelijkheid.

Burgemeester en wethouders geven 
het concept voor de nieuwe APV vrij 
voor inspraak. De inspraakprocedure 
loopt van vrijdag 21 november tot en 
met zondag 21 december 2008.
Het document is terug te vinden op de 
website: velsen.nl onder Nieuws. Ook 
kunt u de concept APV inzien in het 
stadhuis van Velsen of opvragen bij 
de heer P. van der Hulst, telefoon 
0255-567246.

Gewijzigde APV vrij voor inspraak

Het kabinet wil op het gebied van 
onderwijs, sport en cultuur landelijk 
2500 extra functies realiseren in 2012 
en stelt hiervoor geld beschikbaar. 
De verkregen gelden worden besteed 
aan zogenoemde combinatiefuncties.
Daarbij moet de gemeente zelf voor de 
cofi nanciering zorgen.

Wethouder Baerveldt legt uit dat met 
de combinatiefunctie het dagelijkse 
sport- en beweegaanbod tijdens én 
na schooltijd beter gestimuleerd kan 
worden. Zowel basisscholen als het 

Velsen maakt gebruik 
van rijksgelden

voortgezet onderwijs en speciaal 
onderwijs komen in aanmerking voor 
ondersteuning. Zij heeft als wethouder 
de vrijheid om deze functie in te vullen 
omdat er geen strikte voorwaarden 
zijn waaraan zij zich moet houden. We 
kunnen daarom dan ook maatwerk 
leveren in samenwerking met scholen en 
sportverenigingen. De combinatiefunctie 
wordt een betaalde functie met 
een combinatie van taken en kan 
bijvoorbeeld bestaan uit het enerzijds 
op scholen bewegingsonderwijs geven 
en anderzijds trainer/coach zijn bij 

een sportvereniging, 
aldus Baerveldt. Eén 
van de doelstellingen op 
sportgebied is ‘het ervoor 
zorgen dat uiteindelijk 
70% van de inwoners 
van Velsen op enige 
manier aan sport doet’. 
Jong beginnen helpt deze 
doelstelling te realiseren. 
Omdat de gelden ook 
aangewend mogen worden 
voor cultuureducatie 
wordt samen met collega 
Bokking gekeken naar de 
manier waarop ook een 
stukje ‘cultuur’ geborgd 
kan worden in de nieuwe 
functie. De wethouder 
denkt dat er in 2009 
begonnen kan worden 
met het invullen van de 
eerste vacatures. Ik hoop 
echt dat met ingang van 
het nieuwe schooljaar de 
functie goed is omschreven 
zodat we van start kunnen. 
Uiteindelijk heb ik de 
mogelijkheid om 11,9 
fte combinatiefunctie te 
realiseren (als de raad hier 
mee akkoord gaat)
en dat zie ik als een 
geweldige kans!

Fotograaf: Reinder Weidijk
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Dinsdag 18 november heeft het 
college een besluit genomen over 
de vijf modellen die een werkgroep 
van belanghebbenden voor het 
gebied Grote Buitendijk/Hofgeest 
hebben gemaakt. De modellen zijn 
vlekkenplannen, waarin de functies 
en inrichtingsprincipes inclusief 
ontsluiting een globale plaats in 
het gebied krijgen. In de afgelopen 
maanden zijn de modellen van de 
werkgroep integraal gewogen. Volgens 
het college biedt model 3 de meeste 
ontwikkelingsruimte. 

Model 1: Nuloptie
Dit model gaat uit van het handhaven 
van de huidige situatie. er is op geen 
enkele manier voorzien in ontwikkelingen. 
Het belangrijkste bezwaar van dit 
model is dat het niet bijdraagt aan: de 
woningbouwbehoefte, de actuele behoefte 
aan spelen voor de oudere jeugd en de 
gewenste toevoeging van een centrale 
speelplek/speeltuin voor de jongere jeugd 
en de vraag naar uitbreiding van de 
sportvoorzieningen. sterk aan dit model is 
dat er heel veel ruimte is voor de huidige 
groene, open kwaliteiten van het gebied 
Grote Buitendijk.

Model 2: Park
Dit model gaat uit van het aanleggen 
van een park op de locatie Grote 
Buitendijk. Het model voorziet niet in 
ontwikkelingen in de Hofgeest. Heel 
sterk aan dit model is de invulling van 
het gebied Grote Buitendijk als groene 
gebruiksruimte, met ruimte voor spelen, 
sport en natuur/ecologie. Dit model draagt 
niet bij aan de woningbouwbehoefte. er 
zijn geen kostendragers voor de groene 
investeringen waardoor dit model forse 
kosten kent.

Model 3: Wonen onderdeel Velserbroek
Dit model gaat uit van een gemengde 

Plannen Grote Buitendijk
ontwikkeling op het hele plangebied Grote 
Buitendijk/Hofgeest. In de Grote Buitendijk 
is een woonprogramma geprojecteerd 
dat ruimtelijk aansluiting zoekt bij de 
structuur van de velserbroek. Het centrale 
spelen is voorzien in aansluiting op de 
natuurontwikkeling rond het helofytenfilter 
(zuivering en overstort in zijkanaal C bij 
extreme waterval in velserbroek). In de 
Hofgeest is uitgegaan van uitbreiding 
van de bedrijvigheid en het bescheiden 
toevoegen van woningen op de vlekken 
die daarbij resteren. Het plan gaat uit van 
het handhaven van het sportpark op de 
huidige locatie. De gewenste uitbreiding 
van de sportclub vsv is meegenomen als 
optie. sterk aan dit model is de ruimtelijke 
samenhang met de bestaande wijk en 
de bijdrage aan de woningbehoefte in de 
gemeente velsen. Het gaat uit van een 
geconcentreerd sportpak met ruimte voor 
uitbreiding en toevoeging van spelen 
voor de oudere jeugd. er is veel ruimte 
om tussen de nieuwe woningbouw en de 
snelweg een ecologische zone aan te 
leggen.

Model 4: Sport in het midden
Dit gemengde ontwikkelingsmodel gaat 
uit van het verplaatsen van de vereniging 
vsv naar het centrale deel van de 
Grote Buitendijk. op de gronden aan 
weerszijden van de nieuwe sportvelden 
vindt woningbouw plaats. Het spelen 
wordt aangesloten bij de sportvelden.
In dit model is geen expliciete uitspraak 
gedaan over ontwikkelingen in de 
Hofgeest. sterk aan dit model is een 
duidelijke keuze voor sport als middelpunt 
van het gebied Grote Buitendijk. Dat 
levert tegelijk een aantal vraagpunten 
op. Zoals ruimte voor een ecologische 
verbindingszone parallel aan de A9/A22, 
de toename van de verkeersdruk op 
de Grote Buitendijk door de rechter 
woningbouwvlek en de ruimtelijke 
samenhang tussen de nieuwbouw en de 
bestaande wijk.

Model 5: Wonen Hofgeest
Dit gemengde ontwikkelingsmodel 
gaat uit van het optimaliseren van de 
woonfunctie in Hofgeest, verplaatsing 
van de sportvereniging vsv naar een 
locatie parallel aan de A9 en het inrichten 
van een brede strook woningbouw in 

de Grote Buitendijk, voorzien van een 
groene buffer tussen de nieuwbouw en 
de bestaande woningen. Het spelen is 
gerelateerd aan de sportvelden en de 
woningbouw in de Grote Buitendijk. sterk 
aan dit model is de duidelijke keuze voor 
het gebied Hofgeest, waarmee een goede 
ruimtelijke samenhang met de bestaande 
wijk denkbaar is. De verplaatsing van de 
voetbal uit het sportpark naar een strook 
parallel aan de A9 levert een weinig 
samenhangend sportcomplex op en de 
verkeersafwikkeling van het sportpark 
wordt er niet eenvoudiger op. Hoewel 
in dit model de verkeersafwikkeling van 
de nieuwe woningbouw ook op de Grote 
Buitendijk wordt voorgesteld waardoor 
de druk hier fors toeneemt, zijn hier ook 
alternatieven voor. Door de wijziging van 
de Hofgeest van bedrijvigheid naar wonen 
wordt geen bijdrage geleverd aan de 
(locale) behoefte aan bedrijventerrein.

Uitwerken
Het college wil graag model 3 ‘Wonen 
onderdeel velserbroek’ verder uitwerken. 

Daarbij moet goed gekeken worden naar 
de uitgangspunten zoals die door de 
raad op 22 mei 2008 zijn vastgesteld. 
Belangrijke aandachtspunten zijn:
• ondersteuning van de verkeers-

afwikkeling van de velserbroek
• Inpassing van een ecologische 

verbindingszone in het gebied tussen 
de nieuwbouw en de A9.

• nader onderzoek naar de relatie 
tussen wonen en bedrijfsterrein in de 
Hofgeest. op basis van de uitkomst 
van dit onderzoek meer ruimtelijke 
samenhang tussen wonen, groen en 
bedrijven in Hofgeest, de bestaande 
wijk en de noordpunt van het gebied 
Hofgeest. 

• Programma en fasering met de nadruk 
op doorstroming en bouwen voor 
jongeren en starters.

In de eerste fase van de uitwerking wordt 
een plan voor participatie aan de raad 
voorgelegd.
De raad neemt begin volgend jaar een 
beslissing.

Het winkelcentrum velserbroek 
heeft op 12 november een eerste 
ster voor veiligheid ontvangen. 
De ondernemers in velserbroek, 
de politie, gemeente, brandweer 
en een vertegenwoordiging van 
de bewoners, hebben -begeleid 
door een adviseur van het 
Hoofdbedrijfschap Detailhandel- 
samengewerkt aan de veiligheid van 
het winkelcentrum. op 12 november 
is de samenwerking vastgelegd in 
een convenant en daarmee kreeg het 
winkelcentrum een eerste ster van 
het Keurmerk veilig ondernemen 
voor Winkelcentra. Het Keurmerk 
veilig ondernemen voor winkelcentra 
is landelijk ontwikkeld. Aan de hand 
van een standaardtraject werken 
verantwoordelijke partijen samen 
om de veiligheid in winkelcentra 
te optimaliseren. In een veilig 
winkelcentrum is het voor klanten 
prettig en veilig winkelen. 
Reeds geruime tijd 
werken de partners 
met inachtneming 
van hun eigen 
verantwoordelijkheid 
samen om de 
veiligheid voor de 
klanten van het 
winkelcentrum en 
de ondernemers 
te optimaliseren. 
Door deze 
samenwerking zijn de 
verantwoordelijkheden 
van de partijen nog 
eens op een rijtje 

gezet. Als hulpmiddel voor deze 
samenwerking zijn de knelpunten 
geïnventariseerd aan de hand van 
een schouw. ook zijn de klanten 
van het winkelcentrum gehoord 
via een enquête. Hun mening over 
het winkelcentrum is belangrijk. De 
informatie die daarbij beschikbaar is 
gekomen is gebruikt om samen te 
werken aan de veiligheid. 
De partijen zullen regelmatig bij 
elkaar blijven komen en gezamenlijk 
veiligheidthema’s aanpakken.

Op de foto v.l.n.r.: dhr. H.J. 
Kaptein (hoofd projectteam Stop 
Winkelcriminaliteit), dhr. R. van den 
Berg (voorzitter Winkeliersvereniging), 
dhr. W. van Rooy (teamchef 
Politie Velsen), dhr. F. van Herpen 
(districtscommandant Noord, Brandweer 
Kennemerland), dhr. P.A.G. Cammaert 
(burgemeester gemeente Velsen)

Samenwerken aan veilig 
ondernemen in Velserbroek
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AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indeling wijkwethouders: 
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk

GEWIJZIGD VASTGESTELD 
BESTEMMINGSPLAN 
‘DRIEHUIS EN VELSEN-ZUID’

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de 
gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 30 
oktober 2008 het bestemmingsplan Driehuis en 
Velsen-Zuid gewijzigd heeft vastgesteld. Het plan-
gebied wordt globaal als volgt begrensd: in het noorden 
door het Noordzeekanaal, in het oosten en zuiden 
door het spoortracé Haarlem-Beverwijk en in het westen 
door de Duin- en Kruidbergerweg en het spoortracé 
Haarlem-IJmuiden. Het ontwerpbestemmingsplan 
heeft hieraan voorafgaand aan de vaststelling vanaf 
11 januari 2008 gedurende zes weken voor eenieder ter 
inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn zienswijzen 
ingediend. 

Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende punten 
gewijzigd vastgesteld:
- In de toelichting wordt de tekst van paragraaf 4.3 

aangepast (olieleiding). In paragraaf 6.3 wordt 
opgenomen dat een (commerciële) renstal/ paarden-
houderij binnen de bestemming Bos-Parken niet 
is toegestaan.

- In de voorschriften zijn aan artikel 1 
Begripsbepaling de volgende begrippen toegevoegd: 
ecologische waarden, landgoed en beheersgebouw. 
De tekst horeca categorie I is aangepast.

- Er zijn aanpassingen en juridische verbeteringen 
doorgevoerd in artikel 7 Bos Parken. De belangrijkste 
aanpassingen in dit artikel zijn het opnemen van 
vrijstellingen ten behoeve van aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen bij woningen, beheersgebouwen, uit-
breiding theeschenkerij en de herbouw van verdwenen 
elementen overeenkomstig kaart van Michael en het 
opnemen van een verbod op een (commerciële) 
renstal/ paardenhouderij in de gebruiksbepaling. 

- Er zijn diverse kleine aanpassingen op de 
plankaart doorgevoerd, waaronder: toevoegen 
bedrijfswoning Beeckestijn en Waterland; 

verwijderen bestemming Verkeer op perceel 
Driehuizerkerkweg 11; aanpassen bestemming 
Verkeer ter hoogte van Minister van Houtenlaan 
24-26; Driehuizerkerkweg 34abc buiten wijzigings-
gebied brengen en aanduiden met monumenten-
symbool; vrijwaringszone gasleiding; de bouw-
hoogte van Valeriuslaan 86, Stationsweg 103, 
De Savornin Lohmanlaan 3 vergroten van 6 naar 9 m; 
de bouwvlakken behorende bij Minister van 
Houtenlaan 24, Driehuizerkerkweg 77, en Pont-
plein 1 zijn vergroot. Het bouwvlak en bouwhoogte 
van Waterloolaan 1 zijn vergroot. 

Een volledig overzicht van de wijzigingen is terug te 
vinden in de nota van zienswijzen en het bijbehorende 
raadsbesluit.

Krachtens artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet 
bestuursrecht, ligt het vastgestelde bestemmingsplan 
"Driehuis en Velsen-Zuid" voor eenieder met ingang 
van 21 november 2008 gedurende zes weken ter inzage. 
Het vastgestelde bestemmingsplan en daarbij 
behorende stukken zijn in te zien bij de receptie van 
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie is 
op maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 
16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Tevens is een exemplaar van het vastgestelde bestem-
mingsplan in te zien bij de centrale bibliotheek 
te IJmuiden gedurende de gebruikelijke openingstijden.

Ingevolge artikel 27 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening kan degene die tijdig zijn zienswijze bij de 
gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt, alsmede een 
belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden 
verweten dat hij niet overeenkomstige artikel 23 juncto 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn 
zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren heeft 
gebracht, gedurende de bovengenoemde termijn bij 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bedenkingen 
indienen tegen het bestemmingsplan. Voor zover 
bedenkingen bestaan tegen de door de gemeenteraad 
aangebrachte wijzigingen kan door eenieder daartegen 
eveneens bedenkingen worden ingediend binnen de 
hier bovengenoemde termijn. De bedenkingen dienen 
te worden gericht aan het college van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. 

Adres
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

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

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

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

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

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

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

Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt u 
terecht bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) 

te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. 
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 
1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, 
fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteits kaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

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

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

en urgenties

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

- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
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Voor het indienen van mondelinge bedenkingen kunt 
u, uiterlijk 14 dagen voor de laatste dag van tervisie-
legging, een afspraak maken met de directie SHV, 
Vergunningen Omgeving, telefoon (023) 514 44 11.

VERGADERING 
COMMISSIE REKENKAMER

Dinsdag 25 november 2008 vanaf 20.30 uur vergadert de 
Commissie Rekenkamer in de raadszaal op het stad-
huis. Indien u de vergadering wilt bijwonen kunt u zich 
tot uiterlijk maandag 24 november, 16.00 uur aanmelden bij 
de Griffie, tel. (0255) 56 75 02 of via e-mail: griffier@velsen.nl.

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken: 
- Doe mee Jongerenwerk
- Mail de heer Korf over de begrotingen van de 

beide MFA, Groot Helmduin en Binnenhaven
3. Concept opdrachtverlening:
- Quick scan inhuur
- Quick scan dossiervoering
4. Voorzet werkprogramma van de Rekenkamer- 

commissie 2008/2009
5. Rondvraag

RAADSPLEIN 27 NOVEMBER 2008

Donderdag 27 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 - 20.00 uur Startdocument bestemmingsplan  
 Zuiderscheg

Sessie 1-2
20.00 - 21.00 uur Evaluatie WMO 2007/2008

Commissieruimte 1

Sessie 2-1
19.00 - 20.00 uur Gemeentelijke heffingen en   
 tarieven 2009

Sessie 2-2
20.00 - 21.00 uur Evaluatie van de handhavings-  
 verordening WWB 2004

Commissieruimte 2

Sessie 3-1        
19.00 - 20.00 uur Jaarverslag 2007 Stadsschouwburg 
  Velsen en  Beleidsschets 2008-2011

Over alle agendapunten kan worden ingesproken 
behalve over agendapunt 3-1. Om te kunnen inspreken 
kunt u zich tot uiterlijk woensdag 26 november aan-
staande, 16.00 uur melden bij de Griffie, 
tel. (0255) 56 75 02 of via e-mail: griffier@velsen.nl

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

Raadsvergadering - aanvang 21.15 uur

Raadzaal
1R Opening
2R Vaststellen van notulen en besluitenlijst raads-

vergadering 13 november 2008
3R Afhandelen lijst van aan de raad gerichte brieven

Besluitvorming
4R Aanvulling beleidsplan windturbines   
5R Europese aanbesteding accountantsdiensten
6R Motie SP en GL inzake standpunt college over 

Aldersadvies 

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 biblio-
theek 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 13 oktober 2008 
een besluit genomen over de volgende onderwerpen:
- Landschappelijke en ecologische visie De Biezen e.o.
- Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Schade-

schap Luchthaven Schiphol
- Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein Grote Hout
- Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Velsen-Noord 
- Bestemmingsplan Oud-IJmuiden-West
- Benoeming lid Rekenkamercommissie
 2e tussenrapportage 2008 gemeente Velsen
- Ruimtelijke richtlijnen voor het plaatsen van 

antenne-installaties
- Wijziging begroting 2008 en begroting 2009 incl. 

meerjarenraming De Meergroep 
- Motie inzake wijkgericht werken

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

BEKENDMAKING

Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben in 
hun vergadering van 11 november 2008 besloten het 
concept van een nieuwe Algemene plaatselijke verorde-
ning gemeente Velsen 2008 vrij te geven voor inspraak.

De inspraaktermijn loopt van 21 november tot en met 
21 december 2008. Gedurende deze periode kan iedere 
belanghebbende schriftelijk zijn/haar reactie sturen 
aan Burgemeester en Wethouders, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden, t.a.v. de afdeling Algemene Zaken 
o.v.v. inspraakreactie concept APV.

Het concept APV kan gedurende genoemde periode 
worden ingezien bij de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. U kunt een versie van het 
concept APV opvragen bij de afdeling AZ, de heer 
P.A.M. van der Hulst, tel. (0255) 56 72 46.
Ook kunt u het concept APV downloaden van de web-
site van de gemeente Velsen, www.velsen.nl onder het 
kopje nieuws. Van de ingekomen reacties zal een 
inspraakrapportage worden gemaakt, die wordt betrokken 
bij de definitieve besluitvorming over de Algemene 
plaatselijke verordening door de gemeenteraad.
Het definitieve besluit zal wederom officieel worden 
bekendgemaakt.

KAPVERGUNNINGEN

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

straat en huisnummer aantal en soort
J.T. Cremerlaan 20 1 conifeer
Wijkerstraatweg 258 6 coniferen
Hoofdstraat 58  2 naaldbomen
Duinweg of Duivelslaan 37 8 beuken, 
  2 esdoorns,
  5 eiken, 2 iepen 
  en 1 den  

Dagtekening van deze kapvergunningen is 
18 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 elek-
tronische 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 kap-
vergunningen kunt u contact opnemen met het meld-
punt Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-276-2008  Driehuizerkerkweg 234 te Driehuis; het 

veranderen en vergroten van de 2e ver-
dieping van een woning

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

BOUWAANVRAAG FASE 1

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-15-2008  Monnickendamkade ong. te IJmuiden; 

het oprichten van een bedrijfsgebouw
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:
B2-13-2008  Stationsplein ong. te IJmuiden; het 

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

BOUWAANVRAAG LICHT

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-347-2008  J.T. Cremerlaan 87 te Santpoort-Noord; 

het oprichten van een berging
BL-348-2008  Noordersluisweg ong. te IJmuiden; het 

plaatsen van een terreinafscheiding
BL-349-2008  Hoofdstraat 24 te Santpoort-Noord; het 

vergroten van een dakkapel
BL-350-2008  Berglaan 10 te Santpoort-Noord; het 

plaatsen van een dakkapel (voorzijde)
BL-351-2008  H. Reptonstraat 40 te Velserbroek; het 

plaatsen van 2 dakkapellen (voor- en 
achterzijde)

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

WELSTANDSVERGADERINGEN

Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd 
aan de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare 
welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 
27 november 2008.
BL-346-2008  P.C. Hooftlaan 38 te Driehuis; het plaatsen 

van 3 dakkapellen (voorkant, zijkant- en 
achterzijde)
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BP-257-2008  Edisonstraat 22 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van de 
2e verdieping van een woning

BP-258-2008  Middenhavenstraat 34 E en F te IJmuiden; 
het herinrichten van 2 bedrijfsunits tot 
industriefunctie met winkel

BP-261-2008  De Savornin Lohmanlaan 10 te Velsen-
Zuid; het veranderen en vergroten van 
een woning

BP-263-2008  Industriestraat 17 E 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-267-2008  Hoofdstraat 142 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een luifel

BP-268-2008  Industriestraat 17 G te IJmuiden; 
het veranderen van een bedrijfsunit

BP-269-2008  Industriestraat 17 F te IJmuiden; 
het veranderen van een bedrijfsunit

BP-270-2008  Kerkerinklaan 64 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een dakopbouw

BP-271-2008  Halkade 44 en 48 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van 
2 bedrijfsgebouwen tot 1 bedrijfsgebouw

BP-272-2008  Papenburghlaan 4 te Santpoort-Zuid; het 
veranderen en vergroten van een woning

BP-274-2008  Westerhoevelaan 39 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
balkon en het plaatsen van een luifel

BP-275-2008  Halkade 25 te IJmuiden; het veranderen 
van de voorgevel van een bedrijfspand

Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website 
van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke mede-
delingen op www.velsen.nl, waarop alle recente infor-
matie wordt bijgewerkt.

ONTWERPVRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing 
op grond van de WRO te verlenen voor:
BL-290-2008  Wüstelaan 103 te Santpoort-Noord; het 

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

van een berging

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 21 november 2008 t/m 8 januari 2009.
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.

ONTWERPBESLUIT 
MONUMENTENVERGUNNING 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
is voornemens monumentenvergunning te weigeren voor:
MO-6-2008  Velserenderlaan 2 te Santpoort-Zuid; 

het vrijmaken van dichtgestorte brugkelders, 
het verlengen van brugdekken en het 
verbreden van bruggen

MO-10-2008   Wüstelaan 103 te Santpoort-Noord; 
het veranderen van een dakkapel

Conform het bepaalde in artikel 14a van de woningwet 
liggen de stukken welke betrekking hebben op het ont-
werpbesluit bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken ter 

inzage van 21 november 2008 t/m 8 januari 2009.
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), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.

RIJKSMONUMENTENVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft monumentenvergunning verleend voor:
MO-7-2008  Kerkplein 5 te Velsen-Zuid; het vervangen 

van dakpannen en goten van een 
rijksmonument

MO-9-2008  Tolsduinerlaan 1 te Velsen-Zuid; het 
oprichten van een berging en het 
herinrichten van een tuin

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 Bestuurs-
recht, 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 
voorzieningenrechter 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.

STARTEN VRIJSTELLING/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 
21 november t/m 4 december 2008 ter inzage.
BL-341-2008  Cypressenstraat 31 te IJmuiden; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

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

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-147-2008  Liniepad 51 te Velserbroek; het legali-

seren van een berging/overkapping
BL-278-2008  Oude Pontweg ong. te Velsen-Zuid; 

het plaatsen van een speeltoestel
BL-291-2008  Wüstelaan 103 te Santpoort-Noord; 

het oprichten van een schapenverblijf
BL-303-2008  Ladderbeekstraat 49 te Velsen-Noord; 

het legaliseren van een aanbouw (achterzijde)
BL-330-2008  Da Costalaan 55 te Driehuis; het ver-

anderen en vergroten van een woning 
met een erker

BP-134-2008  Willemsbeekweg 62 te IJmuiden; het ver-
anderen van een winkel in een woning

BP-203-2008  Hagelingerweg 58 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw

BP-204-2008  Hagelingerweg 60 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw

BP-215-2008  Kromhoutstraat 26 te IJmuiden; 
het veranderen van een bedrijfsgebouw

BP-245-2008  Heuvelweg 6 te Velsen-Zuid; het plaatsen 
van een rokersruimte

BP-247-2008  Rooswijkweg 217 te Velsen-Noord; 
het oprichten van een open testruimte 
en een fietsenberging

BP-248-2008  Kerkweg 107 te Santpoort-Noord; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw incl. dakterras

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-45-2008   Evertsenstraat 2 te IJmuiden; het slopen 

van 2 waterkelders

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)

Starten vrijstellingsprocedure ex artikel 19 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening inzake het voornemen 
tot het vaststellen van het Ligplaatsenplan Zijkanaal B

Voor het gebied rond Zijkanaal B, waar woonschepen 
liggen, is door Rijkswaterstaat, mede op grond van de 
uitvoering van de Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken, 
in samenwerking met de provincie Noord-Holland, het 
Recreatieschap, de gemeente Velsen en de bewoners 
van Zijkanaal B, het plan ontwikkeld ‘Van A naar 
Zijkanaal Beter’ voor de herinrichting van Zijkanaal B. 
Het gaat om een plan waarvoor het in 2002 vastgestelde 
bestemmingsplan ‘Recreatiegebied Spaarnwoude 
1e herziening’ de randvoorwaarden schept. Het inrichtings-
plan regelt de ontsluiting van de woonschepen, de 
omvang en de privaatrechtelijke situatie van de lig-
plaatsen, het afmeren, de tuinen, de oeverbebouwing, 
de bereikbaarheid hulpdiensten, bluswatervoorzieningen 
en de nutsvoorzieningen. Om afwijkingen ten opzichte 
van het bestemmingsplan mogelijk te maken en de 
schepen te ordenen, is een ligplaatsenplan opgesteld. 
De bij het ligplaatsenplan behorende tekeningen, vormen 
de juridische basis om het bestemmingsplan te kunnen 
handhaven. Middels een vrijstellingsprocedure ex 
artikel 19, tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening, kan het ligplaatsenplan na de tervisielegging 
worden vastgesteld en zal het onderdeel gaan uitmaken 
van het geldende bestemmingsplan.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
is voornemens vrijstelling te verlenen van de voorschriften 
van het bestemmingsplan ‘Recreatiegebied Spaarnwoude 
1e herziening’ en het ligplaatsenplan vast te stellen. In het 
kader van deze vrijstellingsprocedure ligt het ligplaatsenplan 
alsmede het ontwerpbesluit met de daarbij behorende 
stukken, met ingang van 21 november 2008 gedurende 
6 weken ter inzage bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Dudokplein 1 te IJmuiden)

Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6 weken na de dag van de publicatie worden ingediend 
of kenbaar gemaakt worden bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden). 


