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Sfeervol
genieten?
Bezoek onze
kerstafdeling

Biezenweg 70 • 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

aanrijding?
Zoek je een
baan in de zorg??
Wij zijn op zoek naar:

Helpenden
Verzorgenden 3 (IG)
Verpleegkundigen
(023) 5 100 300
www.flexicura.nl

Sint ontvangen in kerk
Driehuis - sinterklaas was
zaterdag op bezoek in de engelmunduskerk in Driehuis,
waar het groot feest werd met
een Pietenband, knutselen en
optredens. ook burgemeester (en Driehuizenaar) franc
weerwind was erbij, samen
met zijn kinderen.
Sinterklaas voelde zich als bisschop uiteraard zeer thuis in deze rooms katholieke kerk. Maar
hetzelfde gold voor veel kinderen
en hun ouders. Deze kerk staat
immers in het hart van Driehuis.
Dorpsraad Driehuis zocht naar
een nieuwe invulling van het Sinterklaasfeest en vond die door
samenwerking met Dorpsvereniging Velserbroek. Dus was Sint

Sparen.
Voor nu en later.

Geels meubelen
opent zaterdaG
26 nov. feestelijk
de Woonplaza
ijmuiden

Kijk op www.rabobank.nl/velsen

Zie pag 3 en 5
voor programma
en aanbiedingen

Iedere week
in deze krant:
eerst in Driehuis en ging hij vervolgens met een oude schoolbus
en antieke auto’s vol pieten naar
Velserbroek. Beide feesten wa-

ren zeer geslaagd te noemen en
ook was men over en weer zeer
tevreden over de samenwerking.
(foto: Frits Houtgraaf)

Informatie
van de gemeente
Velsen

Inkoop goud
juwelen / horloges / en andere

Vier de feestdagen
in stijl...

T. 023 - 512 18 00
www.duin-kruidberg.nl

gouden & zIlveren voorwerpen

Makelaar in de regio Zuid-Kennemerland
T. 023 - 5 255 266 www.omaco.nl
Zie onze advertentie op pagina 21

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

CV-ketel VerVangen?
INSTALLATIETECHNIEK

VAN HENTEN bv

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

contante betalIng

alleen zaterdags tussen 11.00 en 15.00 uur
(parkeren kunt u op het statIonspleIn beverwIjk)
(tevens verzorgen wIj de restauratIe van uw oude of antIeke juwelen)

obe van der kleI al 129 jaar een betrouwbaar
adres In de edelmetaal branche

Visspeciaalzaak & Restaurant

Halkade 27-31 • IJmuiden-Haven
Tel. 0255-512796 • info@waasdorp.nl

Super HollandSe pelgarnalen

6,00 2 kilo E 10,00
Corvina
kilo E

juwelier/horloger/diamantair
breestraat 2a, beverwijk
tel.: 06-54340911 • vincediamonds.nl
zie pagina 7

(atlantische Zeebaars)
filet ½ kilo

E 7,50

Gratis en ruim parkeren
7 dagen per week geopend

www.waasdorp.nl • www.de-vissershaven.nl
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Verschijnt donderdag
EDITIE 8:
VElsErbroEk, DrIEhuIs,
VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z.,
En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.
kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Therese Imming
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes
mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
mobiel 06-53911726
redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja
van der Wulp, Joop Wayenberg

CDA Velsen heeft
nieuw bestuur
Velsen - Tijdens de Algemene
Ledenvergadering van afgelopen dinsdag hebben de leden
van CDA Velsen een nieuw bestuur gekozen. Ultieme doelstelling van het bestuur is een goed
verkiezingsresultaat boeken bij
de gemeenteraadsverkiezingen
van 2014.
Marlies de Vries, Mieke de
Jong-van der Kolk, Frans Groen,
Harry Steman en Bert Zijl vormen nu het bestuur, samen
met voorzitter Harmen Mentink.
Hij is zeer verheugd, omdat er
voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen nog veel
moet gebeuren.
,,Deze club ambitieuze mensen

hebben wij hard nodig. Dit is
voor CDA Velsen een belangrijke stap in de goede richting. Het
verkiezingsprogramma is één
van de zaken die een degelijke
voorbereiding verdienen.
Ons bestuur heeft het idee opgevat deze voorbereiding met
behulp van themabijeenkomsten in te vullen. Binnenkort weten we hoe we die bijeenkomsten vorm gaan geven. Het is in
ieder geval de bedoeling dat we
in gesprek gaan met zowel leden als niet-leden. Zij hebben
een belangrijke rol in de totstandkoming van het verkiezingsprogramma 2014 van het
CDA Velsen.”

Directie:
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl

Open dag Maritiem
College Velsen
IJmuiden - Het Maritiem College Velsen organiseert op
zaterdag 26 november van
10.00 tot 13.00 uur een extra
open dag. De belangstelling
voor het maritiem beroepsonderwijs neemt toe. De vmbo-school aan de Briniostraat 10 mag zich verheugen in een toenemend aantal
leerlingen.
De maritieme sector heeft de komende jaren duizenden nieuwe
vakmensen nodig. In de binnenvaart, Rijnvaart, zeevaart, cruisevaart, visserij, marine en plezier-

vaart is – mede door de vergrijzing – de vraag naar vakmensen
groot. De leerlingen van nu hebben later een grote kans op een
goed betaalde baan.
In de IJmond is de maritieme
sector en de daarbij behorende
industrie een belangrijke economische factor. Goed vakgericht
onderwijs is daarbij van levensbelang.
Op de open dag kunnen scholieren en hun ouders – en ook
leerkrachten uit het basisonderwijs – kennismaken met deze op
de maritieme sector afgestemde
beroepsopleiding.

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur.
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za.
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00
uur tot precies één week later heeft dienst: Kring Apotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, tel. 0255-515030.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:

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

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

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

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulierenbrigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans,
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Henk Pierlo neemt
afscheid van Welzijn

Rommelmarkt
IJmuiden - In sporthal Zeewijk
wordt zondag 27 november van
09.00 tot 15.00 uur een rommelmarkt met oude spullen, boeken,
kleding, cd’s enzovoort gehouden. De toegang bedraagt 2 euro per persoon, kinderen gratis.
De kantine is open voor broodjes en koffie. Sporthal Zeewijk is
gelegen aan de Eenhoornstraat
2 (hoek Planetenweg). Meer weten? Bel 0255-513010.

Geld terug
voor gemiste
leges
Velsen – De gemeente Velsen
wordt gecompenseerd voor de
misgelopen leges, ontstaan door
de gratis verstrekte identiteitskaarten. Op 9 september 2011
bepaalde de Hoge Raad dat gemeenten geen leges mogen heffen op de wettelijk vereiste identiteitskaart. In de periode van 9
tot en met 13 oktober zijn in Velsen 479 identiteitskaarten gratis
verstrekt aan aanvragers. In die
periode is ook geld terugbetaald
aan burgers die een bezwaarschrift hebben ingediend om
betaalde leges voor identiteitskaarten terug te krijgen. Bij elkaar gaat het om een bedrag van
38.000 euro voor de gemeente
Velsen. Inmiddels is er een nieuwe grondslag zodat normale tarieven voor identiteitskaarten
mogen worden geheven. VNG,
de Vereniging Nederlandse Gemeenten, heeft een verzoek aan
de minister gedaan voor compensatie. De minister heeft toegezegd deze te verlenen. Men
verwacht het bedrag nog dit jaar
te kunnen ontvangen.

‘Leerlingenvervoer moet
soberder’
Velsen – Leerlingen die vanwege een beperking of (leer)problemen naar een speciale school
gaan, werden tot voor kort met
speciaal vervoer naar school gebracht of er was een vergoeding
verkrijgbaar voor vervoer. Deze
regeling kost de gemeente echter veel geld. Daarom heeft de
gemeente een nieuwe verordening Leerlingenvervoer opgesteld, die van 1 december tot 12
januari ter inzage ligt in het stadhuis. Een van de nieuwe regels is
dat de afstand tussen school en
huis tenminste 6 kilometer moet
zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen. De gemeenteraad zal na 12 januari beslissen over de nieuwe regeling.

Grote drukte bij
Van Duijn Kerstbomen
Santpoort-Noord - Terwijl iedereen nog druk bezig is met de
Sinterklaasgedachte, is het bij
Van Duijn Kerstbomen een gekkenhuis. Met de kerstdagen in
het verschiet is deze groothandel in kerstbomen nu volop bezig om ervoor te zorgen dat de
mooiste kerstbomen na Sinterklaas weer te koop zijn. Die bomen staan niet alleen bij Groenrijk Santpoort te koop, maar ook
bij andere leveranciers in Nederland en in verre landen als Roemenië en Hongarije.
De vader van Joost en Casper van Duijn, van tuincentrum
Groenrijk Santpoort, is begonnen met de groothandel in kerstbomen. De bomen komen uit diverse landen, zoals Denemarken, Duitsland en Luxemburg,
maar ook uit de eigen kwekerij in België. ,,De groothandel is
door mijn vader opgezet om de
grote aantallen kerstbomen die
worden gevraagd te kunnen leveren en bovendien een scherpe prijs te kunnen bieden’’, zegt
Joost van Duijn. ,,In de Belgische
Ardennen hebben wij nu een eigen kwekerij van 70 hectare met
meer dan 500.000 Picea Abies,
de fijnspar, oftewel de ‘echte
kerstboom’. Dat zijn bomen van
30 cm tot meer dan 20 meter.
hoog Per jaar verlaten meer dan
100.000 kwaliteitsbomen deze
kwekerij. Deze bomen worden
zorgvuldig op kwaliteit uitgezocht en worden gekapt of ver-

laten de kwekerij in potten. Momenteel wordt er op de kwekerij met man en macht 24 uur per
dag gewerkt om de bestelde bomen op de goede plek te krijgen.’’
Joost is zelf meerdere dagen per
week op de kwekerij aanwezig.
,,Dat is het echte werk’’, vindt hij.
De bomen worden vanaf plantgoed, 20 cm hoog, opgekocht
en dan geplant op de kwekerij. Daar wordt het groeiproces
zorgvuldig gevolgd. Er wordt gesnoeid om de bomen een mooie
vorm te geven en voorts blijft altijd een wakend oog nodig, waar
het schimmels en insecten betreft. Het grootste gevaar schuilt
echter in het weer. ,,Vorig jaar lag
er in november al een halve meter sneeuw. Dat zorgde voor veel
vertragingen. Maar ook is late
vorst, in de lente, een risico voor
de bomen.’’ Uren kan Joost bomen over zijn bomen. Ze gaan
hem aan het hart, dat hoor je.
En een goed advies hoort er dan
ook bij. ,,Zet een gekochte kerstboom niet meteen in een warme
kamer, maar laat hem enkele dagen acclimatiseren in de schuur.
Geef vooral de eerste dagen veel
water en zet hem niet te dicht bij
de kachel. Als je dat doet, kun
je weken plezier hebben van je
kerstboom, ongeacht het soort.’’
Vanaf het Sint weekeinde zijn
de kerstbomen weer te koop bij
Groenrijk Santpoort. Op zondag
11 december is het koopzondag
bij Groenrijk Santpoort.

Sint in SnowPlanet
Velsen-Zuid - Op zaterdag 26
en zondag 27 november brengen Sinterklaas en zijn Zwarte
Pieten een bezoek aan SnowPlanet. De Zwarte Pieten gaan
uiteraard de piste op. Want de
Pieten moeten goed voorbereid zijn als ze op Sinterklaasavond op besneeuwde daken
moeten lopen. De zwarte pieten zijn natuurlijk niet gewend
aan de kou en sneeuw kennen
zij helemaal niet in hetwarme
Spanje.
Vanaf 13.00 uur zetten de pieten de piste op stelten. Snow-

boardpiet laat vette tricks zien
en hoe zou stuntelpiet het eraf
brengen op de piste? Natuurlijk doen de pieten ook leuke
spelletjes met de kinderen op
de piste en testen de Pieten of
er bij SnowPlanet ook goede
hulppietjes zijn.
Na alle sneeuwpret is het tijd
voor het grote moment. In het
après-ski café Rudi’s zal Sinterklaas cadeautjes uitdelen
aan alle kinderen en legen de
Pieten hun zakken strooigoed.
Iedereen is gratis welkom en
reserveren is niet nodig.

Velsen - Henk Pierlo, manager bij Stichting Welzijn Velsen,
neemt op woensdag 30 november afscheid van Velsen. Hij gaat
dan genieten van een welverdiend pre-pensioen.
Henk heeft zich jarenlang zeer
actief ingezet in Velsen, met name voor mensen die het wat
minder hebben. Zijn samenwerking met het wijkplatform, Huiskamerproject de Drempel en het
geslaagde project De Roadrunner zijn slechts enkele voorbeelden van zijn grote inzet.
Henk is voor velen bekend als
de manager van Buurtcentrum
de Spil. De laatste twee jaren is
hij iets meer op de achtergrond
werkzaam geweest als facilitair manager van Stichting Welzijn Velsen. Vele Velsenaren hebben samengewerkt met Henk
en hebben hem leren kennen
als een bijzondere man. Al deze

mensen zijn hierbij uitgenodigd
om Henk een fijn en welverdiend
pensioen te wensen. Dat kan
op woensdag 30 november van
16.00 tot 18.00 uur in Buurtcentrum de Brulboei, Kanaalstraat
166 IJmuiden.

Geels Meubelen naar
Lange Nieuwstraat
IJmuiden - De al vele jaren bekende woningzaak van Geels aan
de Willemsbeekweg in IJmuiden
opent op zaterdag, 26 november,
zijn deuren op de nieuwe locatie
aan de Lange Nieuwstraat 184186 in IJmuiden. In samenwerking
met een tweetal andere ondernemers op het gebied van woninginrichting, Romantovich Slaapcomfort en Wonen Totaal, dat zich
richt op vloer- en wandbekleding,
vormen zij straks gedrieën het
nieuwe Woonplaza IJmuiden.
Paul Geels, die de scepter zwaait
in de nieuwe locatie, vertelt: ,,De
zaak die we hadden aan de Willemsbeekweg was al jaren te klein
en min of meer toevallig kwam
een tijdje geleden deze locatie op
mijn pad. Voor ons doel, een meubeltoonzaal, een prachtig pand
met een oppervlakte van 650 m2,
terwijl we in de vorige zaak niet
verder kwamen dan 250 m2. Hier
kunnen we onze meubelen en
woonaccessoires eindelijk op de
juiste wijze tentoonstellen’’.
Geels vervolgt: ,,De totale oppervlakte is verdeeld over vier units
van ongeveer gelijke grootte die

we elk met verschillende thema’s
hebben ingericht. In één van de
afdelingen staan bijvoorbeeld de
meer moderne meubels opgesteld terwijl in een andere unit het
meer semi-klassieke assortiment
is te vinden’’. Hij benadrukt: ,,Zoals
men van ons gewend is blijven we
eigentijdse meubelen en woonaccessoires aanbieden tegen aantrekkelijke en betaalbare prijzen’’.
De officiële opening zal aanstaande zaterdag, 26 november, op
feestelijke wijze plaatsvinden in
aanwezigheid van Sinterklaas die
zich ’s middags, rond een uur of
één, bij het nieuwe ‘Woonplaza’
zal melden.
Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe meubelzaak
heeft Paul een speciale actie opgezet die inhoudt dat klanten die
een bankstel, eethoek of een fauteuil kopen, tot en met 31 december een extra korting op hun aankoopbedrag ontvangen van 15
procent.
,,Vergeet niet te vermelden dat
we voortaan ook elke zondag geopend zijn van 12.00 tot 17.00 uur’’,
zegt hij tenslotte.
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Donderdag 24 november
Toneelgroep Ichthus speelt
‘Hamlet’ in het verbouwde toneel in het Ichthus Lyceum in
Driehuis. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Cabaretière Paulien Cornelisse. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Toneelgroep
Bloody Mary speelt ‘Broeders
en Zusters’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Dommelsch zaal: Okkervil River. 20.30 uur. Toegang 15,-.
Café: Colossa. 22.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 25 november
IVN
Zuid-Kennemerland:
Excursie ‘Aan de slag op Middenduin’. Vertrek 08.45 uur bij
Duincentrum De Zandwaaier,
Zeeweg Overveen.
Open huis Israël Producten
Centrum, Zeeuwstraat 12 in
Velsen-Noord. Van 10.30 tot
18.00 uur.
Open dag bij biologisch zoogkooienborderij De Koningshoeve, Kerkweg 33 Spaarnwoude. Van 14.00 tot 17.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
‘Oorlogswinter’. Aanvang 19.30
uur.
Taizéviering in de Adelbertuskerk, Sparrenstraat Ijmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Uitwedstrijd AGOVV-SC Telstar. Aanvang 20.00 uur.
‘Beau Soir’ in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de
onkosten wenselijk.
Opening bijzondere tentoonstelling door wethouder
Westerman bij Vogelvereniging
Fauna Felisena, Jan Lighthartgebouw, Eksterlaan 8 IJmuiden. Van 20.00 tot 22.00 uur.
Toneelgroep Ichthus speelt
‘Hamlet’ in het verbouwde toneel in het Ichthus Lyceum in
Driehuis. Aanvang 20.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Dommelsch zaal: Vive La Fête.
Aanvang 20.30 uur. Toegang
15,-. Café: The Norvins. 22.30
uur. Toegang gratis. Dommelsch zaal: Sister Bliss. 23.00
uur. Toegang 15,- vanaf 18 jaar.

Zaterdag 26 november
Extra open dag Maritiem College Velsen, Briniostraat 10
IJmuiden. Van 10.00 tot 13.00
uur.
Open dag bij biologisch zoog-
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kooienboerderij De Koningshoeve, Kerkweg 33 Spaarnwoude. Van 10.00 tot 16.00 uur.
Bijzondere tentoonstelling
bij Vogelvereniging Fauna Felisena, Jan Lighthartgebouw,
Eksterlaan 8 IJmuiden. Van
10.30 tot 15.30 uur.
IVN
Zuid-Kennemerland:
Strandexcursie ‘Wat vinden we
op het strand?’. Vertrek 11.00
uur achterin de jachthaven,
Kennemerlboulevard
IJmuiden.
Verkoopdag
Handwerkclub Velserhooft van 11.00 tot
16.00 uur in recreatiezaal Velserhooft, Valckenhoeflaan in
Santpoort-Noord.
Zwarte Pieten feesie in
Stadscentrum IJmuiden. Optreden Pietenband rond de
klok van 14.00 uur.
Beverwijk Sigarenstad Tentoonstelling over Beverwijkse
Tabaksindustrie 1833-1971 in
Museum Kennemerland, Westerhoutplein 1. Van 14.00 tot
17.00 uur.
‘Pietjes Gegiechel’ in Poppentheater De Zilveren Maan.
Landgoed Elswout, Wlswoutlaan 28. Aanvang 14.30 uur.
Optreden Tata Steel Leerlingen en Opleidingsorkest
in de Vredevorstkerk in Beverwijk. Aanvang 20.00 uur.
Bingo- en loterijavond bij
speeltuin De Veilige Haven in
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Vrijdansen bij dansgroep de
Moeie Voetjes, Wijksteunpunt
Watervliet, Doemanstraat Velsen-Noord. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Deep River Quartet. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Bunckerrock 17.
Aanvang 20.30 uur.
Live ‘The Tribute’ Bruce
Springsteen in Café Cheers,
Kennemerlaan IJmuiden. Aanvang 21.00 uur. Toegang gratis.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: Katzenjammer. 20.30 uur. 15,-. Kleine
zaal: Krystl. 20.30 uur. Toegang
10,-. Café: Electric Café: CJay & Friends. 22.00-03.00 uur.
Toegang gratis. Dommelsch
zaal: Latin Lovers: Roog. 23.00
uur, toegang 15,- vanaf 18 jaar.

Zondag 27 november
Rommelmarkt
in
sporthal Zeewijk, Eenhoornstraat 2
IJmuiden. Van 09.00 tot 15.00
uur.
Bijzondere tentoonstelling
bij Vogelvereniging Fauna Felisena, Jan Lighthartgebouw,
Eksterlaan 8 IJmuiden. Van

10.30 tot 15.00 uur.
Religieuze bijeenkomst met
ds. Katrijne Bezemer in De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang 10.30 uur. Toegang gratis.
Paranormale beurs Sama
Saya in Zalencentrum Velserduin, Velserduinplein 3 IJmuiden. Van 11.00 tot 17.00 uur.
Japanse dag voor alle klanten
van Mazda RC aan de Kleermakerstraat 63 Velserbroek.
Van 12.00 tot 17.00 uur. Toegang gratis.
ZoMiPo met optreden zanger
Peter van Bugnum. Aanvang
13.30 uur. Toegang 3,-.
Beverwijk Sigarenstad Tentoonstelling over Beverwijkse
Tabaksindustrie 1833-1971 in
Museum Kennemerland, Westerhoutplein 1. Van 14.00 tot
17.00 uur.
‘Pietjes Gegiechel’ in Poppentheater De Zilveren Maan.
Landgoed Elswout, Wlswoutlaan 28. Aanvang 14.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Pina’. Aanvang 14.30 uur. Foyerconcert
Linke Binke. Aanvang 17.30
uur.
Ierse middag bij Café Fort
Zuid, Boezemkade in Spaarndam. Aanvang 15.00 uur. Zie
www.fort-zuid.nl.
Klarinet en piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.
Pianoduo
Scholtes-Janssens in de Oude Kerk, Kerkplein in Spaarndam. Aanvang
15.00 uur, kerk open 14.30 uur.
Jamsessie in de Zeewegbar,
Zeeweg IJmuiden. Aanvang
16.00 uur. Toegang gratis.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Café: Club Funday: Petter Carlsen en She Keeps Bees. 16.30
uur. Toegang gratis. Dommelsch zaal: George Clinton &
Parliament Funkadelic. 20.30
uur. Toegang 35,-.

‘Pietjes Gegiechel’ in Poppentheater De Zilveren Maan.
Landgoed Elswout, Wlswoutlaan 28. Aanvang 15.00 uur.
Filmdiner Thalia Theater,
Breesaapstraat 52 IJmuiden.
Klassieker ‘Ocean’s 11’. Aanvang 20.00 uur.
OTK speelt ‘Koning van Katoren’ in Stadsschouwburg
Velsen. Aanvang 19.30 uur.
Jamsessie in Café De Halve Maan, Hagelingerweg 36 in
Santpoort-Noord. Van 20.00 tot
23.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Pina’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: Raphael
Saadiq. 20.39 uur. Toegang
27,50.

Donderdag 1 december
Parkinson café Haarlem in
Villa Dreefzicht La Place. Van
14.00 tot 17.00 uur. Toegang
gratis.
OTK speelt ‘Koning van Katoren’ in Stadsschouwburg
Velsen. Aanvang 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘La Guerre
Est Déclarée’. Aanvang 20.30
uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00
uur. Alleen toegankelijk voor
studenten vanaf 18 jaar.

Werkzaamheden
verkeerslichten
Pontplein en
Parkweg
Velsen-Zuid - Het bedrijf Vialis
BV en VTN verkeerstechniek &
Besturingstechniek zijn gestart
met het verrichten van werkzaamheden aan de verkeersregelinstallaties van het Pontplein en de Parkweg. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het leggen van kabels, slijpen van detectielussen, het plaatsen van wachttijdvoorspellers en het plaatsen van een nieuwe verkeersregelautomaat op het Pontplein. Om de verkeersregelautomaat op het Pontplein te kunnen vervangen zal op woensdag 23 november de verkeerslichten op het Pontplein op een
aangepast programma functioneren. ’s Avonds zullen de verkeerslichten in zijn geheel uitgeschakeld worden. Ook donderdagochtend zullen de verkeerslichten nog niet inwerking zijn. Op donderdag zal het
verkeer geregeld worden door
verkeersregelaars. Bovenstaande werkzaamheden zullen naar
verwachting leiden tot behoorlijke verkeershinder.

Maandag 28 november
ADHD thema-avond, georganiseerd door Context in samenwerking met Lucertis met
als theam’ Braingame Brian’
aan de Leeghwaterweg 1a in
Velsen-Noord. Van 19.00 tot
21.00 uur (inloop van 19.00 tot
19.15 uur.
Vuurwerkavond bij Dier Medisch Centrum, Zadelmakerstraat 98 in Velserboek. Aanvang 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Toneelvereniging ‘t Voetlicht speelt ‘Cloaca’.
Aanvang 20.30 uur.

Dinsdag 29 november
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Toneelvereniging ‘t Voetlicht speelt ‘Cloaca’.

Woensdag 30 november
Schoenpakketje maken op
Boerderij Zorgvrij, Genieweg
50 Velsen-Zuid. Om 13.30 en
15.30 uur.

Sinterklaas zeer welkom
in druk Velsen-Noord
Velsen-Noord - Zaterdagochtend kwam Sinterklaas in alle
vroegte aan in Velsen-Noord.
De brandweer was zo vriendelijk om de Sint en vele pieten
met de brandweerauto naar de
kade aan het einde van de Wijkerstraatweg te brengen. Daar
wachtten heel veel zenuwachtige kindertjes en hun ouders op
de Goedheiligman.
Maar de kinderen hoefden helemaal niet zenuwachtig te zijn,
want Sint is immers de grote
kindervriend. Een van de eerste
dingen die hij zei na de optocht
en het welkom op het Stratingplantsoen was: ‘Wat wonen hier
veel lieve kinderen’. Wethouder
te Beest was ook al vroeg opgestaan om Sinterklaas welkom te heten. Het was een bij-

zonder feestelijke gebeurtenis
met veel ballonnen, de Pietenband van de IJmuider Harmonie en vooral veel enthousiaste
pieten en kinderen.
Er was ook nog een wedstrijd in
Velsen-Noord voor het mooist
versierde huis. Winnaars kregen een Sinterklaaspakket,
waarmee ze het ‘heerlijk avondje’ extra smakelijk kunnen maken.
In Velsen-Noord was het thema sport en wat zijn er veel
sportieve kinderen. Voetballers,
fietscrossers en judoka vormden een lange rij in de optocht
die het hele dorp doortrok. ‘s
Middags was er in De Mel ook
nog een Sinterklaasvoorstelling
voor de jongste kinderen. (Karin Dekkers)
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Nieuwe
straatnamen
in IJmuiden

Ondernemers bijgepraat
tijdens seminar Rabobank

IJmuiden – De IJmondhaven is
een nieuwe straat rijker: de Cruiseboulevard, gelegen tussen de
Monnickendamkade en de Volendamkade. De straat is ontstaan door de aanleg van een
cruiseterminal. En niet geheel
toevallig ligt de Cruiseboulevard
toegang tot de cruiseterminal.
Een logische naam dus. Op de
plek van het voormalige zwembad De Hoogeberg komt een
gebouw voor meerdere bedrijven. Er is een nieuwe toegangsweg ontstaan, die de naam J.C.
van Neckstraat krijgt. Jacob Cornelisz van Neck was een van de
leiders van de tweede schipvaart
naar Oost-Indië in opdracht van
de Oude Compagnie. Als zodanig past zijn naam prima in deze
Zeeheldenbuurt van IJmuiden.

Velsen - Twee boeiende onderwerpen stonden er op de agenda van het seminar voor ondernemers dat Rabobank Velsen
en Omstreken organiseerde op
maandag 21 november in het Tata Steel Stadion. De presentaties
over veranderingen in het Europese betaalverkeer en de ontwikkelingen in de economie zorgden
voor een interessante avond.
Zo’n 60 Velsense ondernemers
hadden de mist getrotseerd om
te worden bijgepraat tijdens het
seminar Cijfers & Trends en SEPA
van de Rabobank. In een presentatie over SEPA, voluit de Single
European Payment Area, hoorden de meeste bezoekers voor
het eerst over de veranderingen
die de vorming van een Europese betaalmarkt met zich mee
gaan brengen. De voordelen ervan zijn duidelijk, stelde de spreker. Gemakkelijk betalen in Europa, veiliger en efficiënter betalingsverkeer, dezelfde spelregels
voor onder meer valutering en
verwerkingstijden en er zijn min-

Eén werkorganisatie
Velsen – Gemeenten Velsen,
Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest werken samen aan een
nieuwe organisatie die werk en
re-integratie gaat regelen. Een
stuurgroep heeft missie en uitgangspunten geformuleerd waar
de raadsleden van de vier gemeenten over kunnen discussiëren. Deze concept kadernota heet ‘Naar een organisatie
voor werk’. Op 28 november is de
Tweede Beleidsconferentie Samenwerking Werkplein IJmond.
Met deze nieuwe organisatie
willen de gemeenten zich samen
voorbereiden op nieuwe sociale
maatregelen. Zo verwacht men
dat in 2012 de wet WIJ, Wet Investeren in Jongeren, vervalt.
Ook zal vermoedelijk de Wet
Werk en Bijstand worden aangescherpt. In 2013 zal vermoedelijk de Wet Werken naar Vermogen in werking treden, die in de
plaats komt van diverse regelingen, zoals Wajong en WSW. Wie
kan werken, moet dan terecht
kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Deze veranderingen eisen
nieuw beleid en financiële keuzes, die de vier gemeenten samen met De Meergroep en UWV
Werkbedrijf gaan bepalen.

Id-kaarten
jeugd duurder
Velsen – De id-kaart voor kinderen tot 14 jaar wordt per 1 januari 2012 duurder, zo heeft de
Ministerraad besloten. Het nieuwe tarief bedraagt dan 30 euro.
Nu betaalt men in Velsen slechts
9,20 euro voor een id-kaart voor
kinderen tot 14 jaar. In het stadhuis verwacht men een ‘run’ op
deze id-kaarten. Daarom worden meer ambtenaren ingezet
op het Klant Contact Centrum en
bij Burgerzaken.

Derde editie De Lekkerste Nacht

Horecanetwerkfeest
in middeleeuwse sferen
Velsen - Onder de 350 gasten van De Lekkerste Nacht was
het wekenlang de belangrijkste vraag: waar wordt de derde
editie van het horecanetwerkfeest gehouden? Die vraag werd
maandagavond rond acht uur
eindelijk beantwoord, toen de
bonte stoet koetsen, paardentrams en bussen na een tocht
door de mist aankwam bij Hippisch Centrum Velsen. In de bak
waar normaal de dressuurpoeven worden afgelegd was een
compleet middeleeuws dorp nagebouwd, compleet met een ophaalbrug, varkens aan het spit
en echte ridders.
Het feest is een initiatief Sidney
van Leeuwen en Nick van Kampen, de eigenaren van Grand
Café La Belle. De eerste, kleinschalige editie vond begin dit
jaar plaats in hun horecazaak
aan de Zeeweg. De zomereditie
- thema Circus Burlesque - werd
gehouden in Villa Westend en
was een daverend succes. Voor
de derde editie kozen Nick en
Sidney voor een geheime locatie.
De gasten van het feest moesten zich maandagavond voor zeven uur melden bij Café Bartje

in Santpoort-Noord, waar diverse lekkernijen geproefdkonden
worden en middeleeuws entertainment te zien was. Wat volgde
was een mysterieuze tocht door
Santpoort, Driehuis en de donkere bossen van Velsen-Zuid,
om uiteindelijk rond half negen
aan te komen bij Hippisch Centrum Velsen. Daar werden de
gasten welkom geheten door
shantykoor ‘t Staende Tuygh en
vergaapten de prachtig verklede
feestgangers zich aan het middeleeuwse decor. Het feest werd
officieel geopend door zangeres
Esther de Haas, die samen met ‘t
Staende Tuygh en op de achtergrond bijgestaan door DJ Good
Old Dave het nummer ‘Hapiness’
van Alexis Jordan ten gehore
bracht. Het vormde de start van
een geweldige avond met verrassend entertainment en een
uitstekende sfeer.
Voor bezoekers van het feest
ligt vanaf donderdag 1 december een dvd klaar met foto’s en
filmpjes van De Lekkerste Nacht.
Deze is tegen betaling van 5 euro af te halen in Grand Café La
Belle, Zeeweg 189-191 in IJmuiden. (foto: Ed Geels Fotografie)

Zwarte pieten delen
uit op Velsense markten
Velsen - Een bezoekje aan de
weekmarkten is natuurlijk altijd al een feest. Maar volgende
week wordt het helemaal leuk
om naar een van de drie markten
in Velsen te gaan, omdat er twee
zwarte pieten naar de markten
komen die alle kinderen wat lekkers zullen geven.
Sinterklaas heeft het volgende week zelf uiteraard erg druk,
want hij brengt veel bezoeken
aan scholen. Daarom heeft hij de
twee gezelligste pieten gevraagd
om naar de markt te gaan. De
pieten zijn dinsdag in Velserbroek, donderdag in IJmuiden
en vrijdag in Santpoort-Noord,
steeds van 10.00 tot 15.00 uur.
Dus tot ziens op de markt.

der rekeningen nodig voor betalingen en ontvangsten in Europa. De verandering brengt echter ook werk met zich mee voor
de ondernemers, zo werd geconstateerd.
In de presentatie over Cijfers &
Trends ging de spreker dieper in
op de economische ontwikkelingen in Nederland en Europa. En
hoewel de economische crisis alomtegenwoordig is in de media,
had de spreker ook een nuancering. ‘De overheid doet ons geloven dat het nog veel slechter
gaat, maar in 2011 groeit de economie nog, en in 2012 verwachten we ook groei. Al is die niet zo
groot in vergelijking met opkomende economieën buiten Europa.’ Bent u ook benieuwd naar de
veranderingen rond betalingsverkeer? Of wilt u meer weten over
de cijfers en trends van uw branche? Maak een afspraak met een
bedrijvenadviseur door te bellen
met 023-5133600 of stuur een email naar bedrijven@velsen.rabobank.nl.

‘Zwarte Pieten knippen
knapper bij Cosmo’
IJmuiden – ‘De knecht van de
knappe kapper kapt knapper dan
de knappe kapper zelf kappen
kan’, is een bijna tongbrekend
zinnetje. Of Zwarte Pieten ook
knapper knippen dan de kapper
kan zaterdag 26 november door
de kids worden gecontroleerd bij
Cosmo Hairstyling op het Marktplein in IJmuiden.
Zaterdag 26 november komen
twee speciale Knippieten voor
een dagje naar Cosmo Hairstyling. Alle langharige kids die hun
haren extra hard hebben laten
groeien voor dit evenement zijn
aanstaande zaterdag tussen 9.00
en 16.00 dan ook welkom voor
een vakkundige Zwarte Pieten
knipbeurt.
Natuurlijk heeft Suzan van Cosmo Hairstyling nog wel even bij
Sinterklaas geïnformeerd of deze twee Pieten op de hoogte zijn
van de nieuwste trends op het
gebied van trendy kapsels. En

dat zijn ze. Deze twee Pieten volgen, net als de medewerksters
bij Cosmo Hairstyling, regelmatig
workshops en cursussen om de
nieuwste kniptechnieken te leren
en op de hoogte te worden gebracht van nieuwe coupes. Voor
de meisjeskapsels blijft de haartrend lekker lang. Voor wie meer
houdt van een sportief kort koppie zijn er verschillende mogelijkheden. Jongens die echt mee
willen met de mode, laten hun
haar achter iets langer, aan de
zijkanten kort en bovenop een
beetje ‘shabby, stoer, speels’. Natuurlijk kunnen de twee Knippieten hier prima mee aan de slag.
Voor de dames die trends volgen is bij Cosmo Hairstyling een
bijzonder mooie lijn bruine tinten haarkleuring. En helemaal in
voor dames is de boblijn, in diverse variaties.
Voor de Zwarte Knippieten hoef
je geen afspraak te maken!
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Paranormale beurs

Gemeente
houdt vast
aan koopgoot
IJmuiden – Het college van burgemeester en wethouders wil
nog steeds dat Multi Vastgoed
een plan voor een verdiepte winkelstraat ontwerpt voor de Lange Nieuwstraat. Na een mislukte poging van Multi Vastgoed
om het KPN-terrein bij het plan
te betrekken, is het enige tijd stil
gebleven rondom het centrumplan. Wethouder Vennik liet onlangs echter weten weer in gesprek te gaan met de ontwikkelaar, waar immers een samenwerkingsovereenkomst mee is
gemaakt.
De gemeente heeft nu laten weten uiterlijk 1 maart 2012 een
voorontwerpplan van Multi Vastgoed te verwachten, zodat kan
worden doorgerekend of de
plannen haalbaar zijn.

Gymnasium
Felisenum op
NK Debatteren
Velsen-Zuid - Op vrijdag 25 november gaat een debatteam van
Gymnasium Felisenum naar de
voorronde van het NK Debatteren voor Scholieren 2011 op het
Niftarlake College in Maarssen.
Tijdens deze voorronde debatteren de leerlingen over actuele controversiële onderwerpen.
In totaal doen er ruim honderd
middelbare scholen uit heel Nederland mee aan het NK Debatteren voor Scholieren. Het toernooi wordt georganiseerd door
het Nederlands Debat Instituut,
ondersteund door SNS Reaal
Fonds en is een van de grootste
scholierencompetities van Nederland.

Fysiotherapie in Medisch
Centrum Spoor Zuid
Santpoort-Zuid - Deze week is
fysiotherapeut Eric Metten met
zijn praktijk verhuisd naar een
nieuwe locatie. Na zijn afstuderen in 1976 heeft hij de eerste 5
jaar met een collega in Haarlem
samengewerkt.
Precies 30 jaar geleden is hij, na
een flinke verbouwing, begonnen
in het pand aan Bloemendaalsestraatweg 77 te Santpoort Zuid,
waar voorheen een juwelierszaak was gevestigd. In de eerste jaren heeft Eric veel samengewerkt met huisarts Audier en
dokter Hattink, en vele mensen
uit de wijde omgeving wisten de
weg naar de praktijk te vinden.
Eric heeft, behalve aan de patiënten die hij door de jaren heen
heeft behandeld, ook bijzondere herinneringen aan zijn praktijk op de Bloemendaalsestraatweg. In 1986 is in de praktijk zijn
jongste dochter geboren, en een
paar keer werden er feesten gevierd in een omgetoverde praktijkruimte. Hoewel hij meestal
parttime medewerkers in dienst
heeft gehad, werkt Eric zelfstan-

dig. Als aanvulling op de reguliere fysiotherapie heeft hij diverse opleidingen gevolgd waaronder sportfysiotherapie en manuele therapie. Inmiddels is er, ook
in de gezondheidzorg veel veranderd. Al enige jaren was het zijn
wens om naar een groter en lichter pand te gaan. Hij was er dan
ook een groot voorstander van
om een Medisch Centrum op te
zetten in Santpoort-Zuid. Samen
met collega Loet Dekker en huisartsen Robert Brands en Ariane
Lanting heeft hij gerealiseerd.
Het Medisch Centrum Spoor Zuid
is inmiddels een feit, en is gevestigd aan Van Dalenlaan 388390, vlakbij het station, naast het
spoor. Verschillende (para)medici gaan zich er vestigen. De huisartsen aangevuld door de Apotheek (voorheen Bloemendaalsestraatweg) zijn er inmiddels
gestart.
Deze week is Eric evenals zijn
collega Loet Dekker (die zijn
praktijk in het stationsgebouw
had) verhuisd naar het geheel
verbouwde pand naast het spoor.

Sinterklaas bij poppentheater Zilveren Maan

ZoMiPo
Santpoort-Noord - Een optreden van Peter van Bugnum is
wat het ZondagMiddagPodium
in Velsen zondag 27 november
aanbiedt in dorpshuis Het Terras
in Station Santpoort-Noord. De
voorstelling begint om 14.00 uur,
vanaf 13.30 uur is de zaal open.
Kaarten à 4 euro zijn in de voorverkoop bij alle zomipo-locaties
en zondag aan de zaal.

Regio - Sint en vooral zijn Pieten
spelen graag toneel. Warm aanbevolen door Sint in deze donkere dagen zijn de voorstellingen
‘Pietjes gegiechel’ en ‘Pietje Pepernoot’ in poppentheater Zilveren Maan op Landgoed Elswout.
Ooit Piet Pedro ‘gepiepeld’ zien
worden door andere Pieten? De
pakjes belanden in de put en Pedro ook. Komen de pakjes nog
wel op tijd bij Sint? ‘Pietjes Gegiechel’, gespeeld door Jeanne
Kuiper, is vanaf heden nog bij te
wonen tot en met zaterdag 3 december.
De voorstellingen Pietjes gegiechel zijn: zaterdag 26 november
om 14.30 uur; zondag 27 november om 14.00 uur; woensdag 30
november om 15.00 uur en zaterdag 3 december om 14.30 uur.
Dan is er ook nog een voorstelling Pietje Pepernoot van pop-

pentheater Dubbele Jan. Pietje Pepernoot mag niet mee naar
Nederland. Hij past niet meer
door de schoorsteen. Om af te
vallen gaat hij in het circus werken. ‘Pietje Pepernoot’ is te zien
op zondag 4 december om 11.00
en 13.30 uur. De volledige speellijst is te zien op www.poppentheaterzilverenmaan.nl Locatie:
Landgoed Elswout, Elswoutlaan
28, Haarlem, 06-22946290.

IJmuiden - Zondag 27 november vindt de laatste paranormale beurs van dit jaar van Samma Saya plaats, weer in Zalencentrum Velserduin in IJmuiden.
Naast de vertrouwde gezichten
die het team rijk is, is er deze
keer ook gekozen om het team
aan te vullen met onder andere
Reiki, een dierenmedium en een
iriscopiste. Het wordt dus een
heel veelzijdige en inspirerende
beurs.
Natuurlijk zullen de ‘traditionele’
paranormale hulpverleners zondag ook weer van de partij zijn
met onder andere paragnosten,
helderzienden, magnetiseurs en
tarotkaartleggers. Er is een hypnotherapeut,
voetreflexoloog,
auratekenaar, handlezeres, gidsziener en –tekenaars, pendelaar
en er is ook weer een Sjamanistisch healer.
Het is een kleine beurs voor iedereen die vragen heeft met betrekking tot de relatie, gezondheid, werk etc. maar natuurlijk
ook voor mensen die gewoon interesse hebben in deze materie
en ermee willen kennismaken en
willen ervaren dat een paranormale en spirituele beurs helemaal niet zo eng is.
Nieuw deze keer op de Samma Saya beurs is onder andere de IJmuidense iriscopiste Sabine Gorski (zie foto) die aan de
hand van het maken van een foto van uw ogen een analyse kan
maken van hoe u in elkaar steekt

en waar u mee zit. Hiermee verschaft u zich een inzicht in uzelf
waar u iets aan heeft. Vragen
zoals: hoe zit u in elkaar, waar
loopt u tegenaan en waar komt
uw woede, verdriet en tegenslag
vandaan en vooral hoe gaat u
daarmee om, kan hier heel duidelijk tot uiting komen.
Op deze beurs kan men in een
gemoedelijke, ontspannen sfeer
een consult krijgen 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 paranormale vragen beantwoord krijgen.
Natuurlijk is er ook een kleine shop te vinden waarin allerlei ‘new age’ artikelen te koop
zijn zoals wierook, Boeddha’s,
krachtstenen, esoterische oliën,
tarotkaarten en dergelijke.
Kortom het wordt weer een leuke, leerzame beurs waarbij er vele raadgevers bij elkaar te vinden
zijn, met voor iedereen een advies of spiritueel handvat in een
van de consulten.
De paranormale beurs is op zondag 27 november bij Zalencentrum Velserduin, Velserduinplein
3, 1971 BR IJmuiden. Openingstijden van 11.00 tot 17.00 uur. Entreeprijs: 5,00 euro per persoon.
De consulten kosten maximaal
12,50 euro per persoon. Kinderen onder de 11 jaar zijn gratis,
mits onder begeleiding.

Primeurshop Bol maakt
kerstdiner onvergetelijk
Santpoort-Noord - Al vele jaren voorziet Primeurshop Bol
heerlijke kerstdiners. Waarom
zwoegen en alle zorgen er omheen met alle rommel tijdens
deze mooie en zeldzame dagen. U kunt nu heerlijk genieten van de Kerst samen met familie en vrienden. Zij maken van
uw Kerstdagen een culinaire belevenis. Het enige wat u hoeft te
doen is het op tafel te zetten!
Een viergangen kerstmenu,
compleet voorzien van keuzes
in de soepjes en hoofdgerechten, en waarbij de bezorging aan
huis ook nog gratis is. De gediplomeerde koks staan klaar om

voor u een onvergetelijke kerstdiner te mogen bereiden.
Kijk voor aanvullende informatie op de website, of laat u telefonisch inlichten door de medewerkers van Primeurshop Bol.
Zij hopen dat uw beleving er
eentje voor een herhaling zal
worden!
Namens Ard Bol en alle medewerkers van Primeurshop Bol
wensen zij u fijne Kersdagen met
een onbezorgd culinair genot.
Primeurshop Bol vindt u aan de
Hagelingerweg 1, telefoon 0235378325, info@primeurshopbol.
nl. Zie ook www.primeurshopbol.nl.
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Suomi
organiseert
Sinterklaasloop

Loopbaancoach, dat werkt
De wereld verandert, en niet zo
zuinig ook. Politiek, financieel
economisch, demografisch en
cultureel. Grieken, Italianen én
Nederlanders krijgen bezuinigingen op hun bord. De veranderingen bedreigen banen en inkomens. Die situatie eist dat we
nieuwe vaardigheden leren, om
ander werk te kunnen doen. Dat
we leren nieuwe producten en
diensten te ontwikkelen, die inspelen op nieuwe behoeften. Dat
we productietechnieken ontwikkelen met lagere kosten. U
maakt meer kans op de arbeidsmarkt als u blijft leren. En een
onderneming wordt sterker als
medewerkers als groep, als team
kunnen leren, omdat een individu niet zoveel klaarspeelt. Maar
wacht even, leren als team?
Meestal gaat het bij leren in een
organisatie om POP’s: de Persoonlijke OntwikkelPlannen van
individuele medewerkers. Maar
hoe krijg je mensen in een team
zo ver dat ze niet alleen individueel maar ook samen leren?
Hoe zorg je in een organisatie voor een bewuste, systematische aanpak om in teamverband
nieuwe vaardigheden en verbeteringen te ontwikkelen? Het belangrijkste startpunt bij mensen
ligt in de eigen levensvisie of filosofie. Iemand die ervan overtuigd is dat hij na zijn opleiding
niet meer hoeft te leren en dat
hij alles al weet, die zal zich niet

snel verder ontwikkelen. Misschien zal hij onder druk van zijn
werkgever wel een cursus doen,
maar echte nieuwsgierigheid en
leren is er niet bij. In een organisatie ligt het startpunt bij het beleid, de ‘bedrijfsfilosofie’. Erkent
de leiding de menselijke ontwikkelmogelijkheden? Ziet het
management de noodzaak dat
teams leren? Als u medewerker
bent ga dan eens na: vindt u dat
u ‘klaar’ bent, of wilt u zich verder ontwikkelen? En wat doet
u concreet? En als u manager
bent: vindt u dat uw medewerkers zich als team verder zouden
kunnen ontwikkelen? Zo ja, met
welke aanpak ondersteunt u dat
praktisch?
Han van Kleef

www.loopbaanbegeleidingijmond.nl

Uniek in de regio

IJsfonduen nieuwe
trend in Het Zandhuis
IJmuiden aan Zee - Tijdens een
proeverij hebben Herman Koster
en Petra van der Linde van Het
Zandhuis hun heerlijke tapasen hamburgergerechten rond laten gaan. Het klapstuk was echter de introductie van LN2: ijsfonduen in vloeibaar stikstof.
Alle aanwezigen waren het erover eens dat dit een unieke ervaring was en dat het dessert
hierdoor een extra dimensie
kreeg. Een fantasie van velen om
zelf ijsbonbons te kunnen maken
is nu werkelijkheid geworden.
Met diverse verse fruitsoorten

en heerlijke room- en chocoladesausjes werden de meest uiteenlopende desserts gecreëerd.
Zeker weten dat Het Zandhuis
met dit unieke gerecht een glimlach op het gezicht van iedereen
weet te toveren.
Voor velen was het ook de eerste
keer dat zij tapas of echte hamburgers proefden. Veel gehoorde
opmerkingen waren dan ook: ,,Ik
wist niet dat burgers en tapas zo
lekker konden zijn!’’
Iedereen genoot en beaamde:
‘De Kennemerboulevard heeft
er met Het Zandhuis een nieuwe topper bij’.
Mocht u bij Het Zandhuis terecht
willen voor een heerlijke Tapasof Burgeravond en als afsluiting
genieten van ijsfondue, dan raden zij u aan telefonisch te reserveren. Het ijsfondue kan vanaf twee personen gereserveerd
worden. Prijs voor ijsfondue is:
13,50 per persoon. Maar met inlevering van de advertentie uit
deze krant krijgt u 1,50 per persoon korting. Het Zandhuis Kennemerboulevard 330, 1976 EH in
IJmuiden, telefoon 0255-523916
of 06-21516281, info@hetzandhuis.nl. Zie ook www.hetzandhuis.nl.

Ed Geels Fotografie
in nieuw pand
IJmuiden - Aan Lange Nieuwstraat 182, op de plaats waar
op 26 november de Woonplaze
IJmuiden zal worden geopend,
heeft ook Ed Geels inmiddels
een nieuw onderkomen betrokken. In het fraai opgeknapte
hoekpand heeft hij zijn fotostudio ingericht met, aan de wanden, voorbeelden van prachtige
portretten.
Maar niet alleen portretten behoren tot zijn specialiteit. Ed vertelt: ,, Hoewel ik in deze nieuwe
studio veel meer mogelijkheden
heb om mooie foto’s te maken,
krijg ik ook steeds meer werk op
het gebied van bedrijfsfotografie en huwelijksreportages.’’ En
zeker wat dit laatste betreft weten steeds meer mensen de weg
naar Ed Geels Fotografie te vinden vanwege zijn stijl van fotograferen. ,, Mijn fotostijl is anders en is gevormd door de beste bruidsfotografen van de wereld. Laatst was ik nog in Las Vegas om meerdere seminars en

workshops bij te wonen’’, aldus
Ed.
In samenwerking met Ben Rietdijk Sport heeft hij een nieuw initiatief opgestart waarbij iedere
maand de beste ballerina of judoka wordt geselecteerd. Van de
winnaars wordt door Ed een professionele fotoshoot verzorgd en
één van deze foto’s pronkt dan
de hele maand in de sportschool.
En voor volgend jaar heeft hij het
plan opgevat om workshops te
gaan starten hoe mensen moeten omgaan met een digitale
spiegelreflexcamera.
Op zaterdag,26 november, wanneer de officiële opening van de
nieuwe studio om circa 13.00
uur plaatsvindt door Sinterklaas,
heeft Ed een speciale openingsaanbieding. Mensen die, alleen op deze zaterdag, een fotoshoot voor het hele gezin bestellen, krijgen deze aangeboden
voor de speciale prijs van 25 euro. Meer informatie is te vinden
op www.edgeelsfotografie.nl

Santpoort-Noord - Op zondag
4 december organiseert Atletiekvereniging Suomi dit jaar weer de
Sinterklaasloop met recreatielopen over 5 en 10 kilometer en een
jeugdloop van 1 kilometer. De
jeugdloop vindt plaats op de atletiekbaan en start om 10.45 uur.
De trimlopen starten om 11.00
uur op sportpark Groeneveen. De
kosten zijn 5 euro voor de 5 en
10 kilometer en 2 euro voor de
jeugdloop. Inschrijven is mogelijk
in de kantine van AV Suomi vanaf
9.30 uur tot een kwartier voor de
start. Er is een leuke ‘Klaas’-herinnering voor iedereen. De loop
wordt gesponsord door Praktijk
voor Fysiotherapie Ben Ebbeling.
Zie ook www.avsuomi.nl.

Schoenpakketje maken
op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Maak een pakketje met lekkers voor het paard van
Sinterklaas. Dat kan op Informatieboerderij Zorgvrij in. Het knutselen
van de lekkernij is op woensdagmiddag 30 november tussen 13.30
en 15.30 uur. De kosten zijn 2 euro.
Informatieboerderij Zorgvrij ligt aan
de Genieweg 50 in Spaarnwoude
(Velsen-Zuid), 023-5202828. Zie
ook www.spaarnwoude.nl.

Met 117 km/u
over de N208

Oyama doet het goed
Velserbroek - De judoka’s van
Oyama hebben afgelopen zondag
op de tweede ronde van het judotoernooi in Leimuiden erg goed
gepresteerd.
De broertjes Tieko (-25 kg) en
Mees Krijgsman (-30 kg) werden
kampioen door al hun judopartijen te winnen. Tweede plaatsen
werden behaald door Wago Matitaishvili (-65 kg) en Ruben Dekker

(-69 kg). Thom Boland (-28 kg),
Chris de Groot (-35 kg), Maarten
Boele (-25 kg) en Niels van Tunen
(- 40 kg) gingen met een bronzen
medaille naar huis. De dames van
het Oyama dansenteam waren afgelopen zaterdag present bij de
intocht van Sinterklaas in zowel
Driehuis als in Velserbroek. Zij
verzorgden een dansshow speciaal voor Sinterklaas.

Regio - Op de Ommering (N242)
in Alkmaar werd vorige week
donderdag de aandacht van de
onopvallende
videosurveillanten getrokken, toen er een auto
met hoge snelheid langs reed. Ter
plekke is daar de maximum toegestane snelheid 80 km/u, na meting bleek de bestuurder gemiddeld 118 km/u te rijden. De 43-jarige man uit Enkhuizen kreeg een
bekeuring voor de snelheid. Ook
een 30-jarige motorrijder kreeg
de nodige aandacht van de videosurveillanten, nadat hij ruim
40 km/uur te hard had gereden
op de N208 in Santpoort-Noord.
Ter plekke is de maximaal toegestane snelheid 70 km/u.

pagina 16

24 november 2011

Japanse dag bij Mazda

Damster Lieke
Vis naar WK in
Wit-Rusland
Velserbroek - Vorig jaar won Lieke Vis na het scholendamtoernooi in Velsen gratis damlessen
bij DCIJ. Die lessen zijn kennelijk
goed besteed, want na geslaagde
Noord-Hollandse en Nederlandse
damtoernooien is Lieke nu geselecteerd voor het WK jeugddammen in Wit-Rusland. Van 2 tot 11
januari 2012 speelt zij samen met
nog vijf Nederlandse jeugdkampioenen voor de eer van ons land.
Toch blijft Lieke er heel gewoon
onder. En ook haar moeder Lotte
relativeert het verhaal. ,,Ze heeft
haar leeftijd mee’’, zegt deze. ,,Andere kinderen die wonnen zouden
volgend jaar te oud zijn voor deze welpenkampioenschappen. En
weer andere kinderen konden niet
naar Rusland.’’ De kosten voor het
damreisje moeten door de ouders
zelf betaald worden. Maar Lotte
en Lieke zien het als een prachtig
avontuur. Opa en oma gaan ook
nog mee als fans. Lieke is in oktober 8 jaar geworden en damt op
basisschool De Ark in een van de
teams. Dat deed ze vorig jaar zo
aardig, dat haar team won. Omdat
Lieke daarbij bijna al haar wedstrijden won, kreeg ze als bonus
de damlessen bij DCIJ. Inmiddels
is Lieke al drie damdiploma’s rijk
en speelt ze wekelijks haar partijen bij de damclub aan de Eksterlaan in IJmuiden. Hoewel ze een
van de jongste dammers van de
club is, weet ze andere dammers
regelmatig te verslaan. Haar broer
Martijn, ook bij DCIJ, is de enige
in huis die haar nog kan verslaan
met dammen. Lieke vindt dammen
‘gewoon leuk’. En als ze een keertje verliest vindt ze dat ook niet
erg, hoewel winnen wel erg leuk
is. Naast dammen doet Lieke aan
voetbal, bij OG, gym en gitaarspelen. Met Martijn en nog wat vrienden gaat ze elke vrijdagavond met
plezier naar de damclub. Of dat
gezellig is? ,,Je kan toch niet in je
eentje dammen!’’ zegt Lieke bijdehand. (Karin Dekkers)

Te hard op A9
Regio – Politiemensen controleerden vorige week donderdag
tussen 18.30 en 22.00 uur op de
A9 op snelheid. Bijna eenderde
van de passerende voertuigen
reed harder dan de daar maximaal toegestane snelheid.

Velserbroek - Bij Mazda RC
in Velserbroek hecht men veel
waarde aan goed vakmanschap
en u kunt hiervan de vruchten
plukken. De winterperiode is bij
uitstek de tijd voor klanten om
extra onderhoud aan hun Mazda te laten verrichten. Niemand,
aldus brandmanager Hans Touw,
zit te wachten op startproblemen, slecht werkende ruitenwisserbladen en bevroren ruiten.
U kunt uw Mazda dan ook onderwerpen aan een Mazda wintercheck, voor een grondige
controle van alle aspecten van
uw auto die juist in de winter extra belangrijk zijn: van de remmen en de banden tot en met
het koelvloeistofpeil.
Zoals u van Mazda gewend
bent, hoeft goed vakmanschap
niet duur te zijn. Als u de voucher uitprint via www.mazdacheck.nl/winter dan betaalt u
slechts 14,95 euro. Vul op deze
site uw gegevens aan en maak
kans op een nieuwe iPad2 of één
van de 10 digitale fotocamera’s.
U vindt de uitslag vanaf week 50
op www.Mazda.nl en u ontvangt
deze in uw e-mailbox.
Men hoopt u binnenkort te ontmoeten in de garage aan de
Kleermakerstraat 63. Om lange
wachttijden te voorkomen adviseert Hans Touw u om eerst
een afspraak te maken met Rob

Kurth via telefoonnummer 0235132940.
Mazda RC Velserbroek organiseert op zondag 27 november
van 12.00 tot 17.00 uur een Japanse Dag. Op deze dag ademt
deze vestiging de sfeer uit van
het authentieke Japan en kunt
u onder het genot van heerlijke
traditionele gerechten genieten
van de Japanse gastvrijheid. Ook
de jongeren zullen op deze dag
niet vergeten worden.
Overheerlijke verse Sushi zal
door Geisha’s worden geserveerd waarbij uiteraard ook een
glaasje Sake of Japans bier gedronken kan worden. En natuurlijk mag ook de Japanse techniek op deze dag niet ontbreken. Mazda introduceert Skyactiv-technology. Die zorgt voor
een aanzienlijke daling van het
brandstofgebruik en een daarmee samenhangende vermindering van de CO2-uitstoot, zónder het fijne rijgedrag van de auto aan te tasten. Ook de buitenkant van uw auto wordt op deze dag niet vergeten. Tijdens diverse workshops kunt u kleine
beschadigingen, zoals krasjes,
deukjes en raampitten, door ervaren specialisten laten repareren.
De toegang tot deze Japanse
dag is voor alle klanten van Mazda RC Velserbroek geheel gratis.

Velsenaar maakt unieke meubels

Marquess Meubelkunst
naar Miljonair Fair
Velsen - Marquess Meubelkunst neemt deel aan de
tiende editie van de Miljonair
Fair. Op deze jubileumeditie
zal de onthulling plaatsvinden van de’ Kokiri Champagnetafel’, een prestigieus ontwerp dat tien jaar geleden
zijn oorsprong heeft gevonden in Nieuw-Zeeland.
Marquess Meubelkunst ontwerpt en maakt exclusieve boutiquemeubels passend bij elk
interieur en leefstijl. De eigenaar en ontwerper, Marcus
Jones, heeft veel van de wereld gezien en is geïnspireerd
geraakt door verschillende culturen. Sinds acht jaar woont hij
in Nederland, Velsen, en heeft
nu eindelijk de mogelijkheid om
een deel van de ‘Kokiri collectie’
aan de wereld te laten zien. ,,Je
kunt wel zeggen dat ik het nodige geduld nodig had om deze droom waar te maken’’, aldus
Marcus Jones. ,,Ik ben erg trots
met de gelegenheid om deze
prachtige tafel ten toon te stellen. Het heeft de potentie om
een collectie van wereldklasse
te worden. Gedurende de periode dat ik in Nieuw-Zeeland
woonde, kreeg ik een visioen
van dit ontwerp. En alles wat ik

wilde was dit tot leven brengen.
Dit ontwerp heeft een decennium lang gewacht om geboren
te worden.
Het is mijn ode aan Nieuw-Zeeland. Meubels maken en ontwerpen is mijn passie, mijn leven. Ik heb nooit iets anders
willen doen. Mijn ambitie is dan
ook om één van de beste meubelmakers- en ontwerpers ter
wereld te worden en mijn kennis over te dragen aan degenen die net zo gepassioneerd
zijn als ik.’
De Miljonair Fair vindt plaats
van 9 tot 12 december in de
Amsterdam RAI. Marcus zal zijn
‘Kokiri Champagnetafel’ exposeren in ‘The Gallery’.

OXI Restobar opent
deuren in IJmuiden
IJmuiden - Vanaf vrijdag 25 november, is het dan zover dat na
een ingrijpende verbouwing en
renovatie van het pand, restaurant OXI Restobar aan de Wijk
aan Zeeërweg 31 haar deuren
voor de eerste gasten opent. Het
prachtig verbouwde en ingerichte
restaurant biedt, met 28 zitplaatsen, een intieme sfeer en heeft
ook nog de mogelijkheid om in
een kleine tuin plaats te nemen.
Een grote glaswand biedt een
doorkijk vanuit het restaurant
naar de tuin waarbij het lijkt, door
hetzelfde meubilair en verlichting,
of beide ruimtes naadloos in elkaar overlopen.
Karin Van Houten, eigenaresse, en chef kok Delano Chiattone vertellen enthousiast over
hun plannen met het restaurant.
,,Onze insteek is dat de gasten de
avond gezellig bij ons doorbrengen en dat ze desgewenst lekker
kunnen natafelen. Wil men om
zeven uur aan tafel en om elf uur
weer naar huis dan is dat geen
enkel probleem. Een tafelreservering geldt dus in principe voor de
hele avond maar als mensen toch

eerder weggaan kunnen nieuwe
gasten natuurlijk aanschuiven’’,
aldus Karin.
Delano, die het in de keuken voor
het zeggen heeft, vult aan: ,,We
bereiden alles zelf, zoals salades
en sausjes, met dagverse ingredienten. Ik houd zelf van een mooi
stuk vlees van goed formaat en
één van onze specialiteiten is dan
ook de ‘Ierse Tournedos’. Maar we
hebben natuurlijk ook dagverse
vis en als voorgerecht past dan
heel goed onze bijzondere ‘Fantasie van Zalm’. Mijn uitgangspunt is mede om te proberen met
verrassende smaken onze gasten
te verrassen.’’
Wisselend met de seizoenen is
het de bedoeling om elke drie
maanden met een andere menukaart te komen. Voor het kerstmenu op eerste Kerstdag ligt de
menukeuze, acht gangen, natuurlijk al vast. Er zijn nog enkele tafels beschikbaar en om te reserveren kunnen gasten bellen:
0255-757555. Oxi Restobar is, afgezien van maandag en dinsdag,
vijf dagen in de week geopend
vanaf 16.00 uur.

Aangepaste dressuurproefjes verreden bij HCV
Velsen-Zuid - Zondag 20 november organiseerde manege Hippisch Centrum Velsen
a(angepaste) dressuurproefjes
voor de jongste ruiters. Vijfentwintig leerlingen van de manege hadden zich voor de wedstrijd ingeschreven. De spanning was af te
lezen van de ruiters die voor het
eerst een dressuurproefje reden.
In de gezellige foyer van de manege waren veel ouders en famillie meegekomen om te kijken naar
de dressuurverrichtingen van de
ruitertjes. In de rubriek A3 mocht
Kayleigh Snijder met Midnight de
eerste prijs in ontvangst nemen
met 229 punten. Amber Tervoort
met Lucky werd knap tweede met
222 punten en Djenna van Veen
met de pony Diva behaalde uiteindelijk de derde prijs met 214 punten. Daarna volgde de A2 proef.
Hier werd eerste Noa van Kaam

met Kiss Me met 104 punten. Een
fraaie tweede plaats was voor
Mees Visser met Kiss Me met 99
punten en tot slot werd Liselotte
Wakkers met Rodeo derde met 97
punten. Tot slot de A1 proef voor
de jongste ruiters. Een spannende aangelegenheid voor zowel de
kinderen als de ouders. Mijs Hamers met de pony Leo werd knap
eerste met 72 punten. Een tweede
plaats was er voor Shanna Wubbolts met Kiss Me met 71 punten
en Amber Post mocht het witte rozet mee naar huis nemen voor de
derde plaats.
Zondag 27 november brengt Sinterklaas en zijn Pieten om 16.00
uur een bezoek aan de manege.
Vooraf, om 15.00 uur, wordt er
voor de jeugd een pepernoten
kinderbingo georganiseerd. Zie
ook www.hippischcentrumvelsen.
nl.
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OTK speelt ‘Koning van
Katoren’ in Schouwburg

Tappunten met
kraanwater
Velsen - Half oktober heeft de
fractie van GroenLinks aan het
college vragen gesteld over
kraanwatertappunten in de gemeente. Inmiddels heeft het college geantwoord dat zij positief
tegenover dergelijke tappunten
staan. Dit mits de kosten worden gedragen door de initiatiefnemers. GroenLinks vindt dit
erg jammer, daar tappunten met
kraanwater zorgen dat er veel
minder plastic waterflesjes in de
vuilnisbak terechtkomen en ook
het dure vervoer van gebotteld
water vermindert. Er wordt in het
antwoord gerefereerd aan een
winkelier, die ook het initiatief
onder de aandacht van het college heeft gebracht. Of het college deze winkelier direct als initiatiefnemer ziet is onbekend.
De fractie van GroenLinks hoopt
nu dat er vanuit de Velsense gemeenschap, initiatieven getoond
worden om dergelijke kraanwatertappunten te realiseren.

kienavond bij
Felison Brass
Velsen-Noord – Ook dit jaar organiseert Felison Brass, op 10
december in Dienstencentrum
Watervliet, Doelmanstraat 34,
weer haar jaarlijks terugkerende kienavond. Leden van Felison
Brass zijn al maanden bezig met
de voorbereidingen. De prijzen
zijn ingekocht en het belooft dit
jaar weer een spectaculair gevulde prijzenpot te zijn. De loterij overtreft dit jaar alle verwachtingen, want naast de luxe prijzen die tijdens de loterij te winnen zijn is de hoofdprijs er één
om van te watertanden: een échte Apple iPad 2! Kaarten à 1 euro zijn verkrijgbaar bij de familie
Joustra, Melklaan 47 of de familie Boer, Gildenlaan 4, beide te
Velsen-Noord. Op de avond zelf
zijn kaarten aan de zaal verkrijgbaar (zolang de voorraad strekt).
De zaal is geopend vanaf 19.00
uur, het kienen begint om 19.30
uur.

Unicef
Velsen - Deze maand gaat de
Unicef-verkoop weer van start.
In diverse winkels en op markten zullen de vrijwilligers klaar
staan met Unicef-spullen. Dit zal
op de volgende punten en data
plaatsvinden. Albert Heijn IJmuiden: vrijdag 2, zaterdag 3, vrijdag
9, zaterdag 10, vrijdag 16 en zaterdag 17 december van 10.00
tot 16.00 uur. Op de kerstmarkt
in Haarlem: 11december van
9.00 tot 18.00 uur. Op de kerstmarkt in Santpoort-Noord: 11
december van 10.00 tot 16.00.
Voor meer informatie over de
verkooppunten en –data of als
u vrijwilliger wilt worden, kunt
u kijken op www.unicef-vrijwilligers.nl.

‘Our House’ van De Jonge Stem

Piepjonge cast zit
boordevol talent
IJmuiden - Twee avonden lang
was het volop genieten in Stadsschouwburg Velsen met de musical Our House van musicalgroep
De Jonge Stem. Op de aanstekelijke muziek van Madness liet
de piepjonge cast zien vol talent te zitten. Het hele plaatje
klopte. Kleur, choreografie, decors, muziek en zang vormden
een werveling van gebeurtenissen die het publiek wist te boeien en af en toe voor lachsalvo’s
zorgde. Our House is een musical vol vaart. Dankzij een goede
casting waren de rollen op het
lijf geschreven van Jop van Gennip (Joe Rossi) en Christa Moerdijk (Sahra). Maar ook de bijrollen werden fantastisch vorm gegeven. Wat vooral opviel was de
goede mimiek van de jonge acteurs, waardoor je het verhaal ingetrokken werd.
Het succes van ‘Our House’ is
mede te danken aan regisseur
Jedidjah Julia Noomen die Our
House naar Nederland haalde en kundig vertaalde. En ook
choreograaf Annemarie Libbers
mag hier genoemd worden voor

haar geweldige werk, evenals artistiek leiders Ineke Wentink en
Bas Jongsma.
Maar de meeste eer mag naar
de spelers zelf die samen een
geweldige voorstelling hebben
neergezet. Jammer dat af en toe
het geluid wegviel en dat een
enkeling zo snel sprak dat het
niet te volgen was.
Het verhaal draait om Joe Rossi, een jonge knul die steeds voor
de keuze tussen goed en slecht
staat. Zijn overleden vader fungeert als zijn geweten. Het grappige, maar ook ingewikkelde van
Our House is dat beide keuzes
van Joe worden doorgespeeld,
zodat nu eens de zwarte en dan
weer de witte Joe speelde. Wie
het even niet meer wist kon kijken naar de deuren in het decor,
die door zwart of wit aangaven in
welk leven Joe zat.
Na veel moeilijke keuzes komt
het uiteindelijk allemaal weer
goed met Joe en staat hij met
een stralende bruid op het podium. De Jonge Stem heeft laten
zien te beschikken over veel talent. (Karin Dekkers)

Jan van Kaam 50 jaar lid
van Cantemus Domino
IJmuiden - Na in zijn jeugd lid
te zijn geweest van het knapenkoor van de Gregoriusparochie in
IJmuiden, kwam hij 9 november
1961 bij het mannenkoor Cantemus Domino. In de loop der jaren is het koor uitgebreid tot een
gemengd koor en daarin is Jan
een steunpilaar. Zowel als zanger
maar ook als man die zorgt dat
bij iedere viering de juiste muziek
in de mappen terug te vinden is.
In het verleden zong hij een keer
solo samen met de bekende musicus Jules de Corte, die met medewerking van het kerkkoor, een
single opnam. En dat kan niet iedereen zeggen. De waardering
van de parochie is afgelopen zondag vertolkt door de vice-voorzitter van de kerk, de heer P. Rijerse.
De vriendin van de jubilaris spelde de versierselen op van de Ne-

derlandse Sint Gregoriusvereniging (het orgaan voor kerkmuziek
van het Bisdom Haarlem-Amsterdam) Afgesloten werd met een
welgemeend ‘Lang zal hij leven’.

Velsen - Als Sinterklaas in het
land is begint het bij de kinderen van de openbare basisscholen in Velsen weer te kriebelen.
Niet alleen omdat de Sint zoveel mooie cadeaus en lekkers
mee brengt maar ook omdat het
dan al weer bijna tijd is om naar
de Stadsschouwburg Velsen te
gaan voor het traditionele Sinterklaastoneel van de Onderwijzers Toneelvereniging Kennemerland. Dit jaar wordt ‘Koning
van Katoren’ gespeeld op 30 november en 1, 2 en 3 december,
aanvang 19.30 uur.
De juffen en meesters zijn sinds
augustus weer druk aan het repeteren voor de inmiddels 63ste
(!) voorstelling. Dit jaar spelen zij
‘Koning van Katoren’, oorspronkelijk geschreven door Jan Terlouw.
OTK-regisseur Bram Bart, bij het
grote publiek vooral bekend als
de stem van Bob de Bouwer en
de stem Bram op de TomTom,
heeft speciaal voor de toneelspelende onderwijzers het boek
van Terlouw bewerkt tot een eigentijdse versie. Hierdoor is het

niet alleen erg leuk voor kinderen maar is er een versie ontstaan die ook ouders, opa’s en
oma’s en andere toneelliefhebbers zal aanspreken.
Koning van Katoren gaat over
de 17-jarige Stach die koning
van Katoren wil worden. Sinds
de dood van de vorige koning is
er nog nooit een nieuwe koning
gekomen. Om koning te worden
moet Stach zeven opdrachten
vervullen. De zeven opdrachten
die de ministers echter voor hem
bedenken blijken haast onhaalbaar! Zal Katoren ooit een nieuwe koning krijgen?
De kinderen van de openbare
basisscholen en hun juffen en
meesters hebben inmiddels een
uitnodiging gekregen om naar
dit stuk te komen kijken. Wilt u
ook genieten van Koning van Katoren? Bestel dan tijdig uw kaarten (slechts 7,50 euro per stuk).
Deze zijn verkrijgbaar bij de Velsense openbare basisscholen of
via de geheel vernieuwde website van de Stadsschouwburg Velsen: www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Akoestische jamsessie
in De Halve Maan
Santpoort-Noord - Woensdag
30 november is er wederom een
akoestische jamsessie in Muziekcafé De Halve Maan aan de
Hagelingerweg 36.
Muzikanten en sing- en songwriters zijn weer van harte welkom. Zij worden bijgestaan en

ondersteund door het gebruikelijke sessie-team.
Het kan weer druk worden, dus
meld je van te voren aan via annebelvanwijk@gmail.com. Dirk
en Martine ontvangen iedereen
weer hartelijk van 20.00 tot 23.00
uur. De toegang is gratis.

Film ‘Pina’ in het WT
IJmuiden - Zondag 27, om
14.30 uur en woensdag 30 november, om 20.30 uur, kunnen
filmbezoekers met korting naar
de film ‘Pina’ in het Witte Theater aan de Kanaalstraat 257.
‘Pina’ is een superieure dansregistratie en een eerbetoon aan
de Duitse moderne dans-goeroe Pina Bausch (1940–2009).
Ze veranderde de taal van de
dans met haar multimediale
creaties waarbij de emoties van
de kijker aangesproken werden. Wim Wenders neemt het
publiek mee op een sensuele en visueel adembenemende ontdekkingsreis op het podium van het legendarische dansensemble maar ook buiten het
theater; de stad Wuppertal en
omgeving.
Deze plek was de thuishaven

van Pina Bausch waaruit ze
meer dan 35 jaar haar creatieve kracht haalde.

2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘pina’ op 27 november om
14.30 uur en 25 november 2011 om 20.30 uur.
Bon is geldig voor 2 personen

pagina 22

24 november 2011

Sinterklaas schiet
World Servants te hulp

Klootschieten
Velsen-Zuid – Zaterdag was er
PK en gewoon gooien voor de
klootschieters van sportvereniging Full Speed. Voor het gewone
spel waren er zes spelers present,
verdeeld in twee teams. De omgekeerde koeienroute was voor hen
het aangewezen parcours. Team
2 met Jan Sch., Elly en Lina werd
eerste met 71 schoten en 42 meter. Team 1 met Sonja, Willem en
Rob werd tweede met 83 schoten
en 9 meter. Met het PK gooien op
de straatbaan werd Jan St. eerste
met 23 schoten en 3 meter, tweede
werd Dirk met 25–11. Derde werd
Dries met 25–4. Vierde werd Harm
met 26–9. Vijfde werd Bertus met
28–10. Zesde werd Ton met 30–39.
Zevende werd Ina met 35–2. Op
het Bospad werd Dirk eerste met
11–47, tweede werd Jan St. met
12–50. Derde werd Harm met 12–
50. Vierde werd Bertus met 13–40.
Vijfde werd Ton met 13–25. Zesde werd Dries met 14–45. Zevende werd Ina met 17–10. Bij het betreden van het clubhuis zei Dries
dat de Amsterdamseweg afgesloten is, wegens asfalteren. Hij zei
dat je via Rutte wel kan rijden. Wat
doet Dries: ‘Er is weinig verkeer te
zien, ik rij gewoon via de Amsterdamseweg.’ Helaas moest Dries
bij de tunnel de buis naar Beverwijk nemen. Het werd een latertje, maar de pret was er niet minder om. Wilt u ook eens omrijden,
meld u aan bij klootschieten en
bel Harm Jongman 0255–514780
of Ton Boot 0255–510085 of kijk
op de website www.svfullspeed.nl

Cliëntenraad
zoekt leden
Velsen - In de cliëntenraad participeren vertegenwoordigers van
de cliënten van de afdeling sociale zaken. In de afgelopen jaren is cliëntenparticipatie een begrip geworden dat niet meer is
weg te denken. Overal wordt de
roep om inspraak (medezeggenschap) groter. Het gaat vooral om
die situaties waarin de cliënt min
of meer afhankelijk is. In de gemeente Velsen kreeg deze vorm
van inspraak in 2000 gestalte. De
toenmalige gemeentelijke sociale
dienst formuleerde toen de wens
om, naast alle individuele klantcontacten, ook op beleidsmatig
niveau met haar klanten in gesprek te komen. Na overleg werd
in maart 2000 de cliëntenraad geinstalleerd. De leden van de clientenraad zijn ervaringsdeskundigen en onderhouden nauw
contact met hun achterban. De
gemeente maakt dankbaar gebruik van de suggesties en adviezen die zij leveren voor het te
formuleren beleid, dat daarmee
immers beter kan worden afgestemd op de vragen en behoeften
van de doelgroep. Bent u op enigerlei wijze cliënt van sociale zaken en spreekt het u aan om ook
mee te praten, dan kunt u telefonisch contact met opnemen met
Cliëntenraad Velsen voor meer
informatie via 06-20294234.

Eva ‘Pupil van de Week’
Driehuis - Zondag 13 november was Eva Tervoort, zowel bij
de Heren 1 als bij de Dames 1
van RKVV Velsen, de ‘Pupil van
de Week’.
De heren behaalde met een
eindstand van 2–2, één punt te-

gen Meervogels uit Akersloot.
De dames speelden 2e klasse en
behaalde zondag met een eindstand van 6-2, drie punten tegen De Blokkers uit Blokker. Eva,
die zelf in de F4 speelt, bracht bij
beide wedstrijden geluk.

Velsen - De plaatselijke groep
World Servants Velsen ontving
in oktober een brief van Sinterklaas. De goedheiligman heeft
deze groep al twee maal eerder geholpen met het inzamelen van geld voor hun ontwikkelingswerk.
‘Voorgaande jaren waren een
groot succes, ik ontving veel leuke reacties en complimenten!’,
vertelde de Sint. Daarom wil hij
de groep World Servants Velsen
ook dit jaar gaan helpen. Sinterklaas gaat hiervoor extra huisbezoeken afleggen. Wanneer u
aan de Sint belooft dat u 35 euro
schenkt aan World Servants Velsen dan komt hij, bij u, 20 minuten op bezoek. Deze bezoeken
zijn op 3, 4 en 5 december (respectievelijk vanaf 12.30, 13.30

en 16.30 uur). Wilt u graag dat
de Sint langskomt, dan kunt u
de Sint mailen via sinterklaas@
worldservantsvelsen.nl.
World
Servants Velsen is voor het vijfde
jaar actief om als groep geld in te
zamelen voor ontwikkelingsprojecten van World Servants, die zij
zelf gaan uitvoeren. In voorgaande jaren hebben zij in totaal dertien jongeren kunnen uitzenden,
waarmee zij maar liefst elf projecten hebben weten te ondersteunen. Ook dit jaar zullen drie
tot vijf jongeren worden uitgezonden. Hiervoor is per persoon
een bedrag van 2400 euro nodig.
Hiermee zullen zij in Ghana en
Tanzania gaan bouwen aan klaslokalen, woningen en toiletten.
Meer informatie kunt u vinden
op www.worldservantsvelsen.nl

Gemeentelijk grondbeleid mag wel actiever
Velserbroek - De fractie van
GroenLinks Velsen wil een grotere rol voor de gemeenteraad,
waar het grondbeleid betreft. Dit
strookt overigens met het rapport
van Twynstra Gudde over grondbeleid, die een kaderstellende rol
van de raad voorstellen en een
Meerjaren Perspectief Grondbeleid.
GroenLinks Velsen wijst op het
Startdocument
bestemmingsplan bedrijventerrein Velserbroek,
waarbij de gemeente ingaat op
initiatieven van ondernemers.
GroenLinks wil weten of deze initiatieven passen in de Visie Velsen 2025. Ook willen zij weten of
deze initiatieven mogelijk elders

in de gemeente kunnen worden
uitgevoerd, op braakliggend terrein of in leegstaande panden.
Een hotel/casino zou bijvoorbeeld meer passen in de kuststrook dan in Velserbroek, waar
nauwelijks horeca is. Ook vragen
zij zich af of een hotel in Velserbroek de plannen Kustvisie ondermijnen. En worden de wensen voor de invulling van het bedrijventerrein vergeleken met andere bedrijventerreinen? Ook het
bundelen van bepaalde bedrijfsactiviteiten (auto’s, meubels) kan
interessant zijn en meer klanten
trekken. GroenLinks wil graag
dat de raad meer inbreng heeft
op deze terreinen.

Jan Campertschool in
Sinterklaassfeer gebracht
Driehuis - Vorige week woensdag
is de school in Sinterklaassfeer
gebracht. Talloze ouders hebben
daarbij geholpen. Er hangen weer
slingers en cadeautjes, er is een
zitje bij de openhaard waar de Sint
even uit kan rusten. Op de ramen
van de kleutergymzaal, die je van-

af de weg kan zien, is een prachtige schildering gemaakt. De pietjes
rijden daar op de daken met het
paard van Sinterklaas. Ze hebben
een grote kar met cadeautjes mee
en zijn op weg naar alle kinderen
van de Jan Campertschool. Dat
worden weer spannende tijden.

Laatste lootjes voor Henk
Velsen-Zuid - Op het plein bij
de Oosttribune van Telstar stond
afgelopen vrijdag voor het laatst
Henk Bos met de secondenloten
van de supportersvereniging Telstar.
Een loterij die er, ondanks de
uitslag van 2-5, voor zorgde dat
er toch nog 7 mensen iets vrolijker naar huis gingen, vanwege de door hun gewonnen geldprijs. Grote kans dat die lootjes
bij Henk vandaan kwamen. Henk
Bos was immers na 16 jaar zeer
trouwe dienst een bekend gezicht voor de gemiddelde Telstar
supporter. Iedereen die wel eens
een gokje wilde wagen en richting de Oosttribune ging kwam
langs Henk. Door verhuizing

geeft hij nu de pijp aan Maarten
(of beter Johan Visser die zijn
stek gaat innemen op het voorplein). Naast de secondenloten
was Henk Bos sowieso zeer actief rond of in de supportersvereniging van Telstar. Zo heeft hij
in het bestuur gezeten, heeft in
de redactie van het clubblad gezeten, was mede redacteur van
het jubileum nummer van het
clubblad en heeft meegewerkt
aan diverse enquêtes vanuit de
supportersvereniging Telstar.
Als dank voor deze enorme inzet
en zijn 16 jaar loten verkopen is
Henk in de algemene ledenvergadering benoemd tot het allereerste lid van verdienste van de
supportersvereniging Telstar.

IVN Strandexcursie
IJmuiden - Op zaterdag 26 november organiseert het IVN ZuidKennemerland onder leiding van
IVN-Natuurgidsen een leuke
strandexcursie voor jong en oud
op het strand van IJmuiden. Laat
u eens verrassen door de dingen die langs de vloedlijn te vinden zijn! We gaan kijken langs de
vloedlijn rond laagwater. Want
dan vind je meer leuke en interessante vondsten op het strand!
Het aardige van het strand is dat

er altijd wel iets te zien of te vinden is, zeker in de herfst! Wie
eens lekker wil uitwaaien en interessante dingen wil weten over
het strand is van harte welkom.
Vertrek om 11.00 uur bij de eindpunt van bus 4 en 82 achterin de
jachthaven. Deelname is gratis.
Warme kleding en goed schoeisel
aanbevolen! Aanmelden vooraf is
niet nodig. Informatie: Yneke Bettink, 023–5254995. Zie ook www.
ivn.nl/zuidkennemerland.
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Bijeenkomst
Progressieve Jongeren

Linke Binke
in Stage Café
IJmuiden - De Beverwijkse Linke Binke spelen nummers op
een eigenzinnige wijze met een
knipoog naar een nostalgisch en
caribisch sfeertje. Een optreden
waarhet publiek bij betrokken
wordt, en na een avondje uit hun
dak te zijn gegaan met een glimlach weer huiswaarts keert. De
Linke Binke zijn de link tussen
het leeftijdsoverschrijdende, en
het drempelverlagende. Muziek
maken, het beleven en genieten ervan is wederzijds en tijdloos. Het repertoire is een reisje
door de tijd van oude filmsongs
tot rock en roll klassiekers. Linke Binke zijn: Paul Freid - Willem
Visser - Burt v/d Meij - Hans Oldenburg, die hun roots hadden
bij onder andere Bintangs, La
Stampa, Workmates, Paul Freid
Band. Het foyerconcert begint
om 17.30 uur. Toegang is gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 257.

Zwarte pietenvoetbal
Velsen-Zuid - Het Zwarte Pietenelftal is weer in het land en ze
gaan vrijdag voetballen tegen de
vv IJmuiden mini’s en F-pupillen.
Het Zwarte Pietenelftal heeft het
hele jaar geoefend tegen clubs
als Real Madrid en Barcelona en
het schijnt dat zelfs Messi ingehuurd wordt om de vv IJmuidenjeugd een keer te verslaan. Tot
nu wist de jeugd van vv IJmuiden steeds het Zwarte Pietenelftal met ruime cijfers te verslaan.
Dus de zwarte pieten zijn gebrand op revanche. De wedstrijd
vindt plaats op vrijdag 25 november op sportpark Schoonenberg om ongeveer 18.15 uur. De
kinderen arriveren rond 17.15 uur
en zullen dan eerst gezamenlijk
een sportmaaltijd nuttigen. De
warming up vindt plaats in de
kantine tijdens een stukje straattheater waarna rond 18.15 uur
de strijd zal losbarsten. Uiteraard
zal Sinterklaas ook nog langskomen om zijn Zwarte Pieten aan
te moedigen. De avond wordt afgesloten met een spannende loterij met mooie prijzen. Iedereen
is vanaf 18.15 uur welkom.

Oogcollecte
IJmuiden - Oogaandoeningen kunnen ons allemaal treffen,
daarom is onderzoek hard nodig.
Het gaat daarbij om onderzoek
naar oorzaken en behandeling
van aandoeningen die te genezen
zijn. En om onderzoek naar aanpassingen die het leven bij blijvende slechtziendheid of blindheid makkelijker maken. Ondanks
de noodzaak ervan blijven veel
onderzoeksprojecten liggen door
geldgebrek. Om daar iets aan te
doen, gaan collectanten van 28
november tot en met 3 december
op pad om geld in te zamelen Zie
ook www.oogcollecte.nl.

Expo IJmuidense natuurfotograaf op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Op Informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude is momenteel een prachtige
foto- expositie te zien van Gijs
Hensen. De hobby’s van deze
IJmuidenaar zijn fotografie en
de natuur. Hij maakt haarscherpe foto’s van met name vogels,
dieren en landschappen. ,,Ik tref
het maar met zoveel diversiteit
aan natuur in de buurt”, aldus de
fotograaf. ,,Soms weet ik dat er
bijvoorbeeld ergens een uil zit en
kan dan uren wachten om de vogel te zien en, zo mogelijk, mooi
op de foto te krijgen. Dit laatste
lukt ook wel eens niet. Onlangs
zag ik vanuit de auto een groene
specht maar op een plek dat het

onmogelijk was om te fotograferen. Uitstappen heeft dan geen
zin want dan is de vogel letterlijk
en figuurlijk gevlogen.”
Op Zorgvrij hangen foto’s van
vogels, die allen in Spaarnwoude zijn gefotografeerd. De kijker zal verrast zijn over de soorten vogels die in Spaarnwoude
voorkomen. En dan te bedenken
dat deze expositie nog maar een
greep is uit de daar voorkomende vogel- en diersoorten.
De bijzondere expositie is nog
tot eind december te zien. Informatieboerderij Zorgvrij ligt aan
de Genieweg 50, 023-5202828,
www.spaarnwoude.nl. Zie ook
www.gijshensen.com.

Ik heb een tijdje een bijstandsuitkering gehad. Dat ging 3 à 4
maanden goed en toen kreeg ik
een brief voor een rechtmatigheidsonderzoek van de sociale
dienst van de gemeente.
Ik moest toen allerlei papieren meenemen, onder andere mijn afschriften. Ik heb zelf
geen printer dus heeft een tante het verzorgd. Maar mijn tante
heeft toen verkeerde gegevens
ingevuld waardoor mijn bankrekening geblokkeerd werd. Ik
ben toen naar de bank gegaan
om het terug te draaien maar
dat kon niet meer. Ik ben toch
naar de afspraak met sociale zaken gegaan en heb alles uitgelegd. Ik kon toen een nieuwe afspraak maken.
Toen ik op de volgende afspraak
kwam met al mijn gegevens waren ze het niet eens met bepaalde dingen. Zoals de huurbetalingen, die via een andere rekening gaan, vanwege de scheiding. Ze waren het er niet mee
eens en gingen daarover zeuren en zeiden dat als het niet in
orde was, ik gekort zou worden
op mijn uitkering en dat terwijl
ik alleenstaande moeder ben.
Ik heb uiteindelijk alles kunnen
regelen en zij zouden voor een
nieuwe afspraak zorgen. Toen ik
de afspraak binnen had stond
deze op de 27ste. Maar voor die
tijd had ik al een baan gevon-

den. Ik heb de afdeling sociale zaken daarover geïnformeerd
en gevraagd wat ik moest doen.
Ik had nog wel recht op een
maand uitkering. Onderaan een
brief die ik later ontving, stond
dat als ik werk had ik niet naar
de afspraak hoefde te komen.
Ik wachtte dus de 26ste af voor
mijn uitkering, maar er kwam
maar niets. Vervolgens ben ik
gaan bellen en ik kreeg toen te
horen dat het was opgeschort
en dat ik maar moest wachten op een brief. Kreeg nog niet
eens de contactpersoon aan de
lijn die er over gaat. Ze hadden
het opgeschort, zonder dat ik
het wist.
Ik ben steeds van het kastje
naar de muur gestuurd en ben
ook langs geweest op het stadhuis, maar kreeg geen antwoord
op de vragen die ik had.
Ik heb wel een kind te voeden
en een huur te betalen en alle
andere dingen. Moet het alleen
doen dus kan nergens op terugvallen. Ik ben het zat hoe ze de
mensen behandelen en zeker
als je alleenstaand bent. Ik vind
dat ze wel wat mogen veranderen in het stadhuis. Ik wil alleen
waar ik recht op heb. Ik zeg altijd de goede lijden onder de
slechte. En wat nu gebeurd is,
heeft me heel erg getroffen.
Naam bij redactie bekend

Velsen - Vorige week woensdagavond heeft PvdA Velsen een
thema-avond over Linkse Vernieuwing georganiseerd.
Hierbij waren andere partijafdelingen uit de omgeving ook vertegenwoordigd. Daarnaast waren er ook progressieve jongeren die hun zegje kwamen doen.
De Partij van de Arbeid staat er
al lange tijd slecht voor in de
peilingen. Nu zijn deze natuurlijk
niet leidend, maar geven wel een
signaal af dat ook op straat te
horen is: waar staat de partij nog
eigenlijk voor? Hierop hebben
enkele afdelingen in het land het
initiatief genomen om de partij te moderniseren, genaamd de
Linkse Vernieuwing.
De Progressieve Jongeren Kennemerland zijn ontstaan in Velsen, maar richt zich op jongeren in de hele regio die geïnte-

resseerd zijn in politiek en bij
voorkeur een progressieve inslag hebben. Zij komen maandelijks bijeen. Het eerste wat ze
gaan organiseren is een themaavond voor de doelgroep over
(starters)woningen. Tegen welke problemen loop je als jongere
aan bij het verkrijgen van je eerste eigen woning? En welke oplossingen kan de lokale politiek
hierin bieden?
De eerst volgende bijeenkomst is op woensdag 30 november in Café Middeloo (Driehuis). Alle jongeren uit de regio zijn welkom. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sander Meinema (progressievejongeren@gmail.com
en/of 06-45526840) Zie ook
www.facebook.com/pages/Progressieve-Jongeren-Kennemerland/302181169799962.

Achtste plaats voor
turnheren NTC
Velsen - Zaterdag 19 november was het NTC (Nederlandse
Team Cup) in Veldhoven. In het
team turnen Kay Kuitwaard uit
Velserbroek en Duco uit IJmuiden. Ook Duncan van der Aar
komt uit Velsen. Het turnniveau
lag zeer hoog. Helaas waren
de jongens maar met zijn drieen in een team in plaats van vijf
jongens, dus moesten ze extra hard werken voor de punten.
Als een van de jongste deelnemers mochten Kay Kuitwaard en
Duncan van de Aar, beiden net
12 jaar, meedoen in deze klasse, jeugdniveau 7. Gelukkig hadden ze de ervaren Duco Velthuyzen (14 jaar) in het team zitten
die zichzelf heeft overtroffen op
verschillende toestellen. Ook Kay
en Duncan hebben prima scores

behaald en met elkaar hebben ze
keihard gewerkt om deze achtste
plek van Nederland te veroveren
in de jeugd.

‘Toezeggingen Tata
zijn niet hard genoeg’
Regio - FNV Bondgenoten heeft
een ultieme poging gewaagd om
uit de impasse te komen met Tata
Steel over de vijf randvoorwaarden om verder te kunnen met
de het Plan Beter Werken waarbij duizend arbeidsplaatsen in het
geding zijn. Tata Steel heeft bewogen en de doelstelling van duizend arbeidsplaatsen losgelaten.
De staalwerkers vinden de toezeggingen echter nog niet hard
genoeg om ervan verzekerd te
zijn dat niemand gedwongen de
Rooswijkpoort uit gaat.
Tata Steel wil met de vakbonden
een sociaal plan afsluiten, dat van
een dusdanige kwaliteit en niveau is dat gedwongen ontslagen voorkomen worden. Zij geven
aan hiervoor te willen zorgen via
herplaatsingmogelijkheden. Aad

in ’t Veld, bestuurder FNV Bondgenoten: ,,Dit is vandaag voorgelegd aan de kaderleden van FNV
Bondgenoten die werken bij Tata Steel. Zij hebben in een lange
en intensieve vergadering besloten dat de toezeggingen van Tata
Steel nog onvoldoende hard geformuleerd zijn. Daarbij komt dat
er weinig tot geen vertrouwen is
in het management. De toezeggingen bieden te veel ruimte voor
het management.”
De kaderleden willen dat hun
vakbond en hun OR, de zeggenschap houden wanneer arbeidsplaatsen kunnen vervallen. De kaderleden hebben de onderhandelingsdelegatie opdracht gegeven
om opnieuw met Tata Steel in gesprek te gaan om betere en hardere afspraken te maken.
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‘Jip en Janneke, de
Mjoeziekul’ in Velsen

Marc-Marie
Huijbregts
in Velsen
Velsen - Marc-Marie Huijbregts bewees met zijn soloprogramma ‘Marc-Marie Punt’ tot de meest
bijzondere theatermakers van het
land te behoren. Een fenomeen dat
veel verder gaat dan een grappenmakende cabaretier. Met zijn kronkelige geest, hilarische kijk op de
wereld, ontwapenende openheid,
aangrijpende zangstem en geniale improvisaties met het publiek
speelde Marc-Marie ruim twee jaar
ontelbare theaters plat. Het eind is
in zicht. ‘Marc-Marie Punt’, een van
de mooiste theatersolo’s sinds jaren, wordt op zondag 4 december
(20.15 uur) in de Stadsschouwburg
Velsen voor de allerlaatste keer gespeeld.

Exotische
zangdiva’s
in Velsen
Velsen - In de decemberfeestmaand haalt de Stadsschouwburg Velsen op dinsdag 13 december (20.15 uur) van de internationale wereldmuziekpodia drie exotische zangdiva’s met
dijken van stemmen naar Velsen.
Edison-winnares Izaline Calister
die op de mooist denkbare wijze traditionele muziek van haar
geboorte-eiland Curaçao mixt
met latin jazz. De fenomenale Moluks-Sulawesische zangeres, Julya Lo’ko, alom geroemd
als schatbewaarder van het cultureel erfgoed van de Gordel
van Smaragd. En Lilian Vieira, de
Braziliaanse zangeres van Zuco 103 die met haar sambasoul
de jaren ‘70 doet herleven. Met
een live band onder leiding van
meestergitarist Erwin van Ligten nemen zij het theaterpubliek
in het kleurrijke theaterconcert
‘Nomads’ mee op een onvergetelijke muzikale wereldreis. Het
theaterconcert ‘Nomads’ verkent
de achtergronden van de drie
wereldzangeressen. Izaline Calister, Julya Lo’ko en Lilian Vieira
wonen al jaren in Nederland, alle
drie hebben zij hun achtergrond
in warmer oorden. Van Curacao
en de Molukken tot Brazilië. In
het Papiamento, Engels, Spaans
en Nederlands, in de muziek vertellen de zangdiva’s wat zij hebben meegemaakt. Het resultaat
is een muzikaal geramd, exotisch theaterconcert waarin de
brug wordt geslagen tussen oerHollandse smartlappen en overzeese wereldmuziek. Het concert
is een tropisch jukebox met minder bekende wereldmuzieknummers en alom bekende nummers
- maar dan wel voorzien van een
geheel nieuw sausje - als ‘Vaderland’ (Frank Boeijen), ‘Zeg maar
niets meer’ (André Hazes). Toegang vanaf 23,50 euro, inclusief
pauzedrankje en garderobe. Zie
ook www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Eric Koller nog één maal
in Stadsschouwburg
Velsen - Eric Koller is een van
onze in populariteit snelst groeiende theaterfenomenen. Ook in
de Stadsschouwburg Velsen is
hij een graag geziene gast. Afgelopen jaar speelde de slapstickkomiek voor een tot op
de laatste stoel uitverkochte
zaal zijn nieuwste voorstelling
‘Bull’. Een juweeltje vol theatrale hoogtepunten die de theaterbezoekers allemaal nog vers op
ons netvlies zullen hebben. Met
zijn tekstloze slapstick, zijn perfecte timing en elastieken mimiek draait Eric zich warm voor
de internationale podia.
Maar eerst komt hij op donderdag 15 december (20.15 uur) terug naar Velsen. Voor een herhaling van zijn topshow.
Eric Koller maakt al een tijd met
succes woordeloos cabaret.
Maar wat hij precies doet, laat
zich niet makkelijk omschrijven. De theatermaker zegt er
zelf over: ,,Ik maak voorstellingen die bedoeld zijn om te lachen, om troost te bieden zo gezegd. Dat doet cabaret ook. Ik
bedien mij van alle cabareteske
middelen als ‘van de ene sketch
naar de andere, een rode draad,
direct op het publiek gericht.’ Ik
doe dit alleen niet via conferences of tekstuele grappen, maar
ik maak gebruik van mijn li-

chaamstaal, mimiek en vooral
het beeld.”
Tijdens de voorstelling van ‘Bull’
die Koller vorig jaar in de Stadsschouwburg Velsen speelde liet
hij het publiek sprakeloos van
verbazing en slap van het lachen in het pluche van de blauwe theaterstoel achter. Niet alleen door zijn verbluffende metamorfoses op het toneel – onder andere van een reuze baby tot eenzame kerktorenhaan
- maar ook door de snelheid
waarmee hij alle attributen en
kledingwissels zo snel achter elkaar wisselt. Als we de van oorsprong Limburgse, maar tegenwoordig in Zandvoort woonachtige cabaretier naar het geheim achter deze snelle verkledingen vragen antwoordt hij lachend ‘Vraag je dat aan Hans
Klok ook? Haha. Dat blijft het
geheim van de smid’. Voor iedereen die zelf het geheim van
de smid wil ontraadselen en een
onvergetelijke theateravond wil
hebben zijn er nog kaarten beschikbaar bij de kassa van de
Stadsschouwburg Velsen.
Toegang vanaf 21 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren:
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of telefoon 0255-515789. (foto:
Michelle Roos

Stadsschouwburg Velsen

Marjonlijn Touw in
de nieuwste Purper
Velsen - Toen Purper’s muzikaal leider Marco Braam vorig jaar aan Frans -Mister Purper - Mulder vroeg met wie hij
ooit nog eens wilde werken,
riep Frans meteen: ‘met Marjolijn Touw!’ ‘Vráág haar dan!’,
zei Marco.
Dus belde Frans Marjolijn, die
tot zijn niet geringe vreugde
meteen ‘Graag!’ zei. Met deze musicalheldin aan boord
lag het thema ook direct vast.
Op vrijdag 16 december (20.15
uur) gaat het doek op voor de
nieuwste Purper ‘Helden’. Het
wordt een avond vol muzi-

kale hoogstandjes, cabareteske sketches en prachtige liedjes in concertvorm volgens het beproefde Purperrecept. In ‘Helden’ gaat Purper met Marjolijn Touw (bekend van o.a. ‘Mary Poppins’)
op zoek naar hun helden. Er
passeren er heel wat de revue:
van Ramses Shaffy tot Michiel
de Ruyter en Lady Gaga. Toegang vanaf 29,50 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255-515789.

Velsen - In 2011 zou de geestelijk moeder van ‘Jip en Janneke’, Annie M.G. Schmidt honderd
jaar zijn geworden. Om dit te vieren, klimmen Jip en Janneke (die
zelf ook ieder zestig kaarsjes op
de taart mogen uitblazen) op
woensdag 14 december (14.00 en
16.15 uur) uit de beroemde kinderboekjes om samen te spelen
in een heerlijke ‘mjoeziekul’ voor
iedereen van vier jaar en ouder.
En natuurlijk nemen ze hun vader,
moeder, Takkie en Siepie ook mee
naar de Stadsschouwburg Velsen.
En dat is niet alleen goed nieuws
voor kinderen, maar ook voor veel
ouders en grootouders, ooms en
tantes. Beide buurkinderen zijn
nog steeds mateloos populair.
In veel kinderslaapkamers wordt
voor het slapen vaak nog even
voorgelezen uit ‘Jip en Janneke’
, dat onlangs nog werd verkozen
tot het populairste kinderboek aller tijden.
‘Jip en Janneke, de mjoeziekul’
van de Firma Rieks Swarte en Bos
Theaterproducties blinkt uit in een
sfeervolle vormgeving met soepele decor- en rolwisselingen. Jip en
Janneke zijn enorme poppen die
door één, twee of drie spelers tot
leven komen. Voor het eerst zijn
de prachtige silhouetten in 3D te
zien. De acteurs en poppen bewe-

gen in prachtig uitvergrote tekeningen van Fiep Westendorp. De
voorstelling werd na afloop van
de première dan ook bejubeld als
een ‘betoverend theaterfeest voor
oog en oor’. Een feest voor het oor
omdat Fay Lovsky schitterende
nieuwe muziek scheef. Over oren
gesproken, oplettende toeschouwers zullen zien dat Jip en Janneke voor het eerst sinds zestig jaar
oortjes hebben!
Jip, Janneke, poppejans, hondje Takkie en poes Siepie trainen
hun stembanden voor het muzikaal avontuur ‘Jip en Janneke, de
mjoeziekul’. Jip staat in de tuin.
Voor de heg. In de heg zit een
gaatje. Hij kijkt door het gaatje
en ziet een klein meisje: Janneke.
Hij wil door het gaatje naar haar
toe aan de andere kant. En dan
zit ie klem. Zo begint dit avontuur
van de populaire vriendjes. Samen spelen ze, maken ze hun eigen musical, gaan ze op ontdekkingstocht door de tuin, hebben
veel plezier en worden nooooooit
groot! Een spektakel om met de
hele familie van te genieten. Toegang, tot en met 12 jaar, vanaf
17,50 euro, inclusief ijsje. Vanaf 12
jaar, vanaf 20,50 euro. Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon
0255-515789.

Sfeervol kerstconcert in
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - ‘De Wolga Kozakken
boeien tot de laatste noot en hebben het publiek gegeven waar het
voor kwam: bezieling en diversiteit van het eeuwenoude Kozakkenrepertoire’. Pers en publiek zijn
het er over eens. Daarom haalt de
Stadsschouwburg Velsen graag
in de donkere dagen voor kerst
het gerenommeerde Russische
koor onder leiding van Alexandre Petrow naar Velsen. Op zondag
18 december (15.00 uur) laten zij
het publiek genieten van sfeervolle evergreens als ‘Stille Nacht
Heilige Nacht’ en ‘White Christmas’. Deze classics zullen de zingende Kozakken mixen met Russische kerstliederen en volksongs
als ‘Kalinka’ en ‘Wolga Bootsman’.

Met de ogen dicht waant het publiek zich voor één avond aan de
oevers van de Wolga.
Nergens klinkt het Stille Nacht,
Heilige Nacht mooier dan bij de
unieke concerten van de Wolga
Kozakken. Niet alleen Russische
kerstliederen krijgen een plek in
deze sfeervolle concerten, maar
ook populaire Westerse nummers.
De prachtige ritmische muziek en
het warme geluid van de tenoren
maken dat de Kozakkenliederen
bij het publiek een onvergetelijke
indruk achterlaten. Toegang vanaf 25 euro, inclusief pauzedrankje
en garderobe.
Informatie: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255515789. (foto: Roy Beusker)
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Zaagwerk vogelkers
in de duinen is klaar

Regio - Het zaagwerk aan de
Amerikaanse vogelkers is voor
dit jaar klaar. Vanaf augustus is
de aannemer in opdracht van
Natuurmonumenten met een
flinke ploeg mensen bezig geweest. Alle besdragende bomen
en struiken, dikker dan 5 cm, zijn
afgezaagd.
In 2012 komt er een volgende ronde zaagwerk, dan worden dunnere bomen en struiken aangepakt. Doordat nu alle besdragers weg zijn, zullen
er steeds minder nieuwe Amerikaanse vogelkersen (prunus serotina) opgroeien. Er zullen al-

leen nog nieuwe struiken groeien uit zaad dat al in de bodem
zit, en nieuwe zaden die door vogelpoep worden verspreid van
buiten het gebied. Ook wordt er
in de tweede helft van 2012 op
een aantal plekken een stuk geplagd. De bovengrond, met daarin veel zaden, wordt weggeschraapt. Dit wordt gedaan op
plekken die echt ‘haarden’ van
Amerikaanse vogelkers zijn en
waar veel zaden in de grond zitten. Vanuit de nieuwe ‘schone’
situatie krijgen duinplanten een
nieuwe kans. Eind 2015 moet zo
goed als alle Amerikaanse vogelkers verwijderd zijn. Daarna
is het een kwestie van bijhouden door nieuwe zaailingen niet
groot te laten worden! Het verwijderen van Amerikaanse vogelkers is onderdeel van een groot
duinherstelproject: ‘Dutch Dune
Revival’. Dit project wordt financieel gesteund door de Europese
Commissie via een LIFE-subsidie.
De ontwikkeling van de noordwestelijke natuurkern met stuifduinen vanuit de zeereep is een
tweede onderdeel van dit grote
project in Nationaal Park ZuidKennemerland. Het derde deelproject speelt op Voorne en Goeree. Daar worden ook op grote
schaal bomen en struiken uit valleien verwijderd om de duinnatuur een nieuwe kans te geven.

Autisme

IVN en NPZK sluiten
overeenkomst
Regio - Al heel wat jaren wordt
er door excursieleiders van het
IVN Zuid-Kennemerland en Nationaal Park Zuid-Kennemerland
met veel betrokkenheid gegidst in
het nationaal park. En al lang bestaat de wens deze relatie te intensiveren.
Zaterdag 26 november is het zover! Voorzitter Jany van Dijk van
IVN afdeling Zuid-Kennemerland, Piet Veel, voorzitter Stichting Duincentrum De Zandwaaier en Aaltje Emmens-Knol, voorzitter Nationaal Park Zuid-Kennemerland, zullen samen hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst zetten.
Door nauwere samenwerking bij
excursies, activiteiten èn intensie-

vere uitwisseling van elkaars expertises op het terrein van natuur,
beheer en publieksvoorlichting
willen IVN afdeling Zuid-Kennemerland en het Nationaal Park
dit unieke natuurgebied nog beter onder de aandacht brengen bij
het publiek in de regio. Hierdoor
kunnen bezoekers nog meer genieten en bewust gemaakt worden van de rijkdommen van de
natuur waar we op een duurzame manier mee om moeten gaan.
Vanaf 26 november staan in totaal 27 natuurgidsen, allemaal op
vrijwillige basis, van beide organisaties klaar om geïnteresseerden
rond te leiden door dit bijzondere prachtige gebied; het hele jaar
door! (foto: Ruud Maaskant)

Schaakclub Santpoort 4
wint van HWP 8

Nieuwe stal voor koeien
van de Koningshoeve
Velsen-Zuid - Bij biologisch
zoogkoeienboerderij de Koningshoeve is een nieuwe stal gebouwd. Op vrijdag 25 november
wordt deze nieuwe stal officieel
geopend, en kan men een kijkje
komen nemen.
Midden in het recreatiegebied
Spaarnwoude, in het deelgebied
Dijkland, rijst aan Kerkweg 33 in
Spaarnwoude de nieuwe stal op
uit het landschap. De stal is een
bijzonder ontwerp dat de voordelen van een helling- en een potstal combineert. Hij is ontworpen door de bedrijfsleider van
de zoogkoeienboerderij Gertjan
van Tunen en zijn medewerkers.

De stal is 80 meter lang, 43 meter breed en de nok is 12 meter
hoog. Tijdens de open dagen kan
iedereen een kijkje komen nemen
in de stal. De open dagen zijn op
vrijdag 25 november van 14.00 tot
17.00 uur en op zaterdag 26 november van 10.00 tot 16.00 uur.
De bouw van de stal is gefinancierd door Recreatieschap
Spaarnwoude, provincie NoordHolland, ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Europees Landbouwfonds voor Plattelandsvernieuwing. Zie ook www.spaarnwoude.nl of www.koningshoeve-ettingen.nl.

Velserbroek - Het vierde van
Santpoort speelde afgelopen vrijdag in het Polderhuis tegen HWP
8, een jeugdteam uit Haarlem. Het
vijfde van Santpoort is ook een
jeugdteam, het was leuk dat het
nu eens andersom was.
Het werd een glansrijke overwinning voor Santpoort nieuweling Ger Kemper: hij haalde voor
Santpoort het eerste punt binnen,
gevolgd door Robin Anne Gravemaker, 2-0. Richard Dietvors
aan bord 1 wilde ijzer met handen breken en verloor, ook Robin
Looijer moest de punten aan zijn
tegenstander laten, 2-2 het werd
nog even spannend maar Gijsbert de Bock, Nico Schumacher,
Ton Haver en tenslotte Leo Kruisselbrink (foto) hielden alle punten
in eigen huis, 6-2. Dat was gratis
schaakles voor de tegenstander.

Bij Groep 2 op de dinsdagavond
heeft Jan Burggraaf in een onderling duel de leiding weer overgenomen van Richard Dietvors. Voor
meer informatie www.schaakclubsantpoort.nl

Diaconaal
weekend
Velsen - In het weekend van 12
en 13 november en op zondag
20 november hebben de R.K.
Parochies in Velsen hun Diaconaal Weekend gevierd. Als herkenbare nood in de directe omgeving koos de Interparochiële
Caritasinstelling (IPCI) van deze parochies De Voedselbank in
Velsen. Geleid door een twintigtal vrijwilligers ten behoeve van
ongeveer 50 huishoudens. Huishoudens die van een zeer beperkt leefgeld per maand moeten rondkomen. In geld uitgedrukt voor een 1 persoonshuishouden 175 euro per maand.
De vier R.K. Parochies in Velsen
stelden de IPCI in staat voor deze herkenbare nood in de omgeving een deur- of tweede collecte te houden. De bestuursleden van de IPCI haalden zodoende het mooie bedrag van
ruim 1000 euro op.

Aanrijding
met letsel

Zwarte Pietenfeest
IJmuiden - Zaterdagmiddag 26
wordt het extra gezellig in Stadscentrum IJmuiden. Met een gezellige pietenband wordt de toon
gezet. En tijdens de toepasselijke klanken van allerlei bekende
Sinterklaasliedjes zullen zeker
ook pepernoten worden uitgedeeld door verschillende zwar-

Regio - MEE houdt op donderdag 15 december een informatieve avond over nieuwe regelingen rondom autisme. De overheid gaat veel veranderen rond
zorg, werk en onderwijs. Wat
zijn de gevolgen voor mensen
met autisme? Gemeente Haarlem, MEE Noordwest-Holland,
Per Saldo, Samenwerkingsverband VO-SVO Zuid-Kennemerland en Voorzet geven deze avond uitleg over alle veranderingen in de regels, ook over
maatregelen die nog niet duidelijk of uitgesteld zijn. De informatieavond vindt plaats in het kantoor van MEE, Richard Holkade
2, 2033 PZ in Haarlem. Zaal open
vanaf 19.15 uur, het programma duurt tot 22.00 uur. Parkeergelegenheid aanwezig. Deelname is kosteloos, wel is het nodig
vooraf aan te melden via 0886522522, of e-mail naar mhietbrink@meenwh.nl

te pieten. Sinterklaas heeft opdracht gegeven om zoveel mogelijk pieten naar IJmuiden te
sturen. Dus je zult ze deze dag
overal tegenkomen, in de band,
op straat, achter de kassa en
in de winkels. De pietenband is
vanaf 14.00 uur in actie. Graag
tot ziens in IJmuiden!

Velsen-Zuid - Op de Amsterdamseweg is vorige week donderdagochtend een aanrijding
ontstaan waarbij twee auto’s betrokken waren. Een van de automobilisten kwam uit de richting van Spaarnwoude en wilde linksaf slaan de A22 op. Ter
plekke zijn vanwege wegwerkzaamheden de verkeerslichten
buiten werking. De andere automobilist reed rechtdoor richting Spaarnwoude. Mogelijk
door een vrachtwagen was het
zicht onvoldoende, waardoor de
aanrijding onstond. Beide automobilisten, een 30-jarige vrouw
uit Velserbroek en een 35-jarige
man uit IJmuiden, zijn vervoerd
naar een ziekenhuis. De vrouw
uit voorzorg aangezien zij zwanger is. De verwondingen van de
man zijn niet bekend.
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Bouw oud-IJmuiden
verder na faillissement

VSV wint
mistige
wedstrijd
Velserbroek - Na de overwinning van vorige week moest VSV
naar het altijd lastige Vitesse’22
uit Castricum. Een belangrijke
wedstrijd omdat Vitesse slechts
één puntje achter de Velserbroekers stond. Het was dus zaak om
zeker niet te verliezen. Voor aanvang bleek dat Clyde van Klosteren niet op tijd aanwezig kon zijn
en moest trainer Hoogervorst improviseren. Hierdoor kon Ron
Wilmink zijn rentree weer maken
en tijdens de wedstrijd leek het of
Ron niet was weggeweest. VSV
opende sterk en kreeg twee dotten van kansen maar El Kandousi
en Delano Post verprutsten deze
mogelijkheden. Een kwartier voor
de rust wist de verder ongelukkig
spelende Robert Wijdoogen de
bal prima aan te nemen en achter
de vijandelijke doelman te plaatsen (0-1). Vitesse wist er niet heel
veel tegen in te brengen, mede
doordat spits Beentjes goed in
bedwang werd gehouden door
het centrale duo Faassen/Picavet. Het was daarom jammer dat
Faassen vlak voor rust het veld
geblesseerd moest ruimen. Na de
pauze nam Rein de Boer de dekking van Beentjes op zich en ook
deze speler kweet zich uitstekend
van deze moeilijke taak zodat de
angel van Vitesse geëlimineerd
werd. De mist zorgde er voor
dat de partij na de pauze uiterst
moeilijk te volgen was. Maar tussen de mistflarden door wist Ruben Cusell een paar nuttige reddingen te verrichten. VSV kreeg
wederom een paar grote kansen, maar door zelf niet te durven
schieten gingen ook deze kansen verloren. Het waren tenslotte de twee invallers die de wedstrijd in het slot schoten. Net als
vorige week legde Wesley vd Wal
de bal panklaar voor zijn medeinvaller en Urwin IJssel tikte de
0-2 binnen. Zo deed VSV goede
zaken en lijkt de aansluiting met
de grote middengroep een feit te
zijn. Ook VSV 2 wist weer te winnen. Bij DWV 2 werd met 2-3 gewonnen mede door twee treffers
van de uitgeslapen Justin Kunst.
Volgende week moet VSV inhalen
tegen KFC in de Velserbroek en
hopelijk kan er weer een goed resultaat behaald worden.

Sinterklaasbingo
Santpoort-Zuid - Bij de Vereniging Santpoorts Belang wordt
op vrijdagmiddag 2 decemberde
traditionele Sinterklaasbingo gehouden, waar weer om vele leuke prijzen gespeeld kan worden.
De aanvang van de bingo is 14.00
uur en de entree is, evenals het
eerste kopje thee/koffie, gratis.
Iedereen is van harte welkom in
’t Brederode Huys aan de Bloemendaalsestraatweg 201. Zie
ook www.santpoortsbelang.nl.

De Gouden Steunpilaar

Juf Manouk uitgeroepen
tot Nederlands beste
Velserbroek - Afgelopen donderdag, op de dag voor het onderwijsondersteunend
personeel, werd in het gebouw van de
Hogeschool Utrecht de Gouden
Steunpilaar uitgereikt. Dit is een
landelijke prijs voor Nederlands
favoriete onderwijsondersteuner.
Juf Manouk Nagtegaal, werkzaam op basisschool De Beekvliet in Velserbroek, was na de
eerste selectie van de 156 kandidaten voor deze prijs, samen
met twee kandidaten uit de regio Den Haag doorgedrongen tot
de finale.
Tijdens de spannende finale
moesten de scholen laten zien
waarom hun onderwijsondersteuner de prijs verdiende. Volgens Manouks collega’s is niets
haar te veel, is ze flexibel en altijd
in een goed humeur. Daarnaast
heeft ze uitstekend zicht op de
ontwikkeling van de leerlingen
en is ze met hetzelfde gemak
in een kleutergroep in te zetten
als in een groep 8. Volgens Manouk zelf is haar werk afwisselend en krijgt ze veel van de kinderen terug. Kortom: het leukste
werk dat er is!
Op twee grote schermen werd
een filmpje vertoond met een
boodschap van de school aan
hun juf. Kinderen en teamleden
zongen afwisselend een stukje

van een lied waarin ze hun juf,
maar ook het publiek in de zaal
en de jury duidelijk maakten hoe
belangrijk zij voor De Beekvliet
is. Alles was buiten de bescheiden onderwijsassistente om geregeld, gewoon als blijk van
waardering voor haar inzet.
Beide kandidaten werden verzocht naar het podium te komen
waar de voorzitter van de jury al
klaarstond. Omdat Manouks tegenkandidate een behoorlijke
staat van dienst had als logopediste op een school voor speciaal onderwijs, werd het even
heel spannend. Maar de jury
koos unaniem voor de multi-inzetbaarheid van Manouk, haar
vrolijkheid en ambitie om eruit te
halen wat erin zit.
Een beetje beduusd nam Manouk de prijs in ontvangst en de
daarbij behorende bloemen en
de cheque voor een vakantie in
een bungalowpark. Na de felicitaties van haar ouders en enkele meegekomen collega’s, kon
het glas geheven worden op de
onmisbare onderwijsondersteuners in het algemeen en op juf
Manouk van De Beekvliet in het
bijzonder. Teruggekomen op
school wachtte haar natuurlijk
een warm ontvangst van de kinderen, de ouders en haar trotse
collega’s.

Clarinetto Incognito
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Wereldberoemd zijn ze, de Russische
zangeres Natalja Yakovleva en
de Japanse pianiste Yumi Toyama. In Nederland hebben ze
elkaar leren kennen en op vrijdag 25 november om 20.00 uur
zijn ze samen in ’t Mosterdzaadje te beluisteren. Hun programma heet ‘Beau Soir’ en omvat de
mooiste liederen van Debussy
en Fauré.
Op zondag 27 november om
15.00 uur laten klarinettist
Paul Kaiser en de pianist Pa-

trick Hopper horen dat nog veel
mooie, maar vergeten muziek
voor klarinet en piano is geschreven. Vandaar dat ze het
programma Clarinetto Incognito noemen. Ze voeren werk uit
van Finzi, Gouvy, Milhaud, Hindemith en Bowen. ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, telefoon
023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang is de zaal open. Toegang
vrij, een bijdrage in de onkosten
wenselijk. Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

IJmuiden - Bouwfonds heeft een
nieuwe aannemer gevonden voor
het afbouwen van haar projecten
in oud-IJmuiden. HSB Bouw uit
Volendam zet de nieuwbouw voort
na het faillissement van aannemer
Panagro. De bouwprojecten hebben wel flinke vertraging opgelopen. oor het faillissement lag de
nieuwbouw van zowel Woningbedrijf Velsen als Bouwfonds stil vanaf de bouwvakantie. De werkzaamheden in De Voorwaarts (30 koopen huurwoning in opdracht van
AWV Eigen Haard) en De Zuydvaerder (32 woningen en appartementen voor verhuur van Woningbedrijf Velsen) worden vanaf begin

december hervat. HSB Bouw heeft
reeds de nodige voorzieningen
getroffen om de bouw te kunnen
voortzetten. Het werk lag vanaf de
bouwvak stil door betalingsproblemen van de vorige aannemer Panagro. Naar verwachting zullen de
eerste woningen op zijn vroegst in
het vierde kwartaal van 2012 opgeleverd worden. Hiermee heeft
het project een vertraging van ruim
een half jaar opgelopen.
De bouw van De Doorbraeck, 52
appartementen aan de Oranjestraat, zal worden voortgezet zodra Woningbedrijf Velsen overeenstemming heeft bereikt met een
aannemer.

Oyama doet het goed
Velserbroek - De judoka’s van
Oyama hebben afgelopen zondag
op de tweede ronde van het judotoernooi in Leimuiden erg goed
gepresteerd. De broertjes Tieko
(-25 kg) en Mees Krijgsman (-30
kg) werden kampioen door al hun
judopartijen te winnen.
Tweede plaatsen werden behaald
door Wago Matitaishvili (-65 kg)
en Ruben Dekker (-69 kg). Thom

Boland (-28 kg), Chris de Groot
(-35 kg), Maarten Boele (-25 kg)
en Niels van Tunen (- 40 kg) gingen met een bronzen medaille
naar huis.
De dames van het Oyama dansenteam waren afgelopen zaterdag
present bij de intocht van Sinterklaas in zowel Driehuis als in Velserbroek. Zij verzorgden een dansshow speciaal voor Sinterklaas.

Waterloo G1 verliest
punten van Koedijk G1
Driehuis - Waterloo G1 moest
een inhaalwedstrijd tegen Koedijk G1 spelen. De 1-0 kwam al
gauw, Waterloo scoorde door Mario, Freek en Benny en zo stond
het 1-0 voor Waterloo.
Waterloo ging steeds beter spelen en toen maakte Mario de 2-0
voor Waterloo vlak voor de rust.
In de rust vertelden trainers Willem Westerwal en Gerrit Schildmeijer dat het team gewoon door
moest gaan met spelen en vooral moest overspelen. Maar na de
rust speelde Waterloo veel slechter. Elke bal die ze hadden ging
mis. Ook van de mensen die achter stonden. En in de kleedkamer
was juist gezegd speel over met
elkaar, dat waren ze in de wedstrijd een beetje vergeten en zo
kon Koedijk de kans krijgen om

een doelpunt te maken. En ze gingen maar door met voetballen. De
spelers van Koedijk maakten de
2-2 door een fout van de mensen
die bij Waterloo achterin stonden.
Verschillende mensen kregen een
rode kaart en moesten vijf minuten uit het veld. En dat gebeurde ook, zo stonden er 11 mensen
en toen hadden beiden teams ineens nog maar zes mensen in het
veld staan. Toen maakte Koedijk
met op de klok nog tien minuten,
de 2-3 en toen wist Waterloo dat
het niet goed voelde. Zo is Waterloo G1 met een verlies de kleedkamer ingegaan. Volgende week
spelen beide G-teams een uit edstrijd. Waterloo G1 moet uit tegen CTO en Waterloo G2 moet uit
naar Weesp FC, ,,Ik hou jullie op
de hoogte’’, zegt Dylan Schiphorst.
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Puzzel mee en win
leuke Prijzen

Smulll Snacks

Kompasstraat 38, IJmuiden
tel. 0255-533777
www.smulll-snacks.nl

stuur de oplossing met uw adres en telefoonnummer voor 19 december 2011 naar Weekblad
de Jutter & de hofgeest, zeeweg 189-191 1971 hB iJmuiden of mail uw oplossing naar:
info@jutter.nl met vermelding van uw telefoonnummer. Maximaal één inzending per adres.

Van Roijen

Mara Home
Decorations

Pannenkoekenrestaurant Aan Zee

Home & Gift Store

Marktplein 56,
1972 GC, IJmuiden
tel. 0255 537590

Cadeaubon
t.w.v. 20 euro

Kennemerboulevard 322,
1976 EH IJmuiden
Tel 0255-510859.

Waardebon
t.w.v. 10 euro

KRUISWOORDPUZZEL
KRUISWOORDPUZZEL
November 2011 - Kennemerlandpers

Verticaal 1. gebrand reukoffer; 2. wereldkampioenschap (afk.); 3.
vierhandig dier; 4. scheepstouw; 5. hard lopen; 6. hooimaand; 7. voor
anderen verborgen houden; 8. plotseling optredende pijn in de lendespieren; 9. duizend kilogram; 10. vrijdag (afk.); 11. pegel van ijs;
16. herkauwend zoogdier; 18. uitroep van schrik of verrassing; 20.
bouwland; 21. grote bontgekleurde papegaai; 23. niet kunnende
spreken; 25. slaginstrument; 26. gemalen graan; 27. geparachuteerde soldaat (afk.); 29. deel van servies; 32. kooivogel; 34. rivier in
Engeland; 36. houtafval; 37. Pan-American Airways (afk.); 39. willens
en wetens (expres); 40. afgeperkte ruimte voor vee; 42. sober (zuinig); 43. welpenleidster; 45. toiletartikel; 46. deel van hals; 51. algemene energie raad (afk.); 53. Europese rekeneenheid (afk.); 54.
watersportattribuut; 55. eerste mens; 56. onwrikbaar; 57. ver (in
samenstelling); 59. dienstbode; 60. eiland in Indonesië; 62. katachtig
roofdier; 63. kerkgebouw; 66. sportattribuut; 67. jongensnaam; 69.
(café)buffet; 71. tijdperk; 73. laatste rustplaats; 74. hijstoestel in een
flat; 75. ongaarne; 78. steen; 80. familie (afk.); 82. rechter commissaris (afk.); 85. militaire politie (afk.).

Plein 1945 nr. 3
1971 GA IJmuiden
Tel. 0255-520956

Heuvelweg 6-8,
1981 LV Velsen-Zuid.
Tel: 0255-545848.

Cadeaubon
t.w.v. 7,50 euro

1 uur gratis
piste incl. materiaal

1

2

3

4

5

12
15

Horizontaal 1. door een priester gewijd water; 7. gul in het onthalen
van gasten; 12. voertuig op twee wielen; 13. muzikale compositie ter
oefening; 14. stoot (stomp); 15. maanstand (afk.); 17. knorhaan; 19.
jongensnaam; 21. Amsterdams peil (afk.); 22. strijdpaard; 24. gevoel
als uiting of reactie van het gemoed; 27. voor (in samenstelling); 28.
mallejan; 30. Europeaan; 31. boomsoort; 32. getand werktuig; 33.
bejaard; 35. in de jaren vijftig stoer geklede vetkuif; 37. voorzetsel;
38. grappenmaker; 41. raar (vreemd); 42. lawaai (drukte); 44. bedehuis; 46. akelig; 47. werelddeel; 48. roofvogel die zich voedt met aas;
49. plaats in Duitsland; 50. venster; 52. plaats in Rusland; 54. hoop
(tas); 56. ongel; 58. grijnzende vertrekking van het gezicht; 61. droog
(kaal); 62. schildersgerei; 64. een zekere; 64. geneesmiddel (in
Indië); 67. verbinding van twee constructiedelen; 68. koeienmaag;
70. uitloper, oog op een aardappel; 72. mannelijk schaap; 73. heer
van fatsoen en beschaving; 76. spoedig; 77. koninklijke landmacht
(afk.); 78. onbewoonbaar verklaarde woning; 79. beroepsvoetballer;
81. Amsterdamse tijd (afk.); 82. raad voor economische aangelegenheden (afk.); 83. rangtelwoord; 84. waterkering; 86. houten staafje
met een zwavelkopje; 87. Chinees-Indisch gerecht.

Cadeaubon
t.w.v. 10,- euro
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1 zak hondenvoer
t.w.v. 15,95
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6

Hoofdstraat 158, Santpoort-Noord
T. 023 5390926
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Winnaars van de vorige puzzel:
E.H. Bakker, Wijn. Daniëlslaan 18, Santpoort: 1 uur gratis piste SnowPlanet. C.P. Schouten, Grote Boterbloem 27, Velserbroek: zak hondenvoer, Dierenspecials van Roijen. A. Schuurman-Jager, Aletta Jacobsstraat 254, Velserbroek: cadeaubon Mara Home Decorations t.w.v. E7,50. J. Burgers, Pr. Kuyperlaan 34, Velsen-Zuid: 4 gratis entreebewijzen van Zwembad de Heerenduinen te IJmuiden. K. de Vries, Heerenduinweg 121, IJmuiden: cadeaubon t.w.v. E10,- bij Smulll Snacks.
M. Claassen, Esdoornstraat 47, IJmuiden: Waardebon t.w.v. 10 euro te besteden bij Pan & Cook te IJmuiden.
de oplossing van de vorige puzzel is: kunstgeschiedenis. de bovenstaande prijswinnaars kunnen hun prijs
ophalen bij de betreffende ondernemers of speciaalzaken. legitimatie verplicht!!!
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24 november 2011

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Kanteling in de WMO
Mensen aanspreken op wat ze
wél kunnen. Passende oplossingen, op persoonlijke maat.
Veel aandacht voor het eerste
gesprek. Dat zijn een paar kenmerken van de nieuwe aanpak
vanuit de Wmo, de Wet maatschappelijk ontwikkeling, door
de gemeente Velsen. Die aanpak
heet de ‘kanteling’.
De Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) heeft als doel dat iedereen in Nederland volwaardig
kan meedoen aan de samenleving.
De gemeente moet haar inwoners
daarbij ondersteunen. De kanteling
in de Wmo is dat er straks veel meer
wordt uitgegaan van wat de burger
zelf nog kan, zo mogelijk met hulp
uit de omgeving. Tot nu toe was de
Wmo meer een zorgwet – er werd
gekeken naar welke voorziening iemand met een beperking nodig had.
Dat gaat dus veranderen.

In de praktijk houdt dit in dat de
Wmo-consulent samen met iemand die een beroep doet op de
Wmo in een persoonlijk gesprek
nagaat wat het probleem precies
is, welk resultaat de cliënt wil bereiken en welke oplossingen voorhanden zijn. Wat kan iemand zelf
nog, wat kunnen mensen om de client heen betekenen, kunnen collectieve voorzieningen helpen of is
(ook nog) er een individuele oplossing nodig?
De kanteling wordt stap voor stap
ingevoerd. In deze gemeentelijke Infopagina zal er verschillende
keren over worden geschreven. De
begrotingsspecial van vorige week
– editie 17 november – besteedde er ook aandacht aan in het artikel ‘Samen aan de slag met maatschappelijk zorg’.

1001 Italianen in de IJmond
1001 Italianen in IJmond; deze
expositie heeft wethouder Wim
Westerman zaterdag 19 november 2011 geopend. De expositie
is tot 16 december 2011 te zien
in de Bibliotheek Velsen.
Vijftig jaar geleden gingen de Italianen uit de regio IJmond in staking
voor een betere maaltijdvoorziening. Die staking werd bekend als
het Spaghetti-oproer. Hoe ging het
er in die tijd aan toe? In de expositie wordt een duidelijk beeld gegeven van deze periode en hoe de eer-

ste migranten een weg vonden in de
Nederlandse samenleving. Het project 1001 Italianen wordt georganiseerd in het kader van vijftig jaar
wervingsverdrag tussen Nederland
en Italië, waardoor de eerste Italianen ook naar de IJmond kwamen.
De expositie bestaat uit meer dan
300 gedigitaliseerde foto’s, documenten en filmfragmenten grotendeels afkomstig uit verschillende
privécollecties en de collectie van
het Nationaal Archief. (foto: Bibliotheek Velsen)

Tweede vestiging in Velsen

Centrum voor jeugd en gezin
Sinds donderdag 17 november
2011 heeft IJmuiden een eigen
Centrum voor Jeugd en Gezin
IJmond (CJG IJmond).

Daarnaast is informatie te krijgen
via de website www.cjgijmond.nl en
de telefoon tijdens kantooruren op
088-9958355.

Aan het Marktplein 1 kunnen ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en beroepskrachten terecht met
vragen over opvoeden en opgroeien.
Het inloopspreekuur van het CJG
IJmuiden is op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op
woensdag- en vrijdagochtend van
09.00 tot 12.00 uur.

Wethouder Annette Baerveldt
opende het centrum met behulp
van kinderen en veel ballonnen.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin
IJmond is een initiatief van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk,
Velsen en Uitgeest. (foto: Reinder
Weidijk)

Milieumarkt in de bibliotheek

Subsidie op zonnepanelen
Op donderdag 1 december is er
een milieumarkt in de bibliotheek van Velsen. Inwoners
van de gemeente Velsen kunnen dan bijna 700 euro korting
krijgen op een set van drie zonnepanelen. De markt duurt van
18.00 tot 20.00 uur.
De provincie Noord-Holland en
de gemeente Velsen stellen subsidie beschikbaar voor de zonnepanelen. Zij geven per set van drie
zonnepanelen 690 euro subsidie,
waardoor inwoners uiteindelijk
zelf maar 809 euro betalen. Omdat het aanbod beperkt is, geldt een
maximum van één set per woning.
Tijdens de milieumarkt kunnen
geïnteresseerden zich direct in-

schrijven voor een set. Voor het gemak vraagt de installateur de subsidie aan.
Medewerkers van de gemeente
zijn deze avond aanwezig om vragen over de subsidie te beantwoorden. De installateur, firma Kapitein uit Haarlem, kan vragen beantwoorden over de systemen.
Wie zelf zonne-energie opwekt,
helpt het klimaat te beschermen.
Bij het opwekken van elektriciteit
in een zonnepaneel komen namelijk geen milieuvervuilende stoffen
of broeikasgassen vrij. Bovendien
werkt zonne-energie ook mee in de
portemonnee; het kan 150 euro aan
energieverbruik per jaar schelen.

Mededelingen
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Vrijwilligerswerk:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Adres

Ondernemersloket

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

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

Klant Contact Centrum/Receptie

Meldingen Openbare Ruimte

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

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

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

Wat te doen bij een verstopping?

KCC/WMO-loket

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

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

Belastingen/Invordering

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

HVC

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

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

Burgerzaken

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

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

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

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

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

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

Voor vragen over:

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

Brandweer Kennemerland, post Velsen

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

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

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

- wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord;
IJmuiden-Zuid; Driehuis
- wethouder Baerveldt: Velserbroek
- wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk;
IJmuiden-West
- wethouder Te Beest: Santpoort-Noord;
Velsen-Noord
- wethouder Westerman: Santpoort-Zuid;
Velsen-Zuid
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Raadsplein 1 december 2011
Raadsvergadering
Donderdag 1 december 2011 vanaf 19.30 uur vergadert
de gemeenteraad weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
Raadsvergadering - aanvang 19.30 uur
Raadzaal

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen:
- Notulen raadsvergadering 13 oktober 2011 en
3 november (voortgezet 7 november)
- besluitenlijst raadsvergadering 13 oktober 2011
en 3 november (voortgezet 7 november)
4 Afhandelen:
Lijst van aan de raad gerichte brieven
Debat, gevolgd door besluitvorming

5

Oprichten 4 woningen aan de Kweekerslaan,
Santpoort
6 Klimaatprogramma Velsen, Stad van de Wind
PAUZE (van circa 21.00-21.30 uur)
Debat, gevolgd door besluitvorming

7

Visie op maatschappelijke ondersteuning
2012-2015
Besluitvorming

8 Uitbreiding kwijtscheldingsbeleid voor privébelastingen van ondernemers
9 Geluidszonering Industrieterrein IJmond
10 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
11 Verklaring van geen bedenkingen voor de bouw
van 103 appartementen aan de Keetberglaan
12 Besluit tot oplegging geheimhouding m.b.t. bijlage ‘Financiële vergelijking en analyse modellen’

Voorontwerpbestemmingsplan
“De Biezen”en kennisgeving artikel
1.3.1 bro
Besluit ruimtelijke ordening (artikel 1.3.1 Bro)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig
artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij
voornemens zijn om een nieuw bestemmingsplan op
te stellen voor de gebieden bekend als “De Biezen” en
“Groeneveen”. Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt
gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden om zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen.
Ook wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.
Op het voorontwerpbestemmingsplan is wel inspraak
mogelijk.
Het plan

Het voorontwerpbestemmingsplan “De Biezen” heeft
betrekking op het gebied tussen Driehuis, SantpoortNoord en de Velserbroek. Het plangebied wordt begrensd in het oosten door de Rijksweg en de N208, de
Santpoortse Dreef in het zuiden, en de spoorbaan Haarlem-Beverwijk in het westen en noorden. De begrenzing
van het gebied is op naaststaande kaart weergegeven.
In de loop van 2009 is een start gemaakt met de herziening van de huidige bestemmingsplannen voor het
plangebied. Het op 25 mei 2010 door het College vast-
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m.b.t. ontwikkelrichting kadeterrein Grote Hout
Vaststelling Verordening sportsubsidies
Wijziging woonplaatsenbesluit
Eindrapport Rekenkameronderzoek Grondbeleid
2e Tussenrapportage 2011 Velsen
Belastingverordeningen 2012
Benoeming van R.N. van den Brink als lid van het
Algemeen Bestuur van de Milieudienst IJmond
19 Benoeming C.Ockeloen als 2e plaatsvervangend
raadsvoorzitter
20 Herbenoeming J.E. van der Boon,
voorzitter Rekenkamercommissie
Sluiting
13
14
15
16
17
18

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet
worden ingesproken, wel kan schriftelijk een reactie
worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd - dat
kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, - dan wordt
de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden
doorgestuurd.
Het raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van
Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website www.velsen.nl/gemeenteraad.html

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

Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld
kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven aan de raadsleden.
Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen
die op de agenda staan, maar om andere actuele en/of
dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden
te brengen.
Aanmelden: telefonisch (0255) 567 502 of via de mail
(griffier@velsen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de
woensdag vóór de raadsvergadering.
Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat of die relevant zijn
voor de raad.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor het volgende perceel:
De Zandkuil 10 (aan de straatzijde tegenover de
achtertuin) te IJmuiden
Mogelijkheid van bezwaar:

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

Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord

Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie
Publieke Dienstverlening, stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.
gestelde startdocument “De Biezen” dient als basis voor
het op te stellen bestemmingsplan “De Biezen”.
Het voorontwerp is overwegend conserverend van aard.
Ook is een planologische regeling opgenomen voor enkele ontwikkelingen.
Wilt u het plan inzien?

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van
25 november 2011 gedurende zes weken voor een ieder
ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1
te IJmuiden. De receptie is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Eveneens is een exemplaar
van het voorontwerpbestemmingsplan in te zien bij de
centrale bibliotheek te IJmuiden gedurende de gebruikelijke openingstijden. Het bestemmingsplan is tevens
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de
gemeentelijke website www.velsen.nl. Het identiﬁcatienummer van het plan is NL.IMRO.0453.BP1400DEBIEZEN1-V001.
Wilt u inspreken?

Inspraakreacties kunnen door een ieder schriftelijk
worden ingediend gedurende bovengenoemde termijn.
De reacties kunt u richten aan het college van
burgemeester en wethouders van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden, o.v.v. “inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan De Biezen”.
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Hondencontrole
In de gemeente Velsen moet iedereen die één of meerdere honden houdt, hondenbelasting betalen. De houder
van één of meerdere honden is wettelijk verplicht
daarvan zelf aangifte te doen. Om tot een goede uitvoering van de hondenbelasting te komen is het noodzakelijk dat met regelmaat een hondencontrole wordt
gehouden.
De gemeente heeft aan ﬁrma ATMP te Almere opdracht
gegeven om binnenkort de hondencontrole namens
de gemeente te houden. Aan de hand van de belastingadministratie van de gemeente zal een aantal hondencontroleurs de aanwezigheid van honden controleren.
De hondencontroleur kan dus bij u aanbellen en u
enkele vragen stellen over het al dan niet hebben van
een hond.
Als u niet thuis bent, zal de hondencontroleur ter
plaatse een beoordeling maken over het wel of niet
aanwezig zijn van één of meer honden. In voorkomende
gevallen zal de hondencontroleur bij u een informatiebrief met een aangiftebiljet hondenbelasting achterlaten.
Vanzelfsprekend kunnen de hondencontroleurs zich
legitimeren door het tonen van een door de gemeente
verstrekt legitimatiebewijs.
Volgens de Verordening Hondenbelasting 2011
bedraagt het tarief voor de eerste hond € 97,65, voor
de tweede hond € 123,70 en voor iedere hond boven
het aantal van twee € 138,95, het kenneltarief bedraagt
€ 684,65.
Het kan zijn dat u sinds kort een hond heeft en u nog
niet in de gelegenheid bent geweest daarvan aangifte
te doen. De gemeente adviseert u niet te lang te wachten met het doen van aangifte. Wanneer u geen aangifte doet, en de hondencontroleur treft wel een hond
aan, dan riskeert u een ambtshalve aanslag hondenbelasting verhoogd met een wettelijke geldboete.
U kunt een aangiftebiljet hondenbelasting:
a telefonisch aanvragen bij de afdeling Belastingen
en Invordering van de gemeente, telefoon
(0255) 567 322;
b afhalen bij het Klanten Contact Centrum van de
gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1970 AL IJmuiden;
c downloaden van de gemeentelijke website,
www.velsen.nl.
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en beschrijft de generieke toepassingsregels op basis
waarvan de grond kan worden hergebruikt.
Inzage
Het ontwerp bodemfunctieklassenkaart, bodemkwaliteitskaart en het bijbehorende beheerplan
grondstromen ligt tijdens werkuren van 25 november
2011 tot 6 januari 2012 ter inzage bij de Milieudienst
IJmond en bij de receptie van het stadhuis.
Zienswijzen
Tot 6 januari 2012 kan eenieder schriftelijk of
mondeling zienswijzen naar voren brengen bij de
directeur van de Milieudienst IJmond. Voor het naar
voren brengen van mondelinge zienswijzen kan
telefonisch een afspraak worden gemaakt via het
secretariaat van de Milieudienst IJmond.
Algemene informatie

Voor inzage in stukken en het indienen van mondelinge
zienswijzen kan men op werkdagen telefonisch een
afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij de
Milieudienst IJmond. Bezoekadres: Wijckermolen 2,
Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88.
E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl.
Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptie van
het stadhuis op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur
en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.
Bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

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 2011 de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen.
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit,
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: (0255) 567 424.
w11.000709

w11.000708

Ontwerpbesluit vaststellen bodemfunctieklassenkaart, bodemkwaliteitskaart en het beheerplan grondstromen
Het college van burgemeester en wethouders van
Velsen heeft een bodemfunctieklassenkaart, bodemkwaliteitskaart en het bijbehorende beheerplan
grondstromen van het beheergebied van Tata Steel op
grond van het Besluit bodemkwaliteit vastgesteld.
Met behulp van de bodemkwaliteitskaart en het beheerplan grondstromen kunnen grondstromen van
dezelfde kwaliteitsklasse of schoner binnen het bedrijfsterrein van Tata Steel op een eenvoudigere en
goedkopere manier worden hergebruikt.
Het beheerplan grondstromen motiveert het tot stand
komen van de bodemkwaliteitskaart, indeling van de
bodemfunctieklassenkaart in de functie Industrie

w11.000707

w11.000711

w11.000710

w11.000715

w11.000714

Rijksweg 130 en 136 Velsen-Zuid
(rijksmonument)
het veranderen van het zuidelijke
koetshuis (14/11/2011)
Ahornstraat 9 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(14/11/2011)
Eridanusstraat 5 te IJmuiden
het kappen van een boom
(14/11/2011)
Clarionlaan 19 Santpoort-Zuid
het kappen van een boom
(16/11/2011)
Amsterdamseweg ong. Velsen-Zuid
het kappen van 450 bomen
(16/11/2011)
Koningsplein 20 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(18/11/2011)
Warmenhovenstraat 54 t/m 92 en
5 t/m 43RD (oneven) en 95 t/m 99
(oneven), De Rijpstraat 1 t/m 11 (oneven), Van Leeuwenstraat 1 t/m 87

w11.000713
w11.000712

en 27A, 49A (oneven) en 24 t/m 84C
(even), Gulikerstraat 2 t/m 18 (even),
Wijk aan Zeeerweg 119 t/m 141
(oneven), Van Poptaplantsoen 2 t/m
24RD (even) en 1 t/m 23RD (oneven),
Homburgstraat 2 t/m 76RD (even),
Kanaalstraat 76 t/m 110 (even),
Keizer Wilhelmstraat 2 t/m 48
(even), Breesaapstraat 57 t/m 65 (oneven), Boelenstraat 3 t/m 21
(oneven), Bloemstraat 199 t/m 211
(oneven) en 126 t/m 190, Koningsplein 14, 16, 22, 26 en 26A, Cronjestraat 1 IJmuiden
het opnieuw aanvragen van sloopvergunning SL-76-2010 (het verwijderen van diverse asbesthoudende
materialen) (18/11/2011)
Terrasweg 63 Santpoort-Noord
het kappen van 3 bomen (18/11/2011)
Eyndenhoefflaan 17 Santpoort-Noord
het kappen van een boom
(18/11/2011)

Besluiten
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende bij de onderstaande besluiten
gedurende zes weken na de dag van verzending van
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en wethouders van
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).In spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat de
rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend.
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de
volgende besluiten genomen (de datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):
Verleende omgevingsvergunningen-reguliere
procedure

w11.000478

w11.000614

w11.000615

w11.000617

w11.000619

w11.000621

w11.000623

Velserduinweg 242 IJmuiden
het plaatsen van een erker aan voorzijde woning (16/11/2011)
Olga von Gotschlaan 19 SantpoortZuid
het kappen van 1 eik (16/11/2011)
Cornwallstraat 7 IJmuiden
het wijzigen van de voorgevel
(16/11/2011)
Loggerstraat 21 IJmuiden
het slopen van een kantoorgebouw
(21/11/2011)
Helmkruid 5 en 7 Velserbroek
het plaatsen van een dakkapel op de
voorgevel (17/11/2011)
Lijndenweg 32 A Velsen-Noord
het vervangen van een kozijn
(22/11/2011)
Maasstraat 19 IJmuiden
het kappen van een berkenboom
(17/11/2011)
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w11.000624

w11.000625

w11.000626
w11.000628

w11.000630

w11.000633

w11.000634

w11.000642
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Kriemhildestraat 1 Driehuis
het plaatsen van een dakopbouw
op de achtergevel en het plaatsen
van een dakkapel op de voorgevel
(17/11/2011)
Charlotte de Bourbonlaan 2 Santpoort-Zuid
het kappen van een berkenboom
(18/11/2011)
Waterloolaan ong. Driehuis
het kappen van 5 iepen (21/11/2011)
Rijksweg 386 Santpoort-Noord
het kappen van een conifeer in de
voortuin en een berk in de achtertuin
(21/11/2011)
Hagelingerweg 52 Santpoort-Noord
het kappen van een boom
(21/11/2011)
Trompstraat ong. IJmuiden
het kappen van een boom
(21/11/2011)
Harddraverslaan 1 Santpoort-Zuid
het kappen van 3 eikenbomen,
2 dennenbomen en 1 lindeboom
(21/11/2011)
Kennemerlaan 113 IJmuiden
het plaatsen van een dakkapel
(voorgevel)(17/11/2011)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV
de volgende vergunning verleend voor het organiseren
van een evenement:
i.11.009586

Drank en Horeca

Burgemeester en wethouders hebben op grond van
artikel 3 Drank- en Horecawet (DHW) de volgende
vergunning verleend:
i11.0011374

Daniel Daréus is een succesvolle internationaal bekende dirigent die aan de top meedraait.
Maar hij is ook eenzaam, voelt
zich slecht en is de uitputting nabij door het jachtige leven dat
hij leidt. Na een lichamelijke en
emotionele inzinking besluit Daniel zijn carrière abrupt te onderbreken en keert alleen terug
naar Norrland, het dorpje in het
hoge noorden van Zweden waar
hij zijn jeugd heeft doorgebracht.
Zijn komst maakt natuurlijk wel
wat los want Daniel is wereldberoemd en dat maakt hem tot
mikpunt van de nieuwsgierigheid
van de inwoners van Norrland
die hem met evenveel bewondering als argwaan ontvangen. Het
duurt niet lang voordat Daniel gevraagd wordt om wat adviezen te
geven aan het kleine locale kerkkoor dat iedere donderdag repeteert. Aanvankelijk ziet Daniel dat
niet echt zitten. Hij komt immers
voor zijn rust en wil de spotlights
zoveel mogelijk vermijden. Maar
Daniel kan niet weigeren en met
tegenzin besluit hij dan maar een
helpende hand te bieden. Als Daniel met het koor begint te wer-

Wüstelaan 73 Santpoort-Zuid
uitoefenen van een horecabedrijf,
(17/11/2011)

Film- en foto opnamen

Het college van burgemeesters en wethouders heeft
op grond van art 2.12 een vergunning verleend voor
het maken van ﬁlm en/of foto opnamen:
i11.011294

locatie Oud-Velsen (21/11/ 2011)

Besluit tot wijziging bestemmingsplan

U11.010217

Kopkade IJmondhaven
Vergroting van het bebouwingsvlak
met maximaal 10 %

Het wijzigingsbesluit ligt met ingang van 25 november
2011 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling
Publiekszaken.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden tegen dit besluit binnen de ter
inzage termijn een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Tevens kan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, worden verzocht
een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld.
Digitaal het beroep – en verzoekschrift indienen kan
ook bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
dient men te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.

Burgemeester en wethouders van Velsen maken
bekend dat zij in het kader van de Wet ruimtelijke

Hemels filmdiner
IJmuiden - Tijdens de koude en gure decemberdagen,
is het heerlijk om te genieten van een avondje in Thalia
met een fijne warme film, een
goed diner en een mooi glas
wijn. Op zaterdag 3 december draait Thalia als afsluiter
de filmserie van dit jaar de bijzondere speelfilm ‘As it is in
Heaven’.

op het strand van IJmuiden aan Zee
strandzeilwedstrijden in januari,
februari en maart 2012 (18/11/2011)

ordening het bestemmingsplan Derde Haven wijzigen
voor het perceel:

ken herontdekt hij tot zijn grote verbazing zijn verloren gegane liefde voor muziek. Maar zijn
werk met het koor vormt een flinke bedreiging voor het plaatsje en Daniel krijgt ook de nodige
tegenstand te verwerken door de
jaloerse priester en een gevaarlijke en gewelddadige vijand uit zijn
verleden. Maar het is niet alleen
kommer en kwel. Daniel maakt
ook nieuwe vrienden, waaronder
de lieve en gevoelige Lena, een
vrouw die hem helpt zijn eigen
onzekerheid, angsten en eenzaamheid te overwinnen. Het leven van Daniel en de levens van
de inwoners van Norrland zullen
nooit meer hetzelfde zijn.
‘As it is in Heaven’ is een hemelse
film met schitterende muziek en
goed gespeelde karakterrollen.
Gecombineerd met het feestelijke drie gangendiner van Augusta
wordt het een avond om van te
smullen. Toegang: 42,50 euro (inclusief aperitief, film, drie gangendiner en kopje koffie). Meer
weten? Bel 0255-514217.

Ondernemersontbijt op
Maritiem College Velsen
IJmuiden - ,,Onderwijs en bedrijfsleven zijn nadrukkelijk met
elkaar verbonden’’, zegt Ruud
Porck, directeur van het Maritiem
College, tijdens zijn openingstoespraak. Door de directie van het
College waren ondernemers uit
de regio voor een ontbijt uitgenodigd in het bedrijfsrestaurant van
de school om nader kennis te maken met deze beroepsopleiding.
En met ruim vijftig belangstellenden voor deze maritieme vmbo opleiding kon de schoolleiding
terugkijken op een zeer geslaagd
experiment dat zeker een vervolg
gaat krijgen.
Porck vervolgt: ,,Goed beroepsonderwijs is van groot belang, zeker
in deze regio. Onderwijs en bedrijfsleven zullen daarom, in samenspraak met elkaar, ervoor
moeten zorgen dat de juiste opleidingen worden geboden, afgestemd op de behoefte van het bedrijfsleven.’’ En hij vervolgt: ,,Het
Maritiem College Velsen biedt al
meer dan 50 jaar onderwijs op
maat waarbij de modernste leermiddelen, zoals scheepssimulatoren, worden ingezet. En de examenresultaten zijn excellent met
100 procent geslaagde leerlingen
gedurende de afgelopen twee jaar
wat niet alleen komt door goed
onderwijs, maar ook door het plezier waarmee de leerlingen bij ons

bezig zijn.’’ Na zijn openingswoord
kwamen ook nog Janine van Oosten, havenmeester van Amsterdam, Frans Baud, directeur KVSA
in IJmuiden en Arjan Verkaik, wethouder economische zaken in Velsen aan het woord. Alle sprekers
benadrukten ook het door Ruud
Porck beschreven grote belang
van goed op elkaar afgestemd,
technisch onderwijs en zwaaiden
hem en zijn staf, Theo Scholts en
Leo van der Valk, lof toe voor dit
geweldige initiatief.
Onder verwijzing naar de nieuw
opgezette website deed Leo Van
der Valk nog een oproep aan de

ondernemers om op dit punt aan
een samenwerkingsverband te
denken. ,,Om te beginnen kunt u
bijvoorbeeld uw logo en een korte omschrijving van uw bedrijf op
onze website plaatsen, tegen een
kleine vergoeding uwerzijds natuurlijk’’. En ja hoor, bij vertrek
van de aanwezigen konden al een
aantal namen van belangstellende
ondernemers worden genoteerd.
Een nadere kennismaking met het
Maritiem College Velsen kan tijdens de open dag op 26 november van 10.00 tot 13.00 uur. Zie
ook www.maritiemcollegevelsen.
nl (Joop Waijenberg)

