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Groot feest in Velserbroek
Velserbroek - Ook dit jaar kon 
je zaterdag over de hoofden 
lopen bij de intocht van Sin-
terklaas in Velserbroek. En 
niet alleen jonge kinderen 
maar ook vaders en moeders 
en opa’s en oma’s stonden in 
de rij om de Goedheiligman 
een handje te geven.

De intocht van Sinterklaas was 
tevens de aftrap voor de start 
van een bijzonder jubileumjaar: 
25 jaar Velserbroek. En omdat ze 

in Velserbroek wel houden van 
een feestje, wordt het een jaar 
vol feesten. De intocht van Sin-
terklaas was dan ook anders dan 
voorgaande jaren. Sint zou deze 
keer per reddingboot aankomen 
bij het Polderhuis. Maar vanwe-
ge de regen in de vroegte werd 
van dat plan afgezien. Natte Pie-
ten zijn geen vrolijke Pieten. De 
redding bestond uit een vracht-
wagen, die de Sint met de Pieten 
naar Velserbroek bracht. In het 
winkelcentrum was een fees-

telijk podium gebouwd voor de 
Sint. Daar ook mocht Sinterklaas 
het eerste boek ‘25 jaar Velser-
broek’ overhandigen aan wet-
houder Baerveldt. Daarna ging 
men gewoon verder met het 
feest in de vorm van spelletjes, 
lekkers en een cadeautje toe 
voor alle kinderen. 
Dorpsvereniging Velserbroek 
heeft er met man en macht aan 
gewerkt om er een heel speciaal 
feest van te maken. En dat is ge-
lukt. (Karin Dekkers)

Velserbroek heeft nu historie
Velserbroek - Dat Velser-
broek 25 jaar bestaat zal wei-
nig Velserbroekers zijn ont-
gaan. Zaterdagmiddag was 
in het Polderhuis de feestelij-
ke opening van een tentoon-
stelling  met schilderijen en 
foto’s. Veel Velserbroekers 
van nu en toen waren daarbij 
aanwezig. Belangrijk onder-
deel van het jubileum is het 
boek ‘25 jaar Velserbroek’ dat 
werd overhandigd aan mees-
ter Weerwind en oud-burge-
meester Peter Molendijk.  

,,Heel bijzonder was de aanwe-
zigheid van mensen van het eer-
ste uur van Velserbroek,’’ zegt 
Gertjan Huijbens, mede auteur 
van het boek. ,,De burgemeester 
van toen, de projectleider en eer-
ste bewoners. In zijn speech be-
dankte burgemeester Weerwind 
zijn voorganger en de projectlei-
der namens de Velserbroekers.’’
In het boek ‘25 jaar Velserbroek’ 
staan veel foto’s van Velserbroek 
en verhalen van de mensen die 

ervoor hebben gezorgd dat Vel-
serbroek bestaat in zijn huidige 
vorm. Het boek en het jubileum 
geven Velserbroek historie. Vel-
serbroek zal voorlopig nog wel 
de jongste woonkern van Vel-
sen blijven, maar is zijn bena-
ming ‘Pampercity’ inmiddels wel 
ontgroeid. 
Jammergenoeg was de grote 

tentoonstelling maar een dag te 
bezoeken. Een deel van de wer-
ken is in de etalages in het win-
kelhart van Velserbroek terug te 
zien. Het boek 25 jaar Velser-
broek is voor 15 euro te koop 
bij Bruna of Brederode Boe-
ken, uitgeverij Cornegge of via 
www.25jaarvelserbroek.nl. (foto: 
Reinder Weidijk)
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, 
tel. 023-5201212.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice op nummer 
088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Winnaars Efteling-actie
Velsen - Blij en een beetje ze-
nuwachtig kwamen de drie win-
naars van de Eftelingwedstrijd 
vorige week naar de redactie van 
onze krant. Met hun mooie ka-
tapults wonnen ze alle drie vier 
kaartjes voor de Winter Efteling.
Op onze redactie kwamen veel 
verschillende katapults bin-
nen, maar de mooiste waren van 
Maxime van der Linde uit IJmui-

den, 11 jaar (rechts op de fo-
to); Samantha Tol uit IJmuiden, 
10 jaar (links op de foto) en Ma-
nasse v.d. Belt uit Velserbroek, 11 
jaar (midden).
Wij wensen de prijswinnaars en 
hun familie of vriendjes veel ple-
zier in de Winterefteling. De-
ze gaat 29 november open en is 
open tot 1 april. Zie voor meer 
informatie www.efteling.com.

Pesten verpest je leven
IJmuiden – Leerlingen van 
de brugklassen van het Vel-
lesan- en het Tender College 
zagen vorige week de voor-
stelling ‘Survivors’ van thea-
tergroep Switch, in het thea-
tertje van de Centrale Bibli-
otheek. De voorstelling ging 
over pesten en wat dat met 
jongeren doet.

Het was de afsluiting van een 
project. Eerder maakte elke klas 
een eigen anti-pestprotocol met 
afspraken. ,,Dat wordt ingelijst 
en op een zichtbare plaats op-
gehangen. Zodat wij de leer-
lingen zo nodig kunnen helpen 
herinneren: weten jullie nog, 
wat er toen is afgesproken?’’, 
vertelt Bouwe Hoekstra, coördi-
nator van de brugklassen. 
Switch zette een levensechte 
situatie neer. Susan wordt op 
school gepest. Het begint met 
een opmerking over haar kle-
ding, later worden er spullen 
van haar gestolen en wordt ze 
zelfs vastgebonden. Ze vertelt 
wat dat met haar doet: ,,Ik ging 
met buikpijn naar school. Ieder-

een vond mij stom, ik ging zelf 
ook geloven dat ik stom was. Ik 
kon me niet meer concentre-
ren in de klas, sliep haast niet 
meer.’’ 
Aanvoerder van het pesten is 
Nathalie, de rest van de groep 
is meeloper. Zoals Daan, die ei-
genlijk niet mee wil doen maar 
niet weet, hoe hij het pesten 
kan stoppen. Nathalie heeft een 
grote mond, hij durft niet te-
gen haar in te gaan. Bang, om 
anders zelf ook gepest te wor-
den. Dan schrijft hij een brief 
naar een talkshow op televisie. 
De voorstelling wordt dan in-
teractief, de leerlingen zijn het 
publiek in de televisiestudio 
en mogen hun mening geven. 
De leerlingen vinden, dat pes-
ten altijd bespreekbaar moet 
zijn: ,,Je moet voor jezelf opko-
men, maar ook voor elkaar. Als 
je ziet, dat iemand het niet redt, 
dan moet je helpen.’’ Ook zijn 
ze zich goed bewust van de ge-
volgen, die pesten kan hebben. 
Een leerling laat weten: ,,Pesten 
kan iemands leven verpesten.’’ 
(Carla Zwart)



pagina 4 25 november 2010

Pietenontbijt bij Onder de Pla-
tanen in Velsen-Zuid van 09.45 
tot 11.15 uur.
Koppelkaarten bij klaverjas-
club Nooit Verwacht, Eksterlaan 
8 in IJmuiden. Aanvang 10.30 
uur.
Religieuze bijeenkomst met 
mr. drs. Friso Boogers in de Ka-
pel, Potgieterweg 4 Bloemen-
daal. Aanvang 10.30 uur. Toe-
gang gratis.
De Bevers en Sinterklaas bij 
Villa Westend in Velserbroek.
ZoMiPo met optreden vanStar-
dust in ‘t Brederode Huys, Bloe-
mendaalsestraatweg 201 in 
Santpoort-Zuid. Aanvang 14.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Alamar’. 
Aanvang 14.30 uur. Om 16.30 
uur Bluesy Jam-stage. Toegang 
gratis.
Stadsschouwburg Velsen: 
Paul van Vliet met hoogtepun-
ten uit zijn repertoire. Aanvang 
15.00 uur.
Stukken uit de musical van 
Kurt Weill in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Jamsessie in de Zeewegbar, 
Zeeweg in IJmuiden. Aanvang 
17.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: A Place to bury 
Strangers. 20.30 uur. Toegang 
12,-.

Maandag 29 november

Een eekhoorn van papier en 
schapenwolknutselen in het 
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg in Driehuis. 
Aanvang 13.30 uur.
Dier Medisch Centrum Vel-
serbroek organiseert een 
Vuurwerkavond. Aanvang 19.30 
uur.

Dinsdag 30 november
 

Verkoop Rode Kruis in De 
Moerberg, Zuiderkruisstraat 
IJmuiden. Van 10.00 tot 13.30 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Alamar’. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 1 december

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Daniel Samklal-
den met ‘Ik en de Wereld’. Aan-
vang 20.30 uur.
Muziekcafé De Halve Maan,  
Jamsessie. Van 20.00 tot 23.00 
uur, instrument meenemen, an-
nebelvanwijk@gmail.com 

Donderdag 2 december

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: The Glashouse ‘4 
x Pinter’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: LOS!. 24.00-04.00 
uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. 
Studenten gratis. 

Donderdag 25 november

Open introductie bij Odd Fel-
lows, Stationsweg 95 Velsen-
Zuid. Vanaf 19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Vuile Huichelaar 2’. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Het Volk speelt 
‘De DRie verdrietige, eenzame 
mannen’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: Vain prod 
metal night. 20.00 uur. Toegang 
17,-. Kleine zaal: Shaking God-
speed. 20.00 uur. Toegang 10,-
. 24.00-04.00 uur: LOS! Toe-
gang 5,- vanaf 18 jaar. Studen-
ten gratis. Café: Annasaid en 
The Treets. 22.30 uur. Toegang 
gratis.

Vrijdag 26 november
Kaartverkoop Unicef bij Al-
bert Heijn in IJmuiden.
Verkoop Israël producten, 
Zeeuwstraat 12 in Velsen-
Noord. Van 10.30 tot 18.00 uur. 
Of na telefonische afspraak, 
0251-228286.
Piano en fluit in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Loes Luca en peter Blok in 
nieuwe kimedie Maria Goos. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Het Volk speelt 
‘De DRie verdrietige, eenzame 
mannen’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Revamp. 203.0 uur. 
Toegang 12,-. Dommelsch zaal: 
SpektrumXL: The Qemists. 
23.00-04.00 uur. Toegang 12,- 
vanaf 18 jaar. Café: Subtitle. 
22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 27 november
Welvaartsmarkt De Roesti-
ge Pot, Eenhoornstraat 4 IJmui-
den. Van 09.30 tot 13.00 uur.
Ansichtkaarten van Driehuis 
via een beamer in Oma’s Ka-
mer, Café Middeloo in Driehuis. 
Van 15.00 tot 17.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Kasper van Kooten sluit zijn 
tournee af. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Ulrike Quade 
met ‘De Schrijver’. Aanvang 
20.30 uur.

Zondag 28 november

Velsen - Inwoners van Velsen 
met een laag inkomen hebben 
misschien wel recht op financië-
le steun. De Formulierenbrigade 
Velsen helpt gratis bij het invul-
len van de formulieren en kijkt 
naar de regelingen en voorzie-
ningen die van toepassing kun-
nen zijn. De kosten van een dag-
je uit kunnen bijvoorbeeld via 
het formulier Sociaal Culture-
le Activiteiten worden terugge-
vraagd. Verder is er categoria-
le bijzondere bijstand mogelijk 
voor chronisch en gehandicap-
ten en kan er een beroep wor-
den gedaan op kwijtschelding 
van de gemeentelijke -en water-
schapsbelastingen. Bel om een 
afspraak te maken met de For-
mulierenbrigade Velsen tussen 
9.00 en 17.00 uur telefoonnum-
mer 0255-533885. Of loop even 
binnen in Loket Velsen voor Wo-
nen, Welzijn en Zorg, gebouw de 
Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden of 
maak een afspraak maken via 
de e-mail formulierenbrigade-
velsen@madi-mk.nl. De consu-
lenten van de Formulierenbriga-
de Velsen komen ook bij mensen 
thuis die niet mobiel zijn.

Formulieren-
brigade

Regio - Woensdag 1 decem-
ber start het Vocaal Ensem-
ble La Grenouille met het pro-
ject barokmuziek. Er is nog maar 
één plekje vrij in het a capella 
ensemble van 14 zangers. Ben 
jij de alt die van barokmuziek 
houdt, streeft naar een zo goed 
mogelijk resultaat en koorerva-
ring heeft? Noten kunnen lezen 
is handig maar niet noodzake-
lijk, je kunt ook met behulp van 
aangeleverde geluidsbestanden 
de muziek instuderen. Zie ook 
www.lagrenouille.nl.

Barokproject 
zoekt alt

Collectiestukken 
voor Pieter Vermeulen
Driehuis - Vorige week vond de 
overdracht plaats van een se-
rie opgezette vogels die door 
de Stichting Vrienden van het 
Pieter Vermeulen Museum ge-
schonken zijn aan het museum.  
De vogels zijn door de Vrienden 
aangeschaft zodat de collectie 
met negen prachtige exempla-
ren kan worden uitgebreid.
Vooral de Griel, waarvan sinds 
1957 geen broedparen meer in 
Nederland zijn waargenomen, 
zal veel bekijks trekken. Dit komt 
door het verdwijnen van rusti-
ge, uitgestrekte broedgebieden. 
In Voorzitter van het museum, 
Joop Waijenberg is erg blij met 
de collectie stukken: ,,Ondanks 
de tijdelijke lokatie en de staat 
hiervan blijft het museum maar 
groeien, niet alleen in bezoe-
kersaantallen maar ook in col-

lectiestukken.’’
De Stichting Vrienden van het 
Pieter Vermeulen Museum be-
heert schenkingen en donaties 
van mensen en organisaties die 
het museum een warm hart toe-
dragen. Met deze schenkingen 
kan de Stichting het museum 
ondersteunen.

De stichting Vrienden van het 
Pieter Vermeulen Museum orga-
niseert sinds kort ook lezingen 
voor Vrienden en belangstellen-
den. Op zondag 23 januari 2011 
zal de eerste lezing, over de op-
vang eekhoorns, worden gehou-
den. De lezing is gratis toegan-
kelijk voor Vrienden en vrijwilli-
gers van het museum. 
Belangstellenden zijn ook wel-
kom, zij betalen de toegangsprijs 
voor het museum.

Bel Canto zoekt 
tenoren en sopranen
Velsen - Het Velser Operagezel-
schap Bel Canto voert in het voor-
jaar van 2012 de opera ‘Giovan-
na d‘Arco’ op. Zoals elke twee jaar 
met professionele cast en crew in 
de Stadsschouwburg van Velsen.
Bel Canto is op zoek naar teno-
ren en sopranen die het koor wil-
len versterken of die alleen op 
projectbasis willen deelnemen. 
Dit is een unieke kans om mee te 
werken aan de uitvoering van een 

grote productie. Deze uitdaging is 
alleen mogelijk als u een goede 
stem heeft, van zingen houdt en 
podiumervaring wilt opdoen. 
De repetitie-avonden worden ge-
houden op dinsdag van 20.00 
tot 22.15 uur in het gebouw De 
Abeel, Abelenstraat 1. 
Men kan op dinsdagavond even 
binnenstappen of informatie in-
winnen bij Annelies de Kruijf, te-
lefoon 0251–226301.

Oude-spullenmarkt 
voor straatkinderen
IJmuiden – Stichting Velsen 
voor de Derde Wereld stelt de 
opbrengst van de oude-spullen-
markt, op zaterdag 27 november 
in het Solidariteitsgebouw aan 
de Eenhoornstraat, beschikbaar 
voor een bijzonder doel.
In Kankala, een stad in het mid-
den van Kongo, veroorzaakten 
oorlogshandelingen grote ar-
moede. Veel kinderen beland-
den op straat. Ze lopen daardoor 
trauma’s op, die in veel gevallen 
behandelbaar zijn. Het Centrum 
voor Sociale Herintegratie Kan-

kala is sinds 1978 bezig deze kin-
deren op te vangen. Straatwer-
kers zoeken de kinderen op en 
brengen ze naar een kinderdorp. 
De banden met de familie moe-
ten hersteld worden. Het begint 
met zorg voor eten, drinken, kle-
ding, onderdak, medische zorg. 
Daarna proberen de straatwer-
kers het contact met de familie 
te herstellen. Als dit niet moge-
lijk blijkt, dan worden de kinde-
ren voorbereid op een zelfstan-
dig bestaan. Alle kinderen gaan 
naar school.

IJmuiden - De politie hield in 
de nacht van vrijdag op zaterdag 
vier IJmuidense jongens aan voor 
vernieling van autospiegels. Een 
alerte getuige had het viertal be-
zig gezien op de Burgemeester 
Rambonnetlaan. De vier jongens 
waren daarna weggereden in de 
richting van de Velserhof. Na een 
korte zoektocht kon het viertal, in 
de leeftijd van 15 tot 17 jaar, op 
de Velserduinweg worden aan-
gehouden. Op de Burgemeester 
Rambonnetlaan waren in ieder 
geval drie spiegels vernield en er 
waren er een aantal omgeklapt. 
Zij zullen doorverwezen worden 
naar bureau HALT. De politie ver-
zoekt eigenaren van vernielde 
autospiegels die nog geen aan-
gifte hebben gedaan, dit alsnog 
te doen. Zij kunnen contact op-
nemen met de politie in Velsen, 
telefoon 0900-8844.

Autospiegels 
vernield
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Geen kerstbomen
langs Kennemerlaan
IJmuiden – De ondernemers 
van de Kennemerlaan doen hun 
best om het winkelgebied een 
aantrekkelijke en positieve uit-
straling voor het publiek te ge-
ven. Zo wilden ze kerstbomen 
plaatsen door die te bevestigen 
aan de bomen of lantaarnpalen. 
De gemeente reageerde negatief 
op dit verzoek. Men was bang 
voor beschadigingen aan de bo-
men of lantaarnpalen. Ook zou 
het vandalisme in de hand kun-
nen werken en verder was de 
handhaving aan de orde: stel dat 
men in de hele gemeente kerst-
bomen wil plaatsen, dan is het 
niet meer te overzien. 
De ondernemers hebben la-
ten weten, dat ze dit een gemis-
te kans vinden. ,,Dat van het be-
schadigen bleek deels een mis-
communicatie’’, vertelt Harald 
Heiijmerikx, vicevoorzitter van de 
winkeliersvereniging. ,,Er werd 
gedacht dat we de kerstbomen 
wilden ingraven, maar het ging 
om afgezaagde bomen die heel 
simpel met twee tairips te be-

vestigen zijn. Die zijn ook aardig 
hufterproof. We zijn ons bewust 
van de risico’s, er was goed over 
nagedacht.’’
Het bericht werd opgepikt door 
de landelijke media en dit maak-
te heel veel reacties los. Heiijme-
rikx vertelde dit tijdens de MKB-
vergadering aan de daar ook 
aanwezige wethouder Verka-
ik en die keek daar erg van op. 
Hij beloofde het dinsdag, tijdens 
het overleg van burgemeester 
en wethouders, nog eens aan te 
kaarten. De ondernemers van de 
Kennemerlaan gaan ondertus-
sen niet bij de pakken neer zit-
ten en hebben alweer nieuwe 
plannen. 
Zo willen ze de laan in het voor-
jaar van 2011 op gaan fleuren 
met plantenbakken aan de lan-
taarnpalen. En gezien het enor-
me succes van de intocht van 
Sinterklaas, met de vele licht-
jes, denken ze er over om vol-
gend jaar de Kennemerlaan rond 
de kerstperiode op te sieren met 
spectaculaire verlichting.

42nd Street: 
bijzondere voorstelling
IJmuiden – Jeugdmusicalver-
eniging De Jonge Stem was vrij-
dag en zaterdag in de Stads-
schouwburg Velsen te zien met 
de musical 42nd Street. Regie 
was van Danny van Zuijlen, mu-
zikale leiding had Olaf Windey 
en Annemarie Libbers verzorgde 
de choreografie.
De musical voert het publiek te-
rug naar 1933. Er is auditie in het 
theater in de 42nd Street in New 
York. Regisseur Julian Marsh 
(Jeroen de Brouwer) gaat daar 
een hit scoren met de nieuwe 
musical Pretty Lady. De hoofd-
rol is voor Dorothy Brock (Mar-
jolijn Maltha). Een actrice die al 
over haar top is, maar ze brengt 
een geldschieter mee: Abner 
Dillon (Nick van der Veen). Ook 
het wat naïeve plattelandsmeis-
je Peggy Sawyer (Daisy Carati) 
doet auditie. Ze kan goed zingen 
en dansen, maar omdat ze te laat 
was, wordt ze weggestuurd. Als 
er later toch nog een meisje no-
dig is, mag ze alsnog meedoen. 
Dan loopt Peggy in haar onhan-
digheid Dorothy om. Die heeft 
haar enkel gebroken, de show 
kan niet doorgaan. Peggy wordt 
op staande voet ontslagen. ,,U 
kunt uw geld bij de kassa terug 
krijgen’’, zegt de regisseur tegen 
het publiek. Dan overtuigt het 
ensemble hem er van, dat Peg-
gy genoeg talent heeft om de 
hoofdrol over te nemen. Julian 
vindt Peggy op het station en ze 

gaat met hem mee terug. Er zijn 
nog 36 uren te gaan voor de eer-
ste voorstelling en Peggy oefent 
tot ze er bijna bij neervalt. Het 
lukt: de show loopt gesmeerd en 
is een groot succes.
De musical kende een verras-
send begin. Het doek is nog 
neer, het publiek hoort alleen het 
geluid van tapdansende schoe-
nen. Dan gaat het doek op, maar 
blijft even later hangen. Het pu-
bliek ziet nu een hele rij tapdan-
sende benen, een bijzonder ge-
zicht. De musical 42nd Street 
was jarenlang een hit in Amerika 
en later ook in Europa, maar niet 
veel amateurs durfen zich er aan 
te wagen. Omdat er veel tapdans 
in zit. De Jonge Stem durfde het 
wel aan en maakte er een wer-
velende show van, met een wer-
kelijk uitstekende tapdansgroep. 
Een prestatie van formaat. De 
muziek is mooi maar niet echt 
gemakkelijk, het ensemble ging 
de zang goed af. Ook de solis-
ten deden het prima. Jammer dat 
het spel af en toe gejaagd was. 
Er werd soms gesproken alsof 
men haast had, in het spel wer-
den bewegingen met een snel-
treinvaart gemaakt. Als sommi-
ge spelers zichzelf wat meer tijd 
hadden gegund, dan was het 
spel (nog) beter tot zijn recht ge-
komen. Maar al met al heeft De 
Jonge Stem een bijzondere voor-
stelling neergezet. (Carla Zwart, 
foto: Bert Dammers))

IJmuiden – Eetcafé Sultan is 
alweer 20 jaar aan de Cep-
heusstraat gevestigd en werd 
een begrip door de kwaliteit, 
de gastvrijheid en de heerlijke 
gerechten. 
Sinds kort is er een nieu-
we eigenaar: Samy. Hij heeft 
25 jaar ervaring in de hore-
ca. Hij begon in de shoarma-
zaak Shalom, die in het be-
gin twee vestigingen had. In 
IJmuiden aan de Kennemer-
laan en aan de Haarlemse Bo-
termarkt. In die laatste zaak 
was hij ook bedrijfsleider. Sa-
my houdt van gezelligheid en 
mensen om zich heen en ziet 
ook graag gezinnen bij Sultan 
komen. Daarom krijgen kinde-
ren tot 12 jaar, als zij met hun 
ouders in het eetcafé komen 
eten, een gratis kindermenu. 
Zij kunnen kiezen uit shoarma, 
halve kip, kipsaté of een don-
armenu. 
Afhalen behoort bij Sultan ook 
tot de mogelijkheden. Bij een 
besteding van 50 euro krijgt 
de klant als attentie een fles 
huiswijn. In het weekeinde 
wordt er tot 24.00 uur aan huis 
bezorgd, voor de late lekkere 
trek. Samy wil binnenkort een 
aantal nieuwe gerechten op 
de toch al uitgebreide menu-
kaart zetten. Zoals falafel, een 
Egyptisch vegetarisch gerecht.
,,Dat wordt meestal met kik-
kererwten gemaakt, wij ge-
bruiken gedroogde bonen. 
Dat is veel smakelijker’’, aldus 
Samy. Ook zal er straks hal-
al gemaakte öfte op het menu 
staan, lamskoteletten, schotel 
kipfilet en markaz, dat is hal-
al knakworst. Een ruime keu-
ze dus. Reserveren is niet no-
dig bij Sultan, het is een rui-
me zaak met veel plaatsen. Het 
eetcafé is eerste en tweede 
kerstdag geopend. Misschien 
een mooie gelegenheid voor 
gezinnen met kinderen om ge-
zellig uit eten te gaan, vanwe-
ge het gratis kindermenu. 
Op oudejaarsdag is de zaak tot 
22.00 uur open. Samy heet de 
mensen graag welkom in eet-
café Sultan aan de Cepheus-
straat 27. Telefonisch bereik-
baar via 0255-535180.

Uitstekend 
eten bij 
Eetcafé Sultan

Gratis toegang
Sinterklaas en ‘coole’ 
Pieten in SnowPlanet
Velsen-Zuid - Sinterklaas is 
weer in Nederland aangekomen 
met zijn stoomboot vol met pak-
jes.  Op zaterdag 27 en zondag 
28 november brengt de goed-
heiligman samen met zijn meest 
‘coole’ Pieten een bezoek aan 
SnowPlanet, de overdekte skipist 
in Velsen-Zuid. 
De Sint zal met zijn pieterbazen 
de piste op stelten zetten. Om de 
komst van de Sint voor te berei-

den zijn de Pieten al vanaf 12.00 
uur in SnowPlanet aanwezig. 
Na de sneeuwpret is het tijd 
om Sinterklaas te verwelkomen 
in  Rudi’s après-ski café. Sint zal 
cadeautjes en strooigoed mee-
nemen voor alle aanwezige kin-
deren.
Iedereen is gratis welkom en re-
serveren is niet nodig. Zie ook 
www.snowplanet.nl. De Sint 
hoopt jullie zaterdag te zien!

The Body Manager 
viert eenjarig bestaan
IJmuiden - The Body Mana-
ger viert haar eenjarig bestaan. 
Daarom nu 10 procent korting 
op alle massages en manicu-
rebehandelingen tijdens de 
feestmaand. Zie de adverten-
tie elders in deze krant.
In een jaar tijd is The Body 
Manager onstuimig gegroeid. 
Men kan bij The Body Mana-
ger terecht voor een pedicure, 
voetmassage, hotstone mas-
sages, kruidenstempel-, klas-
sieke, aroma-, herbail oil-, ver-
wenbehandeling en manicu-
re. Ook kan men bij The Bo-
dy Manager terecht voor af-

slanken met Bio-Hcg, ontgif-
ten met de D-toxer. Voor voe-
dingsadviezen wordt verwezen 
naar de eigen diëtisten. Bin-
nenkort biedt The Body Mana-
ger ook acupunctuur en voet-
zoolreflexmassage. Leuk voor 
de feestdagen zijn de cadeau-
bonnen, altijd leuk om te ge-
ven. 
TheBodyManager is gevestigd 
aan Zeewijkplein 33 in IJmui-
den Het telefoonnummer is 
06-42748933. Het maken van 
afspraken kan van maandag 
tot en met zaterdag. Zie ook: 
www.thebodymanager.com.
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Santpoort-Zuid - Santpoorts 
Belang organiseert op vrijdag 
3 december weer de traditi-
onele Sinterklaasbingo, waar 
om vele leuke prijzen gespeeld 
kan worden. De aanvang is 
14.00 uur en de entree even-
als het eerste kopje thee/kof-
fie zijn gratis. Iedereen is van 
harte welkom in ’t Bredero-
de Huys. Zie ook www.sant-
poortsbelang.nl.

Sinterklaasbingo

‘t Mosterdzaadje
Veertig jaar terug met 
musical van Kurt Weill
Santpoort-Noord - Vrijdag 26 
november om 20.00 uur treden 
in ’t Mosterdzaadje op de pianis-
te Femke de Graaf en de fluitiste 
Romana Goumare. 
Een duo van grote klasse met 
een prachtig programma waar-
in werk wordt uitgevoerd van 
Mozart, Schubert, Messiaen en 
Poulenc.
Op zondag 28 november om 
15.00 uur gaat men in ’t Mos-
terdzaadje terug naar het Broad-
way van de veertiger jaren en de 

swingende musicals van Kurt 
Weill. Dit programma is in han-
den van moeder en dochter, de 
pianiste Ingrid van Delft en de 
zangeres Karouchka Visscher. 
Swingende, geweldig in gehoor 
liggende songs over de liefde in 
alle toonaarden. 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.

Ansichten Driehuis
in Oma’s Kamer
Driehuis - Zaterdag 27 november 
zal een groot aantal oude ansicht-
kaarten van Driehuis via een be-
amer vertoond worden in Oma’s 
Kamer in Café Middeloo. Tussen 
15.00 en 17.00 uur worden de an-
sichtkaarten doorlopend gepro-
jecteerd. Inloop is gratis en leuk 
voor iedereen die geïnteresseerd 
is in de geschiedenis van het dorp.
Tevens is er gelegenheid het aller-
aardigste boekje ‘Driehuis, mid-
denstand in beweging‘ aan te 
schaffen voor een actieprijs van 

10 euro. Dit is de tweede, herzie-
ne en uitgebreide druk van het in 
2006 voor het eerst gepubliceer-
de boek. Leuk als cadeau voor de 
verre tante in Australië of Cana-
da, of voor iemand die in Drie-
huis is geboren, maar niet geto-
gen, of voor nieuwe bewoners van 
dit dorp. Voor en na deze datum 
is het ook nog verkrijgbaar bij Ta-
baksspeciaalzaak Maaike Tromp 
in Driehuis en bij Speelgoedzaak 
Intertoys de Ballon in Santpoort-
Noord voor dezelfde prijs.

Junioren Akrides 
verliezen van Magixx
IJmuiden - De jongens onder 20 
jaar van VBC Akrides hebben af-
gelopen zaterdag in de Eredivi-
sie met 66-74 verloren van het 
hooggeklasseerde Magixx Play-
ing for Kidsrights uit Nijmegen.
Het team van coach Bert Sam-
son liet in het eerste kwart vier 
driepunters aantekenen en had 
na het openingskwart een voor-
sprong van 23-21.
Lars Leferink nam twee driepun-
ters voor zijn rekening en de an-
dere driepunters waren afkom-
stig van Kendrick Fiekert en 
Bennie Bijwaard. Met acht pun-
ten was Bennie Bijwaard de 
meest productieve Akridesser 
in de eerste periode van tien mi-
nuten. Naast zijn driepunter liet 
hij ook nog twee sprongschoten 
voor twee punten en een vrije 
worp door de ring vallen. In het 
tweede kwart leed Akrides veel-
vuldig balverlies en bleek het 

niet goed in staat de basket te 
verdedigen. Het bezoekende 
Magixx zette de achterstand om 
in een voorsprong van 35-49 bij 
rust en Akrides moest in kwart 
twee maar liefst twee en twintig 
punten inside incasseren.
Na de pauze in het derde kwart 
genereerde Akrides tien inter-
cepties en verkleinde het de 
achterstand tot 50-58 na drie 
gespeelde kwarten.
Nils Toepoel en Wytze Blom 
scoorden voor Akrides respec-
tievelijk zes en vijf punten in 
kwart drie. In het vierde en laat-
ste kwart probeerde Akrides het 
tij nog te keren maar kwam het 
echter nooit meer aan de goede 
kant van de score. Forward Ken-
drick Fiekert voegde in het af-
sluitende kwart overigens acht 
punten toe aan zijn puntentotaal 
en werd met negentien punten 
topscorer voor Akrides. (WB)

Adventzangzaterdagen 
Santpoort-Noord - Op zater-
dag 11 en 18 december wordt 
een kort en sfeervol Adventzang-
project o.l.v. Antje de Wit aange-
boden in de Dorpskerk van Sant-
poort-Noord, waarin steeds één 
dagdeel per zaterdag gezongen 
wordt. Op deze zangzaterdagen 
is er zang, stilte en branden de 
Adventkaarsen. Het is een mooi 
moment om zo in de Adventwe-
ken samen te zingen en stil te 
zijn, en zo bewust de weg naar 
Kerst te bewandelen. Op de eer-
ste zaterdag 11 december is er 
een zangochtend van 10.00 tot 
13.30 uur. Op de tweede zater-
dag 18 december is er een zang-
middag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Op 18 december om 16.30 uur 
wordt het Adventzangproject af-
gesloten met een eenvoudige 
vesper (zang- en gebedsdienst), 

waarbij ook toehoorders welkom 
zijn. Er worden psalmen gezon-
gen passend bij Advent, bijvoor-
beeld in zettingen van Claude 
Goudimel en Pascal L’Estocart. 
Pascal L’Estocart (1539-1584), 
een Franse componist uit de Re-
naissance, heeft alle 150 psal-
men getoonzet in mooie toegan-
kelijke deels polyfone zettingen. 
Bovendien klinken mooie Ad-
ventliederen vol van verwach-
ting. 
Er zal geen orgel- of pianobege-
leiding zijn, alleen a capella re-
pertoire. Kosten voor deelname 
aan dit Adventzangproject zijn 
16 euro. Aanmelding tot uiter-
lijk 6 december via symphonia@
xs4all.nl of 06-21805104. Graag 
van te voren aanmelden, want 
doorgang bij minimum aantal 
deelnemers. 

Strawberries 
H1 wint van 
koploper
Driehuis - Strawberries He-
ren 1 heeft afgelopen zon-
dag in de topper tegen kop-
loper Westerpark zeer goe-
de zaken gedaan. De num-
mer twee van de vierde klas-
se A versloeg in een bloedstol-
lend spannende wedstrijd de 
tot zondag ongeslagen kop-
loper met 1-0. De mannen uit 
Driehuis begonnen ijzersterk 
aan de wedstrijd. Het alom ge-
prezen concept van full press 
werd in gang gezet vanaf de 
eerste seconde. De thuisploeg 
kreeg een aantal kansen, maar 
de bal leek er maar niet in te 
willen. Halverwege de eerste 
helft kreeg koploper Wester-
park meer grip op de opbouw 
van de thuisploeg. Gelukkig 
stond de verdediging scherp 
te spelen en werden er door 
Westerpark geen echte kan-
sen gecreeërd. Toch wist de 
koploper te scoren, al leek het 
doelpunt wat dubieus. Het was 
volgens de scheidsrechter niet 
een speler van Westerpark die 
scoorde, maar een verdediger 
van Strawberries die de bal in 
eigen doel werkte. Ondanks 
hevig protest van Amsterdam-
se kant werd er een lange cor-
ner gegeven en geen doel-
punt. Dankzij de steun van on-
geveer driehonderd toeschou-
wers wist Strawberries in de 
tweede helft stand te houden 
en kreeg het weer enkele kan-
sen om te scoren. Jelle Groe-
neveld was het meest scherp 
en scoorde de openingstref-
fer met een geplaatst back-
handschot. Strawberries bleef 
scherp spelen, zeker achterin, 
tót een misverstand in de ver-
dediging. De centrumspits van 
Westerpark was eerder bij de 
bal dan een ‘aardbei’ en schoot 
op doel. De werd door een me-
despeler in het doel verwerkt, 
maar de scheidsrechter had 
al gefloten. Een vrije slag voor 
Strawberries, zo oordeelde 
hij. Na opnieuw protest werd 
de beslissing ongedaan ge-
maakt en kreeg Westerpark 
een strafcorner, die er niet in 
ging.Voor het publiek was het 
de laatste tien minuten billen-
knijpen. Toch hield Strawber-
ries stand en won het voor de 
negende keer op rij. (Finn van 
Leeuwen)
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Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, 
tel. 023-5201212.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice op nummer 
088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Winnaars Efteling-actie
Velsen - Blij en een beetje ze-
nuwachtig kwamen de drie win-
naars van de Eftelingwedstrijd 
vorige week naar de redactie van 
onze krant. Met hun mooie ka-
tapults wonnen ze alle drie vier 
kaartjes voor de Winter Efteling.
Op onze redactie kwamen veel 
verschillende katapults bin-
nen, maar de mooiste waren van 
Maxime van der Linde uit IJmui-

den, 11 jaar (rechts op de fo-
to); Samantha Tol uit IJmuiden, 
10 jaar (links op de foto) en Ma-
nasse v.d. Belt uit Velserbroek, 11 
jaar (midden).
Wij wensen de prijswinnaars en 
hun familie of vriendjes veel ple-
zier in de Winterefteling. De-
ze gaat 29 november open en is 
open tot 1 april. Zie voor meer 
informatie www.efteling.com.

Pesten verpest je leven
IJmuiden – Leerlingen van 
de brugklassen van het Vel-
lesan- en het Tender College 
zagen vorige week de voor-
stelling ‘Survivors’ van thea-
tergroep Switch, in het thea-
tertje van de Centrale Bibli-
otheek. De voorstelling ging 
over pesten en wat dat met 
jongeren doet.

Het was de afsluiting van een 
project. Eerder maakte elke klas 
een eigen anti-pestprotocol met 
afspraken. ,,Dat wordt ingelijst 
en op een zichtbare plaats op-
gehangen. Zodat wij de leer-
lingen zo nodig kunnen helpen 
herinneren: weten jullie nog, 
wat er toen is afgesproken?’’, 
vertelt Bouwe Hoekstra, coördi-
nator van de brugklassen. 
Switch zette een levensechte 
situatie neer. Susan wordt op 
school gepest. Het begint met 
een opmerking over haar kle-
ding, later worden er spullen 
van haar gestolen en wordt ze 
zelfs vastgebonden. Ze vertelt 
wat dat met haar doet: ,,Ik ging 
met buikpijn naar school. Ieder-

een vond mij stom, ik ging zelf 
ook geloven dat ik stom was. Ik 
kon me niet meer concentre-
ren in de klas, sliep haast niet 
meer.’’ 
Aanvoerder van het pesten is 
Nathalie, de rest van de groep 
is meeloper. Zoals Daan, die ei-
genlijk niet mee wil doen maar 
niet weet, hoe hij het pesten 
kan stoppen. Nathalie heeft een 
grote mond, hij durft niet te-
gen haar in te gaan. Bang, om 
anders zelf ook gepest te wor-
den. Dan schrijft hij een brief 
naar een talkshow op televisie. 
De voorstelling wordt dan in-
teractief, de leerlingen zijn het 
publiek in de televisiestudio 
en mogen hun mening geven. 
De leerlingen vinden, dat pes-
ten altijd bespreekbaar moet 
zijn: ,,Je moet voor jezelf opko-
men, maar ook voor elkaar. Als 
je ziet, dat iemand het niet redt, 
dan moet je helpen.’’ Ook zijn 
ze zich goed bewust van de ge-
volgen, die pesten kan hebben. 
Een leerling laat weten: ,,Pesten 
kan iemands leven verpesten.’’ 
(Carla Zwart)
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VSV zakt 
steeds verder
Velserbroek - Zondag vond de 
VSV wedstrijd tegen het laagge-
plaatste Zilvermeeuwen plaats. 
Vooraf was duidelijk dat er in ie-
der geval niet verloren mocht 
worden en dat dit al vroeg in het 
seizoen een belangrijke wed-
strijd was. Maar al na 20 mi-
nuten stond er een 3-0 tussen-
stand op het scorebord. Twee ei-
gen doelpunten en een moment 
van heel slap verdedigen waren 
debet aan deze stand. Geen mo-
ment leek VSV op de ploeg die 
in de beginfase van de competi-
tie leuk, aanvallend en verzorgd 
voetbal speelde. Ontzettend veel 
balverlies, onnodig lopen met 
de bal en een gebrek aan duel-
kracht waren de sleutelwoorden 
in het eerste half uur. Pas na een 
aantal omzettingen ging het iets-
je beter en kort voor de pauze 
wist Roel Pitstra de 3-1 binnen 
te schieten. Na de pauze ging 
VSV op zoek naar de aanslui-
tingstreffer maar Robert Schip-
pers en Henk Martens vonden 
de vijandelijke doelman op hun 
weg. Ook de erbarmelijk slech-
te scheidsrechter hielp niet echt 
mee bij de inhaalrace. Deze man 
liep in het veld maar daar was 
ook alles mee gezegd. Overtre-
dingen aan beide zijden werden 
niet gezien en elk vlagsignaal 
was een fluitsignaal. Wel wees 
hij in een opstootje Orlando Wil-
liams als dader aan en kon deze 
VSV-er vertrekken. Hierna pro-
beerde VSV het nog wel maar de 
echte spirit was verdwenen. Ver-
der dan een afgekeurde goal van 
Wesley v.d. Wal wist men niet te 
komen. Na afloop heerste er on-
begrip. Hoe was dit nu toch weer 
mogelijk, verliezen van een ze-
ker niet sterkere tegenstander 
en zeker de manier waarop. Het 
is nu in ieder geval wel duidelijk 
dat VSV moet gaan strijden te-
gen degradatie. Samen met nog 
acht ploegen zal er een zware 
strijd gestreden moeten worden. 
En voor degradatievoetbal is er 
een totaal andere instelling no-
dig en moet het allemaal veel ef-
ficiënter worden. Volgende week 
speelt VSV voor de beker uit te-
gen Wasmeer uit Hilversum.

VV IJmuiden en RKVV 
oefenen tegen elkaar
Driehuis - De mini’s van VV 
IJmuiden speelden afgelopen 
woensdagmiddag een vriend-
schappelijk duel tegen het jong-
ste team van RKVV Velsen. We-
derom was het voetbalplezier van 
de hummeltjes hartverwarmend.
Mini’s 1 startte fanatiek en heu-
se tackles werden aan beide zij-
den niet geschuwd. IJmuiden 
doelman Billy Kraaij hield zich 
heldhaftig staande onder de lat. 
Na enige tijd werd hij vervangen 
door goalkeeper Dani Koomen. 
Koomen moest helaas het veld 
vroegtijdig verlaten. Niet vanwe-
ge een rode kaart maar voor een 
dringende sanitaire stop. Luca 
van der Steen verving Koomen tij-
delijk totdat het wcleed was gele-
den. Daarna verdedigde de inval-
keeper van Velsen de eer voor de 
zwart-witten. Helaas konden de-
ze stoere vliegende keepers niet 
voorkomen dat de wedstrijd werd 
beslist in 4-0 voor Velsen. IJmui-
den won de penaltyserie met 
twee mooi in de hoek geplaatste 
schuivers van Luca van der Steen 
en Sep Turkesteen. Mini’s 2 trak-
teerde de toeschouwers op een 

waar doelpunten spektakel. Le-
vi Kiewiet opende voor IJmuiden 
met een treffer in de korte hoek. 
Kaja Joosten (Velsen) nam de 
0-2 en de 0-3 resoluut voor zijn 
rekening. Tegen dit geweld kon 
de keeper van de blauw-gelen 
niet op. Kiewiet scoorde met een 
lob de 0-4. Opgezweept door zo-
veel treffers waren de hummel-
tjes hun blik op de uitlijnen een 
beetje kwijt en werd er bij de bu-
ren op het veld gescoord. Die 
telde helaas niet. Vlak voor rust 
kwam Velsen op stoom. Doelman 
Christiaan Blom hield prima de 
bal maar in de rebound was het 
raak; 1-4. 
Net voor het fluitsignaal rook Kie-
wiet de revanche en bracht de 
ruststand op 1-5. Dit liet Velsen 
niet op zich zitten en na de thee 
hadden de zwart-witten niets 
meer in te brengen; Blom kreeg 
vier treffers om de oren. Joosten 
en Kiewiet protesteerde met een 
zesde en zevende doelpunt maar 
Velsen had zijn antwoorden klaar. 
De eindstand werd hiermee be-
paald op 6-7. De strafschoppen-
serie bleef onbeslist.

Romein in de klas
Velserbroek - Vorige week 
hadden de leerkrachten van de 
groepen 6 van basisschool De 
Beekvliet in Velserbroek een ver-
rassing voor hun leerlingen in 
petto. Na het rekenen stond er 
namelijk opeens een Romein in 
de klas. Dat was toch wel even 
spannend. Alle attributen van 
deze ongebruikelijke gast wer-
den in het midden van de kring 
gelegd en toen kon ‘de les’ be-
ginnen. De Romein begon zelf 
eerst te vertellen over het leven 
van vroeger, maar de kinderen 
moesten de Romein ook helpen 
aankleden. Maar ja, wat moet hij 
eigenlijk allemaal aan? Gelukkig 
is er in de groepen ook al veel 
rond het thema ‘Grieken en Ro-
meinen’ gewerkt, dus sloot de 
les mooi aan bij wat de kinderen 
eerder geleerd hadden.
Sommige kinderen waren toch 
wel een beetje verbaasd: ‘Als u 
ongeveer 500 voor Christus bent 
geboren, dan bent u wel heel erg 
oud!’ Anderen keken met open 
mond en weer een leerling had 

wel zin om de Romeinse helm 
even op te zetten. 
Zo wordt geschiedenis ineens 
een tastbaar vak en niet alleen 
een vak van lezen en luisteren. 
Eén ding is zeker: deze les zul-
len de leerlingen van de groepen 
6 niet snel meer vergeten. De les 
kon worden afgesloten met een 
Romeins ‘het ga u goed’: Valete!

Lezing jeugdliteratuur
Santpoort-Zuid - Dinsdag 30 
november verzorgt Joke Linders 
in ’t Brederode Huys van de ver-
eniging Santpoorts Belang een 
interessante lezing over jeugdli-
teratuur. 
Lezen is een avontuur, zowel 
voor kinderen, ouders als groot-
ouders. Grote reizen maken, gek-
ke dingen ervaren, moeilijkhe-
den oplossen, figuren ontmoe-
ten die net zo zijn als jij of juist 
heel anders. Het begrip jeugdli-
teratuur wordt meestal gebruikt 
als verzamelnaam voor literatuur 
voor kinderen en jongeren (van 
0-18 jaar). Boeken voor oudere 
lezers noemen we meestal lite-
ratuur. Maar is het verschil altijd 
even duidelijk?
Joke Linders heeft een grote ex-
pertise op het gebied van kin-
der- en jeugdboeken. Tal van 
publicaties en recensies van 
haar hand verschenen in kran-
ten. Zij schreef biografieën over 
bekende jeugdboekschrijvers 
als Max Velthuijs, Dick Bruna 
en An Rutgers van der Loeff. In 
1999 promoveerde ze tot doc-
tor in de letteren op een studie 
over het schrijverschap van An-
nie M.G. Schmidt. Joke Linders 
was betrokken bij het opstellen 

van criteria voor de beoordeling 
van het beste jeugd/kinderboek 
van het jaar. Deze zomer ver-
scheen het boek dat zij schreef 
over de Gouden Boekjes in Ne-
derland. Momenteel werkt ze sa-
men met Janneke van der Veer 
aan een biografie van de dichter 
Han G.Hoekstra (1906-1988). 
Vanuit die ervaring komt ze 
graag vertellen over kinder- 
en jeugdliteratuur in de breed-
ste zin van het woord. Is er een 
ideale vermenging van verbeel-
ding en werkelijkheid? Hoe pak-
ten Annie Schmidt  en Max Velt-
huijs dat aan en hoe werkt Dick 
Bruna of Sieb Posthuma? Ze zal 
ook ingaan op de vraag hoe vol-
wassenen kinderen kunnen hel-
pen van boeken te genieten en 
het nut van voorlezen. Ze heeft 
op dat gebied een heleboel tips. 
U kunt kennismaken met een 
auteur die enthousiast kan ver-
tellen over haar werk. Er zal ook 
gelegenheid zijn vragen over 
jeugdliteratuur en de schrijvers 
ervan te stellen. 
De aanvang is om 20.00 uur,  
Bloemendaalsestraatweg 201 te 
Santpoort-Zuid (023-5383016). 
Zie ook www.santpoortsbelang.
nl. De entree bedraagt 6 euro.

Santpoort-Noord - De politie 
hield vorige week vrijdagmid-
dag twee mannen aan in ver-
band met diefstal uit een au-
to. De agenten zagen hoe het 
tweetal op de Santpoortse Dreef 
een rugzakje uit de bosjes pak-
te en hiermee weg wilden gaan. 
Bij controle bleken in de rugzak 
gereedschap, een autoradio en 
een Tom-Tom te zitten. De auto-
radio en Tom-Tom waren tussen 
dinsdag 16 november en woens-
dag 17 november gestolen van-
uit een auto op de Middendui-
nerweg. Het tweetal, een 22-jari-
ge Amsterdammer en een 19-ja-
rige man zonder vaste woon- of 
verblijfplaats, zit op dit moment 
nog vast. 

Autoinbrekers

Nathalie van der Lende
weer NH Kampioen
Velserbroek - Het meisjesscha-
ken zit duidelijk in de lift. Mocht 
Cheryl Looijer, ook van SC Sant-
poort uit Velserbroek, meedoen 
met het WK, nu was het de beurt 
aan Nathalie van der Lende. 
Nathalie wist bij de A junioren 
iedereen voor te blijven en ein-
digde op een fantastische eer-
ste plaats. Zij heeft zich hiermee 
geplaatst voor het NK dames. 
Cheryl Looijer mag gezien haar 
prestaties op het WK ook mee-
doen aan het NK. Robin Anne 
Gravemaker, ook al een meisje 
van Schaakclub Santpoort, wist 
zich helaas niet te plaatsen.
Bij de NHSB beker wist beker-
houder Santpoort de volgen-
de ronde te halen door tweede 

klasser Hoofddorp uit te scha-
kelen, dit kwam vrij eenvoudig 
tot stand, Jan Burggaaf en Brian 
Mollenkamp speelden remise en 
Nathalie van der Lende en Wim 
Gravemaker wisten beiden hun 
partij te winnen.
In de onderlinge competitie van 
Groep 2 heeft na 11 wedstrijden 
nieuwkomer Richard Dietvors de 
grootste sprong vooruit gemaakt 
+ 427, opvallende tweede is Ni-
co Schumacher + 204 en de der-
de is Rob Buschman + 191. Ei-
genlijk zou er voor het beste per-
soonlijke resultaat, net als bij het 
biljarten, een prijs moeten be-
staan. 
Voor meer informatie www.
schaakclubsantpoort.nl.

Santpoort-Noord - Politiemen-
sen hielden in de nacht van dins-
dag 16 op woensdag 17 novem-
ber twee verdachte mannen van 
22 en 19 jaar oud aan bij het 
NS-station Santpoort-Noord. De 
mannen hadden in de bosjes een 
tas verstopt met daarin een na-
vigatiesysteem en een autoradio. 
Omdat vermoed werd dat deze 
goederen van diefstal afkomstig 
waren, werden de twee ingeslo-
ten en overgebracht naar een po-
litiebureau. Omdat de goederen 
niet als gestolen geregistreerd 
stonden, leek het erop dat de 
twee weer vrijgelaten moes-

ten worden. Totdat de persoon 
van wie het navigatiesysteem 
zich alsnog op het politiebureau 
meldde om aangifte te doen. Het 
tweetal zal worden voorgeleid. 
De politie is echter nog op zoek 
naar de eigenaar van de autora-
dio die ook is aangetroffen in de 
tas van de verdachten. Mensen 
die slachtoffer zijn geworden van 
diefstal van een autoradio wordt 
verzocht (altijd) aangifte te doen 
bij de politie. Op deze manier kan 
verdachten meer ten laste wor-
den gelegd en kan de autoradio 
geretourneerd worden aan de 
rechtmatige eigenaar.

Verdachten langer 
vast dankzij aangifte
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IJmuiden - Chinees restaurant 
Chi-Ling aan de Kennemerbou-
levard, door de jaren heen een 
bekende locatie voor inwoners 
van IJmuiden en wijde omge-
ving, is al helemaal klaar voor de 
ontvangst van vele gasten in tij-
dens de komende kerstdagen.

Angjong Hu, telg uit de familie 
Hu die ook eigenaar is van het 
restaurant, vertelt dat de koks 
onlangs weer een cursus heb-
ben gevolgd bij meesterkok Yeh, 
voorzitter van de Europese afde-
ling van de World Association of 
Chinese Cuisine. Met de komen-
de feestdagen in het vooruitzicht 
zijn de koks dus weer helemaal 
op de hoogte van de laatste fijne 
kneepjes van de Chinese keu-
ken. Dat restaurant Chi-Ling zijn 
sporen op culinair gebied ver-
diend heeft blijkt uit het feit dat 
ze in januari 2009 de belangrij-
ke onderscheiding voor ‘Famous 
Chinese Restaurant’ ontvingen 
uit handen van de Chinese con-
sul die hiervoor speciaal naar 
IJmuiden was afgereisd. En eni-
ge tijd later volgde er nóg een 

prijs namelijk een 26ste plaats in 
de Chinese Restaurant Top100 in 
het vakblad Horeca. Een bijzon-
dere prestatie gezien de grote 
hoeveelheid Chinese restaurants 
die Nederland rijk is. 
Sinds 1996 is het restaurant ge-
vestigd aan de Kennemerboule-
vard waar de familie Hu, dankzij 
het hoge niveau van bereiding, 
de gastvrije ontvangst, de onbe-
rispelijke bediening en de mooi 
gedekte tafels kans heeft gezien 
om een grote en steeds terugke-
rende vaste klantenkring op te 
bouwen. Maar voor mensen die 
thuis willen genieten van de ge-
rechten van Chi-Ling biedt het 
restaurant de mogelijkheid  om 
gerechten mee te nemen.
Voor de komende feestdagen 
wordt het restaurant in een ex-
tra sfeervolle ruimte omgetoverd 
om de vele gasten in een pas-
sende kerstomgeving te kunnen 
ontvangen. Voor reserveringen 
is het telefoonnummer 0255-
512879 waarbij nog kan worden 
opgemerkt dat ook families met 
(kleine) kinderen welkom zijn.
(Joop Waijenberg)

Chi-Ling klaar voor kerst

Rabobank stimuleert 
klassikale ambities
Velsen - Rabobank Velsen en 
Omstreken organiseert voor de 
tweede keer de Rabo Jongeren 
Ideeënprijs. Een prijs waarmee 
een middelbare schoolklas een 
ambitie op het gebied van sport, 
studie, kunst en onderzoek kan 
realiseren. De prijs vloeit voort 
uit het Ambitiefonds, dat tot 
stand komt uit coöperatief divi-
dend van de Rabobank. 
Het coöperatieve karakter van de 
Rabobank houdt in, dat zij hun 
relaties en daarmee de lokale 
omgeving de mogelijkheid willen 
bieden doelen te realiseren. Zij 
doen dat onder meer via het co-
operatief dividend dat zij toeken-
nen aan verenigingen en stich-
tingen of groepen. Daarnaast 
willen zij individuen de kans ge-
ven persoonlijke ambities te ver-
wezenlijken. Daarom is het Am-
bitiefonds opgericht. De Rabo 
Jongeren Ideeënprijs is hiervan 
een onderdeel. 
Met de Rabo Jongeren Ideeën-
prijs (of kortweg: jongerenprijs) 
worden scholieren van middel-
bare scholen in Driehuis, Velsen-
Zuid en IJmuiden uitgedaagd 
klassikaal een educatief project 
op te zetten en nader uit te wer-
ken. Samenwerking is hierbij van 
essentieel belang. Scholen mo-

gen meerdere ideeën aandra-
gen, één idee per klas.
De klassen hebben tot 1 febru-
ari 2011 de tijd om ideeën in te 
zenden. Een jury bestaande uit 
ledenraadsleden van de bank 
bepaalt vervolgens in februa-
ri welke drie inzendingen ge-
nomineerd worden voor de jon-
gerenprijs. Genomineerde klas-
sen krijgen vervolgens de kans 
om hun idee tijdens het VIS ga-
la in Stadsschouwburg Velsen 
op 14 maart 2011 aan het pu-
bliek te presenteren. Het publiek 
kiest ter plekke een winnaar. De-
ze klas ontvangt een geldbedrag 
van 2.500 euro om het idee te re-
aliseren.
In september van dit jaar werd 
de prijs voor de eerste keer uit-
gereikt aan Duin en Kruidberg 
MAVO. Met het geldbedrag werd 
een mooie muurschildering, on-
der leiding van kunstenares Ni-
na Valkhoff, op het schoolplein 
gerealiseerd. 
Heb jij vragen over de Rabo 
Jongeren Ideeënprijs? Kijk dan 
op www.rabobank.nl/velsen of 
bel met de afdeling Marketing, 
Communicatie en Coöperatie 
van Rabobank Velsen en Om-
streken op het telefoonnummer 
023-5133715.

Kapsalon Stijl is verhuisd
Driehuis – Na zes jaar kapsalon 
Stijl aan het Marktplein te IJmui-
den, is de zaak nu verhuisd naar 
de Driehuizerkerkweg 1a. 
Het pand onderging na een 
grondige verbouwing een ware 
metamorfose, het resultaat mag 
er zijn. Het is een prachtige zaak 
geworden, Petra en Sacha voe-
len zich er samen met hun me-
dewerkers Lana, Martine en Liza 
al helemaal thuis. Zaterdag was 
er een open huis, veel mensen 
kwamen die dag een kijkje ne-
men en de sfeer proeven. Het 
team kreeg veel positieve reac-
ties op de nieuwe zaak, de men-
sen vonden het er knus en sfeer-
vol. De combinatie van kleding-
verkoop en knippen is losge-
laten. Petra en Sacha volgden 
de weg van hun hart en beslo-
ten zich helemaal te gaan wijden 

aan het kappersvak. Dames, he-
ren en kinderen kunnen op af-
spraak bij Stijl terecht. Het pro-
fessionele team werkt samen 
met L’Oreal en laat zich altijd in-
spireren door de laatste mode-
trends en zorgen dat de produc-
ten daar bij aansluiten. De kap-
sters zijn deskundig en verstaan 
hun vak. Er worden regelmatig 
cursussen gevolgd om de kennis 
op peil te houden. De kapsters 
staan altijd klaar voor een vak-
kundig en eerlijk advies. ‘Laat je 
inspireren door Stijl’, is het motto. 
De klant is er koning, heeft die 
bepaalde wensen wat het kap-
sel betreft, dan wordt daar goed 
naar geluisterd. 
Wees welkom bij Stijl, van dins-
dag tot en met vrijdag van 9.00 
tot 17.30 uur en op zaterdag van 
9.00 tot 15.00 uur.

IJmuiden - Zondag 28 novem-
ber is vanaf 16.30 uur de eerste 
open jamstage van het nieuwe 
seizoen. Voor een keer? Of voor 
herhaling vatbaar? Feit is dat het 
fenomeen jam-sessie voor de 
eerste keer dit seizoen terug-
keert in het Stage Café. Er loopt 
in de regio veel muzikaal talent 
rond die gezamenlijk een doel 
hebben: muziek maken. Dus pak 
je stem of instrument op en kom 
langs, het maakt niet uit hoe lang 
je al speelt, prof of amateur bent 
want ‘everybody is a star’ op de 
jams. Er is een back-line aanwe-
zig dus je kunt je versterker of 
drumstel thuis laten staan. De 
toegang is gratis. De jamstage is 
in het Witte Theater aan de Ka-
naalstraat in IJmuiden.

Zondag open 
jamstage WT

IJmuiden - Zondag 28 novem-
ber is er weer een open jamses-
sie in de Zeewegbar. Een muzi-
kale kennismaking tussen zo-
veel mogelijk verschillende mu-
zikanten. Rock, soul, blues, fun-
ky, alles is mogelijk. Backline is 
aanwezig, Tom Makkes verzorgt 
het geluid. Kom gezellig kijken. 
Als je mee wilt spelen kun je je 
aanmelden bij Annebel of Rafael. 
Wel je eigen instrument meene-
men natuurlijk. De soep is gratis. 
Aanvang 17.00 uur.

Jammen in
de Zeewegbar

Paranormale beurs
IJmuiden - Zondag 28 novem-
ber is er een paranormale beurs 
van Samma Saya in Zalencen-
trum Velserduin aan het Velser-
duinplein in IJmuiden. Deze para-
normale beurs is weliswaar klein 
maar altijd veelzijdige beurs.
In de afgelopen tijd heeft het fe-
nomeen paranormaal steeds 
meer een plekje gekregen bij on-
ze dagelijkse activiteiten. Mede 
door mediums Derek Ogilvie en 
Char, maar ook door het ‘Zesde 
Zintuig’ op televisie, wint het pa-
ranormale steeds meer in popu-
lariteit. De in de regio bekende 
paragnosten Paul van Bree, maar 
ook Dominga Numan en Sjamaan 
Berend Krimp zijn komende zon-
dag op de beurs.  Maar ook deze 
keer is er weer een verscheiden-
heid aan andere mediums, pa-
ragnosten, helderzienden en an-
dere spirituele raadgevers bij el-
kaar en zal er wederom voor ie-
dereen een advies of spiritueel 
handvat te vinden zijn tijdens een 
van de consulten. Het is een klei-
ne beurs voor iedereen die vra-
gen heeft met betrekking tot hun 

relatie, gezondheid, werk etc. of 
voor mensen die gewoon interes-
se hebben in deze materie en er-
mee willen kennismaken. 
In een gemoedelijke, ontspannen 
sfeer kan men een consult krij-
gen waarbij aan de hand van een 
meegebrachte foto of ring een 
vraag beantwoord kan worden, 
maar men kan ook informatie 
verkrijgen over zijn of haar gids 
en meerdere spirituele en para-
normale vragen beantwoord wor-
den. Een spirituele shop is er ook 
weer te vinden met diverse wiero-
ken, boeddha’s, tarotkaarten en 
andere spirituele artikelen.
Gewoon rondkijken kan natuur-
lijk ook bij de paragnosten, hel-
derzienden, magnetiseurs, tarot-
kaartleggers, hypnotherapeuten, 
voetreflexologen,  auratekenaars, 
gidszieners en -tekenaars, reiki-
masters en pendelaars  aanwezig 
zijn. De beurs is zondag van 11.00 
tot 17.00 uur. Entreeprijs 5,00 euro 
per persoon. De consulten kosten 
niet meer dan 12,50 euro per per-
soon. Kinderen onder 11 jaar zijn 
gratis, mits onder begeleiding.

IJmuiden – Agenten hebben in 
de nacht van maandag op dins-
dag rond 04.00 uur een man 
aangehouden die het politiebu-
reau te lijf ging. De man, een 
23-jarige inwoner van IJmui-
den, was niet te spreken over 
het feit dat hij geen informatie 
kreeg over een vriend van hem 
die vastzat. Hij verliet het politie-
bureau, maar kwam even daarna 
terug met een baksteen waar-
mee hij de toegangsdeur be-
werkte. De man is aangehouden.

Vernieling

Inbreker 
aangehouden
Regio - Politiemensen hebben 
vorige week woensdagavond 
rond 20.00 uur op de Nijver-
heidsweg in Haarlem een 18-ja-
rige man uit Velserbroek aange-
houden omdat hij verdacht wordt 
van koperdiefstal. Een getuige 
meldde bij de politie dat er een 
man over een hek was geklom-
men bij een bedrijf. Op de loca-
tie bleek dat de dief van plan was 
om koper te stelen, onder andere 
vanaf het dak. De agenten start-
ten een zoektocht waarbij ook 
een politiehond werd ingezet om 
de verdachte te kunnen trace-
ren. De verdachte werd hangend 
aan het dak aangetroffen en kon 
worden aangehouden. 



25 november 2010 pagina 27

Velser Gemeenschap 
overlegt met 30 clubs
Velsen - Veertig voorzitters 
en/of secretarissen van ama-
teurverenigingen op het ge-
bied van zang, muziek, thea-
ter en vrije tijd waren vorige 
week zaterdag al om half tien 
bijeen in de vergaderruimte 
van de Engelmunduskerk in 
Velsen-Zuid. Jaarlijks orga-
niseert de Culturele Stichting 
Velser Gemeenschap (VG) 
zo’n overlegbijeenkomst.

Natuurlijk namen hierbij de ko-
mende bezuinigingen een be-
langrijke plaats in. Wethouder 
Wim Westerman van onder an-
dere Kunst en Cultuur toonde 
zich bewust van het hoge per-
centage amateurverenigingen in 
Velsen in vergelijking met ande-
re gemeenten. Hij sprak namens 
het college zijn waardering uit 
voor deze belangrijke participa-
tie aan het maatschappelijke le-
ven. In de begroting van 2011 
staan voor Kunst en Cultuur 
geen bezuinigingen opgeno-
men, mede  gezien de plannin-
gen en aangegane verplichtin-
gen van de verenigingen. Maar 
in 2012 zal er in Velsen 5 procent 
gekort worden bij de verenigin-
gen van Kunst en Cultuur. Bij ge-
lijksoortige verenigingen in onze 
regio zullen die dan het dubbele 

of zelfs een veelvoud bedragen. 
Dat is op zich niet ongunstig 
voor Velsen. De noodzaak van 
toekomstige gemeentelijke be-
zuinigingen is, gezien de vermin-
dering van de rijksgelden, helaas 
onontkoombaar. De aanwezige 
verenigingen verwoordden dui-
delijk hun financiële zorgen.
Marja Lindhout schetste de p.r.-
mogelijkheden voor de vereni-
gingen in het programma ‘Cul-
tuur aan de Kade’, dat elke 
tweede woensdagavond van de 
maand via Seaport FM wordt uit-
gezonden. 
Jonna Becker van Stichting Wel-
zijn Velsen lichtte de maatschap-
pelijke stages toe van scholie-
ren uit het middelbaar onderwijs 
bij organisaties van vrijwilligers-
werk/verenigingen. Die zijn per 
schooljaar 2011-2012 verplicht. 
Verder werd er aandacht ge-
schonken aan de afstemming 
van uitvoeringsdata, de organi-
satie van een open dag in 2011 
van de bij de VG aangesloten 
vrijetijdsinstellingen, de vacatu-
re die in 2011 ontstaat bij de VG 
voor het secretariaat en de mo-
gelijkheid van het creëren van 
een interne financieel-economi-
sche adviesgroep. Het was een 
welbestede, cultuurrijke och-
tend.

Onderzoek tevreden-
heid Wmo-aanvragers
Velsen - Zijn aanvragers tevre-
den met de hulp en steun die 
ze krijgen vanuit de Wet maat-
schappelijke ondersteuning? De 
gemeente Velsen laat dat dit na-
jaar onderzoeken.
De gemeente biedt ondersteu-
ning aan mensen met (lichame-
lijke) beperkingen vanuit de Wet 
maatschappelijke ondersteu-
ning. Deze ondersteuning ver-
schilt van persoon tot persoon 
en varieert van hulp met vervoer 
(denk aan bijvoorbeeld een rol-
stoel of scootmobiel) tot hulp bij 
het huishouden. Het uitgangs-
punt is dat iedereen zo lang mo-
gelijk zelfstandig en volwaardig 
aan de samenleving kan deel-
nemen. Omdat de gemeente 
het belangrijk vindt om te we-
ten wat aanvragers van de on-
dersteuning en de daarbij be-
horende dienstverlening vinden, 
gaat er een onderzoek plaatsvin-

den. Dit onderzoek wordt uitge-
voerd door SGBO, een onafhan-
kelijk onderzoeksbureau. In een 
vragenlijst komen de verschillen-
de aspecten van de ondersteu-
ning aan de orde. De vragenlijs-
ten worden rond 26 november 
verstuurd aan circa 1000 wille-
keurig gekozen aanvragers. 
De gemeente hoopt dat de aan-
vragers de tijd willen nemen de-
ze in te vullen en terug te sturen. 
De antwoorden kunnen worden 
gebruikt om de hulp- en dienst-
verlening te verbeteren. De uit-
komsten van het onderzoek wor-
den naar verwachting medio 
april 2011 bekendgemaakt, on-
der andere op www.velsen.nl.
Meer informatie over het onder-
zoek is te krijgen bij de gemeen-
te via 0255-567200, via info@
velsen.nl of bij de balie van het 
Klant Contact Centrum in de hal 
van het stadhuis. 

Regio scoort goed
in Michelingids 2011
Regio - De regio Kennemerland 
heeft er een zevende sterrenres-
taurant bij! Dinsdagochtend werd 
bekend dat ML is bekroond met 
een felbegeerde Michelin-ster. 
Het restaurant van Mark en Liane 
Gratama, gevestigd in de Haar-
lemse Kleine Houstraat, kan nu in 
één adem worden genoemd met 
de Bokkedoorns en ‘t Brouwers-
kolkje in Overveen (allebei twee 
sterren), Chapeau! in Bloemen-
daal, Cheval Blanc in Heemstede, 
De Vrienden van Jacob in Sant-
poord-Noord en Apicius in Cas-
tricum (allen één ster). Apicius le-
vert één ster in.
Nederland scoorde in totaal 115 

Michelin-sterren, een nieuw re-
cord. De lijst met beste restau-
rants wordt ook in 2011 aange-
voerd door de driesterrenrestau-
rants Oud Sluis in Sluis en De Li-
brije in Zwolle. Daarna volgen 
13 restaurants met twee sterren, 
waaronder de Bokkedoorns en ‘t 
Brouwerskolkje.
Michelin deelde tevens Bib Gour-
mands uit aan Le Moulin in Cas-
tricum, De Koster in Beverwijk, 
Terra in Bloemendaal en Land-
goed Groenendaal in Heemste-
de. Een Bib Gourmand staat voor 
‘verzorgde maaltijden voor een 
schappelijke prijs’. (Friso Huizin-
ga)

Nieuwe naam Forecast:
DNM: Denim And More
IJmuiden – Modezaak Fore-
cast gaat per 1 januari 2011 ver-
der onder de nieuwe naam DNM, 
dit staat voor Denim And More. 
Voor de klanten verandert er wei-
nig. Dezelfde gezichten blijven in 
de zaak, net zoals de klantvrien-
delijkheid, de leuke modecollec-
tie en de bekende extra service, 
zoals het vermaken van kleding. 
Mensen kunnen er op wachten 
als bijvoorbeeld hun zojuist aan-
geschafte spijkerbroek op maat 
gemaakt wordt.
Anjella Schouten had dit niet kun-
nen bedenken, toen ze bijna een 
jaar geleden de zaak van haar va-
der overnam. Ze was franchise 
ondernemer. Ze runde de zaak 
zelfstandig, Forecast verzorgde 
de inkoop van kleding en de af-
levering daarvan. Tot het bericht 
kwam, dat Forecast ophield te 
bestaan. Stoppen was geen op-
tie voor Anjella, dus ze besloot 
als zelfstandig ondernemer en 
onder een nieuwe naam verder 
te gaan. Een sprong in het die-
pe en even heel druk, want ze 

is volop aan het inkopen. De di-
verse vertrouwde merken blij-
ven, zoals LEE, Martomod en LTB. 
Nieuwe merken zijn straks Japan 
Rags, Tom Tailor en Esprit. Anjella: 
,,Toen de inkoop nog via Forecast 
liep, was het altijd een verrassing 
als de nieuwe collectie binnen-
kwam. Ik kan nu veel gerichter in-
kopen. Ik ken de smaak van de 
vele vaste klanten, daar speel ik 
op in. Het is even hectisch, maar 
het is ook een uitdaging, ik ga het 
steeds leuker vinden.’’ Ze ziet de 
toekomst onder de nieuwe naam 
DNM vol vertrouwen tegemoet. 
Ook zal straks de collectie elke 
maand vernieuwen. Cadeaubon-
nen van Forecast blijven geldig en 
kunnen volgend jaar gewoon bij 
DNM ingeleverd worden. 
De laatste restanten uit de col-
lectie van Forecast mogen nu 
voor leuke prijzen de deur uit. 
Dit maakt een bezoekje aan de 
zaak aan de Lange Nieuwstraat 
de moeite waard. En straks, onder 
de naam DNM, wordt het alleen 
maar nog leuker.

IJmuiden -Zondag 28 november 
wordt in sporthal Zeewijk weer 
een grote rommelmarkt, met 
zo’n 80 kramen, georganiseerd. 
Veel oude spullen, zoals lp’s, kle-
ding en speelgoed wordt te koop 
aangeboden. De rommelmarkt is 
geopend van 09.00 tot 16.00 uur. 
De toegang bedraagt 2 euro, 
kinderen gratis. U vindt sporthal 
Zeewijk aan de Eenhoornstraat 
2, hoek Planetenweg, in IJmui-
den. Telefoon 0255-513010. 

Rommelmarkt

Driehuis - Zaterdag 27 novem-
ber wordt van 09.00 tot 12.30 uur 
een boeken- en rommelmarkt 
in de parochiezaal van de En-
gelmunduskerk, Driehuizerker-
weg 113 georganiseerd. Meer 
informatie: Tiny Beentjes 0255-
533637.

Boeken- en 
rommelmarkt

Velserbroek - Op maandag 29 
november houdt Dier Medisch 
Centrum voor de vierde keer 
de jaarlijkse vuurwerkavond. De 
avond is bedoeld voor eigenaren 
van honden die elk jaar erg bang 
zijn tijdens Oud & Nieuw. Maar 
de avond is ook heel nuttig om 
deze angst voor te zijn: dus voor 
eigenaren van honden voor wie 
dit de eerste jaarwisseling wordt. 
Tijdens de avond die om 19.30 
uur begint krijgen de eigenaren 
inzicht in het angstige gedrag en 
tips om dit gedrag te doen stop-
pen. Tevens worden de meest 
gebruikte kalmerende medicij-
nen besproken. Opgeven kan via 
info@dierenartsvelserbroek.nl of 
023-5384444. Kosten bedragen 
5 euro per persoon. De vuurwer-
kavond vindt plaats bij Dier Me-
disch Centrum Kennemerland 
Zadelmakerstraat 98.

Vuurwerkavond 
voor honden

Haarlem - Zondagavond rond 
23.00 uur belandde een 19-ja-
rige inwoonster van Velsen met 
haar bromfiets in een naastge-
legen sloot. De bestuurster kon 
een bankje niet meer ontwijken, 
waarna een aanrijding ontstond. 
De vrouw kon er op eigen kracht 
uitkomen.

In de sloot
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Net-Werk Vrijwilligers-
hulp bundelt krachten
Regio - Net-Werk Vrijwilligers-
hulp wil door krachtenbunde-
ling van de vrijwilligersorga-
nisaties in Zuid-Kennemer-
land het vrijwilligerswerk on-
dersteunen. Met name voor or-
ganisaties die werkzaam zijn 
voor kwetsbare burgers. En met 
de bezuinigingen in de AWBZ 
hebben deze burgers echt meer 
hulp nodig.
In 1989 nemen de vrijwilligers-
organisaties het Rode Kruis, 
de Zonnebloem en de U.V.V. 
het initiatief om voor hun klan-
ten de samenwerking te ver-
beteren. In 2002 wordt stich-
ting Meldpunt Vrijwilligershulp 
Zuid Kennemerland opgericht 
waar twaalf organisaties zich 
aan verbinden. In 2007 werd het 
Meldpunt omgedoopt in stich-
ting Net-Werk Vrijwilligershulp 
Zuid-Kennemerland. Eind 2010 
zijn 35 vrijwilligersorganisaties 
via het Platform Vrijwilligershulp 
verbonden aan Net-Werk.
Bij een tekort aan vrijwilligers 
slaan de samenwerkende vrij-
willigersorganisaties de handen 
ineen. Zo ook zomer 2009 waar 
15 vrijwilligersorganisaties het 
initiatief namen om vanuit het 
Platform Vrijwilligershulp Zuid-
Kennemerland subsidie aan te 
vragen bij de provincie Noord-
Holland voor een gezamenlijke 
wervingsactie. 
De provincie reageerde posi-
tief en het geld werd in een ge-
zamenlijke pot gestopt. Doe-
len werden geformuleerd en 
op papier gezet. Onder leiding 
van Bernard Klaassen werd ‘Jij 
bedankt’ neergezet als nieuw-
ste wervingsactie in Zuid-Ken-

nemerland. Iedere organisatie 
heeft haar eigen passie, spe-
cialisatie en eigen vrijwilligers. 
Jij bedankt is op zoek naar vrij-
willigers voor de 15 samenwer-
kende organisaties. Dit zijn: 
Rolmobiel, Haarlem Effect, Pre-
sent Haarlem, De Baan, Voed-
selbank, Tandem, UVV, STG, 
ISP, Zonnebloem Haarlem, Se-
niorenpastoraat, De Hartekamp 
Groep, Stadsdeelorganisatie 
Zuid-West, Sensoor, Net-Werk 
Vrijwilligershulp. 
Een nieuwe vrijwilliger via Jij 
bedankt is Ineke Horeman, die 
sinds oktober aangesloten is 
bij de Baan: Ineke: ,,Ik ben een-
maal per maand vrijwilliger voor 
de koffie en de thee bij de to-
neeluitvoeringen op de Baan. 
Het is heel leuk werk en een ge-
zellige ploeg om in te werken. 
De interactie met de mensen is 
bovendien geweldig.”
Zo is men ook nog op zoek 
naar vrijwilligers die af en toe 
een vriendschappelijk huisbe-
zoek willen doen voor ouderen 
binnen en buiten de kerken, en 
vrijwilligers voor de Voedsel-
bank. Tandem kan altijd nieu-
we vrijwilligers gebruiken voor 
bezoekjes bij oudere mensen, 
om de mantelzorg te ontlasten. 
Werk je liever met kinderen? 
Thuiszorg Gehandicapten zoekt 
speelhulpen voor kinderen met 
een beperking. 
Dus als je vrijwilliger wilt wor-
den, dan zoeken wij met je 
mee om je de beste rol te ge-
ven die past bij jouw passie. Jij 
bedankt! Voor meer info: www.
vrijwilligershulp.nl of bel 023 - 
5440240.

Swier op Plein 1945
IJmuiden - Vanaf mei dit 
jaar is Swier verhuisd naar 
de nieuwe lokatie: Plein 
1945 nr. 51. Dit heeft goed 
uitgepakt, vooral het voor 
de deur kunnen parkeren 
blijkt ideaal. Naast de be-
kende schoen- en sleutel-
service, is de service in slo-
ten aanzienlijk uitgebreid.
 
Ook worden de cilinders in al-
le maten en eventueel in sluit-
systeem (met certificaat) op 
maat in elkaar gezet en ge-
plaatst, want Swier heeft ook 
een eigen buitendienst. Een 
dichtgeslagen deur en de sleu-
tel is nog binnen, een afgebro-
ken sleutel of een valse sleu-
tel in omloop: Swier lost het op. 
Ook voor inbraakpreventie. 
Doordat Swier is uitgebreid en 
een eigen buitendienst heeft 
kon het lid worden van de Ne-
derlandse Sleutel en Sloten 
Gilde NSSG. Daarnaast is er 
ook een speciale kluizenhoek 
ingericht met diverse soorten 
(inbouw)kluizen. Sleutelkui-
zen, geldkisten, diverse hang-
sloten, anti-inbraakstrips: er is 
van alles verkrijgbar. Het luxe 
beslag van Wallebroek is voor 
de echte liefhebber die van zijn 
of haar huis een paleisje wil 
maken.
De sportprijzen nemen ook 

een prominente plaats, be-
kers, vaantjes en medailles 
zijn op voorraad verkrijgbaar. 
De naamborden zijn ook let-
terlijk in alle soorten en ma-
ten verkrijgbaar, ook wor-
den logo’s gegraveerd of be-
plakt. Ter ere van de opening 
was er een prijsvraag, de win-
naars zijn inmiddels bekend. 
Mevrouw Verbeeck uit IJmui-
den won het reisje naar New 
Castle, Erik Riga uit Oost Graf-
dijk mag uit eten bij het Sant-
poortse restaurant De Meijerij. 
De derde prijs, een taart van 
buurman Basmeijer, is gewon-
nen door de heer T. Hendriks 
uit IJmuiden. 
Voor meer informatie kijkt u 
op www.swier.nl. Swier is te-
lefonisch bereikbaar via 0255-
513651. 

‘Een medium kun je uitzetten’
Gerbrand helpt mensen 
op hun levenspad
Regio - Gerbrand Elkerbout is 
een medium: ,,Ik heb altijd ge-
weten dat ik deze gave had en 
besloot na veel aandringen van 
mijn gidsen mijn gaven verder te 
ontwikkelen. Nu ben ik zo’n 20 
jaar bezig als medium en heb ik 
al heel wat mensen mogen hel-
pen en bijzondere dingen mee 
mogen maken.” 
Een keer per maand houdt Ger-
brand een paranormale avond 
in De Droomfabriek in Haarlem-
Noord. Dit voor iedereen die ge-
interesseerd is in het paranor-
male. Vaak willen mensen van 
hem weten hoe het met iemand 
gaat die is overleden. Ook wor-
den er vragen gesteld over re-
laties, levenssituaties en werk. 
Maar eigenlijk kan alles worden 
gevraagd of niets, net wat men 
wil. Gerbrand zegt alleen te kun-
nen vertellen wat hij doorkrijgt. 
Hij wil en kan dat alleen op een 
zo zuiver mogelijke manier doen. 
De sfeer op een paranormale 
avond is goed, de antwoorden 
soms onverwachts maar heel 
vaak verbazingwekkend helder 
en duidelijk. Na een paranor-
male avond gaan mensen blij en 
vol energie naar huis met stof tot 
nadenken. 
Mensen die dieper op een vraag 
in willen gaan of gewoon een 

vraag hebben die te privé is kun-
nen ook terecht voor een per-
soonlijke sessie. Zo’n sessie kan 
worden opgenomen op cd zodat 
mensen die nog eens na kunnen 
luisteren. Dat dit gebeurt blijkt 
wel als Gerbrand vertelt over 
mensen die bij hem zijn geweest 
en daarna laten weten de cd nog 
vaak terug te luisteren omdat dit 
hen zo helpt.
,,Denk niet dat ik de hele dag 
medium ben,’’ zegt Gerbrand. 
,,Als ik bijvoorbeeld op een ver-
jaardag ben of op straat loop, zet 
ik mijn ‘medium zijn’ uit. Om mij 
vervolgens op de momenten dat 
ik dat wil weer open te stellen.’’    
Gerbrand wil nog heel lang 
doorgaan met zijn paranormale 
avonden. En met zijn persoonlij-
ke sessies voor mensen. Om hen 
weer op weg te helpen op hun 
levenspad. Maar ook wil hij in de 
toekomst mensen gaan begelei-
den om hun spirituele gaven op 
een goede manier te ontwikke-
len. Verder wil hij zijn eigen per-
soonlijke sessies gaan bundelen 
en uitgeven omdat ze zo waar-
devol zijn en helpend voor an-
deren.
Wie meer wil weten over Ger-
brand en wat hij doet, kan kijken 
op: www.mediumgerbrand.nl of 
bellen met 023-5260583.

IJmuiden – Het was een goed 
jaar voor Italiaans Specialitei-
tenrestaurant en Pizzeria Da 
Maurizio. Eigenaar Maurizio 
Olivieri kijkt er samen met zijn 
medewerkers tevreden en posi-
tief op terug. 

Een intensieve flyeractie aan het 
begin van het jaar zorgde voor veel 
nieuwe gasten. Zij lieten zich ver-
rassen door de Toscaanse keuken. 
Dit leverde positieve en lovende 
reacties op en nog meer vaste be-
zoekers. 
Momenteel krijgt de gevel van het 
restaurant een facelift. Fris ge-
schilderd in de originele kleuren 
en met nieuwe markiezen heeft 
het pand nu een echte Italiaan-
se uitstraling. De Toscaanse keu-
ken van Da Maurizio is er voor fijn-
proevers. Alle ambachtelijk be-
reide gerechten hebben een au-
thentieke, natuurlijke en subtiele 
smaak. Pizza en pasta smaken zo-
als het hoort. Maurizio pendelt re-
gelmatig op en neer naar de streek 
waar hij opgroeide, om de origine-
le streekproducten in te slaan. Af 
en toe probeert hij iets nieuws uit, 
op dit moment is dat een overheer-
lijke truffelpasta en truffelsaus. En 
dit alles in een ontspannen, ge-
moedelijke sfeer die door de gas-
ten erg wordt gewaardeerd.
Er zijn veel extra’s bij Da Maurizio, 
zoals een gezellig zithoekje waar 
nog een aperitief of koffie gebruikt 
kan worden. Er is een aparte rook-
ruimte, die gezellig ingericht is 
en die onlangs nog goedgekeurd 
werd. 
De medewerkers zijn druk be-
zig met het kerstmenu. Dit zal een 
speciaal vlees- en vismenu zijn, de 
definitieve versie zal binnenkort op 
de website staan: www.damaurizio.
nl. Er is tevens een speciale folder 
met informatie omtrent het kerst-
menu, af te halen in het restaurant. 
Het is ook mogelijk om het menu 
naar eigen wens aan te passen. Dit 
wordt altijd erg op prijs gesteld. De 
eerste reserveringen zijn al binnen. 
Wie met Kerstmis wil genieten van 
de Toscaanse keuken, moet er snel 
bij zijn. Ook is catering tijdens de 
feestdagen mogelijk. Graag mi-
nimaal een week van tevoren op-
geven, dan kan men thuis genie-
ten van de heerlijke gerechten. Het 
team van Da Maurizio maakt er al-
tijd veel werk van om een uitge-
breide Italiaanse kerstsfeer in de 
zaak te creëren. Zo worden er on-
der andere 4000 lichtjes opgehan-
gen. Ga in deze unieke sfeer ge-
nieten van het heerlijke kerstme-
nu of maak straks tijdens kerst ge-
bruik van de catering. Da Mauri-
zio is gevestigd aan de Velserduin-
weg 161, telefonisch bereikbaar via 
0255-532778.

Kerstmenu bij
Da Maurizio

Regio - De politie heeft maan-
dag in de hele regio gecontro-
leerd op te snel rijden. Zeker tij-
dens de winter is het belangrijk 
om op een veilige wijze deel te 
nemen aan het verkeer.

Te snel rijden
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Nel Stoker na
30 jaar weg bij Tanger
Velsen-Zuid - Na 30 jaar werk-
zaam geweest te zijn bij Tanger 
Advocaten N.V. neemt Nel Sto-
ker deze week afscheid om te 
gaan genieten van een welver-
diend pensioen. Collega’s, oud-
collega’s, vrienden en familie 
waren uitgenodigd om Nel uit te 
zwaaien. 
Op 1 mei 1981 trad ze in dienst 
bij (toen nog) Tanger & Van Die-
pen Advocaten, tegenwoor-
dig bekend als Tanger Advoca-
ten N.V. In die 30 jaar verander-
de er veel. Zo zag Nel het kan-
toor van kleine omvang door-
groeien naar een groot kantoor 
met een nevenvestiging in Alk-
maar. Tientallen collega’s zag zij 
gaan en komen en nieuwe se-
cretaresses werden door haar in 
haar functie als chef de bureau 
subliem opgeleid.
Ook de advocaat-stagiaires en 
cliënten konden met al hun vra-
gen bij Nel terecht, waar zij dan 
altijd weer een antwoord op 
wist. 
Collega’s en oud-collega’s roe-
men haar werklust, haar prak-
tisch inzicht en de manier van 
communiceren: recht voor zijn 
raap. 
Aan leuke anekdotes was er de 
afgelopen jaren geen gebrek. 
Zo liet zij per ongeluk een ont-
snapte arrestant die zich in de 
kantoortuin had verstopt weer 
ontglippen, zag zij diverse colle-

ga’s in het huwelijksbootje stap-
pen en waren daar de onverge-
telijke weekendjes weg met de 
dames van het secretariaat. Zo 
was daar een weekend Barce-
lona waar de dames zo ontzet-
tend veel gewinkeld hadden dat 
de meegebrachte bagage niet 
meer toereikend was om al-
le nieuwe schoenen, tassen en 
kleding in te vervoeren. 
Een naar incident maakte Nel 
mee toen in er een agressie-
ve cliënt op kantoor verhaal 
kwam halen en gewapend met 
een mes het secretariaat bin-
nenstoof. Door moedig ingrijpen 
van Nel werd uiteindelijk een 
boel ellende voorkomen.  
De laatste werkweek voor Nel 
is afgelopen maandag begon-
nen. Haar collega-secretaresses 
verrasten haar al met een wed-
strijdje curling op de ijsbaan in 
Haarlem alsmede met een heer-
lijk etentje en dinsdag wacht-
te haar nog de afscheidsrecep-
tie in Restaurant Boschbeek in 
Santpoort-Zuid. 
Vanaf vandaag zal het voor Nel 
allemaal anders worden en zal 
het best wel even wennen zijn 
aan deze nieuwe fase in haar le-
ven. Nel laat het allemaal maar 
op zich afkomen en gaat eerst 
lekker lang op vakantie. Dat is 
natuurlijk een eerste voordeel 
van met pensioen gaan: vrije 
dagen zat!

Eerste clinic Sportief 
voor Werk groot succes
Velsen - Sportief voor Werk, een 
project van re-integratiebedrijf 
LEFF, ondersteunt 20 leerlingen 
van het praktijkonderwijs van 
het Tender College uit IJmuiden 
in het laatste jaar van hun oplei-
ding in het vinden van de per-
fecte baan. De leerlingen lopen 
stage bij diverse bedrijven in de 
IJmond. Wanneer de stage goed 
verloopt, hebben de bedrijven de 
intentie om de leerling in dienst 
te nemen. Hierdoor wordt de 
overgang van school naar werk 
vergemakkelijkt.
Tijdens de stageperiode zul-
len de leerlingen verschillende 
workshops volgen om hun kwali-
teiten te verbeteren. Sport speelt 
daarbij  een voorname rol. Afge-
lopen donderdag vond de eer-
ste sportclinic plaats in het TA-
TA Steel Stadion van Telstar. 
Toon Beijer gaf de clinic waar-
bij er gewerkt wordt aan meer 
zelfvertrouwen, doorzettingsver-
mogen en sociale verantwoor-
delijkheden. Het eerste gedeelte 
bestond uit een presentatie. Al-
le leerlingen moesten zich voor 
de groep presenteren en daarna 
werd er gesport. De leerlingen 
vonden het geweldig en deden 
actief mee. De leerlingen zagen 
er schitterend uit in mooie trai-
ningspakken gesponsord door 

Ovenbouw Holland en Iskes To-
wage & Salvage. Docent Simon 
de Hoog van het Tender College 
was supertrots op zijn leerlingen.
Landelijk is er veel interesse voor 
het project. Andre van Amster-
dam, directeur programma wa-
jong Nederland en projectmana-
gers Michael den Outer en Tonny 
Lips van het UWV waren bij de 
workshop aanwezig. Allen geven 
aan dat het belangrijk is om in 
jongeren te investeren voordat 
zij de school verlaten. Op deze 
manier wordt er voorkomen dat 
jongeren aansprak moeten ma-
ken op regelingen als wajong, 
wsw en bijstand. Het project 
wordt gefinancierd uit de expe-
rimentenregeling van het UWV. 
De verwachting is dat dit project 
in de toekomst landelijk ingezet 
gaat worden.
Informatie over dit unieke pro-
ject is te vinden op www.spor-
tiefvoorwerk.nl Op de hyvespagi-
na van sportief voor werk vindt u 
een mooie registratie van de eer-
ste sportclinic. Wanneer er be-
drijven zijn die interesse hebben 
in een van deze leerlingen, neem 
dan contact op met LEFF, Moni-
que Jagers: 06-30938998 of Kim 
Weidemann, tel: 06-30804707. U 
kunt ook via de site sportief voor 
werk u aanmelden.

Santpoort-Zuid - Heeft u er ook 
weer zin in om uw huis en tuin 
gezellig aan te kleden en in de 
kerstsfeer te brengen? Dat komt 
goed uit, want Scoutingvereni-
ging Sint Radboud uit Santpoort 
organiseert op 11 en 12 decem-
ber 2010 een kerstmarkt. 
De scoutingvereniging kwam op 
het idee om dit jaar een markt te 
organiseren om zo wat extra geld 
te verdienen voor leuke activitei-
ten met de kinderen. Op deze 
markt zijn kerstartikelen te koop, 
maar ook vele woon- en tuinar-
tikelen. Zo kunt u op de markt 
terecht voor windlichten, man-
den, vogelhuisjes, muurdecora-
tie en tafels. Voor binnen treft u 
vele kaarshouders, vazen, kerst-
mokken en ga zo maar door.  Al-
les is nieuw en aantrekkelijk ge-
prijsd! Zo kunt u naast de kerst-
versiering wellicht ook een leuk 
cadeautje meenemen. Bij de Ro-
wans kunt u terecht voor kerst-
stukjes en de Sherpa’s verkopen 
weer kerstbomen in het bos van 
de Radboud. Bij deze Sherpa’s  
kunt u ook een lekkere glühwein 
komen drinken. De opbrengst 
van de kerstmarkt komt ten goe-
de aan de speltakken en dus di-
rect aan het spel van de kinde-
ren. 
Kom dus op 11 en 12 december 
even gezellig neuzen op de blok-
hut. De kerstmarkt is geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. Het adres 
is Middenduinerweg 74 in Sant-
poort-Zuid.

Kerstmarkt bij 
Sint Radboud

Velsen - Inwoners van Velsen 
kunnen in aanmerking komen 
voor bepaalde regelingen en 
voorzieningen die de gemeen-
te haar inwoners biedt. Daar-
naast helpen zij sinds kort met 
het aanvragen of wijzigen van de 
Huur- en Zorgtoeslag. De For-
mulierenbrigade Velsen kijkt dan 
meteen naar of er nog meer re-
gelingen en voorzieningen van 
toepassing kunnen zijn en hel-
pen bij het aanvragen. Interesse? 
Een afspraak maken met de For-
mulierenbrigade Velsen kan tus-
sen 09.00-17.00 uur op telefoon-
nummer 0255-533885 of via de 
e-mail: formulierenbrigadevel-
sen@madi-mk.nl. Of loop even 
binnen in Loket Velsen voor Wo-
nen, Welzijn en Zorg, gebouw De 
Delta, Rijnstraat 2 te IJmuiden. 
De dienstverlening is gratis en 
de consulenten van de Formu-
lierenbrigade Velsen komen ook 
bij mensen thuis die niet mobiel 
zijn.

Loket helpt bij 
invullen huur- 
en zorgtoeslag

Drukke week voor basketballers
Akrides wint van ABC 2
IJmuiden - De mannen van 
VBC Akrides hebben afgelopen 
weekend met 71-60 gewonnen 
van ABC Amsterdam 2. Topsco-
rer aan de kant van de IJmuide-
naren was Pasqualis Jansen met 
13 punten, 7 rebounds en 5 ste-
als. Hij werd op de voet gevolgd 
door Dylan Pels met 12 punten, 
2 rebounds en 2 steals. De sta-
tistieken van Dario Ribeiro de 
Carvalho logen er ook niet om: 9 
punten, 4 rebounds, 4 assists en 
9 steals. Vanavond speelt Akrides 
voor de beker. Bij winst ontmoet 
het de koploper van de eredivi-
sie: Groningen. Zaterdag staat de 
competitiewedstrijd tegen Leiden 
2 op stapel. (foto: Gerard Gleijm)

Coverband Bevers en 
meet & greet met Sint
Velserbroek - Aanstaande zon-
dag speelt coverband de Bevers 
van 15.30 tot 18.00 uur lekkere 
herkenbare nummers bij live@
Villa Westend. Even na vieren zal 
ook Sinterklaas in het restau-
rant aanwezig zijn met zijn pie-
ten voor een korte meet & greet. 

Voor alle kinderen tot en met 6 
jaar die zijn aangemeld via in-
fo@villa-westend.nl ligt er dan 
een klein cadeautje klaar. Kom 
zondagmiddag 28 november dus 
voor een gezellige middag voor 
jong en oud naar Villa Westend. 
De toegang is gratis.
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Kennismaking colleges
In het teken van de regionale samenwerking hebben de colleges van Velsen en Amster-
dam dinsdag 23 november 2010 nader kennis met elkaar gemaakt. Op de foto staan de 
burgemeesters Weerwind en Van der Laan en hun collegeleden. (foto: Reinder Weidijk)

Gemeente: veel aanvragen 
Wabo niet compleet
Van de ruim honderd aanvragen via 
de nieuwe Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) blijkt tachtig 
procent niet compleet. Vaak ontbre-
ken de bijlagen. Dat vertraagt de af-
handeling. 

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht ingegaan. 
Door deze wet kunnen burgers en be-
drijven ongeveer 25 vergunningen tege-
lijk aanvragen op het gebied van bouwen, 
slopen en milieu. Sinds die datum heeft 
de gemeente Velsen 103 aanvragen voor 
een omgevingsvergunning ontvangen: 70 
via het digitale loket en 33 op papier. Uit 
de eerste bevindingen blijkt dat 80% van 
de aanvragen niet compleet is. Vaak ont-
breken de juiste bijlagen.

Ook al gaat het slechts om het kappen 
van een boom, een plattegrond op schaal 
en een foto van de situatie moeten altijd 

worden meegeleverd. Als die gegevens 
ontbreken, kan de gemeente de aan-
vraag niet goed beoordelen en moet zij 
om aanvullende gegevens vragen. Pas als 
die binnen zijn, gaat de afhandeling ver-
der. De afhandeling van een aanvraag die 
wel compleet is, duurt in de regel acht 
weken.
 
Welke bijlagen? 
De gemeente raadt aanvragers dringend 
aan op www.omgevingsloket.nl een Ver-
gunningcheck doen; daaruit blijkt of ze 
een vergunning moeten hebben voor hun 
plannen. Onder het tabblad ‘Benodigd-
heden’ staat welke bijlagen moeten wor-
den meegestuurd. De bijlagen moeten 
voldoen aan de eisen die staan in de Mi-
nisteriële regeling omgevingsrecht (Mor), 
digitaal te vinden onder http://wetten.
overheid.nl/BWBR0027471/. Lees meer 
over de omgevingsvergunning op www.
velsen.nl > loketten > omgevingsloket. 

Start 25 jaar Velserbroek
Een jaar vol activiteiten ter gelegen-
heid van 25 jaar Velserbroek: zater-
dag 20 november 2010 was de aftrap.

Sinterklaas luidde het jubileumjaar in 
door wijkwethouder Annette Baerveldt 
het boek 25 jaar Velserbroek uit te reiken. 
De wethouder schreef het voorwoord en 
heeft ook een aantal jaren in Velserbroek 
gewoond. 

Burgemeester Franc Weerwind kwam ook 
naar het Polderhuis. Hij kreeg het boek in 
handen van de auteurs: de heer Jelle Ven-
nik, de heer Gertjan Huijbens en de heer 
Bart Boele. (foto’s: Reinder Weijdijk)

Franc Weerwind met Jelle Vennik, Bart Boele en Gertjan Huijbens, de auteurs van het 
boek 25 jaar Velserbroek

Sinterklaas met wethouder Annette Baer-
veldt

Herinrichting 
Bloemendaalsestraatweg
Medio mei 2011 start de gemeen-
te Velsen met het opknappen van de 
Bloemendaalsestraatweg ten noor-
den van de Litslaan.

Op woensdag 8 december 2010 wordt 
van 19.30 – 22.00 uur een inspraak-
avond georganiseerd waar mensen 
ideeën kwijt kunnen over hoe de straat 
eruit komt te zien. 

De bijeenkomst is in Het Terras, Roos en 
Beeklaan 2 te Santpoort-Noord. Van 25 
november 2010 tot 31 december 2010 
staan het inspraakdocument en de ont-
werptekening op www.velsen.nl. Deze 
documenten liggen ook ter inzage bij de 
receptiebalie van het  Stadhuis, Dudok-
plein 1 in IJmuiden en in ’t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 in 
Santpoort-Zuid.

Milieumarkt groot succes
Wethouder Wim Westerman opende zaterdag 20 november 2010 de milieumarkt bij 
de Milieudienst IJmond. Er was enorm veel belangstelling voor de zonnepanelen. 
(foto Reinder Weidijk)
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Wethouder reikt certificaat 
‘Liever bewegen dan moe’ uit
Op dinsdag 23 november reikte Wim 
Westerman, wethouder Wet maat-
schappelijke ondersteuning, de certi-
ficaten uit aan deelnemers van de cur-
sus ‘Liever bewegen dan moe’. 

Acht weken lang op dinsdag kregen ge-
middeld tien vrouwen gezondheidsinfor-
matie en werkten ze aan de verbetering 
van hun conditie, met de bedoeling een 

depressie te voorkomen. De cursus werd 
georganiseerd door Context, een instel-
ling voor geestelijke gezondheidszorg. Sa-
men met de Stichting Welzijn Velsen heb-
ben zij het project uitgevoerd. De cursus 
vond plaats in het Dorpshuis van Driehuis 
aan de Driehuizerkerkweg en werd gefi-
nancierd door de gemeente Velsen. Op de 
foto staan mevrouw Scholte en wethouder 
Westerman. (foto: Ko van Leeuwen)

Intentieverklaring Veilig Uitgaan
Horeca Kennemerlaan, de gemeen-
te Velsen en Politie Kennemerland 
hebben op donderdag 18 november 
2010 een intentieverklaring  Kwali-
teitsmeter Veilig Uitgaan Kennemer-
laan ondertekend.

Met deze intentieverklaring geven de 
partijen aan dat ze gezamenlijke afspra-
ken gaan maken over concrete maat-
regelen in en rond horecagelegenhe-

den en het uitvoeren hiervan. Die moe-
ten ervoor zorgen dat de Kennemer-
laan en omgeving een kwalitatief goed 
en veilig uitgaansgebied wordt. De an-
dere horecaondernemers worden bena-
derd om de verklaring ook te onderte-
kenen. Op de foto staan van links naar 
rechts: Horecaondernemer Remco Glas, 
wethouder Annette Baerveldt en Marijn 
Putman, teamchef politie Kennemerland 
team Velsen. (foto: Ko van Leeuwen)

Jongerenloket IJmond geopend
Samenwerken aan werk
Op donderdag 18 november 2010 
ondertekenden de vier IJmondge-
meenten, het UWV Werkbedrijf en 
De Meergroep de samenwerkings-
overeenkomst Werkplein IJmond. 
Tegelijkertijd werd het Jongerenlo-
ket IJmond geopend. 

Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Vel-
sen, het UWV Werkbedrijf en De Meer-
groep werken al sinds 2009 samen op 
het gebied van werk en inkomen. Nu 
hebben de betrokken wethouders So-
ciale Zaken en managers deze samen-
werking geformaliseerd. 

Zij verplichten zich om hun diensten 
op het gebied van werk en inkomen op 
elkaar af te stemmen en de uitvoering 
op één plek te concentreren: het Werk-
plein IJmond, dat is te vinden aan de 
Kennemerhof in Beverwijk.

De ondertekening was tevens het mo-

ment waarop het Jongerenloket IJmond 
werd geopend. Dit loket helpt jonge-
ren tot 27 jaar met het behalen van een 
startkwalificatie – het minimale onder-
wijsniveau dat nodig is om kans te ma-
ken op langdurig werk. De kwalifica-
tie kan voorkomen dat zij een beroep 
moeten doen op een uitkering. Daar-
naast kunnen jongeren in de IJmond bij 
het loket informatie en advies krijgen 
op het gebied van scholing en werk.

Op de foto staan van links naar rechts 
de heren Mark Bouma, directeur De 
Meergroep, Klaas Boer, wethouder Uit-
geest, Arjen Verkaik, wethouder Velsen, 
Anton van der Hulle, manager UWV 
Werkbedrijf IJmond, Haydar Erol, wet-
houder Beverwijk en mevrouw Julie 
Hoeben, teamleider Velsen en Jonge-
renloket IJmond. Op de foto ontbreekt 
mevrouw Gineke van ‘t Veer, wethou-
der gemeente Heemskerk. (foto: Rein-
der Weidijk)

Thema-avond VNHG
over Burgerparticipatie
De gemeente Velsen was op don-
derdag 18 november 2010 gastheer 
voor de Vereniging van Noord-Hol-
landse gemeenten. Deze vereniging 
is een netwerkorganisatie waarbin-
nen regelmatig thema’s besproken 
worden die voor alle gemeenten gel-
den. Dit keer was het thema Burger-
participatie.

Burgemeester Franc Weerwind leidde 
de avond in waarna de heren Paul Fris-
sen en Micha de Winter hun visie op het 
onderwerp gaven. Voor een publiek van 
raadsleden, burgemeesters, wethou-

ders, griffiers en gemeentesecretarissen 
brachten zij naar voren dat een overheid  
niet teveel voor haar burgers moet rege-
len. Zij zou meer moeten kijken naar hoe 
mensen nu al samenwerken en dit meer 
moeten faciliteren en ruimte geven.

Er wordt nog (te) vaak naar de overheid 
gekeken alsof die er is om de proble-
men die er zijn op te lossen. Dit gaf stof 
voor de nodige discussie onder de ruim 
70 aanwezigen. Een verslag hiervan is 
binnenkort te vinden op de website van 
de VNG, de Vereniging van Nederland-
se Gemeenten.
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Velsen, 25 november 2010

(0255) 56 75 02 of via e-mail: griffier@velsen.nl 
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan 
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. 

Het Raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het 
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van 
Velserbroek aan de Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken 
via de website www.velsen.nl 

Op de website en bij de receptie evenals de bibliotheek van 
IJmuiden en Velserbroek, treft u een Greep uit het Raads-
plein aan waarin een aantal onderwerpen wordt toegelicht. 
U kunt deze Greep ook thuis ontvangen via de e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl 

BESLUITEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende besluiten genomen:

BOUWVERGUNNING

BP-188-2010 Industriestraat 61A en 61B te IJmuiden; 
het veranderen van een bedrijfsloods naar winkelruimte 
met kantoren 

OMGEVINGSVERGUNNING

De datum van vergunningverlening is tussen haakjes 
vermeld.
i10.006967  Vinkenbaan 48 te Santpoort-Zuid
 het kappen van een beuk en een vliegden 

(18/11/2010)
i10.007091  Minister van Houtenlaan 8 te Velsen-Zuid 

het kappen van een beuk (18-11-2010)

RAADSPLEIN 2 DECEMBER 2010

Donderdag 2 december 2010 vanaf 19.30 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
19.30 - 21.00 uur Discussienota Visie op Velsen

Raadzaal
Sessie 2
21.30 - 23.00 uur Fietsbeleidsplan

Commissieruimte 1
Sessie 3
21.30 - 22.30 uur Evaluatie Wmo

Commissieruimte 2
Sessie 4
21.30 - 22.30 uur Voorstel om af te zien van de 
  jaarlijkse dividenduitkering door 
  Zeehaven IJmuiden NV

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle agendapunten kan worden ingesproken 
behalve over agendapunt 1.  
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 1 
december 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de Burgemeester 
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aan-
gekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch 
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, 
telefoon (0255) 56 72 00, e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-

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

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie 

vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u 
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik

- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare 
werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich wenden 
tot wethouder Ronald Vennik

- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wenden 
tot wethouder Robert te Beest

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

Adres

Stadhuis Velsen

Dudokplein 1

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60

E-mail info@velsen.nl, Internet www.velsen.nl

Klant Contact Centrum/Receptie

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

Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdag-

avond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en voor inzage 

van ter visie gelegde stukken.

Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond 

van 18.00 - 20.00 uur is het bouwloket geopend.

Vrije inloop:

Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende aan-

vragen en afgeven van stukken voor de afdeling 

Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken:

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omge-

vingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een 

afspraak maken met één van de vakspecialisten, tel. (0255) 

56 72 00.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, bouw-

vergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet u een 

afspraak maken met één van de vakspecialisten.

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.

Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 

afspraak maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur 

bellen met het Klant Contact Centrum, tel. (0255) 56 72 00. 

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 

bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars 

onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor 

een oplossing gemaakt kunnen worden.

Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 

Telefoon (0255) 54 85 20

E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 56 74 36 (alle werkdagen m.u.v. woensdag van 

09.00 tot 14.00 uur)

E-mail ondernemersloket@velsen.nl

Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor 

(algemene) informatie over wetgeving, beleid en procedures. 

Meldingen Openbare Ruimte

Tel. (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 uur; 

bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)

E-mail meldpuntbor@velsen.nl.

Dit meldpunt is voor het doorgeven van gebreken aan:

bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, 

straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens 

t/m het hoofdriool).

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk 

afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het 

schoonhouden van straatkolken.

Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van 

ReinUnie, telefoon (0255) 56 61 66. Op werkdagen is de 

klantenservice bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur. In het 

weekend gesloten. U kunt uw opmerkingen en suggesties ook 

doorgeven via www.reinunie.nl of e-mail: info@reinunie.nl

ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 

Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation 

'Velsen' gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation: 

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 

09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 

bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

 

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een 

uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het 

Werkplein te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 

Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 

1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.

Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop 

uw burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 

identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 

dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Het loket is er voor:

-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en 

hulp bij het huishouden)

-  Informatie over schuldhulpverlening

-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en 

urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 

Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 

Kennemerland.

Telefoon (0255) 53 23 24

E-mail adm.brandweer@velsen.nl

E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid
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i10.007095  Tesselschadeplantsoen 10 te Driehuis 
het kappen van een dennenboom 

 (18/11/2010)
i10.006619  Lijsterlaan 28 te IJmuiden 
 het plaatsen van een dakkapel op het 

voordakvlak (22/11/2010)
i10.006540  Van Hogendorplaan ong. te Velsen-Zuid 

het kappen van 4 bomen bij het 
Gymnasium Felisenum en Telstar 
(22/11/2010)

i10.006542  Noorderlaan/Hoflaan ong. te Velsen-Noord 
het kappen van 7 populieren (22/11/2010)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het(de)bovenstaande besluit(en) 
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg(elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).In 
spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan 
bijvoorbeeld zijn dat de rechter het besluit tijdelijk 
ongedaan maakt. Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend.

BESLUITEN MET TOEPASSING 
AFDELING 3.4. ALGEMENE WET 
BESTUURSRECHT

Bij de voorbereiding van onderstaande besluiten is 
toepassing gegeven aan de openbare voorbereidings-
procedure als bedoeld in de Algemene wet bestuurs-
recht.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 

belanghebbenden gedurende zes weken na de dag 
waarop onderstaand besluit ter inzage is gelegd tegen 
dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem.
Dit beroepschrift schorst de werking van het besluit 
niet. De voorzieningenrechter van de rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, kan op verzoek een 
voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld. De 
onderstaande besluiten liggen gedurende zes weken 
ter inzage: van 26 november 2010 t/m 6 januari 2011.
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende besluiten genomen:
 
BOUWVERGUNNING MET ONTHEFFING 
(3.22/3.23 Wro)

BP-177-2010 Wijkerstraatweg 164 te Velsen-Noord; het 
veranderen van een voormalige apotheek in woonruimte

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 12 tot en met 
18 november 2010 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvangen. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
i10.007452  Dijkzichtlaan 2 te Santpoort-Noord 

kappen van 2 bomen (15/11/2010)
i10.007439  Heerenduinweg nabij dierenasiel 

Kerbert te IJmuiden 
 kappen van 1 iep (15/11/2010)
i10.007438  Snippenbos (t.o. nr. 27) te IJmuiden 
 kappen van 1 esdoorn (15/11/2010)
i10.007436  omgeving De Olmen te IJmuiden 
 kappen van 1 populier (15/11/2010)

i10.007433  nabij Gurvenlaan/de Olmen te IJmuiden 
kappen van 1 abeel (15/11/2010)

i10.007431  J.P. Coenstraat te IJmuiden (plantsoen) 
kappen van 1 iep (15/11/2010)

i10.007429  Willem de Zwijgerlaan (t.h.v. nr. 60) te 
Santpoort-Zuid 

 het kappen van 1 eik (15/11/2010)
i10.007428  Wüstelaan (t.h.v. nr. 35) te Santpoort-

Zuid 
 kappen van 1 eik (15/11/2010)
i10.007421  Havenkade 7 te IJmuiden 
 realiseren Bed & Breakfast (15/11/2010)
i10.007495  Bruno Klauwersstraat 12 te Santpoort-

Zuid 
 verwijderen asbesthoudende materialen 

(16/11/2010)
i10.007488  Broekbergenlaan 44 te Santpoort-Noord 

verwijderen asbesthoudende materialen 
(16/11/2010)

i10.007486  Zeeweg 309 te IJmuiden 
 bouwen in afwijking van verleende 

bouwvergunning BP 80-2010 
(16/11/2010)

i10.007545  Tuindershofje 9 te IJmuiden 
 plaatsen overkapping (17/11/2010)
i10.007536  Reyndersweg ong. te Velsen-Noord 

aanleg kabels voor aansluiting windpark 
en aanleg kraan-opstelplaatsen 
(17/11/2010)

i10.007522  Velserduinweg 52 A te IJmuiden 
 bouwen in afwijking van verleende 

bouwvergunning BII-2-2005 (17/11/2010)
i10.007563  Genieweg 48 te Velsen-Zuid 
 kappen 2 kastanjebomen (18/11/2010)
i10.007560  Van Dalenlaan 390 te Santpoort-Zuid 

wijziging gebruik tot medische praktijk-
ruimte (18/11/2010)

Bijna iedereen kijkt 
naar Seaport TV
Velsen - In de week van 10 tot 
en met 31 oktober heeft Seaport 
TV, de lokale omroep voor de ge-
meente Velsen, een enquête ge-
houden onder 700 Velsenaren. 
50 procent van de personen die 
per post benaderd zijn reageer-
den, wat een hoge score is. 
De eindconclusie van deze en-
quête is dat bijna iedereen (73 
procent) in de gemeente Velsen 
naar Seaport TV kijkt, waarbij 
de tv-uitzending van het Raad-
splein, de vergadering van de 

gemeenteraad op donderdag-
avond, door bijna 50 procent van 
de geënquêteerden  wordt beke-
ken. Naar de radio (Seaport FM) 
luistert 58 procent van de geën-
quêteerden, met name ‘s mor-
gens (47 procent). Er blijkt bo-
vendien vraag naar meer klas-
sieke muziek op de radio te zijn.
De internetsite Seaport Pla-
za, www.seaportplaza.nl, wordt 
door 68 procent van de geën-
quêteerden bekeken. Veel vraag 
(bij 50% van de geënquêteer-

Nortada zoekt leden
IJmuiden – Het was een goed 
jaar voor shantykoor Nortada. 
Er werd veel opgetreden, onder 
andere in verzorgingshuizen, tij-
dens diverse festivals en er wa-
ren twee koffieconcerten van de 
Velser Gemeenschap. Er is een 
nieuwe dirigent, Thom van Har-
kel, die zeer enthousiast is. De 
leden van Nortada, momenteel 

16 zangers, zouden graag wat 
versterking zien en zoeken daar-
om nieuwe leden. Het koor repe-
teert op woensdagavond in ba-
sisschool De Vuurtoren aan de 
Heerenduin. Belangstellenden 
kunnen vrijblijvend eens komen 
kijken en luisteren. Meer infor-
matie via 0255-514498, zie ook 
www.nortada.nl

Wie kent deze 
dames
Velsen - Op deze foto uit 1952 
staan de dames van de handbal-
vereniging in Santpoort-Noord, 
van de Biezenweg. Staand vier-
de van links is Bep van Heteren. 
En zij zou heel graag de namen 
van de andere dames weer wil-
len weten. Wie de dames kent, of 
wie zichzelf herkent, kan contact 
opnemen met de zwager van 
Bep van Heteren, dhr. Molenaar, 
via 023-5371497 of e-mail henn-
yenjan@hennyjan.demon.nl.

den) is er naar meer dagelijks 
nieuws op Seaport uit de eigen 
wijk, dorp of kern, bijvoorbeeld 
van de wijkplatforms en nieuws 
uit de havens van IJmuiden (bij-
na 40%). Met de gemeente Vel-
sen zal gesproken worden over 
een wekelijks tv-programma ge-
titeld ‘Werk aan de weg’ , zoals 
bij AT5 en het wekelijks uitzen-
den van de persconferentie van 
burgemeester & wethouders van 
Velsen. Het bestuur roept vrijwil-
ligers op die voor Seaport RTV 
als bijvoorbeeld wijkcorrespon-
dent (met of zonder camera) wil-
len gaan functioneren. Heeft u 
belangstelling, mail dan naar: in-
fo@seaportplaza.nl en er wordt 
contact met u opgenomen.

‘De Schrijver’ in WT
IJmuiden - Zaterdag 27 novem-
ber om 20.30 uur. Knut Hamsun 
behoort tot de groten uit de we-
reldliteratuur, toch is hij relatief 
onbekend.
Dat komt ongetwijfeld door 
zijn politieke stellingname tij-
dens de Tweede Wereldoorlog. 
Hamsun bewonderde de Na-
zi’s en schonk Hitler in 1943 tij-
dens een persoonlijke ontmoe-
ting zelfs zijn Nobelprijsmedail-
le. In ‘De Schrijver’ gaat Ulrike 
Quade met Knut Hamsun in ge-
sprek over de controverse rond 

zijn persoon, de haat en wan-
trouwen die hij tijdens zijn le-
ven ontmoet, maar ook over lief-
de en verzoening. Hamsun wordt 
verbeeld door drie verschillende 
poppen die drie beslissende mo-
menten vertegenwoordigen: als 
hij dertig is en doorbreekt met 
zijn boek ‘Honger’, rond zijn zes-
tigste als hij de Nobelprijs voor 
de Literatuur ontvangt en op ne-
gentigjarige leeftijd bij het ver-
schijnen van zijn laatste roman 
‘Langs overwoekerde paden’. 
Meer info: www.bureauberbee.nl 

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘de schrijver’ op 27 november 

2010 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen




