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Hans van Breukelen: doelgericht als debatleider

‘Heerlijke hangjongeren’  
Velserbroek – Hangjongeren 
in Velserbroek behoren vol-
gens de landelijke score tot 
de groepen ‘prettig tot hinder-
lijk’. En dat valt dan nog mee, 
want er zijn elders hangjon-
geren die gewelddadig en 
zelfs crimineel zijn. Een van 
de inwoners van Velserbroek 
had het over ‘heerlijke hang-
jongeren’. Veel inwoners van 
Velserbroek vinden de hang-
jongeren echter ‘intimiderend 
en agressief’. 

Dat was vorige week woensdag-
avond in het Polderhuis te horen 
tijdens het Lagerhuisdebat dat 
door woningcorporatie AWV Ei-
gen Haard werd gehouden. In-
terim directeur Jan Hoff opende 
de avond en vertelde dat de cor-
poratie de avond heeft georgani-
seerd als ontmoetingsplaats voor 
jongeren en ouderen. Omdat het 
probleem niet alleen speelt in de 
wijken waar AWV Eigen Haard 
haar woningen heeft, werd heel 
Velserbroek uitgenodigd. En er 
was een flinke opkomst. De cor-
poratie heeft de problemen ge-
inventariseerd en er al aan ge-
werkt, samen met gemeente, po-
litie, de woonbond, bewoners en 
hangjongeren.
Wethouder Baerveldt die bij de 
opening aanwezig was, vermeld-
de dat een derde van de jeugd 
van Velsen in Velserbroek woont, 
wat regelmatig tot spanningen 
leidt. ,,We doen al veel voor de 
jeugd,’’ zei zij. ,,Maar we gaan 
nog verder.’’

Daarna kreeg ex-doelman Hans 
van Breukelen het woord als de-
batleider. En dat deed hij heel 
doelgericht en bijzonder effec-
tief. Aan de hand van een aan-
tal stellingen werden de aanwe-
zige jongeren en ouderen uitge-
lokt hun zegje te doen en dat ge-
beurde dan ook grondig. Aan de 
hand van enkele leuke voetbal-
anekdotes deed hij inzien dat 
goede communicatie heel be-
langrijk is voor een betere sfeer.
Dat de overlast door hangjonge-
ren soms heel erg is, werd door 
een aantal bewoners uitgespro-
ken: geluidsoverlast door scheu-
rende scooters, harde muziek 
en geschreeuw; brandjes, ver-
nielingen, leeggeroofde tuintjes 
en soms nare confrontaties; be-
dreigingen, ruzie en onenigheid. 
Dat is nogal wat. Gelukkig kon-
den de aanwezige jongeren heel 
eerlijk antwoord geven. Sommi-
gen gaven toe geen lieverdjes te 
zijn (geweest), maar soms werd 
ook de schuld aan IJmuidenaren 
of Haarlemmers gegeven. Ken-
nelijk wordt de strijd tussen deze 
twee groepen soms uitgevoch-
ten in Velserbroek. 
 Aan de hand van de stelling 
dat voor honden meer ruimte 
is dan voor jongeren kwam het 
gesprek op de JOP’s (Jongeren 
Opvang Plek), die kennelijk niet 
al te comfortabel zijn, waardoor 
de jongeren liever hun toevlucht 
zoeken tot een droge plek als het 
winkelcentrum. Kennelijk mogen 
de JOP’s niet al te aantrekkelijk 
zijn, zodat de jongeren er niet te 

lang blijven hangen. De jonge-
ren klaagden over de hangplek-
ken zoals die bij PWN, wat teveel 
uit de wijk is en niet gezellig, bo-
vendien is er niets te doen.
Toch investeert de gemeente heel 
wat in activiteiten voor jongeren. 
Maar kennelijk zijn de openings-
tijden van de Koe en de activi-
teiten van de jongerenwerkers 
nog niet effectief genoeg. Reden 
dus om samen met de jonge-
ren opnieuw te kijken naar wat 
wel werkt in Velserbroek. Daar-
bij moet zeker ook wat verwacht 
kunnen worden van de jongeren, 
niet alleen qua inbreng, maar 
ook qua afspraken. 
Maar ook de gemeente moet be-
ter luisteren naar de wensen van 
jongeren en de bewoners, zo 
was de algemene conclusie. Al 
met al was het een zeer nuttige 
en ook gezellige avond met jong 
en oud in het Polderhuis. (Karin 
Dekkers)

Het door AWV Eigen Haard georganiseerde Lagerhuisdebat werd een razend interessante avond 

Politie brengt Sint 
naar Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid - Het was za-
terdagmiddag lekker druk bij 
de inkomst van Sinterklaas bij 
‘t Brederode Huys, met veel kin-

deren, waaronder opvallend veel 
Zwarte Pietjes. Sinterklaas werd 
met een politieauto gebracht en 
schudde flink wat handjes voor-
dat hij in de prachtige oude au-
to stapte die met hem door Sant-
poort-Zuid toerde. Samen met 
de drumband op een boerenkar 
en ontzettend veel blije kinderen 
trokken Sint en zijn gevolg door 
Santpoort-Zuid. Die avond wer-
den heel veel schoentjes gevuld.  
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Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Santpoort-Zuid, Velsen-
Zuid, Santpoort -Noord en 
Driehuis.
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Metamorfose voor 
Intro IJmuiden
IJmuiden – Afgelopen maandag 
opende Intro IJmuiden vof aan 
de Kennemerlaan 30 haar deu-
ren weer, na drie weken geslo-
ten te zijn geweest. In die weken 
vond een ingrijpende verbou-
wing plaats. Het resultaat mag 
er zijn. 
De zaak oogt veel ruimer en lich-
ter. Er is nu nog meer ruimte om 
de gehele collectie overzichtelijk 
uit te stallen, zodat de klant op 
zijn gemak de talloze mogelijk-
heden kan bekijken. Een ruim as-
sortiment in parket- en laminaat-
vloeren, dat ook nog eens werd 
uitgebreid. Naast het vertrouw-
de merk Quickstep en de hou-
ten vloeren van Solidfloor is er 
nu ook prachtig lamelparket van 
Steirer Parkett. Dit is een product 
uit Oostenrijk, is met veel zorg en 
aandacht gemaakt en heeft een 
luxe uitstraling. Verder zijn er 
ruim dertig verschillende tapis-
vloeren. Dit zijn dunne planken 
gelijmd op spaanplaat. Ze zijn 
heel compact, het ligt heel vast 
en gaat beslist niet kieren. Ver-
der zijn er nog altijd de systeem-

vloeren, die prima geschikt zijn 
voor vloerverwarming.
Al 35 jaar is de zaak onder de 
hoede van de familie van der 
Waals. Bas Ruijgvoorn werd vo-
rig jaar hun collega en voelt 
zich er al helemaal thuis. Sa-
men staan zij voor heel wat er-
varing en vakmanschap. Ook in-
terieurbetimmering nemen zij 
nog steeds voor hun rekening. 
De vloer wordt vakkundig ge-
legd, tevens is het mogelijk om 
trappen met hout te laten be-
kleden, zodat het één mooi ge-
heel wordt. Loop eens  naar bin-
nen bij Intro IJmuiden voor een 
vrijblijvend advies. Of om ge-
woon even te kijken hoe mooi de 
nieuwe zaak is geworden. Sinds 
kort is de website helemaal ver-
nieuwd, zodat de mensen op hun 
gemak thuis een nieuwe vloer 
kunnen uitzoeken. 
De vele mogelijkheden en het 
zeer uitgebreide assortiment zijn 
en te zien: www.introijmuiden.
nl  Zie voor speciale aanbiedin-
gen de advertentie elders in de-
ze krant.    

Feest bij Beach Inn
Dutch Open Blo Karten
IJmuiden aan Zee - Dit week-
einde wordt op IJmuiderslag het 
Dutch Open kampioenschap Blo 
Karten gehouden. Voor het eerst 
in zijn bestaan wordt dit kampi-
oenschap in IJmuiden gehou-
den, voorheen was dat op Texel. 
Maar het IJmuiderstrand heeft 
blo karters veel te bieden. Niet 
alleen veel ruimte, maar ook de 
gezelligheid van Beach Inn.
Een blo kart is een karretje met 
een zeil, dat hoge snelheden kan 
bereiken. Bij het Dutch Open dat 
op 29 en 30 november plaats-
vindt verwacht men minimaal 
70 deelnemers. De inschrijving 
staat nog open.
Vrijdag worden de eerste blo 
karters al verwacht. ‘s Avonds 
tussen 19.00 en 22.00 uur kun-
nen zij zich nog inschrijven. Ook 
zaterdagochtend tussen 8.00 en 

9.15 uur kan nog worden inge-
schreven. De wedstrijden starten 
om elf uur en duren op zaterdag 
tot ongeveer drie uur. Zondag is 
om ongeveer half vier de prijs-
uitreiking, de wedstrijden duren 
dan tot ongeveer half drie.
Vrijdagavond begint het feest al 
in Beach Inn met een feestelij-
ke avond met muziek van Inner 
Flow vanaf 22.00 uur. Zaterdag-
avond wordt een barbecue ge-
organiseerd voor de deelnemers 
en dan is er een dj met gezelli-
ge muziek.
Beach Inn is niet alleen gastheer  
voor de deelnemers, maar zeker 
ook voor het publiek dat wordt 
verwacht om te kijken naar de 
spectaculaire wedstrijden. In 
Beach Inn zijn volop warme of 
verwarmende drankjes en bo-
vendien ook lekkere hapjes.
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Huisartsen: Ten Zuiden van 
het Noordzeekanaal 023-
5453200.
Verloskundigen: 023-
5201205
Tandarts: Spoedgevallen 
buiten kantoortijden 0900-
8212230 of 020-5709595. 
Voor inwoners van Velsen-
Noord het Rode Kruiszieken-
huis 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 9.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Midden Kennemerland 24 uur per dag 06-
51174089.
Pastoraal Counselor: J. Milo 0255-512592 van 19.00-
20.00 uur, www.milocounsel.nl.
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: zowel 
thuis als in het Bijna Thuis Huis 023-5493214.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over zorg voor 
een zieke, iedere ochtend 0251-287733. Inloopspreekuren: 
Wijksteunpunt de Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag 
van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-
Noord: Per 1 oktober zijn de openingstijden van de dienst-
doende apotheken in IJmuiden en Velserbroek veranderd. Ze 
houden het bestaande dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de 
hele nacht, voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaarneming wordt 
vervolgens, uitsluitend voor spoedrecepten, overge-
nomen door de Centraal Apotheek, Gedempte Oude 
Gracht 103-105 te Haarlem 023-5319148. Op werk-
dagen is de apotheek geopend vanaf 08.00 uur, op zaterdag 
vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf 10.00 uur. Dit weekein-
de heeft dienst: Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 
200-220 in Velserbroek 023-5201212.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD 
dienst: Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-
105, Haarlem 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Ziekenhuis, Bever-
wijk 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: Beursge-
bouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, ingang achterzijde) , 
IJmuiden. Ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten deze 
tijden op afspraak 0255-548548 www.vrijwilligerswerk-
velsen.nl, vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: donderdag 18.00-
20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):  023-5554764, www.klachtenop-
vangzorg.nl
RIO IJmond: Aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, ver-
pleeghuis, aanleunwoning 8.30-17.00 uur 0251-257450.
Milieuklachten Provincie N-H: 023-5310200.
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen 
melden via 0255-567575, meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen: 9.00-16.30 uur 0255-518888, www.
wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemer-
land (Alg. Maatschap. Werk): Van den Vondellaan 1a, 
Driehuis. Voor afspraken en informatie  0255-519107/023-
5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg:
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden.
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlie-
den, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandi-
captenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoe-
kenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor spreek-
uurtijden 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin: Van 08.00 tot 17.00 uur 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: Voor mensen in uiterste financiële 
nood. Aanvraag gratis wekelijks voedselpakket bij Loket voor 
Wonen,  Welzijn en Zorg. Op afspraak via 0255-533885, 
www.voedselbankvelsen.nl
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Sinterklaas in Velserbroek
Velserbroek - Ook dit jaar or-
ganiseert de Dorpsvereniging de 
Sinterklaasintocht. Sinterklaas 
neemt weer zijn pieten mee om 
de feestvreugde te vergroten.
Het is de planning dat Sinter-
klaas op zaterdag 29 november 
om 11.00 uur aan zal komen in 
het winkelcentrum Velserbroek, 
begeleid door de IJmuider Har-
monie. Sinterklaas zal daar een 
wandeling maken, hier kunnen 
de kinderen Sint een hand ge-
ven en maken de pieten er weer 
een spetterend feest van. Sint zal 
om ongeveer  11.30 uur aanko-
men in het Polderhuis, waar hij 
de kinderen van Velserbroek toe 
zal spreken. Ook zijn er weer leu-
ke prijzen te winnen!
Om 12.30 uur gaat Sinterklaas 
even rusten, maar de kinde-
ren kunnen zich dan uitleven tij-
dens het Klim- en Klauterpaleis 
in de sporthal. Sinterklaas heeft 

weer verschillende leuke klim- 
en klautertoestellen neer laten 
zetten. 
Vanaf 13.00 uur zal Sinterklaas 
middenin het winkelcentrum zit-
ten waar de kinderen langs kun-
nen komen. Om hem een hand 
te geven, een liedje te zingen of 
het verlanglijstje in te leveren. 
Tussen 13.30 en 14.30 uur volgt 
er een trekking van de actie van 
de winkeliers met de lootjes die 
in de dagen ervoor zijn uitge-
deeld. (Alleen aanwezigen ma-
ken kans op een prijs) Om 15.00 
uur vertrekt Sint weer, om zich 
op te maken om ’s nachts weer 
het dak op te gaan en de schoe-
nen van de kinderen te vullen. 
’s Avonds zal er een disco zijn 
voor de kinderen uit de groepen 
6 tot en met 8. De toegang  is 
gratis en deze begint om 19.30 
uur in de grote zaal in het Pol-
derhuis. 

Voorlichtingsbijeenkomst
IJmuiden - Bibliotheek Velsen 
organiseert een voorlichtingsbij-
eenkomst, die verzorgd zal wor-
den door GGZ Dijk en Duin in 
het theater van de Centrale Bi-
bliotheek IJmuiden.
De middag met de titel ‘Doe 
maar gewoon, dan doe je al gek 
genoeg’ is op maandag 8 de-
cember van 13.30 – 15.00 uur. 
Deze middag zal voorlichting ge-
geven worden over mensen met 
psychische problemen. Toegang 
is gratis, inschrijven aan de ser-
vicebalie gewenst (mag ook te-
lefonisch).

Wat betekent het om psychische 
problemen te hebben? 
Mensen die psychisch lijden 
hebben vaak te maken met voor-
oordelen en discriminatie. 
Tijdens deze voorlichting wordt 
informatie gegeven over hoe het 
leven van iemand met psychi-
sche problemen eruit kan zien en 
wat de gevolgen zijn voor hem of 
haar in de samenleving. 
De voorlichting wordt gegeven 
door iemand die uit eigen erva-
ring weet wat het betekent om 
psychische problemen te heb-
ben.

MamaMia zoekt vrijwilligers
Velserbroek- Ouder- en kind-
centrum MamaMia is gevestigd 
in Velserbroek. MamaMia biedt 
de mogelijkheid tot ontmoeting, 
uitwisseling van ervaringen, on-
dersteuning bij de opvoeding en 
aandacht voor persoonlijke ont-
wikkeling voor ouders en opvoe-
ders van opgroeiende kinderen. 
Ook mensen die affiniteit heb-
ben met opgroeiende kinderen 
evenals de kinderen zelf zijn bij 
MamaMia van harte welkom. 
Met dit doel biedt MamaMia 
tal van activiteiten aan waaron-

der inloop- en opvangochten-
den, een speel-o-theek en Ne-
derlandse les voor allochtone 
vrouwen. Voor deze activiteiten 
vraagt men vrijwilligers die één 
maal per week of één maal per 
14 dagen enkele uurtjes willen 
helpen om de betreffende activi-
teit uit te voeren.
Interesse? Of meer informatie? 
Mail naar info@mamamia-vel-
serbroek.nl of bel 023-5388830, 
vragen naar Thea Verbrugh. 
Meer informatie: www.mama-
mia-velserbroek.nl.

Koopavonden 
december
IJmuiden – In december zijn 
er in het centrum van IJmuiden 
extra koopavonden, waarop de 
winkels geopend zijn, te weten 
woensdag 3 en donderdag 4 de-
cember. Op vrijdag 5 december 
sluiten de winkels om 17.00 uur. 
Ook zijn er extra koopavonden 
op maandag 22 en dinsdag 23 
december. Op woensdag 24 de-
cember zijn de winkels tot 17.00 
uur geopend. Meer informatie: 
www.stadscentrumijmuiden.nl.

Jonge vrijwilligers gezocht
Regio - Jongeren tussen de 16 
en 25 jaar die tijd vrij willen ma-
ken om vrijwilligerswerk te doen, 
verdienen een cadeau. Bijvoor-
beeld een bioscoopbon of een 
beautypakket. 
Aanmelden kan op de site: www.
vrijwilligerswerk.nl/jongeren-

actief of bel 06-34573643/06- 
34573645.
Er worden jongeren gezocht door 
Tandem Mantelzorgers, Stich-
ting Thuiszorg Gehandicapten 
en Humanitas, voor vrijwilligers-
werk als discomaatje, rolstoeldu-
wer, enquêteur en veel meer.

Klaverjas 
marathon
IJmuiden - Zaterdag 29 novem-
ber is er weer een minimarathon 
klaverjassen bij Schoppen-Aas 
in de zaal van de Pieterkerk aan 
de Mercuriusstraat. De ingang 
is naast de glazendeur van flats 
70 tot en met 136. De aanvang is 
om 11 uur. Er worden zes ronden 
gespeeld van elk 16 spellen. In 
de zaal is roken uiteraard verbo-
den. Er kan buiten voor de deur 
worden gerookt. De entree is 3 
euro per persoon. De loten voor 
de loterij kosten 50 cent per lot. 
Ook voor mensen in een rolstoel 
is de zaal goed toegankelijk. Wie 
mee wil doen, kan zich opgeven 
via 0255-511467 of 518725.

Met korting naar de film
‘Mongol: The Untold 
Story of Genghis Khan’
IJmuiden - Vrijdag 28 november 
en dinsdag 2 december draait 
het Witte Theater aan de Kanaal-
straat in IJmuiden om 20.30 uur 
de film ‘Mongol: The Untold Sto-
ry of Genghis Khan’
Historisch drama over het leven 
van de Mongoolse leider Temud-
gin, beter bekend als Genghis 
Khan. Hij legde in de 12de eeuw 
de basis voor het Mongool-
se wereldrijk dat zich uitstrek-
te van China tot aan de Donau. 
Mongolië, 1172. Op 9-jarige leef-
tijd moet Khan een bruid uitkie-
zen bij een naburige stam en zijn 

keuze valt op Börte. Op de terug-
weg wordt zijn vader vermoord 
en ontbrandt er een machtstrijd 
binnen de stam. 
Khan delft het onderspit en moet 
vluchten. Tijdens zijn tocht vol 
ontberingen sluit hij vriendschap 
met zijn bloedbroeder Jamukha. 
Maar later trekt hij ten strijde te-
gen zijn vroegere vriend. De film 
eindigt als Khan alle Mongoolse 
stammen heeft verenigd en aan 
het begin staat van zijn heer-
schappij.
Toegang normaal 6 euro, met 
kortingsbon 4 euro.

e2,- korting 
bij inlevering van deze bon voor ‘Mongol: the Untold Story of 
genghiS khan’ op 28 november en 2 december 2008 om 20.30 
uur. Bon is geldig voor 2 personen

Bibliotheek Velserbroek
Een stukje verpleeg-
kundige geschiedenis
Velserbroek - In de bibliotheek 
van Velserbroek is vanaf woens-
dag 26 november tot eind de-
cember 2008 een kleine collec-
tie verpleegkundige insignes en 
eretekens te zien in gezelschap 
van oude lesboeken en enkele 
curieuze voorwerpen. Bij de ten-

toonstelling wordt kort uitleg ge-
geven over de geschiedenis en 
de functie van het tentoonge-
stelde. 
Samenstelling tentoonstelling 
Mike Uyl, verpleegkundige en 
voorzitter Historische Kring Vel-
sen.

Voor centrale bibliotheek
Muzikale omlijsting gezocht
IJmuiden - December staat voor 
gezelligheid, sfeer en festiviteit. 
De bibliotheek wordt ieder jaar 
mooi versierd en dit jaar zoekt 
de Centrale Bibliotheek men-
sen die het leuk vinden om vrij-
willig een uurtje muziek te spe-
len in het Leescafé of in het the-
ater. Omdat het publiek natuur-
lijk ook rustig de krant wil le-
zen gaat het om redelijke zach-
te (achtergrond)muziek zoals gi-
taar-, piano-, viool- of fluitmu-
ziek, solo of in kleine ensem-
bles. Een piano is aanwezig. Ook 

koren zijn welkom, mits niet te 
groot. Het muziekniveau moet 
zodanig zijn dat het voor het pu-
bliek aangenaam is om naar te 
luisteren; het is niet de bedoeling 
dat beginners een uurtje komen 
oefenen. 
Graag van te voren opgeven bij 
Jenny Maarschalk per e-mail 
jmaarschalk@bibliotheekvelsen.
nl of per telefoon 0255 525353. 
Optredens alleen op afspraak. 
Alle optredens zullen op een 
poster in de bibliotheek aange-
kondigd worden.

Gevaarlijk
rijgedrag
IJmuiden - Op de Planetenweg 
hielden surveillerende agen-
ten vorige week woensdag-
avond omstreeks 22.30 uur een 
man aan omdat hij een verkeers-
heuvel aan de verkeerde (linker) 
kant passeerde. Dat deed hij met 
een snelheid van ongeveer  70 
kilometer per uur. De 20-jarige 
bestuurder is woonachtig in Vel-
sen Zuid. Hij kreeg een proces-
verbaal en moest zijn rijbewijs 
inleveren.

Overlast
van bromfiets
Velserbroek - Politiemensen 
waren vorige week donderdag 
getuige van een bromfietser die 
met zijn brommer voor overlast 
zorgde. Dit gebeurde omstreeks 
20.30 uur in het winkelcentrum 
aan de Galle Promenade. De 17-
jarige inwoner van Velserbroek 
reed met zijn bromfiets met ho-
ge snelheid door het winkelcen-
trum. Hij maakte daarbij veel ka-
baal. Bovendien waren de win-
kels nog open en liep er win-
kelend publiek rond. Hij maak-
te met zijn brommer een  ‘whee-
lie’ en bracht daarmee omstan-
ders in gevaar. De politie heeft 
de jongeman staande gehouden. 
Ondanks dat hij het er niet mee 
eens was krijgt hij proces-ver-
baal en is zijn brommerrijbewijs 
ingenomen.
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Hondenschool IJmond
Sinterklaastraining honden
Velsen-Zuid - De Honden-
school IJmond van de Dierenbe-
scherming organiseert zondag 
30 november om 10.00 uur in 
Beeckestijn een speciale Sinter-
klaastraining. De cursus Gehoor-
zame Huishond staat deze och-
tend volledig in het teken van de 
Sinterklaasviering. Honden zijn 
soms bang voor Sinterklaas en 
Zwarte Piet. Op deze training 
wordt op een speelse manier ge-
leerd hoe dit ongewenste gedrag 
omgezet kan worden naar ge-
wenst gedrag. Voor 5 euro kun-
nen hondenbezitters deelnemen 
aan een feestelijke training. Over 
het algemeen zijn Sinterklaas en 
Zwarte Piet beangstigend voor 
een hond. De goedheiligman en 
zijn knecht zijn daarom bij de-
ze training aanwezig om hon-

den te leren dat zij niet angstig 
hoeven te zijn. Tevens zal er ook 
een paard bij de training aanwe-
zig zijn. Dit omdat ook veel hon-
den angstig voor paarden zijn. 
Geïnteresseerden kunnen zich 
om 10.00 uur melden op het par-
keerterrein voor landgoed Beec-
kestijn. Na afloop krijgt iedere 
deelnemer een aardigheidje voor 
de hond. 
De Dierenbescherming hoopt 
op deze manier veel hondenbe-
zitters te motiveren een opvoed-
cursus te gaan volgen. Het mot-
to van de cursus is actief en leer-
zaam bezig zijn met de hond, zo-
dat baasjes nog meer plezier aan 
hun viervoeter zullen beleven. 
Meer informatie: http://honden-
schoolijmond.dierenbescher-
ming.nl

Belanda’s waren te
gast in Velserduin
Driehuis - Het was afgelopen 
Zaterdag weer een heerlijk uur-
tje genieten en luisteren naar 
muziek van het duo de Belan-
da’s met liedjes van onder an-
dere Lou Bandy, Max van Praag, 
Willy Alberti ,Marianne Weber en 
vele andere. En natuurlijk, hun 
bekende Indonesische repertoi-
re met liedjes van onder andere 
Tante Lien. Het bekende IJmui-
dense duo heeft een goede band 
met stichting KIKA (Kinder Kan-
ker Fonds).
Voor dit fonds zetten zij zich dan 
ook volledig in. Tevens vragen zij 

aandacht voor deze stichting tij-
dens hun optreden voor deze zie-
ke kinderen. Na afloop van hun 
optreden doneren de mensen 
nog een geheel vrijwillige bijdra-
ge voor KIKA. Op Zondag 14 de-
cember geven zij dan ook een 
Kerstspecial in samenwerking 
met een accordeon Kerst En-
semble in zorgbalans Breezicht 
in Oud-IJmuiden. Daar wordt het 
bedrag bekend gemaakt wat zij 
gaan doneren namens de bewo-
ners uit de diversen zorginstel-
lingen in de gemeente Velsen en 
van De Belanda’s. 

Klappen 
over en weer
IJmuiden - In de nacht van za-
terdag op zondag rond 3.25 uur 
bleek op de Kennemerlaan een 
conflict te zijn ontstaan tussen 
diverse mensen, waarbij over 
en weer klappen vielen. De po-
litie wist met behulp van een po-
litiehond de mensen uit elkaar te 
halen en een van hen, een 21-
jarige vrouw  uit Uitgeest, bleef 
ondanks de diverse vorderingen 
klappen uitdelen aan enkele om-
standers. Zij werd door de poli-
tie aangehouden en meegeno-
men naar het politiebureau.Te-
gen de vrouw is proces verbaal 
opgemaakt.  

Jazzdance van
de Dwarsligger
IJmuiden - Zaterdag 1 novem-
ber vond er de jaarlijkse jazzdan-
ce uitvoering van buurtcentrum 
de Dwarsligger plaats. Dit keer 
niet in het buurtcentrum, maar in 
de grote aula van het Noordzee 
College. Een volle zaal genoot 
daar van de uitvoering.
Zestig leerlingen lieten zien waar 
zij, onder leiding van docente 
Charissa Bosschert, het afgelo-
pen jaar zo hard aan hebben ge-

werkt tijdens de  lessen.
Het thema dit jaar was film, dus 
liedjes zoals  ‘You’re the one that 
I want’ uit Grease en ‘What a 
feeling’ uit Flashdance kwamen 
voorbij. 
Zelfs de allerkleinsten van drie 
jaar lieten zien hoe zij dansten 
op een liedje van K3. Ook de 
meiden van 13 tot en met 16 jaar 
sprongen letterlijk op het podium 
tijdens een echte dance battle. 

Opgepakt na 
mishandeling
Haarlem - Op de Grote Markt 
werd in de nacht van vorige 
week donderdag op vrijdag om-
streeks 01.00 uur een 22-jari-
ge man uit IJmuiden geschopt 
en op de grond gegooid. Poli-
tieagenten konden even later 
de vermoedelijke dader aanhou-
den, een 40-jarige taxichauffeur 
uit Haarlem. De taxichauffeur 
was kwaad geworden omdat het 
slachtoffer een opmerking over 
zijn rijstijl had gemaakt. 
De verdachte kreeg een proces-
verbaal.

Spaarnwoude Resort:
De ultieme feestlocatie!
Velsen-Zuid - Spaarnwou-
de Resort is het hotel- en eve-
nementencentrum dat bekend 
staat om haar vele binnen- en 
buiten activiteiten. Vanwege de 
introductie van de nieuwe en 
spectaculaire dansvloer, welke 
recentelijk is gebouwd, organi-
seren zij in samenwerking met 
Salsa Motion een spetterende 
Salsa workshop op 19 december. 
Iedereen die van dansen houdt 
en die eens kennis willen maken 
met de mogelijkheden van het 
Salsa dansen, wordt uitgenodigd 
om tegen een geringe vergoe-
ding in te schrijven. Deelnemers 
kunnen dan meedoen aan de 
Salsa workshop waarbij ieder-
een de technieken van het Sal-
sa dansen wordt bijgebracht. Als 

de sfeer en de pasjes er goed in-
zitten, dan kan iedereen onder-
steund met Zuid-Amerikaanse 
muziek volledig uit z’n dak gaan. 
De verlichte LEDvloer onder-
steunt het opzwepende karakter 
van deze Zuid-Amerikaanse be-
levenis. 
De workshop begint om 20.00 
uur en kost 16 euro per per-
soon. Dit is inclusief een drankje. 
Er wordt les gegeven door pro-
fessionele salsadansers. Ieder-
een is welkom, ervaring is niet 
verplicht. Om teleurstellingen te 
voorkomen, vraagt de organisa-
tie om zo spoedig mogelijk te re-
serveren. Dit kan via telefoon-
nummer 023 5340603.
Spaarnwoude Resort is te vinden 
aan de Oosterbroekerweg 17.

Auto rijdt door 
na ongeval
IJmuiden - Een 45-jarige vrouw 
uit IJmuiden werd in haar auto 
kort na middernacht, op een ro-
tonde bij de Dokweg, aangere-
den door een tegemoetkomen-
de auto die vervolgens doorreed. 
De vrouw reed over de Dok-
weg in de richting van de Krom-
houtstraat, en de auto die door-
reed kwam uit de richting van 
de Kromhoutstraat en reed in 
de richting van de Halkade. De 
auto van de vrouw raakte zwaar 
beschadigd, zij zelf bleef onge-
deerd. 
De doorgereden auto is korte 
tijd later zonder bestuurder in de 
buurt van de Kanaalstraat terug 
gevonden. De politie onderzoekt 
de auto.

Poging
tot diefstal
Haarlem - Op de Minckelers-
weg heeft de politie in de nacht 
van zaterdag op zondag om 
02.15 uur een 19-jarige man uit 
Haarlem aangehouden vanwege 
een poging tot diefstal. 
De man had bij een horeca-ge-
legenheid over de bar gehangen 
om zo een greep uit de kas te 
kunnen doen. 
Door medewerkers is hij naar 
buiten gezet en overgedragen 
aan de politie. Hij is ingesloten in 
verband met nader onderzoek.
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ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Pergamano maandag van 09.30 
tot 11.30 uur. Klaverjassen, dins-
dag vanaf 20.00 uur en vrijdag 
vanaf 13.30 uur. Bridgen dinsdag 
13.00 uur. Schilderen, donderdag 
09.00 tot 12.00 uur. Alle activitei-
ten vinden plaats in dorpshuis 
Het Terras.

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

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650 of g.schol@zorgbalans.
nl
Open tafel. Vrijdag 18 novem-
ber: Ossestaartsoep, bloemkool 
met een saucijsje, en vlafilp als 
dessert. Woensdag 3 decem-
ber: kippensoep, gebakken vis 
met worteltjes en doperwten en 
aardappelpuree, ijs toe. Vrijdag 5 
december: champignonsoep, pi-
laf met perzikken en rijst.Altijd 
een kopje koffie/thee. Kosten 5,-. 
Uiterlijk 2 dagen van tevoren op-
geven. 
Restaurant is er op maandag, 
dinsdag en donderdag tussen 
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30 
uur aanwezig zijn). U kunt genie-
ten van een 3-gangen a la car-
te menu inclusief drankje voor 
5,50.
Elke 2e woensdag van de 

maand erwtensoep. Woensdag 
10 december. Kosten 1,50 euro. 
Aanvang 12.00 uur. U hoeft zich 
niet aan te melden.
Cinema Zeewijk elke derde 
donderdag van de maand. Aan-
vang 19.30 uur. Kaartjes 2,- p.st. 
incl. kopje koffie of thee. Kaart-
jes zijn dagelijks verkrijgbaar 
aan het buffet tussen 09.00 en 
17.00 uur. in het weekend van 
13.30 tot 16.30 uur.
Woensdag 17 december een 
gezellige kerstkien vanaf 19.00 
uur. Vrijdag 26 december Kerst-
in van 12.00 tot 16.00 uur.

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561500.
Seniorenrestaurant de Moer-
berg is zeven dagen per week 
geopend van 12.00 tot 14.00 uur. 
U hoeft zich niet vooraf aan te 
melden. Een driegangenmaal-
tijd met verse ingrediënten kost 
6 euro maandag t/m zaterdag. 
Zondag kost een drie-gangen-
maaltijd 8,50 euro.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Open tafel. Vrijdag 5december: 
Indische soep, nasi compleet en 
fruitsalade. Aanvang 12.30 uur. 
Kosten 5,-. Aanmelden maan-
dag 24 november tussen 11.00 
en 12.00 uur.
Restaurant geopend op maan-
dag en woensdag vanaf 12.30 
uur. Opgeven vooraf niet nodig. 
Kosten 5,-.
Thuisbiosoop om 19.30 uur. 
Kosten 2,- incl. kopje koffie of 
thee en een hapje. Vrijdag 28 no-
vember de film ‘Some Like It Hot’ 
met Marilyn Monroe, Tony Curtis 
en Jack Lemmon.
Internetcursus is vol, er zijn 
geen plaatsen meer beschik-
baar. 
Exposanten van de Boshoek 
tonen hun veelal kleurige en bij-
zonder werk. Dagelijks te be-
zichtigen van 09.00 tot 16.30 uur, 
zondag van 11.30 tot 14.00 uur. 
Toegang gratis.
Stoelhonkbalgroep zoekt nog 
enthousiaste deelnemers op 
woensdagmiddag vanaf 14.00 
uur.
Het wijksteunpunt is naarstig 
op zoek naar een kok voor de 
open tafel. 
Sinterklaaskien donderdag 4 

december om 13.30 uur. Kaarten 
vanaf heden verkrijgbaar en kos-
ten 3,30, dit is incl. koffie/thee 
een hapje en twee kienrondes.

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Optreden de Raddraaiers. 
Zondag 30 november om 14.30 
uur.

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

Stichting Dorpshuis Het Ter-
ras, Roos en Beeklaan 2 Sant-
poort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag 
voor 55plus. Voorgerecht, hoofd-
gerecht en nagerecht. Kosten 5,-
. Vanaf 16.00 uur bent u welkom. 
Opgeven maandagmorgen tus-
sen 9.00 en 10.00 uur. 
Kienmiddag donderdag 11 de-
cember om 13.30 uur. Kaarten 
1,50.

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

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

De Mel, Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, telefoon 
0251-210050, e-mail info@demel.nl
Kinderactiviteiten: jazzballet, maandagmiddag voor kinderen van 
9 t/m 12 jaar van 16.45 tot 17.45 uur. Voor kinderen vanaf 13 jaar 
en ouder van 17.45 tot 18.45 uur. Kosten 72,-. Donderdagmiddag, 
onder begeleiding van een docent, streetdance en videoclipdance. 
Kosten 48,- voor 20 lessen. Van 16.15 tot 17.15 uur voor kinderen 
vanaf 12 jaar en ouder. Bij voldoende inschrijving start er oook een 
les voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden, telefoon 0255-
510186, e-mail info@despil.nl
Vrijdansen, iedeere eerste en derde zaterdagavond van de maand. 
Kosten 2,50 incl. lekkere hapjes. U hoeft zich niet op te geven.
Haarknipcursus gaat in januari van start. Cursus wordt op woens-
dagavond van 19.30 tot 1.30 uur. Kosten 35,-.

De Koe, Zadelmakerstraat 3 Velserbroek, telefoon 
023-5491817, info@jcdekoe.nl of e-mail jongerencentrum@
dekoe.nl
Tienerdisco vrijdag 28 november van 20.00 tot 23.00 uur. Voor kin-
deren van 12 tot en met 15 jaar. Toegang 1,50.
Pimp ‘n Ho Party, zaterdag 29 november van 20.00 tot 24.00 uur. 
Toegang 3,-.

De Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden, 
telefoon 0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl
Wandelen. Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. Verzamelen bij 
de Dwarsligger. Halverwege wordt er koffie gedronken. Deelname 
gratis.
Klassiek schilderen op dinsdag van 19.30 tot 22.00 uur. Kosten 
50,200 voor negen lessen. Opgeven kan door middel van een in-
schrijfformulier die bij het buurcentrum verkrijgbaar is.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Ouderennieuws

In Memoriam Lennaert Nijgh
IJmuiden - Vrijdag 28 november 
is het alweer zes jaar geleden 
dat de Haarlemse liedjesschrij-
ver Lennaert Nijgh is overleed. 
Van zijn hand kwamen de tek-
sten van grote hits als Mees-
ter Prikkebeen, Land van Maas 
en Waal, Pastorale, Ik doe wat ik 
doe, Avond, Malle Babbe en Jan 
Klaassen de trompetter.  

Seaport FM herhaalt vrijdag het 
In Memoriam dat op 4 decem-
ber 2002 werd uitgezonden in 
het programma Koffieradio tus-
sen 10 en 12 uur.
Astrid Nijgh belicht in dit pro-
gramma de achtergronden en 
het werk van Lennaert.
Seaport FM is te beluisteren via 
de kabel 89.0 en FM 107.8.

Voetbalkleding naar Galle
IJmuiden – Cees en Lony van 
Loon waren onlangs op vakan-
tie naar Sri Lanka. In hun baga-
ge hadden ze voetbalkleding van 
Stormvogels, bestemd voor de 
kinderen in Galle. 
Tijdens de reis kwamen ze pas 
op dag 13 in de buurt van Galle 
en het weeshuis Holland House 
of Hope. Het reisgezelschap 
was ondertussen helemaal op 
de hoogte en ook de reisleiders 
wisten dat ze een missie hadden. 
Voetballen is goed voor alle kin-
deren en als ze dat kunnen doen 
in een echt tenue is het dubbel 
plezier.
Cees en Lony werden hartelijk 
ontvangen in het weeshuis en 
de project manager haalde ge-
lijk wat jongens in het kantoor, 
om later in Stormvogels tenue 
tevoorschijn te komen. Er werd 

door iedereen foto’s genomen.
Apetrots waren ze, want ze wa-
ren toevallig bezig met het aan-
leggen van een voetbalveldje. 
Het kwam dus heel goed uit, de-
ze tenues.
Er wonen ongeveer 150 kinderen 
in het weeshuis. Bijna alle kinde-
ren zijn getraumatiseerd door de 
tsunami ramp van 2004. Er zijn 
kinderen in de leeftijd van 6 tot 
16 jaar: weeskinderen, halve we-
zen, maar ook kinderen waarvan 
de ouders tijdelijk niet voor ze 
kunnen zorgen.
Om de kinderen weer vertrouwd 
te maken met het water gaan 
ze af en toe naar de zee om te 
zwemmen of om op het strand 
te spelen. De voetbalkleding die 
Stormvogels heeft gedoneerd is 
echt op een goede plek terecht 
gekomen.
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Getuigen gezocht
Vrijdagmiddag kwam mijn zoon 
om 13.30 uur uit school en ging 
op de snorscooter naar huis.
Vanuit Driehuis ging hij naar 
IJmuiden. 
Op de kruising met de Zeeweg 
en de Heerenduinweg wilde hij 
rechtdoor, de Heerenduinweg 
op. Maar een auto (blauw van 
kleur) wilde afslaan, de Zeeweg 
op. Deze auto verleende geen 
voorrang aan mijn zoon, terwijl 
hij dat wel had.
Hij moest uitwijken en kwam ten 
val. De blauwe auto reed door. 
Een andere auto stopte en de 

bestuurder vroeg of het ging. 
Een oudere man informeerde 
hier ook naar. Bestuurder van 
de blauwe auto: waarom ben je 
doorgereden en heb je je niet 
bekommerd om mijn zoon?
Dat is toch wel het minste wat 
je doen kunt? Je had toch wel 
even je excuses kunnen aan-
bieden? Is menselijkheid jou 
vreemd? Getuigen die dit heb-
ben zien gebeuren, worden ver-
zocht contact op te nemen.

Naam en adres bij de redactie 
bekend.

Ingezonden brief

Zwarte Pieten 
sparen voor kampgeld
Velsen - De sherpa’s van de 
scoutinggroep Wiawaha-Vel-
sen zijn een actieve groep mei-
den met grote plannen. Zij willen 
volgend jaar in de zomervakan-

tie met z’n allen naar de Flam-
boree in België. Dit is een groot 
met honderden andere scouts 
uit binnen- en buitenland. Maar 
hier is geld voor nodig en daar-

om zullen ze de komende tijd ac-
ties gaan voeren. Men zal ze dan 
ook  best eens tegen kunnen ko-
men tijdens één van hun acties. 
De eerste grote actie van dit jaar 
wordt de jaarlijkse Zwarte Pieten 
Actie waarmee ze in de loop der 
jaren al een heleboel kinderen in 
de gemeente Velsen een onver-
getelijk Sinterklaasfeest hebben 
bezorgd. Want wat is er mooier 
voor een kind, dan dat er zwarte 
pieten thuis langs komen? En zij 
kunnen dit dus regelen.

Aanmelden kan via het mail-
adres. Zij vragen een vergoeding 
van 17,50 euro voor 15 minuten 
(2 pieten), om van de zomer met 
z’n allen naar de Flamboree te 
kunnen. Dus: huur ze in en help 
ze aan kampgeld! Mail: pieten@
wiawaha.nl.
Voor extra informatie: 06-
51560542

Nieuwe deuren
voor Zuidersluis
IJmuiden - Rijkswaterstaat voerde vorige week woensdag en don-
derdag een deurenwisseling uit bij de Zuidersluis in IJmuiden. Het 
ging hier om de deuren aan de zeezijde, die toe zijn aan een  onder-
houdsbeurt. Dit gebeurt om de acht jaar. Er werd groot materiaal in-
gezet, zoals grote drijvende bokken met hijskranen. Ook duikers ver-
leenden assistentie. De deuren bleken behoorlijk vast te zitten, er 
moesten lassers en zelfs een thermische lans aan te pas komen om 
ze los te krijgen. (foto: www.kovanleeuwen.nl)

Mag ik vakantiedagen 
meenemen naar volgend jaar?
IJmuiden - Op het spreek-
uur van de Sociaal Raadslieden 
komt mevrouw V, haar werkge-
ver heeft mevrouw verteld dat ze 
de helft van haar vakantie-uren 
mee mag nemen naar het vol-
gende jaar. 
Mevrouw V. heeft echter nog veel 
meer uren en ze vraagt zich af of 
het klopt dat ze de andere helft 
van haar vakantie-uren kwijt-
raakt. Nee, dat klopt niet. Vakan-
tiedagen kunt u meenemen naar 
een volgend jaar. De werkgever 
kan niet weigeren openstaan-
de vakantiedagen naar het vol-
gend jaar mee te nemen. Rege-
lingen waarin dat wordt verbo-
den, zijn in strijd met de wet (art 
7:645 BW). 
Vakantierechten verjaren op 
grond van art 7:642 BW na vijf 
jaar. De vakantierechten van het 

jaar die niet zijn opgenomen, ko-
men derhalve bij de vakantie-
rechten van de volgende jaren.
Wel kan de werkgever in de ar-
beidsovereenkomst of CAO een 
bepaling opnemen dat u vakan-
tiedagen zoveel mogelijk op-
neemt in het jaar waarin ze zijn 
opgebouwd.
Vakantiedagen kunnen verja-
ren na het verstrijken van zes-
tig maanden, te rekenen vanaf 
het einde van het jaar waarin de 
aanspraak op de vakantiedagen 
ontstond. Ook hier geldt dat het 
een verzoek is en de werkgever 
mag het in principe nog steeds 
niet weigeren.
Sociaal Raadslieden Velsen/Lo-
ket voor Wonen, Welzijn en Zorg, 
Rijnstraat 2, IJmuiden. Gesprek-
ken na telefonische afspraak op 
nummer 0255–533885.

Nieuw bestuur
bij Seaport TV
IJmuiden - In de rubriek Vel-
sen Centraal van Seaport TV is 
deze week het nieuwe bestuur 
van Seaport de gast van pre-
sentator Jac. Zuurbier. Voorzitter 
Jos Dunselman en de portefeuil-
le TV-zaken, Robert Schoonder-
gang leggen op hun eigen zen-
der uit wat de toekomstplannen 
zijn van de regionale zender. Hoe 
ziet Seaport FM en TV haar toe-
komst? Welke plannen bestaan 
er met kabelexploitant Ziggo om 
de zender te digitaliseren?
Gaat de TV-zender iedere dag 
een programma horizontaal uit-

zenden? Komen er nog nieuwe 
vaste programma’s naast de be-
staande als  Velsenarij, Velsen 
Centraal, Wonen in Velsen en 
Raadsplein? Zijn er ook plannen 
voor het uitzenden van inciden-
tele programma’s?
Blijft de zender haar programma’s 
extern opnemen in de Dwarslig-
ger, de theaterzaal van de biblio-
theek en in het stadhuis? Kan de 
zender zich financieel goed be-
druipen? Wie vormen het nieu-
we bestuur? Welke invloed heeft 
de gemeente Velsen bij de zen-
der? Wordt de rijksbijdrage voor 

de lokale omroep volledig aan de 
Seaport door de gemeente uit-
betaald?
Zijn er ook andere gedach-
ten over de kabelkrant, de tele-
tekstpagina’s en de website van 
Seaport? Deze en andere onder-
werpen zijn te zien en te horen 
in de uitzendingen op vrijdag 28 
november  om 17.00 uur, zater-
dag 29 november  om 19.00 uur, 
zondag 30 november om 17.00 
uur en maandag 1 december om 
19.00 uur. Kijkers kunnen deze 
uitzendingen van Velsen Cen-
traal zien via de analoge Velser 
TV-kabel op S12++ (frequen-
tie 240 mHz) en op de internet-
site van Seaport TV. Ook op de 
teletekstpagina’s 331 en 332 van 
Seaport TV staan de program-
ma’s vermeld.

Srilankanen in Velsen te gast
Velsen - Vorige week vrijdag wa-
ren zes Srilankaanse gemeente-
bestuurders te gast in Velsen. Zij 
waren in Nederland op uitnodi-
ging van de Vereniging Neder-
landse Gemeenten Internatio-
nal (VNG) enkele dagen in ons 
land voor een training ‘Burger-
participatie’. Behalve een raads-
lid uit Velsens zusterstad Galle 
bestond de groep uit drie burge-
meesters, een loco-burgemees-
ter en een raadslid van gemeen-
ten in de omgeving van Galle. Zij 
werden namens de VNG bege-
leid door mevrouw Simona Pas-
cariu uit Roemenië.

’s Morgens waren de Srilanka-
nen op werkbezoek bij Cok van 
Bergen Henegouw van de Rei-
nUnie, in het kader van het af-
valverwerkingsproject. Dat loopt 
nog tot eind december met me-
dewerking van de VNG, de ge-
meente Velsen en de ReinUnie 
loopt. Namens de gemeente 
Velsen trad Boukje Wiersma als 
gastvrouw op.
’s Middags werden de gasten 
in het gemeentehuis ontvan-
gen door burgemeester Peter 
Cammaert, Guus Hartendorf en 
Klaas van Slooten van SOS-Vel-
sen en de raadsleden Marian-

Nicolet Zeeuw legt de werkwijze van BOR uit

ne Vos en Jan Müter. Als voor-
beeld van burgerparticipatie of 
inspraak maakte Nicolet Zeeuw 
van de afdeling Beheer en Open-
bare Ruimte (BOR) aan de hand 
van tekeningen en rapportages 
duidelijk hoe de inspraak is ver-
lopen rond de herinrichting van 
de Willemsbeekweg in IJmuiden. 
Daarvan werd het voorstel na 
bezwaren van de burgerij door 
de gemeente aangepast. Met 
aandacht luisterden de gasten 
naar de uiteenzetting van Zeeuw 
en het commentaar daarop van 
de aanwezigen.
Daarna werd een bezoek ge-
bracht aan buurthuis De Brul-
boei, waar Truus Groen en Da-
niella van Delft een uiteenzet-
ting gaven over het werk in de 
wijk. Inmiddels waren Jaap Knip 
en Hiltje van Raalte van de ge-
meente ook aangeschoven. Om 
te zien hoe er in Velsen wordt 
omgesprongen met het werk 
rond groenvoorziening en –on-
derhoud bezochten de Srilanka-
nen het gebouw van wijkbeheer 
in Santpoort. Zij kregen daar van 
Knip en Marcel van Soest uitleg 
over de werkwijze van groen-
voorziening en hoe de bevolking 
bij dat werk wordt betrokken.
De dag daarop verlieten de Sri-
lankanen, die in Soesterberg lo-
geerden, Nederland.
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Marpa Nail & Body 
Care nu al een begrip
Velserbroek - Eén jaar na de 
opening van Beautycentrum 
Marpa Nail & Body Care aan de 
D. Marotstraat in Velserbroek 
blikt eigenaresse Marianne Paap 
tevreden terug: ,,Het is echt on-
gelooflijk goed gegaan. Meteen 
nadat wij de deur van het cen-
trum in november 2007 hebben 
geopend was de belangstelling 
voor ons gevarieerde behande-
lingspakket groot. Het was kei-
hard werken, maar het resul-
taat is er dan ook naar. Het to-
tale klantenbestand in één jaar 

verviervoudigd en de aanvragen 
stromen nog steeds binnen!”
Het beautycentrum is een sa-
menwerkingsverband aange-
gaan waarin een nagelstudio, 
een schoonheidssalon, een mas-
sagesalon en een ontharingsstu-
dio (Body Sugaring) zijn gehuis-
vest. 
De sleutel tot het succes is vol-
gens Marianne Paap een com-
binatie van een aantal factoren. 
,,Uiteraard moet je kwaliteit leve-
ren tegen een redelijke prijs. Een 
goede prijs/kwaliteit verhouding 

dus. Daarnaast is er de aandacht 
voor de individuele wensen van 
de cliënten en een prettige at-
mosfeer in de zaak.’’ Daarin is 
volgens Marianne Paap niet al-
leen een gezellig ingericht cen-
trum doorslaggevend, maar juist 
het team heel belangrijk: ,,Je 
moet op dit punt ook steeds alert 
blijven. Soms heb ik wat verve-
lende besluiten moeten nemen 
om de juiste balans te vinden. 
Momenteel zijn wij met drie na-
gelstylistes, een schoonheids-
specialiste, een masseuse en 
een ontharingsspecialiste. Alle-
maal toppers met veel liefde en 
gedrevenheid voor het vak. Het 
klikt en de cliënten merken dat. 
Binnenkort hoop ik,  om aan de 
stijgende vraag te kunnen blij-
ven voldoen, aan de laatste twee 
disciplines nog twee specialistes 
toe te kunnen voegen”.  
Marpa Nail & Body Care on-
derscheidt zich ook door ver-
nieuwing en het neerzetten van 
trends. Zelf gaat Marianne, be-
horend tot de top van de Neder-
landse nagelstylistes, hiervoor 
heel wat internationale beur-
zen af. ,,Het afgelopen jaar heb-
ben wij als eerste salon de ont-
haringstechniek Body Suga-
ring geïntroduceerd; een keu-
ze gemaakt voor de fantastische 
beautylijn van het merk Han-
naH; permanente make up op 
een heel hoog niveau gebracht 
én de trendy stilettonagels met 
Nail Art toegevoegd. Onze cliën-
ten hebben hier heel enthousiast 
op gereageerd en dit via mond-
tot-mond reclame aan familie, 
vrienden en kennissen doorge-
geven. Marpa Nail & Body Care 
is binnen een korte tijd in de re-
gio en daarbuiten een begrip ge-
worden en daar ben ik heel erg 
trots op”, aldus de sympathieke 
onderneemster. 

Nieuwe huurauto’s 
bij Autobedrijf Geels
IJmuiden - Bij Autobedrijf Geels 
aan Tussenbeeksweg 7 is de 
klant nog echt koning. Guus en 
Marina Geels zijn sinds 1 okto-
ber 2005 eigenaren van dit auto-
bedrijf dat is gespecialiseerd in 
Peugeot en Citroën, maar uiter-
aard ook voor alle andere mer-
ken openstaat. Geels is een all-
round autobedrijf voor aankoop 
van nieuwe en gebruikte auto’s, 
onderhoud, APK en schadeher-
stel en daarnaast verhuur van 
auto’s.
Bij dit bedrijf is de klant geen 
nummer maar een bekend per-
soon met een auto die men nog 
beter kent. Geels is een klein-
schalig autobedrijf waar service, 
zoals de haal- en brengservice, 
heel gewoon is. Het leveren van 
vervangend vervoer is ook een 
mogelijkheid. Het bedrijf heeft 
onlangs vijf nieuwe Peugeots 
107 aangekocht voor de verhuur. 
Dat kan zowel aan particulieren 
als bedrijven. De een leent een 
auto voor een dagje uit, de ander 
voor een paar weken. Alles is be-
spreekbaar. Ook steeds meer be-

drijven maken gebruik van huur-
auto’s om kosten te besparen. 
De kosten zijn 30 euro per dag, 
inclusief BTW. Wilt u langer hu-
ren, dan wordt een prijsje voor u 
gemaakt. Zelfs mini-lease (van-
af drie maanden) is mogelijk. Op 
aanvraag kan ook een 9-per-
soonsbusje of bestelbusje (voor 
rijbewijs B), worden gehuurd. 
Autobedrijf Geels werkt veel sa-
men met andere autobedrijven. 
Zo is het, na afspraak, mogelijk 
proefritten in nieuwe auto’s van 
praktische alle merken te maken. 
En ook op het gebied van onder-
houd en onderdelen werken zij 
samen met andere garages om 
een optimale service te kunnen 
bieden.
Bij Autobedrijf Geels is veel mo-
gelijk en alle service wordt met 
een glimlach gegeven. Voor een 
afspraak kunt u van maandag 
tot en met zaterdag bellen met 
0255-514156 of 06-28515667. 
Voor de verhuur van auto’s is het 
bedrijf de hele week ook buiten 
werkuren bereikbaar via het mo-
biele nummer.

Autobedrijf Geels gaat nu eigen auto’s verhuren, handig voor een dag-
je uit, een korte vakantie, een zakelijke afspraak of zelfs mini-lease

Prijs bij Dagwinkel Driehuis
Driehuis - Het aantal overval-
len op supermarkten is de afge-
lopen tijd flink toegenomen. De 
zaken willen het liefst alle cash 
de winkel uit hebben. In dat ka-
der hebben de supermarkten 
gezamenlijk de afgelopen perio-
de hun klanten gestimuleerd al-
le boodschappen te pinnen. Ook 
voor kleinere bedragen. Zij de-
den dat met een landelijke pro-
motiecampagne getiteld Klein 

bedrag? Pinnen mag! De Pin en 
Win-actie was ook onderdeel 
van deze campagne.
Alle pinbonnen waren op een 
hoop gegooid en daar waren de 
winnaars uit te voorschijn geko-
men. De derde prijs, een waar-
decheque van honderd euro, 
was voor een klant van de Dag-
winkel aan de Driehuizerkerk-
weg. De heer Blokhuis uit Drie-
huis ontving daar afgelopen vrij-

Groenten, fruit en zuivel
Sappy Fruit brengt 
alles kakelvers thuis
IJmuiden - Sappy Fruit heeft de 
unieke formule in huis voor men-
sen die hoge eisen stellen aan de 
kwaliteit van hun boodschappen 
en weinig tijd hebben. Alle vers-
artikelen zoals groente en fruit 

en een beperkt assortiment zui-
vel is bij Sappy Fruit te bestellen 
en wordt op een afgesproken tijd 
binnen 24 uur thuis gebracht.

Sappy Fruit bestaat donder-

Heerlijke groenten en fruiten en andere versproducten 

dag 27 november, precies een 
jaar. Eigenaren zijn Martijn Ro-
zeboom en Patrick Bougriyen. 
Martijn heeft ruim tien jaar er-
varing vanuit een groothandel 
in groente en fruit. Sappy Fruit is 
als groothandel begonnen en le-
vert aan onder meer restaurants 
en kinderdagverblijven.
Daarom ook hebben zij een bij-
zonder groot assortiment van 
een goede kwaliteit, waaron-
der zelfs een aantal ‘vergeten’ 
groenten. 
Particulieren kunnen via tele-
foon, fax of e-mail een bestel-
ling van minimaal 15 euro plaat-
sen. Deze wordt in Velsen gra-
tis thuisbezorgd, wie verder weg 
woont betaalt een kleine vergoe-
ding van vervoerskosten. 
Op de website www.sappyfruit.nl 
is het assortiment voor particu-
lieren en zakelijk apart weerge-
geven. De prijzen zijn zeer con-
currerend, zeker met het oog op 
de hoge kwaliteit. De verse ar-
tikelen worden dagelijks inge-
kocht, dus verser kan niet. Houd 
als particulier wel rekening met 
de 6 procent BTW die apart 
wordt berekend. 
Bestellen kan via 0255-522864, 
06-12110479 of fax 0255-524356, 
of e-mail: info@sappyfruit.nl.
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van flats nr. 70 t/m 136). Aan-
vang 11.00 uur.
Sinterklaas komt rond 11.00 
uur aan in Winkelcentrum Vel-
serbroek.
Stadsschouwburg Velsen: 
Peuter-doe-voorstelling ‘Het 
Zandkasteel’. Aanvang 14.00 en 
16.15 uur. 
Feestelijke opening nieu-
we bedrijfspand Verkeersschool 
Post, Dokweg 38 IJmuiden. Van 
14.00 tot 17.00 uur.
‘Om te zingen naar de kerk’ 
Ichthuskerk, Snelliusstraat 40 
IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Feest op Golfbaan Spaarnwou-
de met als hoogtepunten een 
zeer geslaagd golfseizoen met 
als hoogtepunten de metamor-
fose van de shop en brasserie in 
restaurant Graan voor Visch van 
20.00 tot 01.00 uur. 
Najaarsconcert Baba Jaga 
in de Dorpskerk in Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang 12,-. Kaarten verkrijgbaar 
aan de zaal of via www.cultuur-
indedorpskerk.nl, www.babjaga.
nl of 06-22854542.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Muziek: Minyeshu, 
een Afrikaanse wereldster in 
wording. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal: 
Supertstijl. 23.00-04.00 uur. Toe-
gang 10,- vanaf 18 jaar. Kleine 
zaal: Shane Shu en Chank. 20.30 
uur. Toegang 8,-. 23.00-04.00 uur. 
Schijfrijders invite Andrew Wea-
terhall en VJ’s Tekvids. Toegang 
10,- vanaf 18 jaar.

Zondag 30 november
 

Grote rommelmarkt in sport-
hal Zeewijk, hoek Planetenweg 
IJmuiden. Van 10.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 2,-, kinderen gratis.
ZoMiPo in ‘t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 201 
Santpoort-Zuid. Aanvang 14.00 
uur. Toegang 3,-.
Naar het Wisenten uitzicht-
punt. Verzamelen 14.00 uur bij 
de balie van duincentrum De 
Zandwaaier, Zeeweg in Over-
veen. Geschikt vanaf 12 jaar. 
Kosten 2,50, kinderen/65+ 1,50. 
Aanmelden verplicht via 023-
5411129 of www.npzk.nl. (niet 
op ma.)
Viool en piano in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Live@villawestend! in Villa 
Westend, Westlaan 41 (tussen 
Haarlem en Spaarndam aan de 
Slaperdijk Velserbroek. Van AB-
BA tot ZZ Top. 
Optreden begint om 16.00 uur, 
toegang is gratis.
Dutch Open Blo Karten bij 
Beach Inn, IJmuiden aan Zee. 
Ongeveer 16.30 uur is de prijs-
uitreiking.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Café: Captain, my 
Captain. 21.30 uur. Toegang gra-
tis.

Maandag 1 december

Viering 25-jarig bestaan Vre-
desgebed van Stad en Wereld in 
de Groenmarktkerk met spreker 
Bernt Schneiders, 12.00 uur.
Steunpunt Mantelzorg houdt 
inloopspreekuur in Spaarne Zie-
kenhuis Hoofddorp, 13.30-15.30 
uur. Info: 023-8908360.
Paranormale avond Ethisch 
Paranormaal Centrum Kenne-
merland in Speeltuin Oost, Anna 
Kaulbachstraat 14A in Haarlem.

Dinsdag 2 december
 

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: ‘Mongol: The Untold 
Story of Genghis Khan’. Aanvang 
20.30 uur. 2,- Korting met de bon 
uit deze krant.

Woensdag 3 december 

Extra koopavond in winkelcen-
trum IJmuiden. 
Sinterklaasmiddag in bibli-
otheek Velsen Dudokplein in 
IJmuiden. Van 13.00 tot onge-
veer 16.30 uur.
Coeliakie inloopuur in het 
Spaarne Ziekenhuis Hoofd-
dorp, 13.00-14.30 uur. Info: 023-
8908360.
Muziek maken voor Sinter-
klaas in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 in Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur.
Jamsessie in Muziekcafé De 
Halve Maan, Hagelingerweg 36 
Santpoort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: De Vogelfabriek / San-
ne Vogel. ‘Raaf’. Aanvang 20.30 
uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Café: MZK Band-
jesavond. 20.30 uur. Toegang 
gratis.

Donderdag 4 december

Extra koopavond in winkelcen-
trum IJmuiden. 
Inloopuur voor glaucoom-pa-
tiënten in Spaarne Ziekenhuis 
Hoofddorp, 13.30-15.30 uur. Info: 
023-8908360.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Estômago. Aanvang 
20.30 uur. 
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal: 
LOS! met dj Paullie en Co. 23.00-
04.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18 
jaar. Café: Born in a Barn. 21.30 
uur. Toegang gratis.

Donderdag 27 november
 

Lezing vuurwerkangst de baas 
voor met name honden in het 
Dier Medisch Centrum Kenne-
merland in Velserbroek. 
Aanvang 19.30 uur. Toegang 
10,-. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Dansgroep Kris-
ztina de Châtel. Aanvang 20.30 
uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal: 
Guus Meeuwis. 20.30 uur. Uit-
verkocht. 23.00 tot 04.00 uur. 
LOS! Toegang 5,-, met studen-
tenkaart gratis (vanaf 18 jaar). 
Café: Anathallo. 21.30 uur. Toe-
gang gratis.

Vrijdag 28 november

Sinterklaasbingo in ‘t Bredero-
de Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201 Santpoort-Zuid. Aan-
vang 14.00 uur. Toegang gratis.
Open repetitie bij Zanggroep 
Voices, Laurentiuskerk, Fide-
lishof IJmuiden. Van 20.00 tot 
22.15 uur.
Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Bernd Brackman met Beet-
hoven cyclus VI in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.15 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: ‘Mongol: The Untold 
Story of Genghis Khan’. Aan-
vang 20.30 uur. 2,- Korting met 
de bon uit deze krant.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal: 
20 Jaar De Kift en Support. 
20.30 uur. 12,50. 23.00-04.00 
uur Spektrum XL ft. Dillinja. 
12,- vanaf 18 jaar. Kleine zaal: 
Area023 Rapbattle: The Ele-
ment. 20.30. 3,50 vanaf 16 jaar. 
Café: John Schooley & His One 
Man Band. 22.30 uur. Toegang 
gratis.

Zaterdag 29 november
 

Oude-spullenmarkt en de 
Roestige Pot, Eenhoornstraat 
IJmuiden. 09.30 tot 12.30 en van 
09.30 tot 13.00 uur.
Dutch Open Blo Karten bij 
Beach Inn, IJmuiden aan Zee. 
Van 11.00 tot ongeveer 15.00 
uur.
Klaverjasmarathon bij Schop-
pen-Aas, Pieterkerk, Mercurius-
straat (ingang naast glazendeur 

Wat is
er te 
doen

Een gouden vrijwilligster
Driehuis – Ze is altijd vro-
lijk, niets is haar te veel en ze 
staat voor iedereen klaar. Al bij-
na veertig jaar is ze vrijwilligster 
voor RKVV Velsen en deze week 
wordt ze ook nog eens 65 jaar. 
De pensioengerechtigde leeftijd, 
maar ze denkt nog lang niet aan 
stoppen. Hannie Looy heeft het 
prima naar haar zin bij de voet-
balvereniging.
Man Frans voetbalde er en werd 
voorzitter van het bestuur. Zo 
is het gekomen. Er was een ju-
bileumfeest, Hannie ging hel-
pen en zo rolde ze van het een 
in het ander. Ze begon achter 
de snoeptafel in de kantine. Die 
was nog heel eenvoudig, er was 
geen keuken. ,,Ik vond het leuk 
om met mensen om te gaan en 
had altijd al graag in een winkel 
willen staan’’, blikt Hannie terug. 
Nu maakt ze de roosters voor 
de kantinebezetting en ze doet 
daarvoor ook de inkoop.
Elke zondag is het echtpaar Looy 
even na 9.00 uur aanwezig in de 
kantine. Om de boek klaar te zet-
ten, broodjes te smeren en kof-
fie te zetten. De hele dag zijn 
ze in de weer in de kantine. Ze 
staan klaar voor de bezoekers, 
maar zorgen ook dat de spelers 
op tijd hun natje en droogje krij-
gen. Eerst ook op zaterdag, nu 

alleen nog op zondag. Maar als 
er iemand tekort is op zaterdag 
in de kantine, dan springt Han-
nie op haar fiets en komt ze hel-
pen. Wel staan Frans en Hannie 
elke zaterdag om 9.00 uur langs 
de lijn, om de verrichtingen van 
de kleinkinderen te volgen. Bei-
de zonen voetbalden ook bij Vel-
sen en zijn nu jeugdbegeleiders.
Elke maandagmorgen om 7.45 
uur zijn Frans en Hannie al weer 
paraat, dan maken ze de kanti-
ne schoon. Tussendoor doen ze 
ook nog eens de was en ande-
re klusjes. ,,Het scheelt enorm 
dat we het samen doen’’, meent 
Frans. ,,En we doen het niet al-
leen hoor, we hebben een fan-
tastische ploeg vrijwilligers’’, al-
dus Hannie. De jaren zijn om-
gevlogen maar ze doen het nog 
steeds met veel plezier. ,,Ik ga 
graag met mensen om, dat houdt 
me jong’’, zegt Hannie. ,,We delen 
hier lief en leed, het is één grote 
familie. Dit werk heeft mijn leven 
echt verrijkt, het geeft er inhoud 
aan en een doel. Ik zou het niet 
willen missen.’’  Zowel de voet-
balvereniging als de hele ploeg 
vrijwilligers is blij met Hannie. En 
hoopt dat ze, samen met man 
Frans, nog jaren gezond en ge-
lukkig in hun midden mag ver-
toeven. (Carla Zwart

Nieuw boek Willem H. Moojen:
‘Recht zo die gaat’
IJmuiden - ‘Recht zo die gaat’ 
is het tweede deel in een reeks 
boeken waarin het zeemansleven 
centraal staat. Verhalen recht uit 
het hart van de zeeman, die la-
ten zien hoe het leven was aan 
boord van Nederlandse schepen 
in de afgelopen 65 jaar.
Hard werken onder moeilijke 
omstandigheden bij zwaar weer, 
maar ook de lol onder elkaar aan 
boord en bij het stappen aan de 
wal. Dit alles onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. 
De vertellers nemen de lezer 
mee op reizen met passagiers- 
en vrachtschepen naar Indone-
sië, met schepen die in lijndienst  
voeren op het Caribische gebied, 
op Brazilië en Argentinië. Maar 
ook de vaart op Azië waarbij Sin-

gapore en Hongkong veelvul-
dig worden aangelopen, alsme-
de de vaart op West-Afrika en de 
kustvaart komen aan bod. Ook 
de zeemansvrouw komt aan het 
woord. En dat varen ook risico’s 
inhoudt bewijst het verhaal van 
een bijna kaping. 
Al deze verhalen maken dit boek 
tot een document over het leven 
op de schepen in een boeiende 
tijd die niet meer terugkomt en 
die bij heel veel mensen nostal-
gische gevoelens oproept. 
‘Recht zo die gaat’, de zeeman 
vertelt verder van Willem H. 
Moojen, ISBN 978-90-8616-017-
4. Te bestellen in de boekhan-
del of rechtstreeks bij de uitge-
ver: Lanasata, Emmen, tel 0591-
618747, info@lanasta.com.

Drama in 
Spaarndam
Spaarndam - Tijdens het spelen 
in huis vond zondag om 13.30 
uur een ongeval plaats, waarbij 
een 7-jarig jongetje ernstig ver-
wond is geraakt.
Het kind is naar het ziekenhuis 
vervoerd en daar aan het eind 
van de middag overleden.
De exacte toedracht van dit tra-
gische ongeval wordt nog door 
de politie onderzocht.
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De Dwarsligger
Sport en spel leren van 
Zimbabwaanse sportleaders
IJmuiden - Elke donderdagmid-
dag van 16.15 tot 16.45 uur zijn 
de kinderen van de naschoolse 
opvang de Blauwe Zeester en 
kinderen uit Zee- en Duinwijk 
welkom bij de spelletjesparade.
Bij deze inloop worden tikspel-
letjes, estafettes, balspelletjes, 
noem maar op gedaan.
Afgelopen week nodigde de 
Dwarsligger twee sportleaders 
uit Zimbabwe uit, die voor vier 
weken in Nederland zijn voor 
een uitwisseling.
Door het bezoek aan de Dwars-
ligger en door mee te doen aan 
de spelletjesparade program-

ma leren zij nieuwe lesvaardig-
heden. 
Maar ook hebben ze de deelne-
mers iets geleerd door ‘back to 
basic’ activiteiten te geven.
Dit zijn activiteiten waar je zo min 
mogelijk materiaal bij gebruikt. 
De kinderen vonden het vooral 
te gek dat de jongens helemaal 
uit Afrika komen en geen Neder-
lands, maar Engels spreken.
Gelukkig hielpen CIOS studen-
ten Denise, Marloes en Kim met 
het vertalen van de spellen en 
instructies. Het was een zinvol-
le, leerzame, culturele, sportieve 
en vooral leuke middag! 

Frans Baud draagt
voorzittershamer over
IJmuiden - Na vijf jaar zal het 
Havenfestival IJmuiden het vol-
gende lustrum ingaan met een 
nieuwe voorzitter. Frans Baud 
heeft de stichting Havenfesti-
val IJmuiden vanaf het begin tot 
de eerste vijf jaar van haar be-
staan met veel inspiratie geleid. 
Het Havenfestival is in die pe-
riode uitgegroeid tot een vaste 
waarde in het culturele leven van 
de gemeente Velsen. De grootste 
kracht van het Havenfestival is 
dat het gedragen wordt door een 
groot deel van de Velsense be-
volking, de culturele organisaties 

en vooral ook het bedrijfsleven. 
Daar heeft Frans Baud een be-
langrijke bijdrage ingeleverd en 
dat heeft hij altijd met veel ple-
zier gedaan. Nu werd het tijd om 
het stokje over te dragen aan. 
Overigens blijft Frans wel ge-
woon bestuurslid van de stich-
ting De nieuwe voorzitter werd al 
snel gevonden binnen het huidi-
ge bestuur van de stichting. Met 
veel enthousiasme zal Jurriaan 
Blom de voorzittersfunctie over 
nemen van Frans Baud.  Jurriaan 
is in het dagelijkse leven Mana-
ging Director van Svitzer Euro-

Med BV en inmiddels ook alweer 
drie jaar als bestuurslid betrok-
ken bij het Havenfestival. Tijdens 
een sponsorbijeenkomst in de 
schouwburg Velsen is woensdag 
de bestuurswisseling bekend ge-
maakt. Tijdens deze bijeenkomst 
is teven het nieuwe thema voor 
2009 bekend gemaakt. Volgend 
jaar zal alles in het teken staan 
van de wind. Op deze manier 
worden de eigen vier elementen 
van Velsen gevolgd. Na Water en 
Vissen is het nu dus de wind die 
een belangrijke rol speelt in Vel-
sen en dus het Havenfestival. 
Aan de uitwerking van dit thema 
wordt nu druk nagedacht maar 
de organisatie heeft hier al ve-
le ideeën over. Het Havenfestival 
2009 zal plaats vinden op 29 en 
30 augustus.

Zaterdag 13 december 
Christmasshopping in 
winkelcentrum IJmuiden
IJmuiden - Zaterdag 13 de-
cember is het weer zo ver. Win-
keliersvereniging Stadscen-
trum IJmuiden organiseert van 
14.00 tot 22.00 uur een sfeervolle 
Christmasshopping in het IJmui-
der winkelcentrum.
Alle IJmuidenaren weten wel wat 
dit inmiddels inhoudt en weten 
dit evenement dan ook zeer te 
waarderen, gezien de vele men-
sen die altijd aanwezig zijn. 
Tevens is er een gezellige kerst-
markt die zorgt voor extra sfeer. 
Het geheel zal muzikaal worden 
omlijst door een heus kerstman-
nenorkest  die alles uit de kast 
zullen halen om ook het publiek 
in de juiste sfeer te brengen. De 
warme chocolademelk en glüh-
wein staan klaar. Kortom alle in-

grediënten zijn weer aanwezig 
voor een sfeervolle en gezellige 
avond voor het hele gezin.
Gegadigden voor een kraam of 
voor informatie: www.stadscen-
trumijmuiden.nl.

Avond voor mantelzorger
Velserbroek - Het Platform Be-
langenbehartiging Mantelzor-
gers Kennemerland organi-
seert in samenwerking met Tan-
dem een bijeenkomst voor man-
telzorgers. Deze bijeenkomst 
is woensdag 10 december van 
19.00 uur tot 21.15 uur in buurt-
centrum de Schakel, Pijnboom-
straat 17 in Haarlem. De toegang 
is gratis, graag opgeven voor 1 
december. 
Het Platform voor mantelzor-
gers zet zich in voor de belan-
genbehartiging van mantelzor-
gers. Sinds kort zijn zij een stich-
ting geworden waardoor zij zich 
nog sterker kunnen maken voor 
de directe belangen van de man-
telzorger. Zorgen voor iemand 
vraagt veel van mantelzorgers en 
het is ontzettend belangrijk dat 
er een platform is dat hun belan-
gen behartigt en dat er een or-
ganisatie als Tandem is die hen 
ondersteunt. Deze bijeenkomst 
staat in het teken van de oprich-
ting van het Platform als stich-
ting en formulering van haar be-

leidsvisie voor de komende tijd. 
Een beleidsvisie waarin de wen-
sen en behoeftes van de mantel-
zorger centraal moeten staan. Zij 
horen graag van u wat er in deze 
beleidsvisie moet komen staan, 
welke belangen moeten er vol-
gens u behartigd worden? Uw 
aanwezigheid wordt zeer op prijs 
gesteld!
In de tweede helft van de avond 
geeft Tandem informatie over de 
ondersteuning die zij kan bieden 
aan mantelzorgers.
Steeds meer mensen zorgen 
voor een ouder wordend fami-
lielid, een partner met demen-
tie, een gehandicapt kind of een 
buurvrouw die kanker heeft. De-
ze zorg wordt mantelzorg ge-
noemd. Men doet dit uit liefde, 
persoonlijke betrokkenheid of 
plichtsgevoel. Niettemin kan dit 
op een gegeven moment zo in-
tensief worden dat het iemands 
leven erg bepaalt. Het Platform 
komt op voor de belangen van 
mantelzorgers. Zo zitten zij in 
een aantal WMO-raden van ge-

meentes en oefenen zo direct in-
vloed uit op gemeentelijk man-
telzorgbeleid. 
Tandem ondersteunt mantel-
zorgers zowel individueel als 
groepsgewijs en zal de bezoe-
kers informeren over haar (kos-
teloze) ondersteuningsaanbod. 
Aanmelden graag voor 1 decem-
ber via info@tandemzorg.nl of 
bellen naar 023-89 10 610. Zie 
ook www.tandemzorg.nl.

Grote 
rommelmarkt
IJmuiden - In sporthal Zeewijk 
in IJmuiden wordt op 30 novem-
ber van 10.00 tot 16.00 uur weer 
een grote rommelmarkt met on-
geveer 80 kramen georgani-
seerd. De toegang bedraagt 2 
euro per persoon, kinderen heb-
ben gratis toegang. Op de kra-
men staat onderandere speel-
goed, aardewerk, kleding en 
nog veel meer. Sporthal Zeewijk, 
Eenhoornstraat 2 (hoek Plane-
tenweg), telefoon 0255-513010.

PvdA op bezoek bij vmbo
IJmuiden - De PvdA maakt zich 
sterk voor goed onderwijs in het 
vmbo. Om erachter te komen 
wat leeft op de scholen gingen 
PvdA-politici maandag op be-
zoek bij onderwijsinstellingen 
in het gehele land. De kamerle-
den Diederik Samson en Khadija 
Arib bezochten het Technisch en 
Maritiem College en het Vellesan 
College.

Tijdens de bezoeken spraken zij 
met scholieren, docenten en be-
stuurders over nieuwe voorstel-
len van de PvdA . Deze gesprek-
ken vormen de opmaat voor een 
nieuw boekje over het VMBO, 
dat begin volgend jaar verschijnt. 
Het boekje is een vervolg op de 
fractienotitie ‘Lang leve het vm-
bo’ uit 2004. Na bijna vijf jaar is 
deze notitie toe aan vernieuwing, 

vindt de PvdA-fractie.
Een half miljoen kinderen gaan 
dagelijks naar een VMBO-
school. Dat is 60 procent van het 
totaal aantal leerlingen. Zij vor-
men straks de ruggengraat van 
de samenleving: men komt ze 
tegen als banketbakker, bij de 
technische dienst, als aanne-
mer, in het verzorgingshuis, ach-
ter het loket of in de garage. De-
ze leerlingen verdienen goed en 
passend onderwijs, dat gelijke 
kansen biedt voor iedereen.

Overlast 
IJmuiden - Op het Kennemer-
plein heeft de politie vorige week 
vrijdag om 20.30 uur vijf jongens 
aangehouden, die zich hinderlijk 
ophielden vlakbij de ingang van 
een supermarkt. Zij zijn afkom-
stig uit IJmuiden en 14 (2) en 15 
jaar (3) oud. Twee van hen kre-
gen een proces-verbaal omdat 
zij zich niet konden legitimeren, 
de andere drie vanwege het ver-
oorzaken van overlast.
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Ray Lamontagne ken je die al?
North End dé muziek-
winkel van de regio
Haarlem-Noord - Nu de ene 
cd-winkel na de andere zijn deu-
ren sluit, vragen mensen regel-
matig aan Onno Blomsteel, ei-
genaar van North End: ‘Besta 
jij nog in 2009?’ Zijn antwoord 
is dan: ‘Met een goede drive en 
de liefde voor muziek kun je nog 
steeds je boterham verdienen; 
klanten verrassen met nieuwe 
muziek die ze nergens anders 
horen, goede service, alles is te 
bestellen zonder extra kosten. 
Gratis parkeren voor de deur. 
Een geweldige voorraad van Ab-
ba tot Zappa en sinds kort ook 
weer vinyl, oh, wat klinkt dat toch 
mooi. De 180 gram LP van Cold-
play, de band speelt gewoon in 

je huiskamer. En het is uiteinde-
lijk ook gewoon zo dat klanten 
het leuk vinden om bij je langs 
te komen.
20.000 mp3tjes op je harde schijf 
die je nooit draait? Koop één 
plaat die er toe doet! Ik bedien 
twee doelgroepen: de ‘gewone 
man’ die komt voor een cadeau, 
een cd of dvd, en de ‘muziekjun-
kie’, die op de dag dat een cd uit-
komt om 10.00 uur op de stoep 
staat.’’
De cd-bon is vernieuwd en heet 
nu de ‘Entertainmentcard’ ofte-
wel een plastic kaart op credit-
card formaat, die je kunt op- en 
afwaarderen in de bedragen van 
5 tot en met 150 euro. Er is nu 

ook een speciale Sint en Kerst 
uitvoering. Het is de enige echte 
nationale bon, hij is niet verbon-
den aan een bepaalde winkel-
keten. Met de kaart kun je cd’s, 
dvd’s en games kopen, het idea-
le cadeau voor Sint of Kerst.

Games zijn ontzettend popu-
lair. Alle soorten games en ac-
cessoires zijn niet op voorraad, 
maar kunnen daarom tegen he-
le scherpe prijzen worden ge-
leverd. En de levertijd is slechts 
een dag. Net zoals bij internet-
bedrijven, maar dan zonder ver-
zendkosten en goedkoper. 
Niet alleen cd’s en vinyl maar ook 
dvd’s zijn ruim vertegenwoordigd 
bij North End, voor zowel muziek 
als film. Je ziet duidelijk dat te-
levisieseries populair zijn. De se-
ries ‘Lost’ of ‘Gooise vrouwen’, 
verkopen erg goed. Voor kinde-
ren is er genoeg te koop ‘Nijn-
tje’, ‘Shaun het Schaap’ of ‘Tin-
kerbell’ het is allemaal op voor-
raad. De Blue-Ray dvd wint ter-
rein, hiervan zijn een  aantal ti-
tels op voorraad.
,,Wat de toekomst brengt, ik weet 
het niet,’’ zegt Onno. ,,Als ca-
deau zal de cd of dvd altijd po-
pulair blijven. Want de nieuwe cd 
van Guns ’n Roses op je harde 
schijf, daar wordt niemand toch 
echt wild van?”
Wie op zoek is naar een cd- en 
dvd-winkel waar ze nog van ech-
te muziek houden, vindt North 
End aan Marsmanplein 19 in 
Haarlem-Noord, telefoonnum-
mer 023-537 5745. Ze zijn ge-
opend op maandag van 12.30 
tot 18.00 uur, dinsdag tot en met 
vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur 
en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 
uur. En parkeren is gratis.

Dertig jaar Kaasmarkt
IJmuiden – Op 30 november be-
staat De Kaasmarkt aan de Ken-
nemerlaan, het vertrouwde adres 
voor fijnproevers, alweer 30 jaar. 
De kaaspeciaalzaak  is gespeci-
aliseerd in diverse delicatessen. 
Natuurlijk is daar als eerste kaas, 
zowel de Hollandse als de bui-
tenlandse. De boerenkaas, nog 
ambachtelijk gemaakt, is niet te 
vergelijken met die uit de super-
markt. Die volle smaak is niet te 
evenaren. Dan zijn er diverse fij-
ne vleeswaren, zoals een heer-
lijke parmaham. De verse no-
ten worden ter plekke gebrand, 
ze gaan warm met de klant mee. 
Er is te veel om op te noemen, 
zoals prima salades, mooie wij-
nen en de overheerlijke leoni-
das bonbons. Vakmanschap en 
kwaliteit staan hoog in het vaan-
del bij Els en Gert van Zelderen.  
Altijd zijn ze op zoek naar nieu-
we dingen die ze aan het assor-
timent toe kunnen voegen. Ook 
de klantenkring blijft groeien. Er 
zijn nog steeds mensen, die De 
Kaasmarkt ontdekken en er te-

rug blijven komen. De jaren zijn 
omgevlogen, vinden Els en Gert. 
Kinderen, die vroeger met hun 
moeder in de zaak kwamen, heb-
ben nu zelf een gezin. Zij zetten 
de traditie voort en blijven bij De 
Kaasmarkt hun inkopen doen. 
Ook het personeel is trouw: er is 
een verkoopmedewerker, die al 
20 jaar in de zaak aan de Kenne-
merlaan werkt. Dat zegt wel iets 
over de goede sfeer.
Momenteel hebben ze het erg 
druk met de kerstpakketten. 
Dat zijn werkelijk plaatjes om te 
zien. Alles naar eigen ontwerp, 
geen doorsnee maar heel exclu-
sief. Wie nog een kerstcadeau-
tje zoekt of een relatiegeschenk, 
zal er beslist slagen. Els, Gert en 
hun medewerkers willen het ju-
bileum niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. Donderdag 27, vrij-
dag 28 en zaterdag 29 novem-
ber zijn er allerlei leuke acties en 
aanbiedingen. Zie voor meer in-
formatie de advertentie elders in 
deze krant. Tevens is er voor elke 
klant een leuke attentie.

Opening nieuw pand 
Verkeersschool Post
IJmuiden - Verkeersschool Post 
is verhuisd! Sinds kort zijn zij in-
getrokken in het nieuwe bedrijfs-
pand aan de Dokweg 38 in IJmui-
den. De laatste jaren is Verkeers-
school Post zo gegroeid, dat het 
oude pandje te klein werd. 
De nieuwe locatie biedt veel 
meer mogelijkheid om leerlingen 
te voorzien van verkeerslessen 
en theorielessen, tevens hebben 
zij veel meer ruimte zich bezig 
te houden met de verschillende 
verkeersprojecten die zij organi-

seren en uitvoeren. 
Op zaterdag 29 november wordt 
een feestelijke opening gehou-
den van het nieuwe bedrijfs-
pand. 
Van 14.00 tot 17.00 zijn alle huidi-
ge en oud-leerlingen en natuur-
lijk alle geïnteresseerden wel-
kom, om onder het genot van 
een drankje de nieuwe verkeers-
school te komen bekijken. 
Tevens is er de mogelijkheid om 
de vrachtauto, die vanaf januari 
gaat rijden, te bezichtigen. 

Smakelijke 
feestdagen bij Korf
IJmuiden – In deze periode gaat 
voor veel mensen de vraag spe-
len: ‘Wat doen we met kerst’?
Wat trekken we aan, waar gaan 
we naar toe en vooral: wat eten 
we?
Op deze laatste vraag heeft Korf 
Catering & Kookstudio een ant-
woord. Zoals altijd staan zij met 

veel vakmanschap en toewijding 
in de keuken om heerlijke ge-
rechten te bereiden.
Dit jaar komen zij met iets an-
ders. Een ruime keuze uit voor- 
en nagerechten, die eventueel 
aan het eigen kerstmenu kun-
nen worden toegevoegd. Zoals 
vooraf een trilogie fruits de mer, 

een overheerlijk visfeest, of car-
paccio op traditionele wijze. 
Ook niet te versmaden zijn de 
soepen, zoals de klassieke Fran-
se uiensoep of de heldere os-
senstaartsoep. Als toetje kan 
men kiezen uit onder andere een 
mousse van noten en chocolade 
of een bavaroise van rode vruch-
ten. En dit is nog maar een tipje 
van de sluier.
Er kan natuurlijk ook een heel 
menu van gemaakt worden, door 
de voor- en nagerechten te laten 
vergezellen door een overheerlij-
ke salade. Er is een vlees en een 
vis salade, maar een combina-
tie is natuurlijk ook mogelijk. Al-
lemaal rijk versierd met gevul-
de eitjes en tomaten en nog veel 
meer. Verder is er nog de keu-
ze uit buffetten en bittergarni-
turen. Alles even smakelijk en 
prima verzorgd. Korf is ook een 
meester in het bereiden van ge-
rechten naar wens, zoals kal-
koen, wild of fazant. Het team 
kent geen beperkingen, ze noe-
men hun keuken niet voor niets 
een kookstudio.

Loop rustig eens binnen bij de 
zaak aan de Kennemerlaan 88 
en vraag vrijblijvend informatie, 
of neem de folder mee. Ze zijn 
telefonisch te bereiken via 0255 
512745 en alles is ook te bekij-
ken op www.korfcatering.nl
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Jos Kops zesde dan judo
IJmuiden - Afgelopen zondag is 
sportschoolhouder Jos Kops ge-
slaagd voor zijn zesde dan judo. 
Voor de Nationale Gradencom-
missie van de Judo Bond Neder-
land in Wijk bij Duurstede legde 
hij het laatste gedeelte van zijn 
examen met goed gevolg af. 
Dit examen bestaat uit een the-
oretisch werkstuk, een praktisch 
werkstuk op de judomat, specia-
le verdiensten voor het judo (zo-
als examinator bij zwarte band-
examens en commissielid) en 
een vaardigheidstest van be-
paalde judovormen (kata’s). Bij 
elkaar dienen voldoende punten 
te scoren om te slagen. Voor het 
theoretische werkstuk behaalde 
hij zelfs een negen. Dit werkstuk 
was een scriptie over de filoso-
fische achtergrond van het judo, 
dat uiteindelijk de vorm van een 
boekwerk kreeg.

De zesde dan is de zesde zwar-
te band, alleen vanwege de ho-
ge graduatie heeft deze band 
een heel andere kleur ter onder-
scheiding van de eerste vijf zwar-
te banden. Deze band is zoge-
zegd rood-wit geblokt. Hierdoor 
mag Jos Kops zich onder de ju-
do-experts van Nederland scha-
ren en mag hij in de toekomst 
ook vierde en vijfde danexamens 
afnemen. De zevende en achtste 
dan zijn ook rood-wit geblokt en 
de negende en de tiende zijn he-
lemaal rood. 
 
Jos is in het bezit van een totaal 
van veertien zwarte banden. Na 
33 jaar lesgeven heeft hij nog 
steeds heel veel plezier in de bu-
dosporten en traint nog weke-
lijks met een groep collegae in 
de trainingszaal van het Cios in 
Haarlem.

Nieuwe shirts BC Velsen
Velserbroek - BK Ingenieurs is 
als sponsor betrokken is bij zo-
wel de jeugd- als seniorencom-
petitieteams van de badminton-
club BC Velsen.
Dit seizoen spelen alle competi-

tieteams, zowel jeugd als senio-
ren, in gelijke shirts. 
Dit is mogelijk gemaakt door BK 
Ingenieurs.
Wie belangstelling heeft om te 
badmintonnen is welkom voor 

Dana wint B-groep Aevum 
kozijnen damtoernooi
IJmuiden - Zondag heeft bij 
Damclub IJmuiden weer het 
jaarlijkse damtoernooi voor de 
jeugd plaatsgevonden dat mee-
doet voor de Noord-Holland cup. 
Kampioen in de A-groep werd 
Roy Coster uit de Heerhugo-
waard. In de laatste ronde ging 
het nog bijna fout doordat Vince 
van der Wiele een schijf kon win-
nen, maar helaas zag Vince de 
forcing niet. Tweede werd Ray-
mond Koopmanschap en derde 
Rick Hartman uit IJmuiden. In de 

B-groep was het heel spannend, 
maar uiteindelijk wist Dana van 
der Wiele met negen punten net 
aan het langste eind te trekken. 
Tweede en derde werden Dirk 
Vet uit Den Ilp en Olivier Verha-
gen uit Heemstede. De C-groep 
werd gewonnen door Danique 
Smids. Tweede werd Michael 
Stroet uit IJmuiden en derde 
werd Emiel van der Wal. 
In totaal werd door 28 dammer-
tjes deelgenomen aan het toer-
nooi.

BC IJmond 1 wint
van BC Velsen 3
IJmuiden – De afgelopen week 
kwamen alle vier de teams van 
BC IJmond weer in actie. Het wa-
ren de laatste wedstrijden voor 
de returns er volgende week al-
weer aankomen. 
Vorige week dinsdag won het 
derde team thuis knap van ’t 
Gooi, dat nog steeds boven-
aan staat. Na een spannende 
damesdubbel, die in de derde 
game met 22-20 naar BCIJ ging, 
won invaller Vincent Baas zijn 
single in twee games. Ook An-
gelique Heinemeijer won haar 
single in twee games. Toen beide 

mixed dubbels ook nog werden 
gewonnen kon als eindstand 5-
3 worden ingevuld. Team 2 heeft 
in hun zware poule de weg om-
hoog nog niet gevonden. Zij ver-
loren thuis met 2-6 van Martinus 
Amstelveen. 
Afgelopen zondag moesten team 
1 en team 4 uit spelen. Team 1 
trok naar sporthal Zeewijk om 
plaatsgenoot Velsen te bestrij-
den en team 4 trof Heemskerk. 
Zowel de heren- als de dames-
dubbel van BCIJ 1 werden ge-
wonnen. De heren Paul van de 
Keer en Guido Huijer hebben dit 

seizoen nog geen dubbel ver-
loren. Bij de singles won alleen 
Paul, in drie games. De tussen-
stand was nu 3-3. 
Na vijf wedstrijden 4-4 gespeeld 
te hebben, zou er nu mogelijk 
meer in zitten, daar de mixen pri-
ma draaien dit seizoen. Moni-
que Klinkenberg en Guido won-
nen de eerste game met 21-23, 
de tweede game werd er ook 
‘verlengd’, en nu tot 23-25, voor 
BCIJ. Wilca de Vries en Paul wa-
ren inmiddels nog bezig aan hun 
derde game, die met 17-21 ook 
werd gewonnen. Dit beteken-
de de eerste overwinning. Team 
4 tenslotte had nog maar één 
wedstrijd verloren en de rest ge-
wonnen. Naar Heemskerk had 
het team twee invallers meege-
nomen. De heren- en dames-
dubbel gingen naar IJmond. Bij 
de singles won alleen Daphne 
Kemp, in twee games. Het laat-
ste punt voor BCIJ kwam van de 
mixed dubbel Jeannette Romeijn 
en Vincent Baas. De acht punten 
werden gedeeld. 

Zowel dinsdag- als donderdag-
avond zijn er weer competitie-
wedstrijden in sporthal IJmui-
den-Oost. Hier wordt ook re-
creatief gebadmintond door BC 
IJmond. Geïnteresseerde kun-
nen rustig komen kijken. Kijk op 
www.bc-ijmond.nl voor meer in-
formatie. 

Smashing Velsen
Winst voor Heren 3 en Dames 1
IJmuiden - Heren 3 en Dames 1 
wonnen vrijdagavond beide met 
4-0 en schieten in de ranglijsten 
als een raket omhoog. Zeker met 
voor beide nog een wedstrijd 
achterstand zit een plaats in de 
top 3 van de volleybalcompetitie-
poules erin. Dames 1 speelde te-
gen die Raeckse 2 met een oude 
bekende middenaanvalster Af-
ra Vetter in het team. Maar ook 
zij kon de Dames 1 van Sma-
shing Velsen niet tegenhouden 
in hun opmars. Met degelijk vol-
leybal waar verdedigend weinig 
fout ging de strijd redelijk ge-
lijk op. Smashing Velsen bracht 
meer op in de wil om te winnen 

met als gevolg een 4-0 winst. 
Even was er een moment dat de 
dames middenaanvalster Els Rill 
moesten missen door een bot-
sing maar gelukkig viel de scha-
de mee. 
Heren 3 gaat lekker en won met 
4-0 alweer waardoor zij ook flink 
omhoog schoten in de ranglijst. 
De eerste set nog wat gespan-
nen pakte ze het mentaal goed 
op wat te zien was in goede snel-
le aanvallen waar de tegenstan-
der weinig mee kon doen. Vol-
gende week kan het goede zaken 
doen door te winnen in Haarlem 
waardoor ze de nummer één na-
deren op vier punten. 

Jongens C1 lieten een set lig-
gen tegen hun directe concur-
rent maar blijven wel koplo-
per met drie punten verschil. Er 
wordt heerlijk leuk volleybal ge-
speeld wat met de week leuker 
wordt. Meisjes C1 heeft de op-
waartse vorm weer terug door 
op woensdag met 3-0 te winnen 
van het eerste meisjes C team uit 
Hoofddorp. 
Ze zijn nog steeds in beeld als 
het gaat om het kampioenschap. 
Wel dient de concentratie vast-
gehouden te worden en het net-
spel verbeterd te worden. Dames 
4 speelde ook in Hoofddorp en 
won daar redelijk nerveus met 3-
1. Met scherpe harde aanvallen 
en goed teamspel was dat ver-
diend. Meer weten over volley-
bal in de IJmond? Zie de website 
www.smashingvelsen.nl 

een gratis kennismaking met de-
ze sport op recreatief- of wed-
strijdniveau. De leeftijd maakt bij 
BC Velsen niet uit. Ook mensen 
met een lichamelijke beperking 
kunnen bij er spelen.
Voor meer informatie: www.bc-
velsen.nl of neem contact op 
met de ledenadministratie 0251-
24848
Senioren kunnen komen kijken 
en/of meespelen op: (leenrac-
kets aanwezig)
maandagavond in het Polder-
huis, vanaf 19.00 uur
woensdag- en donderdagavond 
in de Zeewijkhal, vanaf 20.00 uur. 
Jeugd is welkom op zaterdag-
morgen van: (leenrackets aan-
wezig) 09.00 – 12.00 uur in het 
Polderhuis en van 11.00 – 13.00 
uur in de Zeewijkhal.
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DCIJ–nieuws
Schitterende winst
van Martin van Dijk
IJmuiden - Het damspel kent 
talloze spelsystemen. De goede 
dammers hebben zich de theo-
retische kennis van deze syste-
men eigen gemaakt. Degene die 
het meest weet en het diepst kan 
rekenen heeft een groot voordeel 
ten opzichte van zijn tegenstan-
der. Het is daarbij wel zaak niet 
in een combinatie te trappen die 
alle kennis abrupt waardeloos 
maakt. Maar wanneer de spe-
lers, zoals in het treffen tussen 
Martin van Dijk en Casper Re-
meijer, op avontuur gaan en al-
le risico’s willen nemen ontstaat 
er een buitengewoon spannen-
de partij. na vier uur spelen trok 
Van Dijk aan het langste eind en 
boekte een even fraaie als op-
merkelijke winst.
Harrie van der Vossen kreeg de 
winst, tegen een teleurstellend 
opererende Koos de Vries, na 
een ernstige fout van De Vries 
min of meer in de schoot gewor-
pen. Daarmee maakte Van der 
Vossen een eind aan de onge-
slagen status van De Vries. Fe-
roz Amirkhan boekte een over-
tuigende winst op Jacqueli-

ne Schouten. Positioneel, gelar-
deerd met mooi combinatiespel, 
werd Schouten overklast. Nico-
le Schouten kampte gedurende 
bijna de gehele partij met nadeel 
tegen Paul Smit. In het gevorder-
de middenspel moest zij opge-
ven. Bram van Bakel kwam maar 
moeilijk tot voordeel tegen Ber-
rie Bottelier. Eerst in het eind-
spel, na enkele zwakke voortzet-
tingen, moest Bottelier het hoofd 
buigen. Conall Sleutel, die dit 
seizoen debuteert in het eerste 
tiental, boekte een mooie winst 
tegen Jan Apeldoorn. Leo Bink-
horst zette Rick Hartman stevig 
onder druk. De 11 jarige Hart-
man verweerde zich uitstekend 
en haalde een punt uit de twee-
strijd. Cees van der Vlis trad aan 
tegen Dana en Vince van de 
Wiele. Van de Vlis moest erva-
ren dat het tegen de twee jeugd-
spelers geen walk-over meer is. 
Vince verzette zich heftig maar 
heeft nog te veel respect voor de 
senioren. Dat heeft zijn zusje Da-
na niet en frank en vrij bestreed 
ze haar gerenommeerde tegen-
stander. Een foutieve combinatie 

van Van der Vlis stelde Dana in 
staat een combinatie te nemen 
die haar aan een zeer voordeli-
ge stand kon brengen. Uiteinde-
lijk resulteerde de ontmoeting in 
een verrassende remise.

Remco Deutekom wint 
achtste Zuidpier wedstrijd
IJmuiden - Door de noordwes-
ter storm was de Zuidpier af-
gesloten en werd er gevist op 
het eerste gedeelte van de pier 
langs de haven. Ondanks de zeer 
slechte omstandigheden werd er 
toch redelijk gevangen. 
Junior Remco Deutekom wist 12 
vissen op de kant te brengen met 
een totale lengte van 365 centi-
meter. Ben Vreenegoor werd 
tweede met 12 vissen met een 

totale lengte van 294 centimeter. 
Fons Gijtenbeek werd derde met 
10 vissen met een totale lengte 
van 294 centimeter.
Bij de koppels werden Ben 
Vreenegoor en Wout van Beije-
ren eerste met 20 vissen met een 
totale lengte van 519 centimeter. 
Hendrik Molenvliet en Wouter 
Hoogedijk werden tweede met 
14 vissen met een totale lengte 
van 407 centimeter. 

De gebroeders Fred en Jan van 
Schaagen werden derde met 
15 vissen met een totale leng-
te van 366 centimeter. Met 20 
vissers werden 134 vissen ge-
vangen. Jan van der Bilt wist de 
langste vis te vangen een gul van 
46 centimeter. De gevangen vis-
soorten zijn: gul, wijting, steen-
bolk, polak, zeedonderpad, slijm-
vis, zeebaars, meun en bot.

Na de wedstrijd was er weer de 
gezellige bijeenkomst met de  
tombola en de prijs uitreiking in 
paviljoen en restaurant ’t Vlag-
genschip. 

Kersttoernooi dubbels bij 
tenniscentrum Velserbroek
Velserbroek - Op zoek naar een 
leuke bezigheid in de kerstva-
kantie? Ook dit jaar organiseert 
tenniscentrum Velserbroek van 
24 t/m 30 december een kerst-
toernooi voor dubbels. Dit toer-
nooi is voor iedere tennisliefheb-
ber een echte aanrader! Inschrij-

ven kan tot en met 13 decem-
ber voor de dames- heren en/
of gemengddubbel in de (8/7), 
(8/7 35+), (6), ( 6 35+), (5/4), 
(5/4 35+). Tevens is er een poule 
HD3. De wedstrijden duren een 
uur en iedereen speelt minimaal 
twee partijen. Om mee te tennis-

sen hoeft men geen lid te zijn van 
een vereniging. Iedereen mag 
zich dus inschrijven. Het kerst-
toernooi is vooral bekend om het 
gezellige en ontspannen sfeertje 
en trekt dan ook vele tennissers 
uit de regio rond de kerstdagen 
naar onze hal. Inschrijfformulie-
ren zijn verkrijgbaar bij Tennis-
centrum Velserbroek. Of via de 
post: telefoon 023-5201020 of 
mail naam en adres naar info@
tcvelserbroek.nl.

Busreis Dordrecht - Telstar
IJmuiden - Supportersvereni-
ging Telstar organiseert vrijdag 
28 november een busreis naar 
de wedstrijd FC Dordrecht - Tel-
star. Telstar kan deze avond de 
derde periodetitel winnen en kan 
alle steun goed gebruiken. Alle 
liefhebbers van de Witte Leeu-
wen zijn welkom om mee te rei-
zen, er is voor iedereen gegaran-
deerd een plaats. Vertrek: Be-

verwijk Cineworld 17.10 uur en 
Schoonenberg parkeerplaats 
17.30 uur. Wees ruim op tijd aan-
wezig, om vertraging bij het in-
stappen te voorkomen. Leden 
van supportersvereniging Telstar 
betalen 9 euro, niet-leden beta-
len 15 euro. Dit is voor vervoer 
per luxe touringcar én toegang 
tot het GN Bouw Stadion. Leden 
betalen dus enkel het wedstrijd-

kaartje á 9 euro en reizen gratis. 
Niet-leden betalen maar 6 euro 
extra voor de busreis naar Dor-
drecht per touringcar.
Inschrijven kan op het Telstar-se-
cretariaat van 9.00 tot 17.00 uur 
of mail naar svtelstar@planet.nl   
(naam, sv-lidmaatschap j/n, op-
stapplaats)  Supporters kunnen 
de wedstrijd ook op eigen gele-
genheid bezoeken, kaartjes aan 
de kassa van het uitvak kosten 
9 euro.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Zaterdag durfden 
tien klootschieters van sportver-
eniging Full Speed  het op te ne-
men tegen de weergoden. Er 
werden winterse buien verwacht. 
Nu is sneeuw in Spaarnwoude 
een prachtig gezicht. Maar voor 
klootschieten is dat niet prettig, 
de bal wordt twee keer zo groot 
en rolt bijna niet meer. Maar ge-
lukkig bleef het bij wat hagelbui-
en, zodat ze weinig hinder on-
dervonden. De koeienroute was 
aan de beurt, alhoewel er tegen-
woordig geen Schotse Hooglan-
der te zien is. Wel spannend is 
het in het puntensysteem van de 

klootschieters, zaterdag was de 
stand: drie punten voor het win-
nende team 1 met Nico, Elly, Ton 
en Lia, met 62 schoten en 19 me-
ter. Twee punten voor de twee-
de plaats van team 2 met Dirk, 
Harm en Willem met 68 schoten 
en 16 meter. En één punt voor 
team 3 met Bianca, Chris, (fami-
lie van Harm) en Bertus, met 75 
schoten en 33 meter.
Op de agenda staat de kien-
avond op zaterdag 13 decem-
ber. Voor info bel Nico Prins via 
0255–518648 of Dirk Sieraad via 
0255–515602. Of kijk op de web-
site:  www.svfullspeed.nl.

IJmuiden - Afgelopen zaterdag 
waren er weer tien tafels bezet 
bij het klaverjassen. De hoofd-
prijs ging naar D. van der Vis. De 
eerstvolgende klaverjasavond 
wordt gehouden op vrijdag 28 

Klaverjassen bij Stormvogels
november om 20.00 uur bij IJVV 
Stormvogels, Zuiderkruisstraat 
72 in IJmuiden. Informatie: Henk 
Retz, telefoon 06-34040940 of 
mail hj.retz@quicknet.nl. Zie ook 
kjv-stormvogels.nl.

Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

zaterdag 29 november

voorland-odin’59 (1a)   - 14.30
Zandvoort-Kennemerland (2a)  - 14.30
IJmuiden (3a)-Jong Holland   - 14.30
Jong Hercules (3a)-DZS   - 14.30
vvC-eDo (3b)     - 14.30
alliance’22vvH/velserbroek (4D)  - 14.30
SIZo-velsen (4D)    - 14.30

                                     
aDo’20 (hoofdklasse)-omniworld  - 14.30
De Kennemers (1a)-Hercules   - 14.00
Purmersteijn-Stormvogels (2a)  - 14.00
Kolping boys-eDo (2a)   - 14.00
vSv (2a)-De Foresters   - 14.00
Hellas Sport-Dem (2a)   - 14.00
united/Davo-velsen (3b)   - 14.00
DSS (3b)-Fortuna W.    - 14.00
onze Gezellen (3b)-evC   - 14.30
FC velsenoord (4C)-Ivv   - 14.00
Schoten (4D)-bloemendaal   - 14.00
ripperda-SvIJ (4D)    - 14.30
Wijk aan Zee (5C)-rCZ   - 14.00
Ilpendam-beverwijk (5C)   - 14.00
Waterloo (5D)        vrij
vvC-terrasvogels (5D)   - 14.00
Spaarnwoude (5D)-overbos    - 14.00

zondag 30 november
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Erin Lucassen boekt 
derde overwinning op rij
IJmuiden - Afgelopen donder-
dagavond lieten de regengoden 
weer eens hun kunsten zien, re-
sultaat:  een aantal doorweek-
te schakers en begrijpelijk wat 
minder toeloop.
In de tiental partijen die ge-
speeld werden, bleven echt grote 
verrassingen uit, al moet gezegd 
worden dat de zege van Erin Lu-
cassen op Thomas Rebel opzien-
barend was. Erin boekte alweer 
zijn derde overwinning op rij, te-
gen Thomas won hij een stuk en 
gaf daarna geen krimp.

Ingmar Visser wint dit seizoen bij 
de jeugd tot nu toe alles, niet al-
leen in de jeugdcompetitie, dit-
maal tegen Menno Jaspers, 
maar ook de twee grand prix 
toernooien waarin hij tot nu toe 
heeft meegedaan, bracht hij op 
zijn naam.  Nu nog bij de seni-
oren.
Quinten Otte liep in het herders-
matje tegen Ben Eppink. Daar-
na heeft schaakmeester Patrick 
de Koning hem de fijne kneep-
jes van het beruchte mat bijge-
bracht.

Marco Wellinga en Koen van 
de Velde hadden een uur nodig 
om tot een beslissing te komen 
in een partij die als een stuiter-
bal heen en weer ging, trok Koen 
uiteindelijk de winst naar zich 
toe.
Thomas Lichtendaal opereert 
slagvaardiger dan in het be-
gin van het seizoen, tegen Bart 
Post bekroonde hij zijn materië-
le overwicht met een geslaagde 
mataanval.
Daarentegen kon Anne Dijkman 
het mat niet vinden, ondanks 
haar voorsprong zette zij Daph-
ne Oudshoorn pat.
In de partij tussen Armando 
Noordzij en Job Elsendoorn ge-
beurde hetzelfde, Armando met 
een toren en een paar pionnen 
meer deed Anne na.
Tom Noordzij kreeg met een wa-
re stormaanval van Mark Schol-
ten te maken, Tom raakte zo een 
beetje alles kwijt wat los en vast 
stond, en liep daarna mat.
Ook Boy Wu had zijn dag, tegen 
Gizem Erdogan, vergelijkbaar 
met de strooptocht van Mark 
zwaaide Boy met de scepter.
Cory van Bellen moest wat ge-
duld uitoefenen om van Roann 
Plug te winnen, maar lang lijkt 
het niet meer te duren dat Roann 
haar stelling wel weet te behou-
den. Meer informatie op www.
schaakclubkijkuit.nl.

SC Santpoort 1 pakt 
derde zege op rij!
Velserbroek - SC Santpoort 
moest voor zijn derde wedstrijd 
naar Heerhugowaard, na ruim 
twee uur spelen, waren er een 
aantal opmerkelijke standen 
waar te nemen aan de drie hoog-
ste borden. Ilias van der Lende 
– spelende op bord 2 – kwam 
slecht uit de opening en stond 
alles behalve fijn. Zijn buurman 
Martijn de Roode stond er ook 
merkwaardig voor, hij stond een 
pion achter en in ruil daarvoor 
had hij een interessante aan-
valsstand. IM Piet Peelen stond 
goed op bord 1, hoewel hem dat 
wel de nodige tijd kostte. Van de 
overige vijf borden was nog wei-
nig te zeggen.
Piet had de lastige opgave om 
twaalf zetten te spelen met twee 
minuten op de klok. Ilas had in-
middels de Dame van zijn tegen-
stander gevangen 0-1, iets la-
ter had de opponent van Gerard 
van Es kennelijk afgekeken bij 
zijn teamgenoot aan bord 2 en 
verloor ook zijn Dame 0-2. Piet 
overleefde de tijdnood en stond 
een gezonde pion en stand voor, 
Xander Schouwerwou druk-
te een aanval op de damevleu-
gel door en won 0-3. Martijn die 
een aanvankelijk een rommelige 

stelling had, kreeg remise aan-
geboden 0.5 - 3.5. Wim Laurens 
Gravemaker die een uitsteken-
de partij speelde, won vakkun-
dig door met een loper meer de 
technische fase goed af te ron-
den. Hij haalde hiermee het be-
slissende punt binnen voor het 
team 0,5-4.5. De zege van Sant-
poort 1 was hiermee een feit. De 
vraag die nu overbleef was met 
hoeveel.
Vlak daarna won Piet zijn partij 
en hiermee noteerde Santpoort 
nog een punt op het scorebord. 
0,5 – 5,5. In het inmiddels verlaten 
zaaltje speelden Peter de Roode 
en Stefan Fokkink nog en ook zij 
wilden nog een duit in het zak-
je doen. Stefan stond zeer goed 
in een toreneindspel en won. Pe-
ter had een hele dichte en vaste 
stelling op het bord en speelde 
net als zijn zoon remise. Al met al 
was de middag zeer geslaagd en 
mochten de acht hardwerken-
de spelers met opgeheven hoofd 
naar huis gaan. 1 – 7 is meer dan 
een keurig resultaat!
Schaakclub Santpoort speelt el-
ke dinsdag en vrijdag in het Pol-
derhuis in Velserbroek voor meer 
informatie www.schaakclubsant-
poort.nl.

Akrides verliest in Groningen
Velsen - De heren van Velser 
Basketbal Club Select Windows 
Van der Vlugt Akrides hebben 
afgelopen zondagmiddag in Gro-
ningen met 69-62 verloren van 
Groninger Studenten Basketbal 
Vereniging De Groene Uilen. Het 
was voor de formatie van coach 
Kees Amama de vierde neger-
laag van het seizoen. Tegenover 
die vier nederlagen staan vijf 
overwinningen en Akrides staat 
daarmee op de zesde plaats van 
de Promotiedivisie van de Ne-
derlandse Basketbal Bond.
Eerste score van de wedstrijd 
was van Ralf de Pagter inside 
op assist van captain Bas van 
Riessen. Na het openingskwart 
stond er een stand van 18-16 op 
het prachtige scorebord. Richard 
Foekens was in kwart één met 
zes punten de meest produc-
tieve speler voor de bezoeken-
de Velsenaren en hij had naast 
die zes punten ook ondermeer 
twee intercepties. Bas van Ries-
sen kwam tot vier punten, vijf re-
bounds en twee assists in het 
eerste kwart. Bij De Groene Ui-
len liet Lex de Vries twee drie-
punters op het wedstrijdformu-
lier noteren. In het tweede kwart 

vielen beide teams met suc-
ces de basket maar beide teams 
hadden ook moeite van buiten 
te scoren. Enige score outside 
van de Groningers was de der-
de driepunter van de wedstrijd 
van Lex de Vries en bij Akrides 
was Paul Wessels met een ver 
sprongschot voor twee punten 
verantwoordelijk voor de eni-
ge score buiten de bucket. Paul 
Wessels maakte zes punten in 
kwart twee voor de Velsenaren 
net als Frank Hoogesteger bij de 
Groningers. Ruststand was der-
halve 34-30.
Na de pauze in het derde kwart 
vergrootte De Groene Uilen de 
voorsprong naar 38-30 middels 
scores inside van Erik Harder en 
Frank Hoogesteger. Vervolgens 
plaatste Akrides een 9-0 run om 
zich na zeven minuten in kwart 
drie bij een stand van 38-39 aan 
de goede kant van de score te 
begeven. 
Center Klaas Steegstra was tij-
dens die run goed voor vijf pun-
ten. Die 38-39 voorsprong was 
tevens de laatste voorsprong 
van de wedstrijd voor Akrides. 
In het attractieve vierde en laat-
ste kwart bleef het lang span-

nend tot De Groene Uilen in de 
eindfase de wedstrijd definitief 
naar zich toetrok. De Groningers 
maakten in het laatste kwart ze-
ven van de acht schotpogingen 
inside en verzilverden negen van 
de elf toegekende vrije worpen 
en beslisten daarmee de wed-
strijd. Akrides kreeg in het af-
sluitende kwart tien punten van 
Paul Wessels en vijf punten van 
Marvin Martina maar dat bracht 
Akrides dus niet de overwin-
ning. 
De formatie van coach Kees 
Amama verloor met 69-62 van 
de formatie van coach Hans Nie-
boer. Komend weekend spe-
len de heren van Velser Basket-
bal Club Select Windows Van der 
Vlugt Akrides een thuiswedstrijd. 
Akrides speelt zaterdagavond in 
de eigen Sporthal IJmuiden-Oost 
tegen GOBA uit Gorinchem. De 
wedstrijd begint om 19.30 uur en 
de toegang is gratis.

Uitslag: De Groene Uilen - VBC 
SW VdV Akrides 69-62 (18-16, 
34-30, 44-41). Statistieken: Paul 
Wessels 23 punten/ 3 rebounds/ 
2 assists. Bas van Riessen 10 
punten/ 12 rebounds/ 3 assists/ 
3 steals.Klaas Steegstra 10 pun-
ten/ 10 rebounds/ 3 assists.

VVH/Velserbroek F1 
zoekt versterking
Velserbroek - Wie zin heeft om 
lekker te voetballen in een leuk 
team, waar zowel op prestatie 
als recreatief niveau gevoetbald 
kan worden, gaat naar VVH/Vel-
serbroek. 
Daar zijn nog een aantal plaat-
sen voor F-Junioren. Lekker za-
terdagochtend voetballen en 
een keer in de week trainen on-
der begeleiding van zeer en-
thousiaste trainers en een ge-
kwalificeerd technisch jeugd-
plan. Kleding wordt volledig ver-
zorgd door VVH en voor snelle 
reageerders wordt er geen con-
tributie in rekening gebracht. Al-
leen het KNVB inschrijfgeld moet 
worden betaald. 
Wie het eens uit wil proberen 

of zin heeft om een keer mee te 
trainen: dat kan elke woensdag 
van 17.00 tot 18.00 uur. Meteen 
inschrijven of meer informatie: 
www.vvhvelserbroek.nl.

Kompas Oost wint dammen
Jmuiden - Net als vorig jaar 
wist basisschool Kompas locatie 
Oost de titel te behalen door alle 
wedstrijden gedecideerd te win-
nen, tijdens het scholenkampi-
oenschap dammen. Dat kon ook 
haast niet anders met Rick Hart-
man, Dana van der Wiele en Jel-

mer Gouda in de gelederen. Drie 
talenten die allemaal al een keer 
in het kampioenschap van Ne-
derland hebben gespeeld. Twee-
de werd Het Anker 1 en der-
de het Anker 3. Dat Anker 3 bo-
ven Anker 2 eindigde mag op-
merkelijk genoemd worden. Het 

was bijzonder gezellig in de Jan 
Ligthartschool aan de Ekster-
laan waar Damclub IJmuiden zijn 
thuisbasis heeft. 
In totaal deden twaalf teams 
mee. Eigenlijk was het zo druk 
dat het misschien verstandiger is 
om volgend jaar maar weer in de 
Burgerzaal van het stadhuis te 
gaan spelen.
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IJmuiden – De zwangerschap 
verliep goed, Silvia voelde zich 
fit. Met een dikke buik voltooide 
ze haar eindscriptie en rondde zo 
haar studie sociologie af. Alleen 
de diploma-uitreiking maakte ze 
niet mee, want die was twee da-
gen na de geboorte van Sake.
,,De bevalling was normaal’’, zegt 
Silvia. ,,Ik wil er bij zeggen, dat 
ik normaal vrij heftig vind.’’ Rond 
22.00 uur waren Peter en Silvia 
in het Rode Kruis Ziekenhuis. 
Ze stond daar bijna een uur on-
der de warme douche, om de 
weeën op te vangen. Daarna kon 
ze gelijk door naar de verloska-
mer. Carla, de moeder van Silvia, 
was ook bij de bevalling aanwe-
zig. Silvia zag de baby geboren 
worden door de ogen van haar 
moeder. ,,De navelstreng zat om 
de nek van Sake gedraaid, ik zag 
de verschrikte blik op het ge-

Aangenaam

Geboren: Sake Pippel
Zoon van: Peter Pippel en Silvia 
Pippel-Hamersma
Geboren op: 23 september 2008 
om 0.32 uur
Geboortegewicht: 3525 gram

zicht van mijn moeder’’, vertelt 
Silvia. ,,Vlak na de geboorte bleef 
de baby stil, ik zag mijn moeder 
haar adem inhouden. Maar al 
snel begon Sake te huilen, mijn 
moeder huilde van alle commo-
tie mee.’’  Peter vond het over-
weldigend, om zijn zoon geboren 
zien te worden. 
Vroeg in de morgen, om 4.30 uur, 
waren Silvia en Peter weer thuis. 
Peter viel als een blok in slaap. 
Silvia had nog zo veel energie, 
die heeft nog een paar uur op 
gezeten, met Sake in haar armen. 
Een drukke kraamtijd volgde met 
veel bezoek. Peter had twee we-
ken vrij en pikte de verzorging 
van de baby via de kraamver-
zorgster snel op. 
,,Ik doe alles, behalve hem de 
borst geven’’, lacht hij. Silvia her-
stelde heel snel. Ze verklaart 
de keuze van de naam Sake als 
volgt: ,,Peter was voor een klas-
sieke naam, ik meer voor een 
hippe. Toen las ik in een boekje 
de Friese naam Sake. Dat voelde 
direct heel vertrouwd.’’ Ze ver-
volgt: ,,Ik had altijd een hechte 
band met mijn opa. Dat was een 
Fries, ik noemde hem Pake en 
zijn naam was Sikke. Gelukkig 
vond Peter het ook een mooie 
naam.’’ Sake betekent strijder. 
Hij groeit goed. Het is echt Sa-
ke huilt, Sake lacht. Als iets hem 
niet zint, dan kan hij heel driftig 
worden.
Maar meestal is het een tevreden 
en vrolijk mannetje, dat met een 
brede grijns de wereld aan het 
ontdekken is. Nog tot het einde 
van het jaar heeft Silvia zwan-
gerschapsverlof, dan pakt ze 
haar baan weer op: het kinder-
werk in buurtcentrum de Dwars-
ligger. (Carla Zwart)

IJmuiden - Op zaterdag 29 no-
vember is er weer een avond 
‘Om te zingen naar de kerk’ in 
de Ichthuskerk aan de Snellius-
straat 40 in IJmuiden. Er wor-
den prachtige liederen uit allerlei 
bundels gezongen. Zin om een 
klein uurtje geestelijke liederen 
te zingen? Zorg er dan voor dat 

je die avond aanwezig bent. Jan 
Schotvanger praat de liederen 
aan elkaar en leidt tevens de sa-
menzang. 
Ary Rijke, de vaste organist voor 
deze avonden, bespeelt het or-
gel. 
De avond begint om 19.30 uur en 
de kerk is om 19.00 uur open.

‘Om te zingen naar de 
kerk’ in de Ichthuskerk

Kleumende kinderen 
wachten op de Sint
Santpoort-Noord – Sinterklaas 
had het er maar druk mee, af-
gelopen zaterdag. Samen met 
zijn Pieten begon hij in Velsen-
Noord, daarna bezocht hij Drie-
huis, Spaarndam en Santpoort-

Zuid, om als laatste een bezoek 
in Santpoort-Noord te brengen. 
Het weer was inmiddels behoor-
lijk guur geworden. Het gevolg 
begon de tocht vanaf het land 
van de familie Scholz. Onderweg 

kwamen zij natte sneeuw en ha-
gel tegen. 
Op het Broekbergenplein ston-
den kleumende kinderen de 
komst van de Sint af te wach-
ten. Een aantal Zwarte Pieten die 
vooruitgekomen waren, stonden 
met ze te zingen en te springen, 
zodat ze een beetje warm bleven. 
Drie pietermannen waren op het 
dak van café Bartje geklommen, 
om zo een beter uitzicht op de 
komst van Sinterklaas te heb-
ben. Ondanks een herhaaldelijk 
verzoek weigerden ze het dak te 
verlaten. Waarschijnlijk maak-
te de lange dag deze knech-
ten wat balorig. Het boek van de 
Sint was ook al zoek. Onderweg, 
in de Hoofdstraat, liepen diver-
se Zwarte Pieten de winkels bin-
nen, om op luide toon te vragen 
of men het boek van Sinterklaas 
ook had gezien. Het grote boek 
kwam gelukkig weer terecht en 
uiteindelijk arriveerde Sint Ni-
colaas op het plein. Daar sprak 
hij zijn welkom uit en hij was blij, 
dat er weer zoveel kinderen aan-
wezig waren.
,,Maar eigenlijk ben ik in dit 
mooie dorp niet anders gewend’’, 
aldus Sinterklaas. (Carla Zwart)  

Gezocht: zwarte kater 
genaamd Blacky
IJmuiden - Blacky is begin ok-
tober weggelopen bij zijn nieu-
we baasjes in de omgeving van 
de De Noostraat. Sindsdien heeft 
niemand hem meer gezien. Mis-
schien weet hij de weg niet te-
rug naar zijn nieuwe huis, of is 
hij teruggelopen naar zijn oude 
woning aan de Waalstraat. Dan 
moet hij de Lange Nieuw over-
steken, maar hij kan ook de an-
dere kant op zijn gegaan. Kijkt u 
alstublieft ook even mee? En ze-

ker even in uw schuur en omge-
ving? We maken ons erg onge-
rust. Blacky is een oudere, pik-
zwarte kater, die naar vreemden 
wat schuw kan zijn. Hij mauwt 
wel graag en had wat vecht-
wondjes aan zijn oren. Eén hoek-
tand steekt een beetje uit zijn 
bek. Blacky luistert goed naar de 
naam BlekkieBlek.
Een bloemetje voor wie Blac-
ky vindt, dood of levend. Infor-
matie graag via Stichting Zwerf-

katten, tel. 06 20504875 of naar 
Wendy 0615519991. De Dieren-
ambulance bellen mag ook: 0255 
533239.

Zwaar weer IJmondse bedrijven 
Concrete steun hard nodig
Regio - Vakbonden en overhe-
den moeten helpen de gevolgen 
van de kredietcrisis op te vangen 
via regionale oplossingen. Die 
oproep doet het georganiseer-
de IJmondse bedrijfsleven: FED 
IJmond, HOV IJmond, MKB Vel-
sen, MKB IJmond en VNO-NCW 
Zuid-Kennemerland.
Het kabinet heeft afgelopen vrij-
dag op aandringen van het lan-
delijk georganiseerde bedrijfsle-
ven een hulpplan ingesteld. De 
economische crisis raakt echter 
specifiek de IJmond zo sterk dat 
in deze regio extra maatregelen 
nodig zijn. 
Nu onder meer staalfabrikant 
Corus heeft aangegeven de pro-
ductie terug te brengen, onder-
vinden ook toeleveranciers van 
personeel, onderhoud en trans-
port in deze sector de econo-
mische neergang. De betrok-
ken bedrijven maken zich steeds 
meer zorgen over hun toekomst. 

Ook andere bedrijfstakken, zoals 
de bouw- en vissector, dreigen in 
zwaar weer te komen door de in-
ternationale crisis.
Het georganiseerde bedrijfsle-
ven in de IJmond vraagt daarom 
aandacht voor de regionale eco-
nomie die op dit ogenblik zeer 
snel verslechtert. 
De economische malaise moet 
het hoofd worden geboden door 
intensieve samenwerking tus-
sen werkgevers, vakbonden en 
overheden. Gezamenlijk moe-
ten zij maatregelen nemen die 
de schade beperken. Gedacht 
wordt aan:
Naast de landelijke ook een regi-
onale regeling voor werktijdver-
korting. Via deze regeling gaan 
werknemers tijdelijk minder wer-
ken, al dan niet in combinatie 
met een loonsvermindering; 
Opzetten van een mobiliteits-
centrum dat personeel snel be-
geleidt van het ene naar het an-

dere bedrijf. Hierbij kan ook ge-
dacht worden aan bedrijven bui-
ten de IJmond;
Ook zijn er goede mogelijkheden 
voor (her)scholing van arbeids-
krachten. Sommige werknemers 
zijn met een kleine scholingscur-
sus al goed inzetbaar in andere 
bedrijven; 
Bedrijven die acuut in de proble-
men komen, moeten snel toe-
gang krijgen tot het overheids-
garantiekrediet. De doorlooptij-
den moeten verkort worden.
 
Werkgevers, vakbonden en over-
heden zullen zich gezamenlijk 
moeten inzetten om de economi-
sche crisis op te vangen. Het ge-
organiseerde IJmondse bedrijfs-
leven nodigt alle partijen daar-
toe uit en zet de komende week 
de eerste stappen voor de vor-
ming van een economisch actie-
plan. De realiteit vraagt om snel-
le acties. 
Met het landelijke hulpplan in 
het achterhoofd en een regio-
naal actieplan in wording mag 
gehoopt worden dat de IJmond-
se economie de crisis zal over-
leven.
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Erelid van het ZoMiPo
Velsen-Noord – Het Zondag-
MiddagPodium (ZoMiPo) ver-
zorgt om de twee weken een op-
treden op één van de zeven lo-
caties. Vorig jaar kwam daar het 
Brederode Huys in Santpoort-
Zuid bij, dit jaar werd Het Terras 
in Santpoort-Noord aan het rijtje 
toegevoegd. Het is bedoeld om 
de lange zondagen voor de seni-

oren te doorbreken en wordt al-
tijd zee druk bezocht. 
Vanaf het begin was mevrouw 
van ’t Hoff bij de organisatie be-
trokken. Ze zat in de werkgroep 
en dacht mee. ,,Ze had een gro-
te inbreng en dat was voor ons 
van belang’’, vertelt coördinator 
Martha Jongejan. ,,Ze wist altijd 
precies wat er onder de doel-

groep leefde. Ook wist ze al-
tijd mensen te enthousiasmeren 
om de concerten te bezoeken.’’ 
Daarnaast begeleidde mevrouw 
van ’t Hoff de mensen die uit Vel-
sen-Noord met busjes door het 
OIG/IHD naar het ZoMiPo wer-
den gebracht en die voorzag ze 
in de pauze van koffie of thee. 
Ook zat ze altijd achter de kassa. 
Vanwege haar leeftijd, ze wordt 
volgende maand 90 jaar, besloot 
ze te stoppen. De organisatie liet 
haar niet zomaar gaan. Ze werd 
erelid en mag voor de rest van 
haar leven de concerten gratis 
bezoeken. ,,Ik heb het altijd met 
plezier gedaan, het was voor mij 
een welkome invulling van de 
zondagmiddag. Ik deed het voor 
mezelf, omdat ik het leuk vond. 
Maar ik vond het ook leuk om 
iets voor een ander te beteke-
nen’’, vertelt mevrouw van ’t Hoff. 
,,Ik zal zeker blijven komen, ik 
wil het niet meer missen. Voor-
al van De Klavierschippers en de 
shantykoren heb ik altijd geno-
ten. Dan zong iedereen mee en 
was het een groot feest.’’ (Car-
la Zwart)

Niet parkeren, wel 
stoppen op Wüstelaan
Santpoort-Zuid - De rechtbank 
van Haarlem heeft in oktober 
uitspraak gedaan over een sinds 
2003 slepende zaak omtrent het 
al of niet parkeren aan de oost-
zijde van de Wüstelaan ter hoog-
te van kinderdagverblijf De Blau-
we Panda. Tussen de Velser-
hooftlaan en de inrit van Wüste-
laan 75A zal alleen het parkeer-
verbod van kracht blijven. Het 
stopverbod wordt dus opgehe-
ven.De gemeente heeft laten we-
ten bij het groot onderhoud aan 
de Wüstelaan, dat naar verwach-

ting in 2011 zal plaatsvinden, de 
mogelijkheid om meer parkeer-
plaatsen te creëren te onderzoe-
ken.
Het parkeerverbod aan de 
Wüstelaan leidde herhaalde-
lijk tot een aantal bezwaren, die 
door de gemeente gedeelte-
lijk niet-ontvankelijk waren ver-
klaard. De rechter bepaalde nu 
dat de Wüstelaan overzichtelijk 
genoeg is om stoppen veilig toe 
te staan. Zeker omdat de mees-
te mensen weten dat er een kin-
derdagverblijf is.

Pieten zonder Sinterklaas
Driehuis – De kinderen keken 
raar op hun neus, zaterdag in 
Driehuis. Zij stonden op de trein 
te wachten, die Sinterklaas met 
zijn gevolg zou brengen. 
De trein arriveerde keurig op 
tijd, een heleboel Zwarte Pieten 
stapten uit. Maar geen Sint Ni-
colaas. De Pieten waren de Sint 
onderweg kwijtgeraakt. Beteu-
terd stonden ze elkaar aan te 
kijken. Dan moesten ze dit jaar 
maar zelf een rondje door het 
dorp lopen, zonder Sinterklaas. 
De kinderen stonden tenslotte 
al te wachten. Daar kwam een 
politiewagen met hoge snelheid 
aanrijden.
Tot ieders verbazing en blijd-
schap stapte Sinterklaas uit. De 

politie had hem onderweg aan-
getroffen en hem naar de plaats 
van bestemming gebracht. Op-
gelucht stapte Sint in de koets, 
die al klaar stond. In een vrolij-
ke optocht ging het door heel 
Driehuis heen. Bij Velserduin, 
centrum voor verpleeghuiszorg, 
hield de stoet halt. Vorig jaar had 
Sinterklaas hier spontaan een 
bezoekje gebracht. Dit was van 
beide kanten zo goed bevallen, 
dat besloten werd dat Velser-
duin voortaan de eindbestem-
ming zou zijn. Jong en oud ge-
noot van het feest. 
Later bezochten Sint en zijn Pie-
ten ook nog de andere afdelin-
gen, om daar de bewoners te be-
groeten. (Carla Zwart

Wisseltruc dupeert vrouw
Regio - Een 81-jarige vrouw uit 
Velsen-Noord is zaterdagmiddag 
slachtoffer geworden van een 
wisseltruc. De vrouw stond bij het 
winkelcentrum aan de School-
laan boodschappen in haar auto 
te doen toen een man naar haar 
toe kwam die haar vroeg geld te 
wisselen. Dit deed hij in gebrek-
kig Nederlands.  De vrouw pak-
te haar portemonnee en pakte 
daaruit enkele muntstukken. De 
man gaf aan dat hij dit niet be-
doelde en wees toen naar ach-
teren, naar een telefoon. Het 
slachtoffer keek om, en het moet 
op dit moment zijn geweest dat 

de man enkele biljetten uit haar 
portemonnee heeft ontvreemd. 
De vrouw kwam hier een uur la-
ter achter, toen zij opnieuw een 
boodschap ging doen. Het sig-
nalement van de man luidt: 40 
à 50 jaar, 1.70 lang, Oost -euro-
pees uiterlijk. Hij droeg een grij-
ze jas en een grijze broek. De 
politie is op zoek naar getuigen 
die meer informatie hebben over 
bovengenoemd of misschien zelf 
een dergelijke wisseltruc hebben 
meegemaakt. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie in Heiloo, via 0900-
8844 (lokaal tarief).

Onderlinge massage in de klas
De kracht van aanraken
Santpoort-Zuid - In klas 4b 
van de Brederode Daltonschool 
heerst een opvallend ontspan-
nen sfeer tijdens de massageles 
van massagetherapeute Brenda 
Pelser. Hoewel hier en daar soms 
een giecheltje klinkt, blijven al-
le kinderen serieus bezig met de 
onderlinge massage zoals zij die 
geleerd hebben. Ze beginnen 
met de rechterlift (omlaag over 
de rug) en eindigen met een wa-
terval van tikkende vingertjes 
over het hoofd en de rug van de 
ontvanger, waarna de rollen wor-
den omgekeerd en de ontvanger 
de masseur wordt. De kinderen 

gaan hier heel natuurlijk mee om 
en vinden de massage prettig.
Onderlinge massage in de klas 
is in Nederland niet bepaald ge-
woon, maar in Zweden gebeurt 
het in veel klassen, van basis-
school tot universiteit. Er wordt 
bij universiteiten in Stockholm en 
Miami (VS) steeds onderzoek ge-
daan naar het belang van elkaar 
aanraken. Uit een onderzoek bij 
couveusebaby’s is gebleken dat 
de kinderen die meerdere malen 
per dag met aandacht  worden 
aangeraakt zich sneller ontwik-
kelen en beter groeien, ook in de 
jaren na deze periode.

Tijdens de massageles heerst een vredige sfeer in de klas

,,Oorzaak is het hormoon oxyto-
cine, het hormoon van onthaas-
ting, herstel en verbondenheid. 
Ook wel het ‘knuffel- of aan-
raakhormoon’ genoemd,’’ vertelt 
Brenda Pelser. ,,Dit lichaamsei-
gen hormoon wordt aangemaakt 
als je iemand op respectvolle 
wijze aanraakt of zo aangeraakt 
wordt. Het is de tegenhanger van 
het stress-hormoon. Het bestaan 
van dit hormoon oxytocine is we-
tenschappelijk bewezen. Bij een 
onderlinge massage komt oxy-
tocine vrij, waardoor de kinde-
ren zich ontspannen, elkaar be-
ter accepteren en ook beter les-
stof kunnen opnemen. De mas-
sage zoals wij die in de klas toe-
passen is heel zacht en respect-
vol. Alleen hoofd, rug en armen 
worden aangeraakt. De kinderen 
leren ook ‘stop’ te zeggen, als 
ze de aanraking niet prettig vin-
den. Ze leren dus hun eigen en 
elkaars grenzen kennen. Bijko-
mend voordeel is dat zij hun ge-
voel beter leren kennen en juist 
daardoor meer begrip voor el-
kaar krijgen, waardoor een bete-
re sfeer in de klas ontstaat.’’
De bedoeling van de onderlinge 
massage is dat dit na een aan-
tal lessen door de leerkracht  
wordt overgenomen. ,,Het zou 
heel mooi zijn als dit onderlin-
ge masseren zich als een olie-
vlek zou uitbreiden,’’ zegt Bren-
da Pelser. ,,Ik ben graag bereid 
dit op allerlei scholen te intro-
duceren, ook op speciaal on-
derwijs.’’ Voor meer informatie: 
www.brendapelser.nl of bel met 
06-24800101.

Jamsessie in De Halve Maan
Santpoort-Noord - Woensdag 
3 december is alweer de derde 
jamsessie in Muziekcafé De Hal-
ve Maan, Hagelingerweg 36 in 
Santpoort-Noord.
De gebruikelijke sessieband zal 
weer de muzikale ondersteu-

ning geven. De band bestaat 
uit: Marcel Selier (zang/drums), 
Bas Kors (gitaar), Rafael Fernan-
dez (bas), Robin van Rijswijk (gi-
taar) en Tom Makkes doet weer 
het geluid.
De volledige back-line is aanwe-

zig. Anne en Lany zorgen weer 
voor de gastvrijheid. 

Gezien de grote belangstelling 
is het raadzaam om van te voren 
even aan te melden via tonhel-
wes@quicknet.nl. 
Eigen instrument mee! Aanvang 
20.00 uur, de toegang is gratis.
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Alternatief model 
Grote Buitendijk
Velserbroek – Vorige week la-
gen er vijf modellen om de groe-
ne strook tussen de Grote Bui-
tendijk en de snelweg A9 in te 
vullen. Inmiddels is er een zesde 
model ingediend: het alternatie-
ve model van de Actiegroep Vel-
serbroek Oost, genaamd de bui-
tens-strook.
Deze groep participeerde in de 
werkgroep die de verschillende 
modellen maakte. Burgemees-
ter en wethouders maakten een 
voorkeur bekend, de gemeente-
raad gaat zich hier verder over 
buigen. Volgens de Actiegroep 
Velserbroek Oost was dit tegen 
de afspraak met de werkgroep, 
ook vinden zij dat het besluit ge-
baseerd is op een eenduidige in-
ventarisatie.
Daarom maakte de actiegroep 
een alternatief model, waarin 

groen, ruimte en het woon- en 
leefklimaat centraal staan. In dit 
plan worden 247 woningen ge-
bouwd, appartementen in drie 
en vier lagen en vrijstaande wo-
ningen. Twaalf zijn bedoeld voor 
starters, andere woningen zijn 
onder andere luxe woningen 
voor ouderen. Het gaat uit van 
het feit dat de Broekeroog on-
derdeel is van de landgoederen-
strook: Waterland, Beeckestein 
en Huis te Speyk. Vandaar de 
naam buitens-strook. 
Dit is volgens de actiegroep een 
intergraal model waardoor de 
groene uitstraling wordt ver-
sterkt, anders dan de keuze van 
B & W. 
Zij stuurden dit model naar de 
gemeenteraad met de vraag, dit 
model mee te nemen in de be-
sluitvorming.

Optreden in Stadsschouwburg! 
Wie wil dat nou niet?
Velsen - Volgend jaar bestaat 
Zanggroep Voices uit IJmuiden 
25 jaar. Een goede reden voor 
een groot concert in de Stads-
schouwburg Velsen. Dit concert 
zal geheel uit nieuwe nummers 
bestaan, van vrolijk tot gevoelig 
en van zeer bekend tot wat min-
der bekend. 
Voices is een enthousiast, gezel-
lig popkoor met een zeer breed 
repertoire. De zanggroep staat 
onder de bezielende leiding 
van dirigent Erwin de Ruijter en 
wordt begeleid door een pianiste 
en een combo. 
Wie van zingen houdt en het 
een uitdaging vindt mee te zin-
gen in een avondvullend jubile-

umconcert, dan is dit een mooi 
moment om in te stromen en alle 
nieuwe nummers in te studeren! 
Kom de sfeer proeven en repe-
teer een keertje mee op de open 
repetitieavond. Deze wordt ge-
houden op vrijdag 28 november 
van 20.00 tot 22.15 uur in het Fi-
delishof in IJmuiden. Deze avond 
worden kerstnummers gerepe-
teerd in verband met de komen-
de kerstoptredens. In januari ko-
men de nieuwe nummers voor 
het jubileumconcert weer aan de 
beurt. Voor meer informatie of 
aanmelden voor de open repe-
titie: Erica Kroon, telefoon 023-
5378864 of website www.zang-
groepvoices.nl.

Welvaartsmarkt
De Roestige Pot
IJmuiden - Op zaterdag 29 no-
vember is er weer een welvaarts-
markt in het Solidariteitsgebouw 
aan de Eenhoornstraat. Dat is al-
vast in een kerststemming ge-
bracht.
Iedereen is tussen 09.30 en 13.00 
uur van harte welkom, niet alleen 
om te kijken en eventueel te ko-
pen, maar ook om spullen af te 
geven. Wie goederen heeft maar 

die niet zelf kan komen brengen, 
kan bellen met de volgende te-
lefoonnummers: 0255–511674 of 
023–5378213,
dan wordt een en ander (in over-
leg) opgehaald.
De totale opbrengst van de markt 
wordt afgestaan aan Stichting X-
Y (www.xminy.nl), die hiermee 
projecten in de derde wereld on-
dersteunt.

Raadsleden in debat 
bij Seaport TV
IJmuiden - In de rubriek Vel-
sen Centraal van Seaport TV 
gaan iedere week raadsleden 
met elkaar in debat over actue-
le Velsense zaken onder leiding 
van eindredacteur en presenta-
tor Jac. Zuurbier. Deze week zijn 
de fractievoorzitters van de SP, 
Lijst Gerard Vosse (LGV)  en Vel-
sen Lokaal uitgenodigd. Gerard 
Vosse (LGV), Frits Vrijhof (SP) 
en Marianne Vos (Velsen Lo-

kaal) zitten in de theaterzaal van 
de Bibliotheek aan tafel met Jac. 
Zuurbier.
Teruggeblikt wordt op de de-
batten tijdens de laatste raads-
vergadering. De hoofdstedelijke 
wethouder Freek Ossel kwam de 
havenvisie van Amsterdam aan 
de bezorgde Velsense raadsle-
den uitleggen. 
Wil Amsterdam zijn havens in 
westelijke richting uitbreiden? 

Gebeurt dat ook op Velsens 
grondgebied? Welke status heeft 
een Amsterdamse schets van de 
aanleg van een nieuwe haven ter 
hoogte van Buitenhuizen? Hoe 
serieus neemt Amsterdam de 
Velsense gemeentelijke reactie 
op hun havenvisie?
Ook de discussie over de multi-
functionale accomodatie De Bin-
nenhaven vergt de nodige aan-
dacht.  Zijn er voldoende finan-
ciën voor deze en andere mul-
tifunctionele accomodaties. Be-
halve bij deze acconmodatie aan 
de Zeeweg in IJmuiden Oost zijn 
er ook grote financiële proble-
men bij Groot Helmduin in de 
wijk Zeewijk in IJmuiden. Ook 
staat er een multifuctionele ac-
comodaties in Velsen Noord op 
stapel.
Deze en andere onderwerpen 
zijn te zien en te horen in de uit-
zendingen op dinsdag 2 decem-
ber om 17.00 uur, woensdag 3 
december om 19.00 uur en don-
derdag 4 december om 17.00 
dag. Kijkers kunnen deze uitzen-
dingen van Velsen Centraal zien 
via de analoge Velser TV-kabel 
op S12++ (frequentie 240 mHz) 
en op de internetsite van Seaport 
TV. Ook op de teletekstpagina’s 
331 en 332 van Seaport TV staan 
de programma’s vermeld.

Kattenbabbel van Toos
Jullie mensen hebben toch ra-
re gewoontes, zeker de kleine 
mensenkittens.
Zo aan het eind van het jaar 
maken jullie feest, ook mijn 
baasjes.
Maar waarom maken jullie dan 
toch zo’n lawaai? Waarom al die 
harde knallen?
En waarom nú al? Beppy, mijn 
poezenzusje, kwam deze week 
helemaal in paniek naar bin-
nen omdat er zo’n knal naast 
haar afging. Gelukkig zag ons 

vrouwtje het gebeuren en liep 
snel naar de menselijke kitten-
katers toe. 
Ze was heel boos. Beppy is he-
lemaal van de rel. En dat gaat 
vast wel even duren. Ergens 
maar goed ook dat ze nu bin-
nen moet blijven, het is veel te 
koud buiten.
Neem een voorbeeld aan mij, 
lekker voor de kachel. Zo moet 
het zijn voor een poes.
Daar heb ik nog een puntje, 
denkt u ook aan mijn mede ras-

Ingezonden brief
genoten in het Havengebied?
Zij gaan nu wel een erg moeilij-
ke tijd tegemoet met al die kou. 
Dus wilt u ze astemiaauw hel-
pen?
Dat kan door voer of centjes te 
geven aan kattenvrouwtje Ma-
rya, van de Stichting Zwerfkat-
ten havengebied IJmuiden. Sa-
men met anderen gaat zij elke 
dag de zwerfkatjes eten geven. 
Door weer en wind! En kunnen 
zieke zwervertjes bij haar weer 
bijkomen en gezond worden. 
Marya Dekker, tel.nr 06 2050 
4875 / giro 4761 772. Vanuit een 
warme mand wens ik u smul-
rijke feestdagen en een mooi 
maar rustig Nieuwjaar toe!!

Toosje, de witte ex-gedump-
te poes

Honger uitbannen
IJmuiden - Zaterdag 29 no-
vember is er een oude-spullen-
markt in het Solidariteitsgebouw 
aan de Eenhoornstraat, van 9.30 
tot 12.30 uur. Tijdens de markt 
kunnen spullen worden afge-
geven. De opbrengst van Vel-

sen voor de Derde Wereld is voor 
het project Bonavisthuis in Gal-
le. Er wonen 110 bejaarden, ver-
deeld over een mannenafde-
ling en een vrouwenafdeling. Er 
is ook een afdeling voor zes-
tien meisjes met een verstande-

lijke beperking. De subsidie van 
de overheid in Sri Lanka voor dit 
soort huizen is niet toereikend. 
Alle huizen zijn dus genoodzaakt 
donateurs te zoeken om de te-
korten aan te vullen. Als het eco-
nomisch slecht gaat in Sri Lanka, 
zijn er minder donaties uit Gal-
le. Er zijn dan dagen dat er geen 
eten is. Maar ook de waterreke-
ning kan dan niet betaald wor-
den, net als de rekening voor 
elektra of het salaris van de ver-
zorgsters. In 1985 kwam Velsen 
in contact met dit huis.
In de laatste 5 jaar alleen al 
maakte de stichting 13.310 euro 
over voor voedsel en water. Het 
geld wordt gebruikt voor melk 
bij de maaltijd. Het is meestal de 
enige eiwitbron die de bewoners 
krijgen. Dat geld komt van spon-
sors in Velsen, maar het grootste 
deel van de oude-spullenmarkt. 
Donateurs zijn welkom. Zie ook 
www.velsen3dewereld.tk.
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Cadeau voor Reddingsbrigade 
van jarig Fair Play Center
IJmuiden aan Zee – Deze zon-
dag ontvangt de jubilerende 
IJmuider Reddingsbrigade(IJRB) 
een cheque van 1000 euro van 
het eveneens jarige Fair Play 
Center.
Fair Play Centers & Casino’s vie-
ren dit jaar hun 25 jarig jubile-
um. In dit kader steunt het be-
drijf diverse lokale activiteiten. 
De keuze voor de schenking aan 
de Reddingsbrigade kwam me-
de tot stand door de beide ju-
bilea en de ligging van het Fair 
Play Center aan de Kennemer-
boulevard.

Voor het jubileum heeft het be-
drijf diverse acties op het pro-
gramma staan. Zo trakteert Fair 
Play nog tot eind november haar 
klanten in alle filialen op een 
grote jubileumloterij waarbij men  
kans maakt op een Opel Corsa 
Enjoy. 
De cheque zal worden gebruikt 
voor de uitbreiding van het IJRB 
kledingpakket ten behoeve van 
de strandploeg. Mede hierdoor 
is het mogelijk om het werk van 
de vrijwilligers op het IJmuider-
strand goed en veilig te kunnen 
blijven uitvoeren. 

Ouderenadviseur helpt
Velsen - Als mensen ouder wor-
den komen zij vaak voor nieu-
we vragen te staan op het ge-
bied van wonen, sociale contac-
ten, zorg, inkomen en vrijetijds-
besteding. De ouderenadviseur 
kan helpen deze vragen te be-
antwoorden. De ouderenadvi-
seur is onafhankelijk en neemt 
alle tijd om rustig en vertrouwe-
lijk te praten over allerlei zaken. 
Zo werd onlangs de hulp van 
de ouderenadviseur ingeroepen 
door een 78-jarige, zelfstandig 
wonende mevrouw. Zij kon zich 
prima redden en kreeg alleen 
hulp van haar kleinkind bij de 
zwaardere huishoudelijke werk-
zaamheden. Omdat haar klein-
kind op zekere dag, door haar 
verplichtingen elders haar oma 
niet meer kon helpen, ontstond 
er van de ene dag op de andere 
dag een probleem.
De ouderenadviseur heeft voor 
deze mevrouw een aanvraag 
huishoudelijke hulp ingediend 

bij het WMO loket van de ge-
meente Velsen. Omdat mevrouw 
tijdens het huisbezoek ook ver-
telde dat zij graag haar vrienden 
en familieleden weer eens zou 
willen bezoeken, werd er samen 
met haar ook een aanvraag ten 
behoeve van collectief vervoer 
gedaan. Mevrouw kreeg tevens 
informatie over maaltijdvoorzie-
ningen en dagbestedingsacti-
viteiten. Inmiddels beschikt zij 
nu over huishoudelijke hulp en 
heeft zij ook haar zuster voor het 
eerst weer eens kunnen bezoe-
ken.
De ouderenadviseurs van Zorg-
balans zijn dagelijks bereikbaar 
in het Loket voor Wonen, Welzijn 
en Zorg aan Rijnstraat 2 in IJmui-
den, via telefoonnummer 0255-
533885. Er is een inloopspreek-
uur op maandag en vrijdag tus-
sen tien en twaalf uur. Wie niet in 
de gelegenheid is het spreekuur 
te bezoeken kan een afspraak 
maken voor huisbezoek.

Voorkeur 
Stichting
Dudok
IJmuiden – Onlangs werden 
er vier plannen ingediend over 
het nieuwe winkelcentrum, tus-
sen het Velserduinplein en het 
Marktplein. Volgende maand 
wordt hier een keuze uit ge-
maakt. De Stichting Dudok, groot 
voorstander van het behoud van 
het stedenbouwkundige plan 
van IJmuiden, nam de vier plan-
nen aandachtig tot zich en sprak 
haar voorkeur uit. Zij is voorstan-
der van het plan van Multi Vast-
goed, omdat hier de bebouwing 
bespaard blijft en de steden-
bouw niet wordt aangetast. Het 
is het plan waarin sprake is van 
een ‘koopgoot’, met winkels aan 
beide kanten. ,,Er is niet alleen 
sprake van dubbelzijdig winke-
len, er is zelfs sprake van driezij-
dig winkelen. Op het zelfde op-
pervlak is plaats voor 50% meer 
winkels, bovendien is het plan 
heel realistisch’’, aldus de stich-
ting. Deze voorkeur wordt op af-
stand gevolgd door het plan Ley-
ten, de andere twee plannen zijn 
volgens de Stichting Dudok niet 
acceptabel. 

Sinterklaasmiddag
in bibliotheek
IJmuiden - Op woensdag 3 de-
cember is er een leuke Sinter-
klaasmiddag voor alle kinderen 
georganiseerd in de centrale bi-
bliotheek op het Dudokplein. 
De middag begint om 13.30 uur 
en de toegang is gratis. Na het 
vertonen van een aantal kor-
te Sinterklaas films is het gezel-
lig  Sinterklaasliedjes meezingen 

met Joke Kemp, die op haar ac-
cordeon speelt. Joke doet ook 
altijd mee met de Sinterklaas 
optocht. Kinderen die geen zin 
hebben in het kijken naar films 
of meezingen kunnen kleurpla-
ten maken. 
Aanmelden is niet nodig. De 
middag duurt tot ongeveer 16.30 
uur.

Schoenpakketje maken 
op boerderij Zorgvrij
Velsen-Zuid - Op woensdag 3 
december kunnen kinderen op 
Informatieboerderij Zorgvrij iets 
lekkers maken voor het paard 
van Sinterklaas. In een zelf ge-
vouwen en versierd zakje worden 
vers hooi en een lekkere wortel 
gedaan. De kinderen kunnen dit 
thuis in hun schoen doen. 
Het schoenpakketje kan worden 
geknutseld tussen 13.30 uur tot 
15.30 uur en kost 1,50 euro.  

Het hele jaar door wordt er op 
woensdagmiddag op de boerde-
rij geknutseld tussen 13.30 uur 
en 15.30 uur. In november en 
december kunnen kinderen een 
grappige spin maken. De kosten 
zijn 1,50 euro.
Informatieboerderij Zorgvrij ligt 
aan de Genieweg 50 in het re-
creatieschap Spaarnwoude, 
023–5202828, zie ook www.re-
creatienoordholland.nl.

Groot deel tribune 
door brand verwoest
Velsen-Noord - In de nacht van 
zaterdag 22 op zondag 23 no-
vember is er ingebroken in de 
opslagruimte onder de tribune 
van FC Velsenoord. Vervolgens 
is er vermoedelijk brand gesticht 
wat er toe heeft geleid dat de tri-
bune voor een groot deel verlo-
ren is gegaan. Als gevolg van de-
ze brand heeft de brandweer een 
deel afgezet en heeft het bestuur 
moeten besluiten om alle activi-
teiten op en rond de velden tot 
nader order stil te leggen, als 
gevolg van vermoedelijke aan-
wezigheid van asbest. Dit voor-
val staat niet op zich. De laatste 
weken heeft FC Velsenoord veel 
overlast van vermoedelijk hang-
jeugd die zich op sportcomplex 
Rooswijk ophoudt, met name op 

en rond de tribune. 
De nacht voor de brand is er ook 
ingebroken in de materieelop-
slagruimte waarbij een zaag is 
ontvreemd. Op de toegangslaan 
naar het complex zijn in deze 
nacht twee bomen op 1 meter 
boven de grond afgezaagd. De 
bomen lagen zaterdagochtend 
dwars over de toegangslaan. 
Met enige regelmaat wordt stuk-
geslagen glas op en rond de tri-
bune gevonden, zelfs tot op het 
speelveld aan toe. 
Eerder werden de ruiten van de 
radiokamer vernield en is er een 
stoel uit deze ruimte in brand ge-
stoken. Het bestuur was al in ge-
sprek met politie en gemeen-
te om een manier te vinden het 
probleem aan te pakken.

‘Buurten in Oud-IJmuiden’
Velsen - De Socialistische Par-
tij Velsen gaat ‘buurten in Oud 
IJmuiden’ . Met dit initiatief wil 
de SP haar voelhorens uitsteken 
onder de bewoners. 
De actie maakt deel uit van de 
landelijke campagne van de SP 
om in 400 zogenaamde ‘pracht-
wijken’ van bewoners te horen 
wat er bij hen speelt. Wat moet 
en kan er beter? En waaraan 
moet de politiek meer aandacht 
schenken? De activisten van de 
Velsense afdeling willen horen 
over wat bewoners raakt en wat 
bij hen op de tong ligt. Op zater-
dag 29 november kunnen bewo-
ners bezoek verwachten tussen 
11.00 en 14.00 uur. Naast de si-

tuatie in de wijk is aandacht voor 
‘eerlijk delen’, de inkomenseffec-
ten van het huidige regeringsbe-
leid en de financiële crisis. 
Aan de deur zal ook een actie-
krant ‘Het moet nu anders’, wor-
den aangeboden, met daarin het 
antwoord van de SP op de kre-
dietcrisis in 30 voorstellen. Be-
woners die de SP-ers mislopen 
of hun komst niet kunnen af-
wachten om hun mening te ge-
ven, kunnen altijd direct con-
tact opnemen met het secre-
tariaat van de SP-afdeling Vel-
sen: Gerko Buist, Hazevlak 21, 
1974 RA IJmuiden, 0255-537749 
of 06-28717998. Mailen kan naar 
gerko.buist@quicknet.nl

Spelen 
Toen en Nu
IJmuiden - Bij het Historische 
Informatie Punt TOEN in de cen-
trale bibliotheek is op dit mo-
ment een kleine tentoonstelling  
te zien van Basisschool leerlin-
gen van groep 5 en 6. Zij hebben 
afgelopen periode gewerkt aan 
het door de bibliotheek georga-
niseerde Educatieproject Spelen 
Toen en Nu. De leerlingen heb-
ben ouderen geïnterviewd over 
hoe zij vroeger speelden, wat 
de verschillen zijn tussen spelen 
toen en nu. Ook gingen ze zelf 
op onderzoek in boeken en op 
internet naar informatie hierover. 
Als afsluiting voor dit project 
kwamen de kinderen en de geïn-
terviewde ouderen samen op be-
zoek in de bibliotheek. Hier pre-
senteerden zij hun werk en ver-
telden over het interview. Vervol-
gens deden zij gezamenlijk met 
hun ouders, grootouders, ooms 
en tantes spelletjes van Toen en 
Nu. Het gepresenteerde werk is 
een overzicht van wat de kinde-
ren hebben gemaakt. Op www.
bibliotheekvelsen.nl zijn foto’s en 
video’s te zien.

Baldadige man
Haarlem - Op de Raaks heeft 
de politie in de nacht van vo-
rige week vrijdag op zaterdag 
om 04.30 uur een 20-jarige man 
aangehouden vanwege balda-
digheid. Hij pakte een fiets uit 
een fietsenrek en gooide die ver-
volgens tegen een etalage-ruit. 
De fiets en de ruit hadden geen 
noemenswaardige schade. Te-
gen de man is proces-verbaal 
opgemaakt.  
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Burgemeester Cammaert: Wij bereiden 
ons voor op calamiteiten, u ook?

Burgemeester 
Cammaert 
vindt het heel 
belangrijk dat de 
nieuwe landelijke 
actie van de 
campagne 
‘Denk vooruit’ 
‘Heeft u al een 
noodpakket?’ 
aandacht krijgt.

Deze slogan kunt u deze maand ook 
horen op tv en radio. “Bij de gemeente 
wordt tijd gestoken om voorbereid 
te zijn op calamiteiten” aldus de 
burgemeester. “Zo staat er op de website 
van de gemeente een hoofdstukje 
over veiligheid, zijn er de speciale gele 
pagina’s in de gemeentegids, publiceren 
we regelmatig over de mogelijkheden 
voor inwoners om zich voor te bereiden 
en hebben we een tijdje geleden de 
meterkastfolder verspreid, waarop ook 
zeer nuttige tips en instructies staan over 
wat te doen bij verschillende soorten 
calamiteiten. Wij spreken liever over een 
calamiteit, omdat niet iedere calamiteit 
ook werkelijk een ramp wordt. Al houden 
we natuurlijk altijd rekening met het 
ergste!”

“ook in regioverband draagt velsen haar 
steentje bij aan de crisisbeheersing en 

het in kaart brengen van risicogebieden” 
vervolgt Cammaert. “Wat we natuurlijk 
ook doen is veel oefenen. Behalve 
de voorbereiding van de gemeente 
heeft ook iedere inwoner een eigen 
verantwoordelijkheid op dit gebied. 
Zo kunt u bijvoorbeeld in een situatie 
belanden waarbij u volledig aan huis 
gebonden bent zonder stroom of 
drinkwater. In zo’n geval is het niet alleen 
handig te kunnen beschikken over een 
noodpakket, maar soms is dit zelfs van 
levensbelang. Deze landelijke campagne 
spoort onze inwoners aan na te denken 
over wat van belang is om in huis te 
hebben”.

Burgemeester Cammaert wil de 
bewoners van velsen graag uitdagen 
om te laten zien wat ze nu weten 
over de risico’s en de voorbereiding 
daarop. De gemeente stelt dan ook 10 
“noodpakketten” ter beschikking aan de 
winnaars van de prijsvraag die u elders 
op deze pagina kunt vinden. “Ik ga de 
tien winnaars persoonlijk uitnodigen 
op mijn kamer om hen de gewonnen 
noodpakketten te overhandigen. 
Ik denk dat het begin januari wordt! voor 
de mensen die buiten de prijzen vallen 
zou ik willen zeggen: in uw eigen belang 
koop zo’n noodpakket.” op de website 
van de gemeente www.velsen.nl kunt u 
lezen hoe u dat kunt doen. ook via 
www.heeftualeennoodpakket.nl 
is het pakket te bestellen.

Campagne ‘Denk Vooruit’

Inloopavond aanleg Westelijke 
Randweg Beverwijk
De Provincie noord-Holland zal 
begin december 2008 starten met de 
uitvoerende werkzaamheden voor de 
aanleg van de Westelijke Randweg 
Beverwijk. De aannemer begint met de 
wegwerkzaamheden op het gedeelte 
tussen de Zeestraat en de Plesmanweg 
in Beverwijk. 

voor alle belangstellenden organiseert 
de provincie op maandag 1 december 
2008 een informatieve inloopavond. 
tijdens deze inloopavond zijn er 
tekeningen te bekijken van het ontwerp 
van de weg en kunt u om informatie 
vragen over de uitvoering van de 

werkzaamheden. tevens is er informatie 
over de ‘groene’ maatregelen die in de 
directe omgeving van de Westelijke 
Randweg in het kader van het Groen- 
en Waterplan worden uitgevoerd.

Plaats en tijd van de bijeenkomst
maandag 1 december, vrije 
inloop van 17.00 tot 19.30 uur 
in de foyer van het Kennemer 
theater te Beverwijk, Kerkplein 1, 
1941 HD Beverwijk. Heeft u vooraf 
vragen dan kunt u mailen naar: 
n197@noord-holland.nl

Opening De Veste in het 
Polderhuis
Buurthuis De veste in het Polderhuis 
in velserbroek wordt op donderdag 
27 november om 15.30 uur officieel 
geopend door de wethouders margo 
Bokking van welzijn en Annette 
Baerveldt van jeugdzaken. U wordt 
van harte uitgenodigd door het 
bestuur van de stichting Welzijn en 

het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente velsen 
voor het bijwonen van de officiële 
opening. Na de officiële handeling 
wordt het huurcontract getekend. 
Het adres van buurthuis De veste in 
het Polderhuis is: vestingplein 58, 
1991 RK velserbroek.

WIlt u In aanmeRkIng kOmen VOOR één Van De 10 gRatIs 
nOODPakketten, uItgeReIkt DOOR BuRgemeesteR CammaeRt?

Beantwoord dan de volgende vragen en mail deze uiterlijk vóór 11 december 
naar veiligheid@velsen.nl (U kunt een antwoord vinden op al deze vragen via 
de website van de gemeente velsen)

1.  Het noodpakket bevat verscheidene artikelen. noem er 3.

2.  er zijn 18 ramp-typen. noem er 3.

3.  Wat betekent de afkorting vRK?

4.  Wat betekent dit symbool?

5.  Als de sirene gaat zet u de radio aan om naar de rampenzender 
 van Rtv noord-Holland te luisteren. 
 op welke etherfrequentie in mhz stelt u uw radio af?
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Op donderdag 20 november 2008 bracht een delegatie van 6 raadsleden uit 
de Sri Lankaanse zusterstad Galle en 2 VNG begeleiders een bezoek aan de 
gemeente Velsen. Burgemeester Cammaert (3e van rechts) verwelkomde en 
begeleidde de gasten uit Galle. Er werd een bezoek gebracht aan de ReinUnie, 
buurthuis de Brulboei in IJmuiden en de wijkpost in Santpoort-Zuid.

Parkeren Wüstelaan nabij 
De Blauwe Panda
In 2003 is op verzoek het 
parkeerverbod op de Wüstelaan 
nabij het kinderdagverblijf De Blauwe 
Panda (gedeeltelijk) ingetrokken. Naar 
aanleiding van de publicatie van het 
verkeersbesluit hebben wij destijds vier 
bezwaarschriften ontvangen. Deze zijn 
allemaal niet-ontvankelijk verklaard. 
Inhoudelijk gaven de bezwaren wel 
aanleiding om de situatie nogmaals 
te bekijken. Dit heeft, door middel 
van een inspraakprocedure, in 2007 
plaatsgevonden. Hierbij is besloten om 
een nieuw - gewijzigd - verkeersbesluit 
te nemen, namelijk het instellen van 
een stopverbod aan de oostzijde 
op werkdagen van 7-18 uur en het 
aanleggen van parkeervakken aan 
de westzijde. Wij hebben wederom 
vier bezwaarschriften ontvangen na 
de publicatie van dit verkeersbesluit. 
Bij het besluit op bezwaar zijn in de 
heroverweging twee bezwaarmakers 
niet-ontvankelijk verklaard, de andere 
twee bezwaarmakers zijn wel ontvankelijk 
verklaard, maar inhoudelijk ongegrond. 
Drie bezwaarmakers hebben beroep bij 
de rechtbank Haarlem ingesteld. Op 17 
oktober 2008 heeft de rechtbank Haarlem 
uitspraak gedaan: het beroep van twee 
bezwaarden is gegrond verklaard en het 
besluit op bezwaar is vernietigd. 
De rechtbank Haarlem heeft 
overwogen dat de gemeente een 
ruime beoordelingsmarge heeft om 

betrokken belangen tegen elkaar af 
te wegen. Echter, het verkeersbesluit 
dient op grond van objectieve criteria 
te worden onderbouwd. Het besluit 
in 2003 is met objectieve criteria 
onderbouwd. Deze criteria waren dat 
de Wüstelaan onderdeel uitmaakt van 
een 30 km/uur zone. Weggebruikers 
kunnen nabij voorzieningen, zoals een 
kinderdagverblijf, geparkeerde voertuigen 
verwachten en hebben voldoende 
zicht op geparkeerde voertuigen om 
hun snelheid tijdig aan te passen. De 
rechtbank kan geen nieuwe objectieve 
argumenten in het besluit van 2007 
vinden welke aanleiding geven tot een 
gewijzigd besluit. De omstandigheid dat 
een aantal indicentele weggebruikers 
zich onveilig voelt op de Wüstelaan 
(subjectieve onveiligheid) acht de 
rechtbank geen grond om de objectieve 
gegevens (uit 2003) opzij te zetten. 
Wij kunnen geen aanvullende objectieve 
motivering aandragen om het besluit op 
bezwaar nader te kunnen onderbouwen. 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft daarom op 18 
november 2008 een nieuw besluit 
op bezwaar genomen, waarin het 
verkeersbesluit om een stopverbod 
in te stellen aan de oostzijde van de 
Wüstelaan, tussen de Velserhooftlaan 
en perceel 75A, op alle dagen van 7-18 
uur is ingetrokken. Hiermee blijft het 
verkeersbesluit om het parkeerverbod 

Bezoek uit Galle

Fotograaf: Reinder Weidijk

aan de oostzijde van de Wüstelaan in 
te trekken, tussen de Velserhooftlaan 
en de inrit nabij perceel Wüstelaan 75A, 
van kracht. Naar verwachting zal in 2011 
groot onderhoud aan de Wüstelaan 

plaatsvinden. Hierbij zullen wij bekijken 
of er mogelijkheden zijn om het aantal 
parkeerplaatsen uit te breiden. Op dit 
moment zullen wij slechts de bebording 
binnenkort ter plaatse aanpassen.

M E D E D E L I N G E N
Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 27 november 2008

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ties

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indeling wijkwethouders: 
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de 
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben naar aanleiding van de uitspraak van 17 oktober 
2008 van de rechtbank te Haarlem op 18 november 
2008 besloten: 

onderstaand verkeersbesluit in te trekken: 
- een stopverbod in te stellen aan de oostzijde van de 

Wüstelaan, tussen de Velserhooftlaan en perceel 75A, 
op alle dagen van 07.00-18.00 uur door middel van het 
plaatsen van borden E2 met onderbord "7-18 h" zoals 
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens 1990.  

Als gevolg hiervan blijft het onderstaande verkeersbe-
sluit van kracht: 
- het parkeerverbod aan de oostzijde van de Wüstelaan in 

te trekken tussen de Velserhooftlaan en de inrit nabij 
perceel Wüstelaan 75A door middel van het verwijderen 
van bord E1 zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. 

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

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de 
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

GEMEENTE VELSEN (ARTIKEL 6 WET 
VOORKEURSRECHT GEMEENTEN)

Aanwijzing 
Het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Velsen maakt ingevolge artikel 7 lid 1 van de 
Wet voorkeursrecht gemeenten bekend, dat zij bij besluit 
van 18 november 2008 diverse percelen die gelegen zijn 
in het plangebied 'Grote Buitendijk/Hofgeest' voorlopig 
hebben aangewezen als gronden waarop de artikelen 
10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten van toepassing zijn. De aangewezen percelen 
in het plangebied 'Grote Buitendijk/Hofgeest' zijn - 
globaal aangegeven - gelegen tussen de Dammersweg, 
Velserbroek, de A208, de A22 en de A9. De voorlopige 
aanwijzing heeft als planologische basis de toelichting 
op de toegedachte bestemmingen, 'wonen', 'groen' en 
'(uitbreiding) sport', welke afwijken van het huidige 
gebruik en zoals verwoord in het raadsvoorstel. De 
percelen zijn nader aangegeven op het bij ons besluit 
behorend kadastraal overzicht en de lijst van aangewezen 
percelen. Het besluit van 18 november 2008 treedt in 
werking een dag na publicatie in de Staatscourant van 
19 november 2008 te weten op 20 november 2008, en 
geldt voor een termijn van drie maanden.

Aanbiedingsplicht
Door het besluit tot voorlopige aanwijzing van diverse 
percelen gelegen in het plangebied 'Grote Buitendijk/
Hofgeest' als gronden waarop een voorkeursrecht is 
gevestigd en de publicatie in de Staatscourant wordt 
onder andere de aanbiedingsplicht als bedoeld in arti-
kel 10 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van 
toepassing verklaard. Die aanbiedingsplicht houdt in 
dat de eigenaren en/of zakelijk gerechtigden van de in 
het besluit aangewezen gronden, wanneer zij hun 
eigendom of hun recht willen verkopen en leveren, dit 
eerst aan de gemeente Velsen te koop moeten aanbie-
den alvorens verkoop aan anderen mogelijk is.

Zienswijzen
Ter voorbereiding van het besluit van de raad worden 
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om van 
20 november tot en met 19 december 2008 schriftelijk 
en/of mondeling zienswijzen naar voren te brengen.
Schriftelijk kunt u zienswijzen indienen bij de raad van 
de gemeente Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. 
Wilt u van de mogelijkheid gebruikmaken om zienswij-
zen mondeling naar voren te brengen dan dient u zich 
uiterlijk op 19 december 2008 bij mevrouw H. de Veer 
te melden, telefoon (0255) 56 72 30, bereikbaar op 
maandag en donderdag.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na 
dagtekening van deze publicatie in de Staatscourant 
tegen dit besluit tot voorlopige aanwijzing een 
bezwaarschrift indienen. In het ondertekende bezwaar-
schrift moet worden opgenomen: de naam en het adres 
van de belanghebbende, de datum, een omschrijving 
van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 
gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaar-
schrift dient gericht te worden aan het college van 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen het besluit tot 
voorlopige aanwijzing, bestaat tevens de mogelijkheid 
om de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem 
te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. 
De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ont-
vankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend 
belang kan worden aangetoond.

Ter inzage
Het besluit op basis waarvan het voorkeursrecht is 
gevestigd en de daarbij behorende stukken (de lijst 
van aangewezen percelen en het kadastraal overzicht) 
liggen vanaf 20 november 2008 tijdens kantooruren ter 
inzage bij de balie van het stadhuis (Dudokplein 1 te 
IJmuiden) en bij de openbare bibliotheek (Dudokplein 
16 te IJmuiden). De openingstijden van het stadhuis 
zijn maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. De 
openbare bibliotheek is geopend op maandag, woens-
dag, vrijdag van 12.00 tot 20.00 uur, dinsdag en don-
derdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 11.00 
tot 15.00 uur.

RUIMTELIJKE RICHTLIJNEN VOOR HET 
PLAATSEN VAN ANTENNE-INSTALLATIES

Ingevolge het tweede lid van artikel 3:41 van de 
Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) maakt het 
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
bekend dat hij in zijn vergadering van 2 september 
2008 ex artikel 4:81, lid 1 Awb beleidsregels heeft vast-
gesteld. Het betreft beleid om ex artikel 40 van de 
Woningwet bouwvergunning te verlenen ten aanzien 
van de plaatsing van antenne-installaties voor mobiele 
telecommunicatie. 
Met ingang van heden ligt genoemde beleid ‘Ruimtelijke 
richtlijnen voor het plaatsen van antenne-installaties’ 
voor iedereen gedurende zes weken ter inzage bij de 
receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
De receptie is geopend op maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag tevens van 
18.00 tot 20.00 uur. Tevens is een exemplaar van het 
beleid in te zien bij de centrale vestiging van openbare 
bibliotheek Velsen, Dudokplein 16 te IJmuiden tijdens 
de reguliere openingstijden.
Dit beleid vervangt het door de gemeenteraad van 
Velsen in zijn vergadering van 27 april 2000 vastgestel-
de en in zijn vergadering van 13 november 2008 inge-
trokken beleid met betrekking tot hetzelfde onderwerp.
Het door het college vastgestelde beleid treedt in wer-
king op de dag van deze publicatie.
Ingevolge artikel 8:2 juncto artikel 7:1 Awb is het niet 
mogelijk om tegen deze beleidsregels bezwaar te maken.

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 

- aan het Neptunus Bastion de laad- en losgelegenheid 
te wijzigen van ‘de achterzijde van perceel Galle 
Promenade 14 t/m 22 over een lengte van circa 15 meter 
van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 14.00 uur’ 
in ‘de achterzijde van perceel Galle Promenade 4 t/m 22 
(over de gehele lengte) van maandag tot en met vrijdag 
van 08.00 tot 17.00 uur’ door middel van het verplaatsen 
van de borden E7 en het wijzigen van het onderbord 
met de tijdsaanduiding "ma t/m vr 8-14 h" in "ma t/m vr 
8-17 h" zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990. 

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
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GEWIJZIGD VASTGESTELD 
BESTEMMINGSPLAN 
‘BEDRIJVENTERREINEN VELSEN-NOORD’

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat 
de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 
13 november 2008 het bestemmingsplan Bedrijven-
terreinen Velsen-Noord gewijzigd heeft vastgesteld. 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft hieraan vooraf-
gaand aan de vaststelling vanaf 30 mei 2008 gedurende 
zes weken voor eenieder ter inzage gelegen.
Binnen deze termijn zijn zienswijzen ingediend. 

Het voorliggende bestemmingsplan ‘Bedrijven-
terreinen Velsen-Noord’ bevat de bedrijventerreinen 
rond de woonkern Velsen-Noord. Het plangebied 
wordt globaal begrensd door het Noordzeekanaal, 
het Corusterrein, de woonkern Velsen-Noord en de 
gemeentegrens.

Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende 
punten gewijzigd vastgesteld:
- De belangrijkste wijziging ten opzichte van het ontwerp-

bestemmingsplan betreft het mogelijk maken van een 
voetgangersbrug over de A22, welke het Wijkeroogpark 
met de woonkern van Velsen-Noord zal verbinden. Om 
de voetgangersbrug mogelijk te maken is de plankaart 
inclusief de plangrens aangepast en zijn aanvullingen 
opgenomen in de voorschriften, artikelen 6 en 10 en de 
toelichting in paragraaf 3.5.

- In de toelichting zijn enkele verduidelijkingen en aanvul-
lingen opgenomen: in paragraaf 4.2.5 het spoorempla-
cement Beverwijk toegevoegd. 

 In paragraaf 4.4 is een afbeelding met hoge druk aard-
gasleidingen opgenomen. In paragraaf 6.1 is een aan-
vulling opgenomen met betrekking tot het bestemmen 
van haven- en kadegebonden activiteiten. In paragraaf 
6.2 zijn aanvullende gegevens met betrekking tot de 
derde centrale opgenomen.

- In de voorschriften zijn enkele aanvullingen opgenomen: 
In artikel 4 is de aanduiding kantoor opgenomen en 
in lid 4.4.2 is de vrijstelling van de gebruiksvoor-
schriften voor de energiecentrale aangepast. 
In artikel 5 is bestemmingsomschrijving behorende 
bij sgd-2 aangepast. In artikel 13.4.1 is de aanleg-
vergunning voor het indrijven van voorwerpen in 
de bodem aangepast. 

- Op de plankaart is de aanduiding kantoor opgenomen 
voor Olieweg 1.

Een volledig overzicht van de wijzigingen is terug te 
vinden in de nota van zienswijzen.

Krachtens artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet 
bestuursrecht, ligt het vastgestelde bestemmingsplan 
‘Bedrijventerreinen Velsen-Noord’ voor eenieder met 
ingang van 28 november 2008 gedurende zes weken 
ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en 
daarbij behorende stukken zijn in te zien bij de recep-
tie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De 
receptie is op maandag tot en met vrijdag geopend 
van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 
18.00 tot 20.00 uur.

Tevens is een exemplaar van het vastgestelde 
bestemmingsplan in te zien bij de centrale 
bibliotheek te IJmuiden gedurende de gebruikelijke 
openingstijden.

Ingevolge artikel 27 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening kan degene die tijdig zijn zienswijze bij de 
gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt, alsmede een 
belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan wor-
den verweten dat hij niet overeenkomstige artikel 23 
juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
zijn zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren heeft 
gebracht, gedurende de bovengenoemde termijn bij 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bedenkingen 

indienen tegen het bestemmingsplan. Voor zover 
bedenkingen bestaan tegen de door de gemeenteraad 
aangebrachte wijzigingen kan door eenieder daartegen 
eveneens bedenkingen worden ingediend binnen de 
hier bovengenoemde termijn.

De bedenkingen dienen te worden gericht aan het 
college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Voor het indienen van 
mondelinge bedenkingen kunt u, uiterlijk 14 dagen 
voor de laatste dag van tervisielegging, een afspraak 
maken met de directie SHV, Vergunningen Omgeving, 
telefoon (023) 514 44 11.

GEWIJZIGD VASTGESTELD 
BESTEMMINGSPLAN 
‘OUD-IJMUIDEN-WEST’

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat 
de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 
13 november 2008 het bestemmingsplan ‘Oud-
IJmuiden-West’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het 
ontwerpbestemmingsplan heeft hieraan voorafgaand 
vanaf 13 juni 2008, gedurende zes weken voor een-
ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 
zienswijzen ingediend. 

Het voorliggende bestemmingsplan Oud-IJmuiden-
West omvat het westelijke deel van de wijk Oud-
IJmuiden. Het plangebied wordt als volgt begrensd:
de Oranjestraat, de Carolinastraat, de Adrianastraat, de 
Bik en Arnoldkade, de Ericssonstraat en het Sluisplein. 
Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende punten 
gewijzigd vastgesteld:
- Het pand aan de Neptunusstraat 33rd is voor horeca 

bestemd.
- In de plantoelichting op bladzijde 12 is de visveiling 

expliciet genoemd.
- Bij de twee meest (zuid)oostelijk gelegen nieuwe bouw-

vlakken (tussen de Breesaapstraat en Adrianastraat) 
vindt een kleine aanpassing van het bouwvlak en van de 
hoogtescheidingslijn plaats.

- De plangrens is ter plaatse van de wandelboulevard aan 
het Sluisplein aangepast.

- De aanduidingsgrens (de aanduiding ‘hoogtescheidings-
lijn’) is veranderd in een bouwvlakgrens daar waar 40% 
kappen zijn voorgeschreven.

- De regeling voor het ‘afwijkend peil (ap)’ is aangepast. 
- De bouwhoogte van het kantoorpand van KVSA aan het 

Sluisplein is aangepast aan de vergunde hoogte en wer-
kelijke situatie.

- Bij het woonblok (blok 10 uit het stedenbouwkundig 
plan) op de locatie ten noordwesten van de kruising 
Oranjestraat/Breesaapstraat is de bestemming W(kp) 
vervangen door de bestemming W.

- Artikel 6.1 lid g is gewijzigd ten behoeve van uitsluitend 
ondergronds parkeren.

- Het smalle gedeelte van het bouwblok aan de 
Duinstraat krijgt de bestemming Gemengd met de 
aanduiding ‘geen Horeca I toegestaan’.

- Het Thalia Theater aan de Breesaapstraat krijgt een 
horeca 3 categorie. 

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

Krachtens artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet 
bestuursrecht, ligt het vastgestelde bestemmingsplan 
‘Oud-IJmuiden-West’ voor eenieder met ingang van 28 
november 2008 gedurende zes weken ter inzage. Het 
vastgestelde bestemmingsplan en daarbij behorende 
stukken zijn in te zien bij de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie is op maandag 
tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur en 
op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Tevens is een exemplaar van het vastgestelde bestem-
mingsplan in te zien bij de centrale bibliotheek te 
IJmuiden gedurende de gebruikelijke openingstijden.

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

De bedenkingen dienen te worden gericht aan het 
college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Voor het indienen 
van mondelinge bedenkingen kunt u, uiterlijk 14 
dagen voor de laatste dag van tervisielegging, een 
afspraak maken met de directie SHV, Vergunningen 
Omgeving, telefoon (023) 514 44 11.

BEKENDMAKING

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben - met gebruikmaking van artikel 2.6.4. van de 
Algemene plaatselijke verordening - in hun vergadering 
van 4 november 2008 besloten om het terrein waarop 
een school is gesitueerd, inclusief het schoolplein en 
5 meter daarbuiten aan te wijzen als plaatsen waar het 
verboden is vuurwerk te bezigen.

KAPVERGUNNINGEN

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

straat en huisnummer aantal en soort
Bosboom Toussaintlaan 2 1 naaldboom
Van Lenneplaan 20 1 berk
Dijkzichtlaan 1 6 naaldbomen, 
 1 berk en 1 esdoorn
Wijnoldy Daniëlslaan 17 1 eik
Willemsbeekweg ong. 15 ulmussen
(bomen mogen worden gekapt vanwege de rioolver-
vanging. Tevens wordt er nieuw aangeplant conform 
de vastgestelde inspraakrapportage)

Dagtekening van deze kapvergunningen is 
25 november 2008

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

Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver-
gunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-277-2008 Willem de Zwijgerlaan 110 te Santpoort-

Zuid; het plaatsen van een noodlokaal 
(tijdelijk)

BP-278-2008 Vlietweg 20 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een ontvangstruimte 
(tijdelijk)

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

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

Velsen, 27 november 2008



Stormschade in IJmuiden
IJmuiden - De zware storm van vorige week vrijdag was vooral aan 
de kust bijzonder hevig, met af en toe forse rukwinden. Dat zorgde 
voor diverse soorten schade.  Soms waren het slechts enkele dak-
pannen of een kapotte dakrand. Maar bij een pand op de Kennemer-
boulevard was de schade groter, zoals op de foto te zien is. De dak-
bedekking van de luifel verdween voor een groot deel in de wind. 
(foto: Ko van Leeuwen)

Jubileum 
Laurentiuskerk
IJmuiden - In december is het 
25 jaar geleden dat de Lauren-
tiuskerk aan het Fidelishof door 
de toenmalige deken Alfred van 
de Weijer werd ingewijd. Dit ju-
bileum wordt  zondag 14 decem-
ber 2008 om 10.00 uur  gevierd 
met een plechtige Eucharistie-
viering in de Laurentiuskerk.
Pater A. Mars zal voorgaan in 
deze dienst, Zuster Antonella zal 
als lectrice mede voor gaan. De 
gezamenlijke koren van de paro-
chie zullen hierbij hun medewer-
king verlenen. Na de kerkdienst 
is er een gezellig samenzijn met 
koffie, een hapje en een drankje, 
waar iedereen welkom is.

Extraatje voor wie 
lang in de bijstand zit
Velsen - Wie al een paar jaar in 
de bijstand zit krijgt van de ge-
meente Velsen extra geld voor 
onverwachte uitgaven. Velsen 
neemt de rijksregeling over, en 
rekt die op in het voordeel van 
de uitkeringsgerechtigden. Er 
bestaat al een zogenaamde 
langdurigheidstoeslag: wie lan-
ger dan vijf jaar in de bijstand zit, 
krijgt extra geld voor onverwach-
te tegenvallers. Die regeling doet 
de rijksoverheid nu over aan de 
gemeenten. Velsen gaat die re-
geling soepeler toepassen dan 
het Rijk. 
Het was zo dat men voor de toe-
slag in aanmerking kwam na vijf 
jaar uitkering. Velsen maakt daar 
drie jaar van. Bovendien wordt 
een uitkeringsgerechtigde niet 
meer afgestraft, als hij een keer 
betaald werk heeft gedaan. Een 
uitkeringsgerechtigde kan voor-

taan tussen de 350 en 500 euro 
per jaar aan toeslag krijgen.
Mensen die wonen in Velsen en 
denken hiervoor in aanmerking 
te komen kunnen contact op-
nemen met Formulierenbrigade 
Velsen via de telefoon en com-
puter. De formulierenbrigade 
Velsen kan kijken of iemand in 
aanmerking komt voor deze te-
gemoetkoming en helpen dit for-
mulier invullen. 
De formulierenbrigade Velsen is 
gevestigd in Loket Velsen voor 
Wonen, Welzijn en Zorg, gebouw 
‘de Delta’, Rijnstraat 2 te IJmui-
den. Op werkdagen zijn zij be-
reikbaar tussen 09.00 en 17.00 
uur op telefoonnummer 0255-
533885 en via e-mail: formulie-
renbrigadevelsen@madi-mk.nl. 
Bij mensen die graag hulp willen 
maar niet mobiel zijn komt de 
Formulierenbrigade thuis.

Bel 0255-533900

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

M E D E D E L I N G E N

BOUWAANVRAAG LICHT

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-352-2008 Burgemeester Rambonnetlaan 2 te 

IJmuiden; het plaatsen van een dakraam 
(voorgevel)

BL-353-2008 Hagelingerweg 227 te Santpoort-Noord; 
het oprichten van een berging

BL-354-2008 Kluijskenslaan 3 te Santpoort-Zuid; het 
veranderen en vergroten van een dakkapel

BL-355-2008 Ans Rosendahlstraat 17 te Velserbroek; 
het legaliseren van een berging

BL-356-2008 Anna van Burenlaan 11 te Santpoort-
Zuid; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw

BL-357-2008 Dolfijnstraat 202 te IJmuiden; het veran-
deren van een woning (inpandig)

BL-358-2008 Wulverderlaan 23 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van 2 dakkapellen (voor- en 
achtergevel)

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

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse onthef-
fing op grond van de Wro te verlenen voor:
PS-36-2008  Vleetstraat 40 te IJmuiden; verzoek toe-
stemming starten beautysalon aan huis

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken ter 
inzage van 28 november 2008 t/m 8 januari 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedu-
rende 6 weken na de dag van publicatie worden inge-
diend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/onthef-

fing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-260-2008 Popelstraat ong. te IJmuiden; het oprich-

ten van een ketenpark (tijdelijk)
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken ter 
inzage van 28 november 2008 t/m 8 januari 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedu-
rende 6 weken na de dag van publicatie worden inge-
diend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BINNENPLANS

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen 
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van 28 
november t/m 11 december 2008 ter inzage.
BL-329-2008 Velserduinweg 177 te IJmuiden; het ver-

anderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BP-226-2008 Dennenstraat 24 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een woning met 
een dakopbouw

BP-244-2008 Snelliusstraat 11 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een woning met 
een dakopbouw

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

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
B1-15-2007  Sluisplein 23 te IJmuiden; het veranderen 

van een bergruimte naar woonruimte
BL-238-2008 Torenstraat 17 te Velsen-Zuid; het oprichten

van een berging
BL-277-2008 Linie 3 te Velserbroek; het legaliseren van 

een berging     
BL-331-2008 De Papemuslaan 11 te IJmuiden; het 

plaatsen van een dakkapel (voorgevel)

BL-344-2008 Wijk aan Zeeërweg 101 te IJmuiden; het 
veranderen van de voorgevel van een 
woning

BL-345-2008 De Kamp 33 te Velserbroek; het plaatsen 
van een dakkapel (voorzijde)

BP 315-2007 Hofgeesterweg ong. te Velserbroek;
het oprichten van 2 vrijstaande woningen 
(t.p.v. nr. 79)

BP-183-2008 Van den Vondellaan 1A te Driehuis NH; 
het plaatsen van een portocabine 
(tijdelijk)

BP-232-2008 Evertsenstraat 7 te IJmuiden; het vergroten
van een dakopbouw en het maken van 
een dakterras

BP-234-2008 Willem de Zwijgerlaan 6 te Santpoort-
Zuid; het veranderen en vergroten van 
een woning

BP-243-2008 Voorplaats 30 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van de 
1e verdieping van een woning

BP-256-2008 Briniostraat 16 te IJmuiden; het verande-
ren van een schoolgebouw (inpandig)

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 
weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).

SLOOPVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-114-2008 Schiplaan 236 te IJmuiden; het ver-

wijderen van diverse asbesthoudende 
materialen

SL-115-2008 Wijkermeerweg 16 te Velsen-Noord; het 
verwijderen van diverse asbesthoudende 
materialen

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).

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