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Vaccineren begonnen
Velserbroek - Drie dagen lang
was het Polderhuis het centrum
van de vaccinatiecampagne voor
jonge kinderen tegen Nieuwe Influenza A, oftewel de Mexicaanse griep. Maandagochtend om
negen uur werd onder toeziend
oog van burgemeester Weerwind en wethouder Ineke EdzesAltena de eerste prik gezet.
Dat prikken leverde natuurlijk
heel wat aandoenlijke tafereel-

tjes op. Huilende, schreeuwende, maar ook heel dappere kindertjes ondergingen het prikje
op eigen wijze. Na alle spanningen mochten de kinderen langs
bij Sinterklaas, waar ze een ballon ontvingen van de Sint. Kinderen mochten ook op de foto
met de Goedheiligman. De foto’s staan op www.ggdkennemerland.nl.
De GGD spreekt over een rustig

verloop van de vaccinatiecampagne in Kennemerland. In Kennemerland werd op zes locaties
geënt. Kinderen van zes maanden tot vijf jaar werden opgeroepen en huisgenoten van baby’s
tot zes maanden. Er is nog geen
goedgekeurd vaccin voor jongere kinderen. Totaal zijn een miljoen mensen in Nederland opgeroepen. (foto: Reinder Weidijk)

Werk A208
opgeschort
Velsen - De provincie NoordHolland stopt tijdelijk met de
herinrichting van de A208. Aannemer BAM Wegen geeft aan
dat zij meer tijd nodig heeft om
het werk voor te bereiden. Door
nu deze tijd te nemen, wordt onnodige overlast in de toekomst
voorkomen. Minimaal een week
voordat de werkzaamheden
weer van start gaan informeert
de provincie omwonenden en
weggebruikers over de nieuwe
planning. Gepland werk aan de
op- en afritten Velserbroek en
Spaarndam verschuift door deze werkstop naar begin 2010. De
snelheidsverlaging naar 70 kilometer per uur is blijvend. De
geluidsoverlast voor omwonenden langs de weg vermindert;
een belangrijke doelstelling van
dit project. De weg is al zodanig
aangepast dat de veiligheid met
een hogere snelheid niet meer
gegarandeerd kan worden.

8

Neem uw Sint mee
naar onze kerstshow
Rijk aan
cadeau-ideeën!

Samen met
Zwarte Piet je
spaarpot legen.
Dat is het idee.
Zie advertentie elders in de krant.
Rabobank. Een bank met ideeën .

Inbreker
aangehouden
Santpoort-Zuid - Bewoners
van een huis aan de Vinkenbaan
troffen vorige week dinsdag rond
18.45 uur een inbreker in hun
woonkamer aan. De man legde
de laptop die hij al vast had neer
en ging er vandoor. Politiemensen gingen op zoek naar de verdachte. Korte tijd later kwam een
nieuwe melding binnen van een
inbraak, met kennelijk dezelfde
dader. De man kon in de trein
worden aangehouden.

Samen met
Zwarte Piet je
spaarpot legen.
Dat is het idee.
Zie advertentie elders in de krant.
Rabobank. Een bank met ideeën .

Nieuwe kruising op
toerit A208 Velserbroek
Velserbroek - Het betekent een flink stuk omrijden als je nu vanaf Velserbroek de A208 richting Alkmaar op wilt. Dat heeft alles te
maken met de nieuwe kruising die op deze toerit wordt gecreëerd.
Op die manier ontstaat een verbeterde toegang vanaf de bedrijfsterreinen richting A208. Door goede vorderingen in korte tijd wordt de
kruising eind deze week al geopend. (foto: Reinder Weidijk)

Samen met
Zwarte Piet je
spaarpot
legen.
WELKOM IN HET
SINTPALEIS
Dat is het idee.
Zie onze advertentie verderop in deze krant
Zie advertentie elders in de krant.
Rabobank. Een bank met ideeën .

Dagelijks dichtbij!
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Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in IJmuiden en
Velsen-Noord.
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Cultuurnacht
trekt veel publiek
IJmuiden - Omdat burgemeester Weerwind verhinderd was, opende wethouder
Ineke Edzes- Altena zaterdag
de vijfde Cultuurnacht.
De opening zou in de watertoren plaatsvinden, maar omdat er
te veel mensen waren hield de
wethouder haar openingspraatje voor de deur. Daarna konden de bezoekers de toren in om
een tentoonstelling over watertorens te bekijken en een voorstelling van Emileo Theaterproducties te zien. Een vrouw (Eva
Gouda) staat met haar voeten in
een teil met water, terwijl waterdruppels steeds harder op haar
hoofd vallen. Ze is drijfnat. Terwijl ze een monoloog begint,
barst een andere vrouw (Mieke
van der Hulst) op de eerste verdieping uit in een prachtig lied.
Sebaz, die zou komen zingen in
RC de Ruimte, was ook al verhinderd. Zijn vervanger was Jan
Everts, die mooie, eigenzinnige liedjes zong. ,,Wat heeft een
woningbouwbedrijf met cultuur
te maken?’’, vraagt een man zich
hardop af bij Woningbedrijf Velsen. ,,We werden gevraagd om
sponsor te zijn, dat wilden we als
we ook een beetje mee mochten
doen’’, is het antwoord van een
medewerker.
Er zijn veel mensen op de been,
deze avond. In de Stadsschouwburg genieten zij van filmbeelden, in het Havenmuseum van
zigeunermuziek en het Witte
Theater biedt twee bijzondere
voorstellingen. In het Kunstencentrum is er jazzballet en bezoekers tekenen hier op een linnen tas, zonder dat zij zien wat
ze doen. Dit levert grappige resultaten op. In de hal van de bi-

bliotheek worden mensen aangeklampt door een vrouw met
krulspelden in het haar, een
bloemetjesnachtpon aan en wel
acht handtasjes om haar armen.
Ze heeft een dichtbundel uitgegeven, of ze er uit mag voorlezen? Om vervolgens te gaan declameren in een onverstaanbaar
Limburgs dialect. Boven is de
voorronde van kandidaten voor
de nieuwe stadsdichter gaande.
Alle zes gaan zij door naar de finale.

Namens het Pieter Vermeulen
Museum zijn er mensen aan het
werk: zij prepareren dode dieren. Niet echt feestelijk, maar er
is veel belangstelling voor. Cindy
en Harry zijn teruggekomen om
nog een keer te luisteren naar de
band Hartslag. Die net de spullen aan het inpakken zijn. ,,Prima opzet’’, zegt Lex Smit, die
ook eerdere Cultuurnachten bijwoonde. ,,Het is niet te veel en
heel veelzijdig, net te behappen.
Houden zo.’’ (Carla Zwart)
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Plein ’45 opgeknapt
IJmuiden - Plein ’45 gaat op de schop. Het plein heeft al lang niet
meer de uitstraling zoals architect Dudok die destijds voor ogen had.
De bloembakken en de bomen worden verwijderd. Alleen de drie
bomen bij het monument blijven staan. Er wordt nieuwe verlichting
geplaatst en er komen nieuwe zitbanken. Ook de bestrating zal veranderen: de stijl van de binnentuin van het stadhuis wordt doorgetrokken naar het plein. Zo ontstaat een plein met meer uitstraling dat
beter geschikt is voor het organiseren van evenementen. De Provincie Noord-Holland betaalt mee aan de financiering.

Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur.
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za.
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur
tot precies één week later heeft dienst:
Kring Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255535151.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden.
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, email: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen:
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatieen
Klachtenbureau
Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie telefonisch bereikbaar via 0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad,
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE NoordWest en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice.
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400.
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Wat is
er te
doen

89N9K99?
Donderdag 26 november
OTK speelt De Toverspiegel in
Stadsschouwburg Velsen. Aanvang 19.30 uur. Kaarten à 7,- zijn
verkrijgbaar bij Stadsschouwburg Velsen, 0255-515789.
De Vijfde Symfonie van Carl
Nielsen in de Dorpskerk, Burg.
Enschedelaan 65 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur. Toegang 5,-.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Conny Janssen Danst
‘Ruis’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, www.patronaat.nl: Dommelsch zaal: Take me in Tour
Van Velzen en Valerius. 20.30
uur. Toegang 18,50. Kleine zaal:
Chef’special en The Hope Dealers. 20.30 uur. Toegang 8,-. Café: Irrational Library: Geoff Berner en Mucho Maestro. 20.30
uur. Toegang gratis. Philharmonie: Philharmonie en Patornaat
presenteren Beth hart in Concert. 21.00 uur. Toegang 30,. Kleine zaal: LOS! met dj Paullie en Co. 24.00-04.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Studenten gratis.

Vrijdag 27 november
OTK speelt De Toverspiegel in
Stadsschouwburg Velsen. Aanvang 19.30 uur. Kaarten à 7,- zijn
verkrijgbaar bij Stadsschouwburg Velsen, 0255-515789.
Viool en piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.15 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Los Abrazos
Rotos’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, www.patronaat.nl: Dommelsch zaal: De Staat. 20.30 uur.
Toegang 15,-. 23.00-04.00 uur
Spektrum XL. Toegang 15,- vanaf 18 jaar. Kleine zaal: Kayak, afscheidstour. 21.00 uur. Toegang
20,-. Café: Aftershow De Staat.
22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 28 november
Boeken- en rommelmarkt in
de parochiezaal van de Engelmunduskerk in Driehuis. Van
09.00 tot 12.30 uur.
CVA-café in het Trefcentrum in
verpleeghuis Velserduin in Driehuis. Van 10.00 tot 12.00 uur.
Cadeautjesmarkt en tentoonstelling in wijksteunnpunt
De Hofstede in Velserbroek. Van

26 november 2009
10.30 tot ongeveer 15.00 uur.
Sinterklaas in Velserbroek.
Om 11.00 uur bij de Bon Makelaardij in het Winkelcentrum.
Klaverjas mini-marathon bij
klaverjasvereniging SchoppenAas in de zaal van de Pieterskerk, Mercuriusstraat in IJmuiden. Aanvang 11.30 uur.
Sinterklaasmiddag in Seasons,
Kennemerlaan IJmuiden. Aanvang 14.00 uur.
Swingsteesjun dansfeest ‘80,
‘90 en nu in Het Meterhuis, Oerkapkade in Haarlem. Van 20.00
tot 01.00 uur. Toegang 9,-.
Stadsschouwburg
Velsen:
Marc-Marie Huijbregts met
nieuwe show ‘Marc-Marie punt’.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Zie www.wittetheater.
nl voor programma.
Robin Razz in Café ‘t Centrum,
Kennemerlaan in IJmuiden.
De Rebellies unplugged in Café
IJmuiden, Willem Barendszstraat
21 in IJmuiden. Vanafn 21.00
uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, www.patronaat.nl: Dommelsch zaal: Patronaat en Philharmonie presenteren Wende
No. 9 Clubtour. 20.30 uur. Toegang 25,-. 23.00-04.00 uur: Superstijl. Toegang 10,- vanaf 18
jaar. Kleine zaal: Root of Heaven.
19.30 uur. Toegang 12,50. Café:
Root of Heaven Aftershow. 22.30
uur. Toegang gratis. Philharmonie: Philharmonie en Patronaat
presenteren Lucky Fonz III. 20.15
uur. Toegang 13,-/20,-.

Zondag 29 november
Grote rommelmarkt van 09.00
tot 16.00 uur in sporthal Zeewijk.
Lezing door ds. Sybout van der
Meer in De Kapel, Potgieterweg
4 in Bloemendaal over ‘Advent
- weten waar je het over hebt’.
Aanvang 10.30 uur. Toegang
gratis.
Ierse Folk muziekmiddag in Café Fort Zuid in Spaarndam. Aanvang 14.00 uur.
Pianorecital in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Concert van Meintje de Roest
en Dirk Out in de Engelmunduskerk, Kon. Wilhelminakade in
IJmuiden. Aanvang 16.00 uur.
Jamsessie in de Zeewegbar,
Zeeweg IJmuiden. Aanvang
16.30 uur. Toegang gratis.
Ruud Jansen Band in Café de
Halve Maan in Santpoort-Noord.
Aanvang 16.30 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Marc-Marie Huijbregts met
nieuwe show ‘Marc-Marie punt’.
Aanvang 20.15 uur.
Ierse wereldster Tommy Fleming in het Thalia Theater,
Breesaapstraat 52 in IJmuiden.
Aanvang 20.30 uur.

Maandag 30 november
Zorg- en welzijnscafé in woon-

zorgcentrum Huis ter Hagen,
Lod. van Eijssellaan 254 in Driehuis. Café begint om 15.00 uur
tot 17.00 uur.
Paranormale avond bij EPC
Kennemerland,
verenigingsgebouw Speeltuin Oost, Anna
Kaulbachstraat 14A, 20.00 uur.
Info: 023-5337943.
Stadsschouwburg
Velsen:
Marc-Marie Huijbregts met
nieuwe show ‘Marc-Marie punt’.
Aanvang 20.15 uur.
Peter Faber speelt ‘Dagboek
van een Gek’ in buurtcentrum
De Dwarsligger, Planetenweg in
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.
Kaarten kunnen gereserveerd
worden via 0251-276458 of preventiemk@dijkenduin.nl.

Dinsdag 1 december
Stadsschouwburg Velsen: Het
Groot Niet Te Vermijden met de
nieuwe show ‘Long Way Home’.
Voorstelling is inmiddels uitverkocht.
L

Woensdag 2 december

Voetspecialist bij Leemans
Schoenen aan de L. Nieuwstraat
in IJmuiden. Er wordt een gratis voetafdruk gemaakt en tekst
en uitleg gegeven over de werking van Vibrionveer, een vervangingsmiddel van de klassieke steunzool.
Stadsschouwburg
Velsen:
‘Huis Anubis’. 16.00 en 19.00 uur.
Voorstelling is uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Los Abrazos Rotos’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Dommelsch
zaal: Theatergroep Eglentier presenteert ‘I Love ‘84’. Aanvang
20.30 uur. Toegang 15,-.

Het Anker wint
schooldamtoernooi

IJmuiden - Waarschijnlijk is het
nog nooit zo druk geweest in de
Burgerzaal op het gemeentehuis.
Meer dan 100 kinderen van 26
scholen speelden om het kampioenschap van de gemeente Velsen. Duidelijk was dat er kinderen waren die al ervaren dammers waren, vooral bij het Anker, met ondermeer Eddy Westerhof en Niels Otten, dat dan
ook met de eerste prijs ging strijken. De winnaar van vorig jaar,
Kompas Oost werd na een spannende barrage tegen Brederode
Dalton dit jaar tweede. Een en-

kele barrage was niet genoeg.
De beste dammers van beide
teams moesten nog een keer
tegen elkaar voor de uiteindelijke beslissing wie zich tweede
mocht noemen. Dit is belangrijk
voor de wedstrijden straks om
het kampioenschap van NoordHolland en misschien het kampioenschap van Nederland waarin
het team van Kompas Oost afgelopen jaar vijfde werd, een tot op
heden ongeëvenaarde prestatie. De prijzen werden uitgedeeld
door Annet Baerveldt, onze wethouder van ondermeer sport.

Donderdag 3 december
Stadsschouwburg Velsen: Het
Nationale Toneel brengt Tsjechov’s ‘De Kersentuin’. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: film ‘Wendy and Lucy’.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Dommelsch
zaal: Theatergroep Eglentier presenteert ‘I Love ‘84’. Aanvang
20.30 uur. Toegang 15,-. Kleine
zaal: 24.00-04.00 uur. LOS!. Toegang 5,-. Studenten gratis.

Dronken
doorrijder

Regio - Politieagenten stelden zondag na een melding van
een ongeval een onderzoek in
op de Geesterweg in Uitgeest.
Daar bleek een auto in de sloot
te liggen. In de omgeving zagen de agenten vier jongens
rennen. Zij werden aangehouden. Al snel bleek een 19-jarige Velserbroeker de bestuurder
te zijn geweest. Hij bleek dronken en kwam aan een promillage van 1,71.

De Veurleste wint beker
Santpoort-Noord - Biljartclub
De Veurleste van Café Bartje uit
Santpoort-Noord reist elk jaar
af naar het zuiden van Spanje om mee te doen aan het Boemerangtoernooi. Donderdag 29
oktober was het weer zover, vijf
spelers vertrokken ‘s morgens
naar het mooie dorp Carihuela. De voorgaande weken was
door de spelers flink getraind in
de biljartzaal van Bartje, dus de
verwachtingen waren hooggespannen. Aangekomen in Malaga had voorzitter Olaf Booy alles geregeld. De taxi stond klaar
om de spelers naar het hotel te
brengen, daarnaast had hij ook
nog twee excursies naar Ronda en een mooie rit naar Granada geregeld voor de spelers.
Vrijdagavond begon men aan
de voorrondes waar de spelers
van De Veurleste goed doorheen kwamen. Zaterdag werden
de halve finales gespeeld, deze

werden op het nippertje gewonnen door De Veurleste. De finale stond gepland op zondagmiddag 14.00 uur, maar in verband
met de voetbalwedstrijd Ajax-Feijenoord is deze in goed overleg
verschoven naar 16.00 uur.
Na de loting moest Joop Peters
het spits afbijten en deed wat
er van hem werd verwacht en
speelde zijn tegenstander helemaal weg. Hierna moest Arno
Vendel tegen een sterkere tegenstander, maar ook hij hield
zijn hoofd koel en won zijn partij: 4-0 voorsprong. Peter Braam,
de kampioen van De Veurlest,
kon het helaas niet redden. Joop
Castricum kon het afmaken,
maar ook hij verloor zodat het
ineens 4-4 stond.
Alle hoop was nu gevestigd op
Fred Heermans en die liet de
club niet in de steek. Na een
goede partij won Fred, 6-4 voor
De Veurleste!
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Alleen winst
voor Jongens
Junioren

‘Miezemuizen’ wordt opgebouwd

Pieter Vermeulen tot
12 december gesloten
Driehuis - Het Pieter Vermeulen Museum is in verband met
de opbouw van de nieuwe
tentoonstelling ‘Miezemuizen’
gesloten van 30 november tot
en met 12 december.
De nieuwe speel- en speurtentoonstelling voor kinderen van 3
tot en met 8 jaar gaat over natuur
in de stad. Joep de Merel, Miep
de Muis en Bep de Hommel vormen het decor van de tentoonstelling. Zij wonen alle drie in de
stad maar niet op dezelfde plaats.
Via deze dieren maken de kinderen kennis met dieren, die zij regelmatig tegen kunnen komen
in huis, in het park, in de straat,
in de tuin of in het schuurtje. De
tentoonstelling bestaat ook letterlijk uit deze vijf onderdelen,
die toch één geheel vormen qua
vormgeving en sfeer. Op diverse plekken en door middel van

spelletjes speuren de kinderen
naar de verschillende dieren in
de stad. Voor de ouders van jonge kinderen is er een stadswijzer
om themagewijs met de kinderen de tentoonstelling te bekijken
en voor oudere kinderen is er een
speurtocht. Voor scholen wordt
er een lesprogramma samengesteld om vooraf in de klas te gebruiken en is er de nieuwe leskist
‘Jop vindt een veer’ over vogels in
de eigen woonomgeving te huren. Daarnaast is er een knusse leeshoek, zijn er kleurplaten
om zelf te kleuren en kan er geknutseld worden. Kinderen leren
zo hun eigen woonomgeving beter kennen en ontdekken ze dat
het er krioelt van de beestjes. Je
hoeft de stad dus niet uit om van
de natuur te genieten! De tentoonstelling ‘Op reis met MoMo’
is nog te zien en te beleven tot en
met zondag 30 november.

Brandweer oefent met
echte gehandicapten
IJmuiden - ,,Goed om nu
eens met echte gehandicapten te werken,’’ zegt een van
de brandweerlieden na de
brandweeroefening bij afdeling Welzijn in het beursgebouw, dinsdag 10 november.
De brandweeroefening vond
plaats op verzoek van Gehandicapten Beraad Velsen (GBV) en
is onderdeel van hun thema uitgankelijkheid. Na de eerste vooroefening werd al duidelijk dat er
teveel tijd gaat zitten in het evacueren van meerdere gehandicapten vanaf de eerste verdieping. De brandweer adviseerde daarom dat voor vergaderingen wordt uitgeweken naar een
ander gebouw. GBV neemt die
aanbeveling serieus en gaat dat
regelen.
Tijdens de brandweeroefening
wordt Peter Paap door twee
brandweerlieden met zijn bureaustoel naar de trap gerold,
waarna hij met hulp moet overstappen in een evacuatiestoel.
Ondertussen wordt hij goed ‘uitgevraagd’. ,,Jullie kunnen mij beslist niet loslaten,’’ zegt hij zelf.
De transfer in de evacuatiestoel is niet prettig voor hem. De
brandweermannen informeren
bezorgd naar zijn toestand en
dat is geen toneelspel.
Boven staan intussen nog twee
rolstoelers in het trappenhuis.
Vanwege zijn gewicht is John
van der Schol niet te verplaatsen.
Hij kan wel zelf een paar stappen
doen. Dus worden de rolstoelers
naar een zo veilig mogelijke plek
gebracht.
Tijdens de evaluatie met brandweer en GBV komen verschillende aandachtspunten naar vo-

ren. Het viel Peter Paap op dat
de brandweer moeite had met
het uitklappen van de evacuatiestoel. ,,Elke stoel is anders en we
gebruiken ze niet vaak,’’ zegt de
brandweer. Ook wordt gepraat
over de wijze van verplaatsen
van gehandicapte mensen. Enkele vrijwilligers van GBV hebben na drie brandweeroefeningen toch wat beurse plekken.
,,De voorgeschreven wijze van
tillen is niet altijd de handigste
en als tijd telt, kun je niet altijd
kiezen voor de vriendelijkste methode,’’ zegt brandweercoördinator Christiaansen. Wim Polman van GBV ziet de oefeningen als een goede manier om
uitgankelijkheid onder de aandacht van een breed publiek te
brengen. ,,Bij calamiteiten moeten ook gehandicapten snel naar
buiten kunnen, daar werken
wij hard aan. Wij zijn blij dat de
brandweer ons hiermee helpt.’’
(Karin Dekkers)

Brugklassers ondertekenen pestprotocol
IJmuiden - Afgelopen vrijdag
was het een drukte van belang in
het theater van de bibliotheek in
IJmuiden. Twee keer een groep
van 130 brugklasleerlingen hebben genoten van de theatergroep SWITCH uit Driebergen.
Zij speelden vol overtuiging een
theaterstuk over pesten en pestgedrag in het dagelijkse schoolleven. Heel herkenbaar konden
de leerlingen zich inleven in de
pester, de meelopers, het slachtoffer. Na de voorstelling gingen de klassen op verschillende
plekken in de bibliotheek napraten over het theaterstuk wat zij
hadden gezien. Wat zou jij doen
om de pester te stoppen? Denk
je nu anders na over pesten? Dit
en veel meer thema’s kwamen
aan de orde tijdens de nabespreking. Eén van de spelers van
SWITCH leidde de nabespreking
in elke klas.
Na de voorstelling kwamen alle leerlingen weer bijeen in het
theater. Daar sprak rector Boelsma (foto) de leerlingen van de
brugklassen toe. ,,Bij ons op
school hebben wij geen plaats
voor leerlingen die pesten. Vertel je verhaal altijd aan je mentor,
de coördinator of een ander volwassen persoon die je vertrouwt.
Mocht je het idee hebben dat er
dan nog te weinig aan is gedaan
om het pesten te stoppen, dan
kun je altijd bij mijn kamer aankloppen om je verhaal te vertel-

len. Leerlingen die zich niet aan
de schoolregels kunnen houden
moeten maar een andere school
gaan zoeken.’’ Tot slot zette de
rector als laatste zijn handtekening onder alle pestprotocollen.
Aanleiding voor dit theaterspektakel was de afsluiting van een
project waar de leerlingen een
aantal weken hebben gewerkt
aan het samenstellen van een
anti-pest-protocol. Samen met
de mentor is er nagedacht op
wat voor manier je het beste met
elkaar om kunt gaan met elkaar,
zowel in de school als op het internet. Als resultaat heeft dus elke klas zijn eigen anti-pest-protocol opgesteld. Alle leerlingen
hebben het anti-pest-protocol
afgelopen vrijdag ondertekend
in de bibliotheek.
Deze worden ingelijst en op een
prominente plaats in de school
opgehangen. Dit project wordt
nu al een aantal jaren op de
school gedaan. We weten net als
iedereen dat je nooit een pestvrije school kunt worden, maar
we doen er wel veel aan om het
pesten terug te dringen. Door
preventief de leerlingen te wijzen op de gevolgen van een
pestsituatie, er veel over te praten en door het ondertekenen
van het protocol merken wij zeer
zeker dat er steeds minder van
dit soort situaties zich voordoen.
En dat geeft hoop en vertrouwen
voor de toekomst!

Thema-avond in De Delta
Velsen - Maandagavond 30
november om 20.30 uur houdt
ChristenUnie in De Delta in
IJmuiden een thema-avond over
‘Bouwen, nu en in de toekomst’.
De avond wordt gepresenteerd
door Ted Kuné, directeur van
Woningbedrijf Velsen.
In het forum zitten Ted Kunee,
Bert Rikkerink, voorzitter huurdersraad en Frits Korf, fractievoorzitter en raadslid ChristenUnie Velsen.
Eén van de grote en herkenbare aandachtsgebieden in de gemeente Velsen is het woningbeleid: renoveren, nieuwbouw, sociale woningbouw, multifunctionele accommodaties, etc. Na de

presentatie is er gelegenheid tot
het stellen van vragen aan een
forum.
Het woningbouwbeleid in Velsen staat hoog op de agenda bij ChristenUnie. Zij zien, net
als veel burgers, dat er nog veel
te verbeteren valt op dit gebied.
Reden waarom zij enkele hoofdrolspelers (Woningbedrijf Velsen,
huurdersraad, gemeenteraad)
aan het woord laten.
Deze thema-avond past volledig
bij ChristenUnie: niet alleen omdat ze een belangrijk onderwerp
aankaarten, maar vooral omdat
ze dit samen met de bewoners
van Velsen doen. De Delta is gelegen aan Rijnstraat 2, IJmuiden.

IJmuiden - De herenselectie
verloor thuis in eigen hal van
Red Giants uit Meppel met 6081. Red Giants een zeer moeilijke opgave, de nummer 2, tegen
de IJmuidenaren de hekkensluiter in de promotiedivisie. Er werd
34 minuten lang geconcentreerd
gespeeld. De overige 6 minuten was Akrides te onzorgvuldig met de bal. Topscores: Nils
Toepoel 12, Lennart Meijland 12,
Dylan Pels 11 & Rens Meijer 9.
De u20 jongens uitkomend in de
eredivisie wonnen dit weekend
in en van Landstede Zwolle. De
junioren speelden met veel plezier en intensiteit. De afgelopen wedstrijden ontbrak dit nog
wel eens. Coach Bas van Riessen was zeer tevreden. Topscores Nils Toepoel 18, Wietze Blom
15(op zijn verjaardag) en Ewoud
Kuin 13. Ook zeker een vermelding waard, Gijs Schouten nam
zijn team op sleeptouw en speelde zeer gecontroleerd. De meisjes onder 20 verloren dit weekend in Utrecht van Uball onder
18 met 72-69. Na een gelijk opgaand eerste kwart 18-19, speelden de dames uit IJmuiden een
sterk tweede kwart ruststand 2839. Het derde kwart eindigde in
23-9 voor de meiden uit Utrecht.
In een spannende ontknoping
trokken de dames uit Utrecht
aan het langste eind. De damesselectie speelde dit weekend tegen koploper FAC. De ongeslagen dames uit Den Helder versloegen de formatie uit IJmuiden
met 28-63. FAC speelde vooral
een ijzersterke verdediging, waar
Akrides maar weinig tegen kon
doen. Dit was pas de tweede nederlaag van het jaar voor de dames, die een sterk seizoen draaien onder leiding van Mark Hooiveld.

Snuffelhalletje
zaterdag open
IJmuiden – Zaterdag 28 november is ’t Snuffelhalletje weer geopend van 10.00 tot 15.00 uur,
aan Trawlerkade 98 te IJmuiden.
Daarna is er even een winterstop
tot half januari 2010. Dus dit is
de laatste kans om bij ’t Snuffelhalletje mooie zowel oude als
nieuwe artikelen binnen te halen. Voor de Sint- en kersttijd zijn
er heel leuke cadeautjes. Denk
eens aan een gegraveerd bier/
wijn- of champagneglas. Persoonlijker kan haast niet. Ook
voor huwelijk, geboorte, Abraham of Sara en andere hoogtepunten, kunnen passende herinneringen met tekst op maat
voor u worden gemaakt. U kunt
ook vragen of uw wens met betrekking tot een persoonlijk geschenk mogelijk is. Dus loop
even binnen en geniet van al het
moois dat hier te vinden is en
wat gemaakt kan worden.
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Club van 1000
verwelkomt tiende lid
Velsen-Zuid - De Club van 1000
van de Sportclub Telstar heeft in
oktober haar tiende lid verwelkomt. Het bestuur is vereerd dat
het tiende lid een bekend persoon is in Velsen, namelijk Piet
Dekker, voormalig havenmeester
van Zeehaven IJmuiden.
Hoewel Piet Dekker tegenwoordig van een VUT regeling geniet is hij het werken nog lang
niet beu. Hij zet zich met hart en
ziel in om vestigingen van Bek
en Verburg (het inzamelen van
scheepsafvalstoffen) in IJmuiden
op poten te zetten. Dit gebeurt
vanuit zijn enorme kennis van de
branche, de regio, zijn netwerk,
aangevuld met zijn aanstekelijke
enthousiasme.
Piet is lid van de Club van 1000
geworden omdat hij het voetbal
van jongs af aan met de paplepel
kreeg ingegoten. Hoewel hij in
zijn carrière in de haven veel met
bestuurders van de amateurtak
van Stormvogels te maken heeft
gehad, liggen zijn roots bij VSV.
Het is dan ook logisch dat Telstar
altijd zijn aandacht heeft gehad.
Piet is jarenlang businessclublid
geweest.
Piet is nog volop in de roulatie,
ziet vele (oud)collega’s nog dagelijks en ziet het voetbal vooral als ontspanning. Maar ook
ziet hij de Club van 1000 als een
mogelijkheid om te netwerken.
Dit alles gecombineerd met een

aantrekkelijk financieel voorstel deed hem niet lang aarzelen lid van de Club van 1000 te
worden. Het bestuur van de Club
van 1000 hoopt dat Piet nog vele
jaren lid blijft, Telstar blijft steunen en dat zijn aanwezigheid vele anderen stimuleert om eveneens gebruik te maken van deze financieel zeer aantrekkelijke
instap op sponsorgebied. Indien
uw interesse is gewekt kunt u
contact opnemen met Jeroen de
Wolff, telefoon 06–20969286 of
Cees Zwanenburg, telefoon 06–
20968739. Beiden zullen u graag
te woord staan en de voordelen
van een sponsorschap aan u uitleggen.

Groot Helmduin van de baan

‘Wij moeten hand in
eigen boezem steken’
IJmuiden – Groot Helmduin was
de naam van het plan voor een
MFA (Multifunctionele Accommodatie), die op de plek van
sporthal Zeewijk zou verschijnen. Dit zou huisvesting bieden
aan de basisscholen de Klipper
en de Zandloper. Tevens zou er
ruimte komen voor onder andere kinderopvang, woningbouw,
sport- en welzijnsactiviteiten en
maatschappelijk werk. Al snel
bleek dat dit voorkeursmodel financieel niet haalbaar was. De
wooncorporaties Kennemerhave
en Woningbedrijf Velsen schoten
te hulp, maar er bleef een tekort.
Burgemeester en wethouder stelden de gemeenteraad voor om
niet verder te gaan met dit voorkeursmodel en de samenwerking met de woningcorporaties
stop te zetten. Dit biedt de mogelijkheid om nieuwbouw voor
de twee scholen met voorrang te
realiseren. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen
donderdag gingen de raadsleden
hiermee schoorvoetend akkoord.
Marianne van den Brenk stemde als enige van de PvdA tegen,
omdat zij er niet van overtuigd
was dat alles uit de kast gehaald
was om Groot Helmduin te rea-

liseren. Ook de twee leden van
de ChristenUnie stemden tegen.
Deze laatste partij bracht samen
met de SP, LGV en Velsen Lokaal
een Motie van Treurnis uit. Hierin legden zij het mislukken van
het plan bij de verantwoordelijke wethouders neer. Dit leidde
tot een fel betoog van Wim Westerman van GroenLinks: ,,Wij als
raadsleden moeten ook de hand
in eigen boezem steken. Wij hebben B & W tenslotte opdracht gegeven om door te gaan met het
ontwikkelen van de plannen.
Verschillende raadsleden hebben zich er onvoldoende in verdiept en wisten er te weinig van.’’
De motie haalde het niet. Alle
partijen waren het er over eens
dat er veel misging door mismanagement en miscommunicatie.
De schoolbesturen zijn nu bouwmeester en praten verder over
de nieuwbouw. Door voortschrijdend inzicht hebben zij het plan,
dat de twee scholen op een locatie moesten komen, losgelaten.
De Zandloper zal op het gravelveld achter de sporthal gebouwd
worden. Voor De Klipper geniet
de plek van de twaalfhoog flat de
voorkeur, het liefst met ook een
gymzaal. (Carla Zwart)

Robert te Beest
lijsttrekker CDA

Beeckestijn belangrijk
voor veel Velsenaren
Velsen-Zuid - ,,Dit voelt een
beetje als thuis komen,’’ zegt
Margje Hazewindus zondag
bij de publiekspresentatie van
de plannen voor Beeckestijn.
Zij was jarenlang vrijwilligster
in het huis en de tuinen van
Beeckestijn. De afgelopen
twee jaar was het huis gesloten voor publiek.

Zondag was Beeckestijn als geheel open. Bezoekers dwaalden
door de presentatie, kinderen
maakten prachtige kunstwerken
en er waren rondleidingen in de
tuinen. In de voormalige stijlkamers van Beeckestijn kon men
kennis nemen van de plannen
om een platform voor tuin- en
landschapscultuur te maken van
Beecke-stijn. Daarbij werken eigenaren
Natuurmonumenten
en Vereniging Hendrik de Keyser nauw samen met de Vrienden van Beeckestijn. Park en
huis blijven toegankelijk. Er zullen congressen en bijeenkomsten zijn voor verschillende doelgroepen, waaronder ook leerlingen van scholen. Trouwen blijft
mogelijk op Beeckestijn. En ook
komt er weer een restaurant in
het koetshuis.
Maar Museum Beeckestijn bestaat niet meer. ,,Mijn hart
schreit,’’ zegt een Velsenaar, die

de prachtige aankleding van het
huis mist. De complimenten over
de presentatie in het huis overheersen echter. Veel lof voor
kwartiermaker Marieke Berendsen die verantwoordelijk was
voor de presentatie.
De wensboom in een van de kamers trekt veel belangstelling.
De kaartjes worden goed gelezen. Mevrouw Buis (foto) wil
vooral dat Beeckestijn blijft. Die
wens hoeft eigenlijk niet meer
de boom in, nu de plannen voor
Beeckestijn vast liggen. De bedoeling van de wensboom is juist
om onderwerpen voor tentoonstellingen of thema’s te verzamelen. Theatermaker Marijke Kots
is zeer te spreken over de presentatie in Beeckestijn. ,,Ik vind
het een goede zet richting toekomst,’’ zegt deze ex-vrijwilligster. ,,Mijn wens voor de wensboom is dat de rondleidingen
met de familie Boreel weer terugkomen. Ik hoop dat daar een
mogelijkheid voor komt.’’
Meneer en mevrouw van Huizen wonen nog niet zo lang in
IJmuiden, maar kennen Beeckestijn al jaren. ,,Al mijn broers
zijn hier getrouwd,’’ zegt meneer.
,,We kwamen hier altijd al veel,
we hebben hier veel gewandeld.
We zijn dan ook blij dat Beeckestijn blijft.’’ (Karin Dekkers)

Ruud Jansen Band in
Café de Halve Maan
Santpoort-Noord - Zondagmiddag 29 november speelt
Ruud Jansen met band in Café de Halve Maan.
Al sinds vele jaren staat deze band bekend om haar optredens op vele grotere evenementen en podia in Noord-Holland en daarbuiten, maar sinds
kort is Ruud met zijn vaste kern
ook in kleinere setting in de café’s te zien.
Het begon met een serie succesvolle unplugged optredens
in Beverwijk, maar de groep is
van plan in de toekomst vaker
in de kleinere clubs en cafés op
te treden. Het concept is bij de
kenners van Ruuds optredens

bekend: er staat niks vast; Ruud
past zijn repertoire ter plekke
aan de sfeer en omstandigheden aan. Er kan van alles muzikaal voorbij komen, maar de
nadruk ligt op de muziek uit de
sixties en seventies. Naast duizendpoot op de toetsen, zingt
Ruud nummers van Beatles en
Stones tot aan de instrumentale hoogstandjes van Ekseption.
Kortom: een middag gevuld met
pop, rock, soul, jazz en blues.
Ruud wordt door zijn vaste kern
begeleiders bijgestaan; Cees
van der Laarse op basgitaar
en Paul Bakker op gitaar. Deze
middag zal Pieter Voogt (ex-Ekseption) als gastdrummer optreden. Aanvang 16.30 uur.

Velsen - De ledenvergadering van de CDA-afdeling Velsen heeft onlangs in een goede
en constructieve sfeer de kandidatenlijst vastgesteld voor de
op 3 maart van het volgend jaar
te houden gemeenteraadsverkiezingen. De kandidatenlijst is
een mix van man en vrouw, ervaring en vernieuwing en een brede range aan kennis. Op de eerste plaats staat Robert te Beest
(foto). Hij werd al eerder dit jaar
gekozen tot lijsttrekker voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Robert is op
dit moment eveneens de huidige fractievoorzitter en partijleider van het CDA Velsen. Op de
tweede plaats staat Annekee Eggermont. Zij is geen onbekende
in Velsen en heeft al eerder in
de Gemeenteraad gezeten. Zij is
voormalig directrice van woonzorgcentrum De Moerberg. Op
de derde plaats staat Gert Jan
van der Hulst. Hij is al jaren vertegenwoordiger van het CDA in
het Noord Hollands bestuur en
in die hoedanigheid tevens regionaal vertegenwoordiger in de
IJmond. Op de vierde plaats staat
Dicky Sintenie. Zij is al jaren een
verdienstelijk vertegenwoordiger
van het CDA in de Gemeenteraad van Velsen. Met haar mensenkennis en gedrevenheid is zij
weer een herkenbaar gezicht op
de lijst. Op de vijfde plaats staat
huidig schaduwfractielid Gert
Wesseling. Een kundig en ervaren CDA lid met name op het
gebied van ruimtelijke ordening.
Op zes staat Harmen Mentink,
jurist en eerder bestuurlijk actief geweest als voorzitter bij de
CDA jongeren in Amsterdam. Op
zeven Cees Sintenie, CDA bestuurslid en een rijke ervaring in
facilitaire zaken. Op 8 treffen we
Fred Bok aan. Fred is ondernemer in Velsen en directeur van
Velserbai/Tamalone Groep. Een
veelzijdige duizendpoot. Op 9
staat Roos Hermans, leidinggevend juriste bij de gemeente Lisse. Op 10 staat Aad Rotte, Projectmanager Investeringsprojecten Corus. De overige kandidaten zijn Frans Groen (medewerker Corus), Mary van der Horden (staffunctionaris Katholieke ouderenbond NH), Alex van
der Molen (vakbondsbestuurder), Marlies de Vries (advisering participatieraden WMO) en
Joost Mertens (psychiater).

Ouderennie
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Wedstrijdprogramma

Ouderennieuws

amateurvoetbal

zaterdag 28 november
bennekom-odin’59 (hoofdklasse b)
- 15.00
Zandvoort-Kennemerland (2a)
- 14.30
Wieringermeer-Jong Hercules (3a)
- 14.30
reiger boys-IJmuiden (3a)
- 14.30
eDo (4a)-Hoofddorp
- 14.00
De meer-velsen (4a)
- 14.30
vvH/velserbroek-De meteoor
- 14.30
Schoten (5b)
vrij
ZSGo/WmS-Dem (5b)
- 14.30
zondag 29 november

aDo’20 (hoofdklasse a)-Hollandia
Hercules-De Kennemers (1a)
eDo-Stormvogels (2a)
Dem-De Flamingo’s 64
velsen (2a)-vitesse’22
DSS-vSv (3b)
onze Gezellen (3b)-WSv’30
Schoten (4D)-alliance’22
SvIJ (4D)-united/Davo
terrasvogels-Waterloo (5D)
Sloterdijk-Wijk aan Zee (5e)
beverwijk (5D)-Sporting Krommenie
Wijk aan Zee (5e)-Geuzen/m’meer
rCZ-beverwijk (5D)

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

Het Nationale Toneel
brengt ‘De Kersentuin’
Velsen - Regisseur Erik Vos (80)
heeft onlangs de VSCD Oeuvreprijs gewonnen, de prijs voor de
theatermaker die met zijn carrière een grote en blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse podiumkunsten. ,,Vos
heeft in zijn werkzame leven een
groot en belangwekkend stempel gedrukt op het Nederlandse
theater“, aldus de jury. Erik Vos,
grondlegger van het vermaarde
gezelschap De Appel, trekt dit
seizoen bij het Nationale Toneel
alles uit de kast in een groots
gemonteerde Tsjechov. De regisseur heeft voor ‘De Kersentuin’,
op donderdag 3 december (20.15
uur) in de Stadsschouwburg Velsen, de beschikking over steracteurs als Stefan de Walle en
Betty Schuurman. In de toneelklassieker komt een grote familie bijeen in hun landhuis, maar
tot hun grote verdriet dreigt de
eeuwenoude kersenboomgaard
wegens schulden te moeten wijken voor vakantiehuisjes. In ‘De
Kersentuin’ laat Anton Tsjechov
het publiek op meesterlijke wij-

ze zien hoe mensen in een veranderende tijdsgeest op hun eigen manier met veranderingen
omgaan. De een door zijn kop
in het zand te steken, de ander
door slim gebruik te maken van
nieuwe kansen, de derde door
de liefde tot het hoogste goed te
verklaren.
Alle bestaande Nederlandse vertalingen zijn zeker anderhalf keer zo lang als de Russische tekst. Daarom maakte Erik
Vos zelf een nieuwe vertaling
van Tsjechov’s ‘De Kersentuin’.
Met zijn vrouw, de vermaarde
schrijfster Inez van Dullemen,
heeft hij naar zo scherp mogelijke formuleringen gezocht. Tijdens de voorstelling staan de
koffers van de personages de
hele avond achterop het toneel.
Het zijn mensen die op het punt
staan om een reis te maken. Toegang 25,75 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. CJP €
3 euro korting. Reserveer direct
via www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789. (foto:
Carli Hermes)

John van Dijkfonds
gelanceerd op Hyves
Conny Jansen in WT
IJmuiden - Donderdag 26 november om 20.30 uur danst Conny Jansen ‘Ruis’ op het podium
van het Witte Theater aan de Kanaalstraat 257 in IJmuiden.
In ‘Ruis’ duikt Conny Janssen
de wereld van de jongeren in
en probeert hun verhaal te ontrafelen. Ze selecteerde hiervoor
tien jonge eigenzinnige dansers
van de Rotterdamse Dansacademie die met elkaar een spannende weerspiegeling van de maatschappij vormen. Ieder probeert
op zijn eigen manier een plek te
veroveren in een wereld overla-

den met info, prikkels en keuzemogelijkheden. Zowel kwetsbaar als overmoedig stralen de
dansers bravoure, wilskracht en
energie uit die Conny Janssen
nieuwsgierig maakt naar hun
dromen.
Zij laat zich daarbij inspireren
door de muzikale kunsten van
een jonge DJ of geluidskunstenaar. RUIS is de confrontatie
tussen de krachtige eigen danstaal van Conny Janssen en de
rauwe energie van de jonge ongepolijste dansers. Toegang 11
of 9 euro.

Velsen - Op 4 november trapten
de raadsleden Wim Westerman
(GL) en Arjen Uytendaal (D66V)
het wedstrijdproject van het John
van Dijkfonds af met een kennismakingsbezoek aan het Tender
College. Bij het Felisenum zijn
inmiddels ook vijf bezoeken afgelegd en het Technisch & Maritiem College staat in de planning
voor de volgende vijf klassen.
Zo’n 700 leerlingen van vijf scholen voor voortgezet onderwijs
zullen worden bereikt met de
kennismakingslessen. Ze worden allemaal uitgedaagd om
weer een werkstuk te maken. Dit
keer is het onderwerp ‘gemeenteraadverkiezingen 2010’ het
thema. De leerlingen zullen worden geprikkeld door de vraag:
Hoe zorg je ervoor dat de mensen op je gaan stemmen?
Om de leerlingen te stimule-

ren, maar ook andere Velsenaren te betrekken bij de politiek
en bij het John van Dijkfonds is
het fonds vanaf heden actief op
Hyves. Iedereen kan een vriend
worden van ‘JohnvanDijkfonds’
en lid worden van de bijbehorende hyve: www.john-van-dijkfonds.hyves.nl. Alles over het
John van Dijkfonds is te vinden
op de hyves: foto’s en verslagen van de kennismakingslessen, achtergrondinformatie, filmpjes en een blog van de juryleden. Het spits is afgebeten door
de voorzitter van de jury, Rodrigo
Cruz Linde.
Natuurlijk ontbreekt de wedstrijdagenda niet. Iedere maand
zal er een poll gehouden worden rond het thema ‘verkiezingen 2010’. De eerste stelling
luidt: Is stemmen een recht of
een plicht?

Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en donderdag restaurant. Tussen 12.00
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond
11.45 uur) een 3-gangen a la
carte menu. 6,- p.p. Op woensdag en vrijdag om 12.00 uur
open tafel. Opgeven noodzakelijk, uiterlijk 2 dagen van tevoren
bij de beheerder. Kosten 6,-.
Erwtensoep maaltijd: Elke 2e
woensdag van de maand. Kosten per kom 1,50 euro. Aanvang
12.00 uur. U kunt binnenlopen
zonder op te geven.
Internetcursus, maandagmiddag voor senioren. Kosten 15 euro voor drie middagen. Opgeven
bij de beheerder.
Filmavond vanaf oktober elke 3e donderdagavond van de
maand. Aanvang 19.30 uur. Kosten 2,- incl. kopje koffie/thee.
Vrij biljarten op maandag- en
dinsdagochtend. Verder op alle
middagen en ook in het weekend.
Darten op maandag (gehele
dag), woensdag-, donderdagen vrijdagochtend vanaf 10.00
uur. ‘s Middags op donderdag, vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag.
Het wijksteunpunt is op zoek
naar een nieuwe vrijwilliger als
docent internetcursus. Het gaat
om één dagdeel per week.
Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Restaurant is geopend van
12.00 tot 13.00 uur.
U kunt a la carte komen eten,
waarbij u naast een hoofdgerecht ook een soepje vooraf en
toetje geserveerd krijgt. Kosten
6,-.
Open tafel vrijdag 4 december:
salade, goulash, doperwtjes, rijst
en ijs met vruchten toe.
Reserveren maandag 30 november tussen 11.00-12.00 uur. Kosten 6,-.
Cadeautjesmarkt en sinterklaastentoonstelling, zaterdag 28
november. Aanvang 10.30 uur.
Sinterklaaskien donderdag 3
december. Kaarten zijn vanaf
heden verkrijgbaar aan het buffet en kosten 3,50 euro.
Yoga voor senioren op dinsdagmiddag. Zij kunnen zich
weer opgeven.
Internetcursus voor senioren
op de woensdagochtend. Zij
kunnen weer deelnemers aannemen.
Expositie De Boshoek exposeert tot maandag 7 december.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, IJmuiden, 0255-520960.I
Sociaal Raadslieden: spreekuur iedere werkdag op afspraak
van 09.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 0255-533885.
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Boeken- en
rommelmarkt

Folk in Fort Zuid
Spaarndam - Zondag 29 november vanaf 14.00 uur is er
weer een gezellige Ierse Folk
muziekmiddag in Café Fort Zuid
te Spaarndam. De gelegenheids
groep Guinnessinn speelt er afwisselend Ierse, Hollandse en
andere muziek. Het publiek mag
natuurlijk meezingen en spelen.
De Folk groep bestaat uit steeds
wisselende muziekanten. Wie
mee wil spelen neemt zijn of
haar muziekinstrument gewoon
mee. De hele dag is er het bekende donker bruine Ierse Guinness bier te verkrijgen en natuurlijk ook de overheerlijke Irish
stew. Er is ruime vrije parkeergelegenheid en de toegang is gratis. Fort Zuid is niet heel makkelijk te vinden dus even op de site
van Fort Zuid kijken voor route
beschrijving. Zondag 6 december is er weer een kunstmarkt in
de expositieruimte van Fort Zuid
en in het café. Afhankelijk van
het weer zijn er buiten ook kra-

men. Er doen Minimaal zo’n 20
kunstenaars mee.
Ook beginnende kunstenaars,
amateurs en ambachtslieden
met sieraden, textiel enz. kunnen zich aanmelden voor de volgende kunstmarkt. Op de kinderkunstmarkt zijn nog enkele plaatsen vrij, een kraam delen kan ook. Donderdag 10 december is er een Spaanse avond,
met zanger/gitarist Felix Perez
en een Flamingo danseres. Vooraf kunt u genieten van Spaanse
tapa’s, hiervoor wel tijdig aanmelden via site of bij de bar. Zaterdag 12 december is er kinder goochelen onder leiding van
goochelaar Matthias Henriks.
Met huis tuin en keukenartikelen
leert hij de kinderen zelf trucs en
de middag wordt afgesloten met
een goochelshow van Matthias zelf.
Meer informatie via telefoonnummer 06 54934650 of kijk op
www.fort-zuid.nl

Fleur Pichel wint
prijs met dansplan
Santpoort-Noord – De Santpoortse Fleur Pichel (19) won
een prijs in een wedstrijd die uitgeschreven was door de provincie Noord-Holland. Die wilde hiermee laten zien dat jongeren er toe doen, dat de provincie open staat voor goede plannen en die financieel wil ondersteunen. Fleur wil een dansgroep
gaan oprichten, die gratis gaat
optreden. Zo wil ze dans dichter bij de mensen brengen en
er meer toeschouwers van laten
genieten, ongeacht leeftijd, geloof of cultuur.
Fleur danst haar hele leven al.
Als klein meisje zat ze op jazzballet bij turnvereniging TVS, nu
geeft ze er zelf les. Hoe belangrijk
dansen voor haar is, ondervond
ze onlangs tijdens een blessure.
Ze miste het enorm. Fleur zit in
het laatste jaar van de opleiding
Kunst, Cultuur en Amusement.
Ze loopt stage bij het Haarlemse
Danshuis. Van daaruit gaat ze de
dansgroep opstarten. In december is er een selectie, in januari 2010 beginnen de repetities en
in april gaat de groep voor het
eerst optreden.
Voornamelijk tijdens bijeenkomsten waar veel mensen zijn, zoals
Bevrijdingspop of koninginnedag. Fleur zal zich voornamelijk

met de organisatie en de begeleiding van de dansers bezighouden. Op dinsdag besloot Fleur
mee te doen, de sluitingsdatum
was die vrijdag al. Ze moest een
filmpje op You Tube zetten, waarin ze haar plan uitlegde. Mensen
konden daar op stemmen, dit
sloot vorige week zondag. Dinsdag daarna kreeg Fleur te horen,
dat ze bij de tien winnaars zat. Ze
won een geldprijs van 3000 euro.
Hiermee gaat ze haar plan verder uitwerken, dat ook haar afstudeerproject zal zijn. Fleur is
enthousiast en heeft er veel zin
in. Het dansplan zal te volgen
zijn via www.danshuishaarlem.nl
(Carla Zwart)

Druk weekend bij
Hippisch Centrum Velsen
Velsen-Zuid - Het afgelopen
weekend waren drukke dressuurdagen bij Hippisch Centrum
Velsen. Zaterdagavond werd er
een dressuurwedstrijd georganiseerd voor de senioren. De
meeste reden hun eerste officiele F(NRS) dressuurproef en de
spanning was dan ook van de
gezichten te lezen.
Om 08.00 uur begon de wedstrijd
en in de foyer konden de deelnemers en toeschouwers genieten van de wedstrijd en van een
wijntje en frans kaasje.
In de F6 rubriek werd eerste
Marja Anker met La Paz, gevolgd door Cocky Velu met Paddy en Barbara Servaas met La
Paz werd derde. In de F3 rubriek
ging de eerste prijs naar Jose
Groeneveldt met Iska. De tweede prijs ging naar Brenda de
Vries met Iska en derde werden
ex aquo Wanda Schouten met La
Paz en Natascha van der Bijl met
La Paz. Het werd een gezellige
en succesvolle avond want alle
deelnemers behaalden een promotiepunt. Zondag 22 november
werden de F1 tot en met F4 dressuurproeven verreden voor de
jeugd. In de F4 werd eerste Naomi Visser met Diva met 229 pun-

ten. De tweede prijs ging naar
Marit van Leeuwen met Panthera
met 211 punten. En derde werd
Iselle de Graaf.
In de F3 rubriek ging het oranje rozet naar Lilly van Breukelen
met Red Rabbit met 236 punten.
De tweede prijs ging naar Eline Eijs met 226 punten en derde werd Nyshia Kaak met La Paz
met 224 pnt.
Daarna volgde nog de F2 en F1
rubrieken. In de F2 werd eerste Juliet van Breukelen met
Red Rabbit met 227 punten. Een
knappe tweede plaats ging naar
Stephanie Zwanenburg met Diva
met 226 punten. En derde werd
Lana Schouten met Diva met 225
punten. In de F1 mocht Luna Hof
met Rodeo met 226 pnt de eerste
prijs in ontvangst nemen. Tweede werd Donna Wassenaar met
Leo met 225 punten en de derde
prijs ging naar Steffie van Balen
met Panthera met 224 punten.
Zondag 29 november om 12.00 is
er het Sinterklaas Concours met
aansluitend om 15.00 uur een
kinderbingo en om 16.00 uur zal
Sinterklaas een bezoek brengen
aan Hippisch Centrum Velsen.
Zie ook www.hippischcentrumvelsen.nl.

GM Harmen Jonkman
schaakt in Polderhuis

Sinterklaasloop
Santpoort-Noord - Zondag 6
december organiseert Atletiekvereniging Suomi de Sinterklaasloop. Er is een wedstrijdloop over
10 kilometer, prestatielopen over
5 en 10 km en een pupillenloop
van 1 km.
De start vindt plaats om 11.00
uurin Sportpark Groeneveen in
Santpoort-Noord. De kosten zijn
5 euro voor de 5 en 10 km en 2

Driehuis - Zaterdag 28 november wordt van 9.00 tot 12.30 uur
een boeken- en rommelmarkt
gehouden in de parochiezaal
van de Engelmunduskerk, Driehuizerkerkweg 113 in Driehuis.
De opbrengst is voor het onderhoud van de kerk. Meer informatie: Tiny Beentjes, telefoon 0255533637.

euro voor de pupillenloop. Inschrijven is kan bij kantine van
AV Suomi vanaf 09.30 uur tot
een kwartier voor de start. Voorinschrijven kan via wegwedstrijden@avsuomi.nl o.v.v. naam, geboortedatum, woonplaats, vereniging en KNAU-nummer. Betalen en startnummer afhalen op
de wedstrijddag. Zie ook www.
avsuomi.nl.

Velserbroek - SC Santpoort 1
speelde afgelopen zaterdag tegen Heerhugowaard 1 met de
ongeslagen Grootmeester Harmen Jonkman aan bord 1, die tegen de ongeslagen IM Piet Peelen van Santpoort mocht aantreden, een titanengevecht dat Piet
Peelen in zijn voordeel wist te
beslissen. Piet, toch al in vorm,
want hij wist in Volendam voor
de derde keer het Noord-Hollands Rapid-kampioenschap op
zijn naam te schrijven. De andere winnaars waren Rob Lathouwers, Peter en Martijn de Roode; invaller Wim en Wim Laurens
Gravemaker en Ilias van der Lende speelden remise. Het werd
een mooie 6.5-1,5 in het voordeel van Santpoort. Het derde
van Santpoort wist de Haarlemse Jopen 1 uit Haarlem te ver-

slaan met 4,5-3,5; invaller Mick
Mulder maakte het verschil, de
andere winnaars waren Rob de
Roode, Wim Dijkman en Ouker
de Jong. Zie ook www.schaakclubsantpoort.nl.

Winkeldief
aangehouden

Velserbroek – Personeel van
een winkel in de Meubelmakerstraat betrapte vorige week dinsdagavond een 44-jarige man op
diefstal van goederen uit de winkel. Ze hebben de man aangehouden en overgedragen aan de
politie. De man is meegenomen
naar het bureau. Daar is procesverbaal tegen hem opgemaakt.

Inbraak
in woning

Santpoort-Noord - Zaterdag
tussen 01.30 en 07.45 uur is er ingebroken in een woning aan de
Listlaan. Men drong er binnen
door een keukenraam te forceren. Uit de woning is computerapparatuur gestolen.

Getuigen
gezocht (2)
Haarlem - In de nacht van vorige week vrijdag op zaterdag omstreeks 01.15 uur is een 26-jarige Delftenaar op de Jansstraat
beroofd van zijn portemonnee
en zijn mobieltje. Hij liep langs
een groepje mannen en werd
toen aangesproken. Hij negeerde de mannen doch werd toen
gevolgd. Daarop zette hij het op
een rennen doch viel. Een ongeveer 25-jarige man met Mediterraans uiterlijk bedreigde hem
waarna hij zijn portemonnee en
gsm afgaf. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met
de politie via 0900–8844.

Aanrijding
veroorzaakt
onder invloed
Haarlem - In de nacht van vorige week donderdag op vrijdag
rond 01.00 uur reed op de Wagenweg een automobilist zijn auto tegen een glazen pui aan. De
bestuurder ging er vervolgens in
zijn auto vandoor. Een getuige
had het kenteken kunnen noteren en de politie gewaarschuwd.
Die trof de man thuis aan; voor
zijn woning stond ook de auto. De verdachte, een 60-jarige
Haarlemmer, had gedronken. Hij
was achter het stuur in slaap gevallen, zo verklaarde de man. Het
rijbewijs werd ingevorderd.
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Kienen bij PUIJ
jeu de boules
IJmuiden - Zaterdagavond is er
een gezellige kienavond bij Jeu
de Boule vereniging P.U.IJ. aan
de Heerenduinweg. De locatie van P.U.IJ. is gelegen tussen
speeltuin de Veilige Haven en het
Kerbert Asiel. De avond begint
om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur
is men van harte welkom. Men
hoeft geen lid van deze vereniging te zijn om te komen kienen.
Iedereen is van harte welkom. Er
zullen drie ronden gekiend worden en hier zijn leuke prijzen bij
te winnen. De kienblaadjes kosten 2.50 euro per stuk en de lootjes voor de loterij zijn 0.50 euro
per stuk.

Nick & Simon in
One Way Wind

IJmuiden - Zondag 29 november
wordt het tweede gedeelte uitgezonden van het laatste Nick & Simon concert uit de Altijd Dichtbij
Tour in theater Caprera in Bloemendaal van 8 juli 2008. Hierin
ook Simon & Garfunkel covers
en minder bekende albumtracks.
Verder komt Frank Bond van de
groep Alasca aan het woord over
hun succesvolle eerste maanden
na het uitbrengen van de single
Love Song no; 19. Uiteraard ook
weer veel nieuw materiaal maar
ook gouwe ouwe uit het zo muzikale palingdorp Volendam. One
Way Wind is naast de uitzending
op zondag tussen 16.00 en 18.00
uur op herhaling te beluisteren
op de woensdag tussen 21.00
en 23.00 uur. Erik Beekman is de
presentator.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Zaterdag was er
weer Persoonlijk Kampioenschap
en voor wie daar niet aan meedeed was er het gewone gooien
voor het puntensysteem. Daarvoor waren er in Spaarnwoude twee teams van drie spelers.
Team 1 met Elly, Willem en Lina,
werd eerste met 77 schoten en
59 meter. Team 2 met Jan Sch.,
Sonja en Lia werd tweede met 85
schoten en 17 meter. Voor de PK
gooier was dit weer de dag om
zijn of haar kunnen te laten zien.
Het korte parcours was aan een
kant omgeploegd, om de glasvezel kabels voor bewoners in dit
gebied uit te breiden. De ballen
rolden daardoor minder goed, in
het lage gras ging het wat beter.
Op het straatparcours won Nico met 20 schoten en 100 meter,
Dirk tweede met 20–27 en Jan
St. werd derde met 24–118. Op
het bosparcours werd wederom
Nico eerste met 12 schoten en
45 meter, Ton werd tweede met
12–20 en Dirk derde met 13–34.
Zondag 29 november is er een
uitwisseling met de Jeu de Boulers. Meer informatie: telefoon
0255–518648 of 0255–515602.
Zie ook www.fullspeed.nl.

Maarten van Roozendaal
Liedjesprogramma ‘En
noem het maar vrienden’

Klaverjasdrive De Delta
IJmuiden - Donderdagavond 19
november is de jaarlijkse klaverjasdrive in De Delta, Rijnstraat 2
in IJmuiden weer gehouden. Het
was een drukke en heel gezellige drive. De winnaar is gewor-

den: de heer Otte met 5553 punten. Hij mocht de beker in ontvangst nemen. Deze klaverjasdrive met vele mooie prijzen
werd gesponsord door de Rabobank IJmuiden.

Grootse kienavond
bij Felison Brass
Velsen-Noord - Al jaar en dag
staat muziekvereniging Felison
Brass uit Velsen garant voor een
kienavond die bijna niet overtroffen kan worden.
Vele vrijwilligers zijn het hele
jaar bezig om de grote prijzentafels voor de kienrondes maar
zo veel mogelijk gevuld te krijgen. De overtreffende trap is wel
de loterij met vele luxe goederen en elektronica. De hoofdprijs
is geschonken door Muziekvereniging Felison Brass: een waardebon van 250 euro te besteden
bij Arxhoek Electronics in Velsen-Noord. Om de bezoeker van
op en top in kerstsfeer te brengen, zal een klein kerstensem-

ble van Felison Brass u verwelkomen in typische Charles Dickens stijl met traditionele kerstliederen. De entreekaartjes bedragen slechts 1 euro en zijn af
te halen in Velsen-Noord bij familie Joustra, Melklaan 47 of bij
mevrouw Prick: Kruisbeeklaan
14. In IJmuiden is dit familie Ruijgrok, Ahornstraat 24. Uiteraard
zijn er ook kaartjes te verkrijgen
aan de zaal.
De kerstkien vindt plaats op zaterdag 12 december in Dienstencentrum Watervliet, Doelmanstraat 34. Zaal open om
19.00 uur. Aanvang kienavond
19.30 uur. Zie ook www.felisonbrass.nl.

Nieuw boek van
Willem H. Moojen
IJmuiden - Naast het schrijven
van boeken over de Nederlandse
koopvaardij en dan voornamelijk
de geschiedenis van de schepen
en rederijen, is Moojen ook bezig
met een serie boeken waarin het
zeemansleven centraal staat.
‘Bakboord uit, de zeeman vertelt wederom’, is het derde deel
in deze reeks waarin Moojen in
woord- en beeld laat zien hoe
het zeemansleven zich afspeelde aan boord van Nederlandse
schepen. Een soortgelijk boek
‘Voor en Achter’ verscheen al
eerder. De verhalen nemen de
lezer mee terug naar de gloriejaren van de Nederlandse koopvaardij. De tijd nog van conventionele schepen met veel laadgerei en grote bemanningen. Het
499 brt coastertje dat zijn lading
ver het binnenland in kon vervoeren was nog een vertrouwd
beeld. Containervervoer was
net in opkomst en stukgoedla-

ding nog heel normaal. De ligtijden in havens waren veel langer
en daardoor ook meer tijd om
de wal op te gaan. Kortom een
tijd die achter ons ligt maar waar
menig zeeman nog met weemoed aan terug denkt. De zeelui nemen u mee op reizen naar
Afrika, Australië, Canada, Noorden Zuid-Amerika, het verre oosten en dichter bij huis in Europa. Ook het relaas van de ondergang van de Jacob Verolme,
varen bij Greenpeace, het varen
op een binnenvaarttanker en de
noodzaak van een zeemanshuis
komen aan de orde. Een mengeling van andere herinneringen
completeren het zeer rijk geïllustreerde boek tot een waar Nederlands maritiem document.
Moojen werkt momenteel aan
twee nieuwe boeken, waarvan de
eerste ‘Nederlandse Koopvaardij
in beeld 1970-1979’, in het voorjaar van 2010 zal verschijnen.

Velsen - Met zijn vorige programma won ’s lands beste liedjesschrijver Maarten van Roozendaal de Poelifinario, de prijs
voor het mooiste cabaretprogramma van het jaar. Om over
het grote succes van ‘Het Wilde
Westen’ heen te komen, moest
de kleinkunstenaar met iets heel
bijzonders komen. En dat is gelukt!
Met een vijfkoppige superband,
met onder andere de uit IJmuiden afkomstige Egon Kracht,
speelt hij op zondag 6 december
(14.30 uur) in de Stadsschouwburg Velsen een wonderschoon
programma vol bewerkte hoogtepunten, opgelapte pareltjes en
speciaal voor deze bezetting geschreven nieuw materiaal.
Muzikanten uit de omgeving maken furore in Nederlandse theaters
Ze zijn geboren en getogen in de
omgeving van Velsen, en maken
op dit moment furore in de Nederlandse theaters. Maarten van
Roozendaal (Heiloo) is de trotse

eigenaar van een goedgevulde
prijzenkast. Naast de Poelifinario mocht hij onder andere een
Edison, een Zilveren Harp en de
Annie M.G. Schmidtprijs in ontvangst nemen.
Egon Kracht (IJmuiden) werkt als
contrabassist al sinds 1997 met
Maarten van Roozendaal samen.
Daarnaast is hij artistiek leider
van het ‘Juttersfestival’ in Wijk
aan Zee. Gitarist Wouter Planteijdt (Haarlem) scoorde in de jaren negentig grote hits met zijn
band ‘Sjako’.
Met gitarist Marcel de Groot,
drummer Richard Heijerman en
Nico Brandsen (Kane, Ilse DeLange) op Hammondorgel en
Wurlitzer, brengen zij nu het
mooiste luisterliedjesprogramma
van het seizoen.
De toegang bedraagt 23,75 euro,
inclusief pauzedrankje en garderobe. CJP 3 euro korting.
Meer informatie en reserveren:
www.stadsschouwburgvelsen.
nl of via telefoonnummer 0255515789.

Gezellig winkelen
in Zeewijkpassage
IJmuiden - Zaterdag 28 november zal de Zwarte Pietenband
een sfeervol optreden geven in
winkelcentrum de Zeewijkpassage. Op zaterdag 5 december
komt Sinterklaas met zijn Pieten
de Zeewijkpassage een bezoek
brengen. Aan alle klanten deelt
de IJspiet dan Pepernoten-ijs uit
en kunnen uw kinderen op de
foto met Sinterklaas.
Ook bieden wij de komende weken wij alle verenigingen, stichtingen, scholen, vrije handelaren, hobbyclubs etc. de mogelijkheid om op een vrijdag of zaterdag in december in het druk-

bezochte winkelcentrum de Zeewijkpassage een marktkraam te
reserveren.
Wilt u iets verkopen voor een
goed doel of deze onder de aandacht brengen, wilt u graag uw
vereniging promoten en nieuwe
leden werven of wilt u graag uw
eigen gemaakte kerststukken
verkopen, dat kan voor slechts
35 euro per dag heeft u een twee
meter lange marktkraam tot uw
beschikking. Er zijn 14 kramen
beschikbaar op de komende december vrijdagen en zaterdagen
en de week voorafgaande aan
de kerst.

Ter Horst zesde
bij Gooilandtrophy
IJmuiden - Zaterdagavond deed
het danspaar Ton Jonkman met
Wilma Overeem van Danscentrum Ter Horst mee aan een landelijke N.A.D.B. wedstrijd in Hilversum. Zij dansten bij de senioren 1 C klasse en dit deden zij
zeer verdienstelijk.
Na het dansen van de voorronde, tweede ronde en de halve finale, bleek dat de juryleden dit
paar goed genoeg voor de finale vonden.
In de finale behaalden zij uiteindelijk de zesde plaats. Een goed
resultaat voor dit paar en alweer
de zevende week op rij dat leerlingen van danscentrum ter Horst
met een prijs naar huis gaan.
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Body Manager:
nieuw welness
concept

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010
Op 3 september ben ik door
burgemeester Peter Cammaert
beëdigd als gemeenteraadslid
voor de PvdA. De eerstvolgende
vergadering wordt al geleid door
de nieuwe burgemeester Franc
Weerwind: welkom in de dynamische wereld van de Velsense
gemeenteraad!
Ik kom net op stoom als Marcel van Dam de knuppel in het
hoenderhok gooit. Van Dam
heeft een boek geschreven:
‘Niemands land’. Zijn documentaire ‘De Onrendabelen’ was afgelopen vrijdag op tv. Komende
vrijdag volgt een tv-debat onder leiding van Paul Witteman.
Het gaat over de achterblijvers
in onze samenleving die niet op
eigen kracht de prestatiemaatschappij kunnen bijbenen. De
eerste reacties op van Dams visie zijn al binnen: statistieken
zouden verkeerd geïnterpreteerd zijn, de werkelijkheid zou
geweld aangedaan worden.
Het onderwerp raakt een van
mijn woordvoerderschappen: de
wet maatschappelijke ondersteuning (de WMO).
Doel van de WMO is ‘meedoen’.
Dat mee doen geldt voor iedereen, jong en oud, ongeacht
maatschappelijke of economische positie, ongeacht of iemand beperkingen ondervindt
of niet. De WMO is dan ook
vooral een participatiewet, geen
zorgwet.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de
WMO. Binnenkort wordt de uitvoering in Velsen geëvalueerd
door de gemeenteraad.
De discussie die van Dam aanzwengelt, maakt die evaluatie zeer actueel: hoe goed lukt
het in Velsen om iedereen mee
te laten doen? Het onderwerp
raakt de kern van de PvdA beginselen: ‘Voor de Partij van de

Arbeid staat... het recht op een
fatsoenlijk bestaan centraal. Een
bestaan dat een volwaardige
participatie in de maatschappij
mogelijk maakt, met ruimte voor
wie wil en waardigheid voor wie
niet kan.’
In ons nieuwe programma voor
de gemeenteraadsverkiezingen (3 maart 2010) schrijven
we: niemand staat aan de kant.
Daarmee benadrukken we dat
er werk aan de winkel is. Niet
iedereen heeft zelf de mogelijkheden om zijn of haar talenten
optimaal te ontplooien. Of om
zelf aan het werk te komen.
We gaan nog een stap verder.
De PvdA gelooft niet in een toeschouwerdemocratie waarin
burgers eens in de vier jaar hun
vertegenwoordigers kiezen en
dat daarmee de kous af is.
Burgers, ondernemers, politici, bestuurders zijn allemaal medeverantwoordelijk voor een fatsoenlijke en rechtvaardige samenleving. Bij de WMO evaluatie gaat het dus niet over de
vraag of de gemeente het goed
doet. Het gaat over de vraag of
wij het allemaal goed doen.
Kees Stapper, PvdA Velsen

Met Banketbakkerij
Schmidt naar de Sint

Driehuis - Met koffie en koek
worden ze ontvangen, de prijswinnaars
bij
Banketbakkerij Schmidt. Ondanks het mooie
weer komen ze alle 60 graag
even binnen, waar ze meteen
een letterlijk kijkje in de keuken
van al dat lekkers krijgen.
Konstanzia en Vincent Schmidt
kochten vorig jaar al 60 kaarten in voor de musical De Geheime Chocoladeletters van de
Sint, met Ron Boshardt in de RAI
in Amsterdam. Een musical met
zo’n naam is natuurlijk spekkie
voor je bekkie voor een banketbakker die graag zijn kleine klanten een plezier wil doen.
Klanten maakten in de periode
voor Sinterklaas bij hun lekkere aankopen kans op toegangskaarten voor drie personen. Zondagmiddag was het zover, kinderen groot en klein komen met
ouders of grootouders naar Banketbakkerij Schmidt. Een beet-

je opgewonden en gespannen,
want ze gaan allemaal met de
bus mee naar Amsterdam. Konstanzia begroet alle winnaars
enthousiast en nodigt ze uit in
de bakkerij.
Een enthousiaste vader staat in
de etalage te wijzen. ,,Mijn JoAnne wil altijd die Sinterklaas
chocoladelolly’s,’’ zegt hij. De
etalage trekt nog meer kijkers. Er
staan immers zulke lekkere dingen, een Pietentaart en prachtige, krullerige chocoladeletters.
De zonwering moet dicht, want
deze chocoladeletters zijn met
roomboter gemaakt en worden
daarom gauw zacht in het winterzonnetje. Als de grote blauwe
bus achteruit de Da Costalaan
insteekt, lopen de spanningen
op. Iedereen wil meteen de bus
in. Maar dat gaat niet door. Eerst
mag iedereen even voor de winkel op de foto. En dan: op naar
Sinterklaas.

The Body Manager heeft een alles in een concept: manicure,
pedicure, massage en afslanken
door middel van het Momentum
Bio-Hcg concept. Tijdens het afslanken is het nodig te ontgiften.Dit gebeurt met de ‘detox’
methode. Ontgiften is ook een
goed idee wanneer je moe bent
of veel stress hebt of niet lekker
in je vel zit. In zes behandelingen, 30 tot 40 minuten per keer,
kunt u goed ontgiften. Voor de
verzorging van handen en voeten wordt met de dierproefvrije
producten van het Amerikaanse merk O.P.I. gewerkt. De nagellak en verzorgende producten zijn uiteraard ook te koop.
Zowel behandelingen als producten zijn leuke cadeau-ideeën. Bij de eerste afspraak in de
feestmaand geeft uw ‘bodymanager’ u een cadeau: namelijk
een 30 minuten durende, heer-

Rebellies unplugged
in Café IJmuiden

Voetspecialist bij
Leemans Schoenen
IJmuiden - Woensdag 2 december brengt een voetdeskundige een bezoek aan Leemans Schoenen in IJmuiden. Er
wordt gratis een voetafdruk gemaakt en tekst en uitleg gegeven
over de werking van de Vibrionveer. Dit is een vervangingsmiddel van de klassieke steunzool.
In tegenstelling tot de rationele
steunzool, die vaak hard en statisch is, heeft de Vibrionveer een
verende werking. Deze activeert
de spieren en de bloedsomloop.
Het dagelijks elastisch verend op
natuurlijke wijze lopen zonder
vermoeidheid of pijnlijke voeten wordt hierdoor bevorderd.
Met name in Duitsland en Amerika heeft de Vibrionveer grote opgang gemaakt onder mensen met voetklachten en daaruit voortvloeiende rugklachten.
De veer verbetert op buigzame

IJmuiden - The Body Manager is een nieuw concept
binnen de ‘wellness’ sector.
Het bedrijf is opgericht door
Tanya Verhoef. Zij start per 4
december met de vestiging in
IJmuiden, aan Zeewijkplein
33.

wijze de stand en de holling van
de voet. De gevoelige voorvoet
wordt extra door verende kupolen ondersteund en de voet kan
weer natuurlijk afrollen. De pijn
neemt door deze behandeling af
en spieren en banden worden
weer krachtiger. Ook wordt door
het verende effect bij iedere stap
de totale voetvlakte gemasseerd
wat een goede doorbloeding bevordert. Bijkomend voordeel van
de Fussgold Vibrionveer is het
handzame formaat: de Zweedse vinding past in bijna alle modeschoenen. Mensen met voetklachten en uiteraard ook belangstellenden kunnen zich uitvoerig laten informeren over deze Zweedse uitvinding. Het advies van de specialist is gratis. U
wordt wel verzocht van tevoren
een afspraak te maken via 0255511117.

IJmuiden - Zaterdag 28 november treedt Rebellies unplugged
op in Café IJmuiden aan de Willem Barendszstraat 21 in IJmuiden. Vanaf 21.00 uur kan er in
dit donkerbruine café, alwaar
de geur van zware shag nog altijd in het vloerhout zit, genoten
worden van het aanstekelijke repertoire van Rebellies, dat doorgaans door de speakers knalt,
maar nu op een gemoedelijke
wijze gepresenteerd zal worden.
Voor dit unplugged optreden is
de enigszins onstuimige drummer Piet Mooij getemd tot een
tamme trommelaar, zal bassist
Bas van Geldorp een toontje lager moeten spelen en is gitarist
Marco Otter slechts aangewezen
op het niets verhullende geluid
van zijn akoestische gitaar.
Dit alles wordt dan weer overstemd door de nachtegaal van
de band, Peter de Haas, die naar
verwachting alle registers open
zal gooien om de harten van de
liefhebbers sneller te doen kloppen.
Het repertoire van Rebellies bestaat uit covers uit de verre & re-

cente historie. Tijdens optredens
passeren nummers van onder
andere CCR, Golden Earring, ZZ
Top en vele anderen.
Ook oude Rock & Roll Classics
van The Beatles, Rolling Stones
& Chuck Berry zullen de revue
passeren en zelfs een klein soulachtig uitstapje wordt niet geschuwd. Voor deze unplugged
sessie zijn de arrangementen
van diverse nummers op een
verrassende wijze aangepast.

lijke ‘hot stone’ massage. Voor
ontspanning of bij rug- en nekklachten kunt u hier terecht voor
klassieke massage en ‘hot stone’ massage in diverse vormen:
voor het lichaam, hoofd, handen
en voeten. Ook is er een heerlijke massagebank waarop u tot
rust komt. De Sqeeze geeft een
voetmassage, fantastisch voor
vermoeide voeten. Met rug- en
nekklachten kunt u bij The Body Manager ook terecht bij de
arts voor orthomanuele geneeskunde. In de komende maanden
worden de mogelijkheden van
The Body Manager nog verder
uitgebreid. Er is altijd een ‘bodymanager’ om u van dienst te
zijn. Alle behandelingen vinden
op afspraak plaats. U kunt binnen lopen voor informatie of om
een afspraak te maken. The Body Manager is bereikbaar via 0642748933 of kijk op www.TheBodyManager.com voor aanbiedingen of de advertentie in deze krant.
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De Drankenier
bestaat 5 jaar

RiCa’s Toys breidt assortiment uit

‘Bblocks is hét cadeau
voor de feestdagen’
Santpoort-Noord - De webshop
RiCa’s Toys die in juni live is gegaan met een ruim assortiment
aan gezelschapsspellen, heeft
haar assortiment uitgebreid. Op
www.ricastoys.nl kunt u nu ook
Lego, baby-en peuterspeelgoed
en Bblocks bestellen. Bblocks
zijn houten bouwplankjes waarmee kinderen kunnen bouwen.
Deze bouwplankjes zijn tijdloos
houten speelgoed. Er zijn talloze
variaties in bouwwerken mogelijk, van torens tot bruggen. Bouwen met blokken leert kinderen
hun fantasie te gebruiken. Naast
fantasie is voor het stapelen van
de houten blokjes concentratie
en coördinatie nodig. Bblocks
zijn lichte platte blokjes van ongelakt grenenhout in één formaat. De bouwplankjes hebben
een speciale verhouding tussen
lengte, breedte en dikte: 1:3:15.
RiCa’s Toys heeft naast verschillende verpakkingshoeveelheden

(van 100 stuks tot 1000 stuks)
ook een leuke knikkerbaan van
Bblocks beschikbaar.
Het assortiment baby-en kinderspeelgoed bestaat uit onder
meer rammelaars, wiebeldieren en het betere houten speelgoed, zoals loopfietsen van het
merk I’m Toy. Ook voor dit assortiment geldt dat er naast het
assortiment opgenomen in de
webshop, ook veel op aanvraag
leverbaar is! Het voordeel van RiCa’s Toys is dat uw bestelling in
de regio rondom Santpoort gratis thuisbezorgd wordt en dat
er ook onder schooltijd en ’s
avonds bezorgd kan worden. U
kunt dus op een makkelijke manier uw inkopen doen. Ook kan
RiCa’s Toys uw pakjes ingepakt
en al leveren.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.ricastoys.nl, email:
info@ricastoys.nl of bellen met
06-41465439.

Ambachtelijk bereide
vis bij G. Broek & Zn.
IJmuiden – Zalmrokerij G. Broek
& Zn. is het enige bedrijf in de
wijde omgeving en waarschijnlijk zelfs in het hele land, waar de
zalm nog op ambachtelijke manier wordt bereid. En dat proef je.
De klanten komen dan ook van
heinde en ver, om juist hier de
overheerlijke zalm te kopen.
,,Het roken gebeurt hier niet
computergestuurd, maar op gevoel en de zalm wordt drooggezouten’’, vertelt Cor Broek. ,,In de
fabriek wordt de zalm in een pekelbad gegooid, die zuigt zich
dan helemaal vol. Dat weegt mee,
onze zalm heeft een eerlijker gewicht. De fabriek kan twee rooksels per dag maken ons proces
duurt drie dagen en dat is heel
arbeidsintensief.’’ Hij vervolgt:
,,Je moet liefde voor het vak hebben. En een vrouw die hard meewerkt, want alleen redt je het
niet’’. Vermaard zijn de ‘Broeksdoe-het-zelf-zalmsaladepakket-

ten’. Die bevatten naast zalm ook
Hollandse garnalen, gerookte
palingfilet en krabsalade. Dit jaar
zit er ook een gerookte makreel
bij en ze zijn goedkoper dan vorig jaar. Voor 40 euro kunnen er
wel zes mensen van eten. De
klant neemt het als pakket mee,
en het past makkelijk in de koelkast. Wel graag even van te voren bestellen alstublieft.
Op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag is er heerlijke haring verkrijgbaar en elke
donderdag, vrijdag en zaterdag
wordt er vis gebakken.
Onder andere tong en poontjes,
in de boter en in het koekenpannetje gebakken.
De rokerij is open van dinsdag
tot en met vrijdag van 8.00 tot
15.00 uur, op zaterdag van 8.00
tot 12.00 uur. Het adres is Rondweg 14, telefoonnummer: 0255
516914. Het motto is: kwaliteit
wint altijd!

Kerstmodeshow
bij Jacky Hart Mode
IJmuiden – Op 8 december is
er bij Jacky Hart een speciale
Kerstmodeshow. Deze wordt op
een bijzondere manier vormgegeven. ,,Vragen die jaarlijks terugkeren zijn: wat trek ik aan en
wat eten we met Kerst?’’, vertelt
eigenaresse Jacomien Stokman.
,,Verder houden mensen zich bezig met de uiterlijke verzorging
en de sfeer in huis. Daarvoor
doen wij wat suggesties en zo
kunnen zij alvast in de stemming
komen.’’ Dit gebeurt met medewerking van diverse collega’s uit
de Kennemerlaan. Wie niet zelf
achter het fornuis wil staan met
Kerst, kan prima terecht bij Korf
Catering. Jan Korf verzorgt die
avond de hapjes. Abelia verzorgt
de aankleding en laat met mooie
stukken zien wat er allemaal mogelijk is. Wie met de handen in
het haar zit moet goed opletten. De hairstylisten van Creations verzorgen namelijk de kapsels van de modellen. En dan is
er nog overbuurman Jan Klinge
van Groeten uit IJmuiden, die de
fotografie verzorgde. Daar kunnen mensen terecht voor het laten maken van een persoonlijke

kerstkaart. En er is natuurlijk veel
mode van Jacky Hart. De klanten worden rond de kerstperiode in twee groepen verdeeld.
Eerst zijn daar de dames die op
chic willen. Voor hen zijn er leuke cocktailjurkjes en mooie galajurken. Daarnaast zijn er de
vrouwen, die wel wat nieuws
aan willen schaffen maar die het
kerstfeest in huiselijke sfeer vieren. Voor hen zijn er basic jurken in het paars, zwart of grijs.
Die kunnen feestelijk gemaakt
worden met een mooie ketting
of shawl. Daar is volop keuze in,
trouwens ook een leuke tip voor
onder de kerstboom. Tevens zijn
er in het oog springende stretch
jurken van kant, met of zonder
mouw. Een mooie witte blouse
met aparte details zoals wijd uitlopende mouwen, staat tijdens
Kerstmis mooi op een zwarte broek of rok en kan daarna
heel goed in combinatie met een
jeans gedragen worden.
Kaarten voor deze speciale modeshow zijn voor vijf euro verkrijgbaar bij Jacky Hart aan de
Kennemerlaan 96, telefoon 0255517494.

Cadeaus in Wereldwinkel
IJmuiden – December is cadeaumaand bij uitstek. In de
Wereldwinkel vind je producten
die je nergens anders vindt. Elke aanschaf is directe steun aan
de makers van de producten. En
wie het dit jaar eens niet in elektrische apparaten en speelgoed
zoekt, zal hier zeker slagen. Wereldwinkel IJmuiden is elke zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur
open en te vinden op de hoek
Lagerstraat/Stolstraat, nabij het
stadhuis. De Wereldwinkels en
import organisatie Fair Trade halen hun producten rechtstreeks
uit diverse (derdewereld)landen.
Of het nu gaat om koffie, thee,
chocolade, kunst, houtsnijwerk,
tassen, speelgoed et cetra. Het
zijn stuk voor stuk voorbeelden
van eerlijke handel. Dat wil zeggen een eerlijke prijs voor het
product, voorfinanciering en niet
alleen de makers maar de gehele gemeenschap profiteert van
de hogere prijs. Hoger dan de

wereldmarktprijs want die dekt
in veel gevallen iets meer dan
de onkosten van de producenten. Dit jaar bestaat eerlijke handel 50 jaar en bestaat de landelijke organisatie van Wereldwinkels 40 jaar.
De IJmuidense Wereldwinkel is
een van de oudste en zit nu in
het 39ste jaar. Van al deze heuglijke feiten profiteert de klant met
een aantal aanbiedingen met 40
tot 50 procent korting. Wereldwinkel IJmuiden is een vrijwilligers-organisatie waar plaatsgenoten belangeloos hun tijd in
steken. Zij hebben veel kennis
van en informatie over het gehele vraagstuk van armoede in
de wereld, honger, uitbuiting en
eerlijke handel voor handen.
Een overzicht van de vele cadeauproducten is te vinden in
de folder van Fair Trade/Wereldwinkels die op zaterdag af te halen is en op verzoek wordt toegestuurd.

IJmuiden - Het is alweer vijf jaar
geleden dat Ron Wilmink besloot
de stoute schoenen aan te trekken en slijterij De Drankenier
over te nemen. In die vijf jaar
heeft Ron de winkel weten om
te toveren in een sfeervol, uitnodigend en goedlopende slijterij. Veel IJmuidenaren, maar ook
steeds meer mensen van buiten
onze gemeente weten De Drankenier te vinden, wat een grote
vaste klantenkring heeft opgeleverd. Uiteraard heeft Ron het
niet allemaal alleen kunnen realiseren. Zonder onder andere
zus Kitty Wilmink en onmisbare kracht Tom Stellingwerf had
de eigenaar er momenteel niet
zo sportief en uitgeslapen uitgezien. ,,Hun hulp in de winkel is de
afgelopen jaren echt onmisbaar
geweest”, aldus Ron. De dankbare blik in zijn ogen zetten deze woorden kracht bij. Aangezien een ‘jarige’ hoort te trakteren, ontvangen zijn klanten de
komende weken een kleine attentie. Naast deze attentie zijn
er meerdere goede redenen om
De Drankenier de komende weken te bezoeken. Zo loopt er tot
16 december een actie die u niet
mag missen. Een aantal heerlijke wijnen, spannende likeuren
en enkele sprankelende champagnes zijn flink afgeprijsd. Met
de knusse sinterklaasavond in
het vooruitzicht is dit een ideale gelegenheid om uw favoriete
drank voor een spotprijs in handen te krijgen. Zo kost bijvoorbeeld bij aanschaf van een doos
(zes flessen) Vieilles Vignes, de
zesde fles slechts 5 eurocent!
De Vieilles Vignes is een dieprode wijn van de Cote du Rhône met een volle, fruitige smaak
en heerlijke afdronk. Na het vertrek van de goede Sint zal slijterij De Drankenier in het teken
van de kerst komen staan. Uiteraard zal Ron dan wederom uitpakken met spectaculaire acties.
Veel meer wil hij hier momenteel
nog niet over kwijt. Wat Ron wel
reeds wil onthullen is dat slijterij
De Drankenier op 24 december
zal worden vereerd met het bezoek van twee charmante kerstvrouwen. Geruchten gaan dat dit
de enige en echte kleindochters
zijn van de onvervalste Kerstman
uit Lapland.
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Zwarte
pietengym

Sinterklaas komt naar
Kop van de Haven
IJmuiden - Sint weet wel wat
lekker is. Onlangs bezocht hij
met twee Pieten restaurant Kop
van de Haven voor een heerlijke
vismaaltijd.
Sinterklaas liet zich meteen
graag strikken voor een bezoekje waarbij kinderen heel wel-

kom zijn. Zaterdag 28 november is hij vanaf 10.30 uur voor alle kinderen in Kop van de Haven.
Kinderen mogen allemaal komen voor een foto, een praatje
of een vraag aan Sinterklaas. En
natuurlijk brengt Sint voor ieder
kind een cadeautje mee.

Velsen-Noord toch stiefkindje?

Bijna geen muziek bij
intocht
NieuwsSinterklaas
uit de

IJmuiden - Donderdag 3 december kunnen alle aanstaande zwarte pieten zich bij de
Dwarsligger uitleven met rennen en klimmen. ‘Alle zwarte
pieten moeten gymen, dat is nodig voor het klimmen’, zo luidt de
beginzin van een bekend Sinterklaasliedje. Bij de Spelletjesparade in de Dwarsligger veranderen alle kinderen op donderdag 3 december in zwarte pietjes en ze kunnen lekker rennen
en klimmen. Oftewel, even alle
Sinterklaasspanningen eruit. Deze activiteit is voor alle kinderen
in de basisschoolleeftijd. Kinderen verzamelen om 16.00 uur bij
De Dwarsligger, dan lopen ze
samen naar de Kruisbergzaal.
Om 17.30 uur zijn ze terug bij De
Dwarsligger. Kosten bedragen 1
euro. Voor info: buurtcentrum De
Dwarsligger, 0255-512725.

Weergaloos
Kijk Uit

IJmuiden - De aanloop voor het
schaakduel van Kijk Uit tegen
schaakclub Lasker was niet echt
gelukkig te noemen, een dag
van te voren was vaste teamspeler Sjef Rosier genoodzaakt af te
zeggen, zodat de hele teamopstelling omgegooid moest worden. Gelukkig was Egbert Mulder bereid om in te vallen. Gregory van den Ende zette de toon
door met zwart van Willem van
de Berg te winnen. Daarna was
het Louw Post die de krakkemikkige koningsstelling van zijn tegenstander opblies. Egbert Mulder zorgde voor euforie door 30 op het bord te noteren. Egbert,
al snel in de partij met een pionnetje meer, won de enerverende strijd in het centrum. Floor
Schoone ging in het eindspel tegen Jolanda Vos onderuit. Daarna leken de punten wel een
beetje vergeven voor Kijk Uit 3
want de standen op de andere
borden was zorgelijk te noemen.
Maar René Koens kreeg plotseling het initiatief, stond gewonnen maar moest in remise berusten door eeuwig schaak. Guido de Waal, zeer sterk spelend
in de openingsfase, moest zich
toch gewonnen geven tegen de
sterke Cor Leijen. Het fenomeen
Patrick de Koning (foto) zette de
kroon op de avond. Onder de
verbaasde blik van uw verslaggever won Patrick een volle toren en was de race gelopen. Wim
Geels wist in een zwoegpartij remise te behalen. Alles bij elkaar
is dit een prachtige teamprestatie. Met de overtuiging dat succes talent voortbrengt en niet
andersom, moet dit toch wel een
heel mooi schaakseizoen worden. Zie ook www.schaakclubkijkuit.nl.

Belangstelling boek Wim
Spruit overweldigend
Velsen-Noord - De belangstelling voor het pas verschenen boek ‘Dit was Beverwijk’
van oud-Velsen-Noorder Wim
Spruit en de gelijknamige fotoexpositie in het Kennemer Theater is overweldigend. De tentoonstelling in de foyer van het
Beverwijkse theater van historische foto’s van het Prentenkabinet Van der Linden trok dagelijks
veel bezoekers, enkele honderden in totaal.
Op het boek van oud-journalist

Seniorencomplex De
Planeet opent de poort
IJmuiden - Donderdag vond de
feestelijke opening plaats van
het nieuwgebouwde seniorencomplex De Planeet aan de Eenhoornstraat. Directeur Cor Mooy
van Panagro Vastgoed, wethouder AnneMieke Korf van de gemeente Velsen en directeur Ted
Kuné van Woningbedrijf Velsen
ontsloten het gebouw op speelse
wijze. Daarna klonken aanstaande bewoners en genodigden op
een goede toekomst voor het gebouw en zijn bewoners.
In zijn toespraak ging Ted Kuné in op het belang van nieuwbouw in Velsen, zoals de projecten De Planeet, De Meteoor en
De Binnenhaven. Belangrijk voor
het aanjagen van de dynamiek
van de locale woningmarkt, in
het bijzonder voor de doelgroe-

pen ouderen en gezinnen.
Het projectenprogramma is
kostbaar. De verkoop van woningen uit de voorraad van Woningbedrijf Velsen draagt in belangrijke mate bij aan de financiering ervan. De huidige economische situatie beïnvloedt de keuze van de potentiële kopers. Mogelijk moeten zij het programma
bijstellen.
De Planeet telt 47 ruime huurappartementen, bestemd voor
senioren ouder dan 65 jaar en
voor door Zorgloket geïndiceerde woningzoekenden. De woningen voldoen aan de eisen van
Woonkeur, hebben vloerverwarming en een warmte-terugwinsysteem, dat voor een flinke CO2
reductie zorgt. Er zijn nog enkele
appartementen vrij.

IJmuiden – Zaterdag 28 november houdt Velsen voor de Derde
Wereld een oude spullenmarkt
in het Solidariteitsgebouw aan
de Eenhoornstraat.
Omdat de marktopbrengst dit
kalenderjaar lager was dan voorgaande jaren wordt dit keer het
geld verdeeld over alle projecten die dit jaar gesteund werden, zoals onder andere voedselhulp in Sri Lanka en Niger en

zonne-energie in Gambia. Verder
zijn er in diverse landen projecten op het gebied van microkrediet, hulp bij onderwijs en medische zorg. Tijdens de markt geven vertegenwoordigers voorlichting over de voortgang in de
projecten.
Ook is er een diapresentatie. De
markt is van 09.30 tot 12.30 uur.
Meer informatie: www.velsen3dewereld.tk
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Velsen-Noord - Ondernemersvereniging Velsen-Noord is niet
blij met de samenwerking met
de gemeente. Bij de intocht van
Sinterklaas waren afspraken gemaakt over het openen van de
stroomkast bij de muziektent op
het Stratingplantsoen.
Tot grote ontsteltenis van de
Werkgroep Sinterklaas kwam er
niemand van de gemeente om
de stroomkast te openen. Dat
zou dus betekenen: geen muziek
bij de intocht. Tot half elf is geprobeerd de betreffende ambtenaar te pakken te krijgen, maar
zonder resultaat. Zelfs de politie spande zich in om hem te
vinden. Gelukkig bood een bewoonster van De Schulpen uitkomst door stroom uit haar woning aan te bieden.
Na de intocht meldden twee storingsmonteurs van de gemeente zich dat zij geen sleutel konden vinden.

Nieuws
uit de en
z
i
u
h
t
buur
Nieuws voor
de schoter?

info@deschoter.nl

Leo Aardenburg, voorzitter van
Ondernemersvereniging VelsenNoord zegt: ,,Het is erg frustrerend en niet plezierig als zulke
dingen gebeuren. Ik heb al eerder aan de gemeente gevraagd
of ik de sleutel kan krijgen, maar
ze zeggen daar niet aan te beginnen. Voor mij is het weer een
bevestiging dat Velsen-Noord
het stiefkindje van de gemeente
Velsen is. Gelukkig hebben de
kinderen er niets van gemerkt.
Sinterklaas werd zaterdag na
aankomst met de stoomtrein
ontvangen door vele kinderen
met mooie rode ballonnen. Na
de rondgang per koets en het
(muziek)feest op het Stratingplantsoen ging Sint ‘s middags
naar De Mel om verder feest te
vieren met de kinderen. Dankzij vrijwilligers, De Mel, ondernemersvereniging Velsen-Noord en
de mevrouw van de stroom werd
het toch nog een feestelijke dag.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

en oud-wethouder Wim Spruit
is een enorme run ontstaan. Het
boek – 160 bladzijden, ruim 600
foto’s, groot formaat – is voor zover de voorraad strekt behalve in
Beverwijk ook te koop in VelsenNoord, bij Kennemer Lichtdruk
op de hoek van de Wijkerstraatweg-Duinvlietstraat.
Het boek kost 19,50 euro. Van
de luxe uitgave zijn geen exemplaren meer te koop, die zijn uitverkocht. Voor meer informatie
www.spruitpr.nl.
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Beker voor Dance
& Ballet Company

Masja
Hooiveld
judokampioen
Velserbroek - Tijdens een groot
judotoernooi in Leimuiden zondag is judoka Masja Hooiveld
van Oyama Velserbroek kampioen geworden in de categorie 20 kg. Een tweede plaats werd
behaald door Bart Bosman (28 kg) en een derde plaats werd
behaald door Semme Roest in de
categorie - 35 kg.

Velsen - Zondag 15 november
kwamen in Steenwijk de beste teams uit Nederland samen
om na zes voorrondes de laatste
concurrentie uit te schakelen.
Van de Dance & Ballet Company
waren er twee teams: D-United,
16-18 jaar, en Inside Out, 18+.
D-United liet weten dat ze er waren, ze beten het spits geweldig
af. Op- en aanmerkingen van de
jury waren mild, helaas net geen
podiumplaats, maar vele teams
lieten zij achter zich.
Inside Out is vorig jaar kampioen geworden in de B-categorie.
Deze groep, 18+, kwam daarom
dit jaar bij de zwaarste A-categorie terecht en had zichzelf als
doel gesteld wederom een beker
mee naar huis nemen. De choreografie was duidelijk anders dan
die van de concurrenten. Te beginnen met het stuk van de Lion King, gewaagd en heel uitdagend als apen en leeuwen op het
toneel. Lyrical hiphop, old school
en new styles hiphop werden
daarna in rap tempo afgewisseld, zoals bij geen enkele andere groep zo goed ten uitvoer gebracht.
Geen strafpunten: zuiver dans,

gevoel voor muziek, uitstralen
van plezier en teamwork op het
toneel, was de mening van de jury. Blij verrast werden zij als laatste het toneel op geroepen en
kregen zij de grootste beker van
allen.
De Dance & Ballet Company heeft nog twee andere wedstrijdteams waarvan er een in de
voorrondes is uitgeschakeld. Deze groep is vorig jaar gestart en
bestaat uit kinderen in de leeftijd van 8 en 9 jaar. Het nieuwste team, 10- en 11-jarigen staat
te popelen om ook mee te mogen doen in het grote geweld, de
strijd om de bekers.
Dance & Ballet Company staat in
de regio bekend om de gedegen
klassieke technieklessen en de
vele mogelijkheden daarin. Niet
te vergelijken met de populariteit
van de streetdance: ook daar is
weldegelijk een gedegen ondergrond nodig om in je hobby een
fijne uitdaging te vinden.
Groepen als D-United en Inside
Out geven de meer gemotiveerde en getalenteerde leerling de
mogelijkheid verder te gaan dan
een uurtje lekker dansen in de
week.

Sinterklaas ook
naar Velserbroek

1e dan voor
Elkan van Dijk
Velserbroek - Op zaterdag 14
november is Elkan van Dijk van
Oyama geslaagd voor zijn 1e dan
Jiu Jitsu. De Velserbroeker wist
al zijn kata’s probleemloos uit
te voeren. Het centrale Jiu Jitsu
examen werd afgenomen in Beverwijk

Sinterklaasbingo

Santpoort-Zuid - Bij de Vereniging Santpoorts Belang is op vrijdagmiddag 4 december de traditionele Sinterklaasbingo, waar
weer om vele leuke prijzen gespeeld kan worden. De aanvang
van de bingo is 14.00 uur en de
entree evenals het eerste kopje
thee/koffie zijn gratis. Iedereen is
van harte welkom in ’t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201, Santpoort-Zuid. Zie
ook www.santpoortsbelang.nl.

Velserbroek - Op zaterdag 28
november brengt Sinterklaas samen met zijn gevolg van Zwarte
Pieten een bezoek aan Winkelcentrum Velserbroek. Om 11.00
uur komt de Sint aan in het winkelcentrum en vervolgt zijn weg
door het centrum naar het Polderhuis Vervolgens zal Sinterklaas, rond 11.45 uur, de kinderen in Velserbroek toespreken in
het Polderhuis. Vanaf 12.30 tot
15.00 uur is er in die zelfde zaal
het Klim- en Klauterpaleis waar
de kinderen zich kunnen vermaken op alle spellen en springkus-

sens die Sint heeft laten komen.
Sinterklaas neemt van 14.00 tot
15.00 uur alle tijd voor de kinderen in Velserbroek, want dan zal
hij plaatsnemen op een podium
middenin het Winkelcentrum.
Sinterklaas zou het fijn vinden als
het heel gezellig wordt dus kom
je ook? Alle informatie is na te lezen op de website van Dorpsvereniging Velserbroek www.dorpsvereniging-velserbroek.nl.
De Sint bedankt het Polderhuis,
de sporthal, Winkelcentrum Velserbroek en Dorpsvereniging
Velserbroek voor hun hulp.

Vijfde symfonie Carl
Nielsen in Dorpskerk
Santpoort-Noord - Donderdagavond 26 november om 20.00 uur
presenteert ds. Wim Brouwer de
vijfde symfonie van Carl Nielsen
in de Dorpskerk van SantpoortNoord, Burg. Enschedélaan 65.
Met het oog op de akoustiek
wordt de lezing-met-muziek in
de kerkruimte gehouden.
De muziek van de Deense componist Carl Nielsen (1865–1931)
is bij een groot publiek nog niet
zo bekend, hoewel zijn werk de
laatste jaren steeds vaker wordt
uitgevoerd. Hij componeerde
koorwerken, kamermuziek, opera’s (onder meer ‘Saul en David’), concerten en symfonieën.
Zijn muziek heeft vaak een spi-

rituele achtergrond, omdat voor
hem muziek uitdrukking gaf aan
het leven.
Op deze avond maken we kennis
met zijn vijfde symfonie, die uitdrukking geeft aan allerlei krachten die met elkaar in strijd zijn.
Chaos en orde, goed en kwaad,
licht en donker: dit en meer kan
men terughoren in deze fascinerende muziek, die klassiek en
modern tegelijk is. We bespreken met elkaar wat we er zelf in
horen, en volgen de muziek stap
voor stap.
Toegang, inclusief koffie of thee,
5 euro. Contactpersoon: A. Tijssen-Wilbrink, telefoon 0235377370.

Tentoonstelling
Terpen Tijn geopend
Driehuis - De amateur tekenen schildervereniging Terpen
Tijn uit Driehuis exposeert tot 5
maart 2010 in Zorgcentrum Huis
ter Hagen aan de Lodewijk van
Deyssellaan.
Zaterdag heeft de burgemeester
van Velsen, de heer Weerwind,
de tentoonstelling onder een ruime belangstelling geopend. Er
zijn 85 schilderijen te bezichtigen
in de gangen van het zorgcentrum en het is weer een mooie
uitstalling geworden. Annemarie Bleeker, jury-lid en beeldend
kunstenaar, maakte de zes prij-

zen tijdens de opening bekend.
De eerste prijs ging naar Marry
Rietkerk met het schilderij ‘Klaprozen’. Tweede en derde prijs waren resp. voor Anita van Diepenbeek en Fia Witte. Eervolle vermeldingen kregen schilderijen
van Jos Kruiten, Mine Bonekamp
en Margreet de Vries.
Naast de prijzen van de vakjury
kan het publiek komende maanden ook stemmen op een favoriet schilderij. Wie het winnende schilderij toegewezen krijgt
wordt 5 maart door middel van
loting duidelijk.

Pianorecital in
‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Vrijdag 27
november om 20.15 uur treden in
’t Mosterdzaadje de violiste Ksenia Beltiukova en de pianist Vital Stahievitch. Een duo dat grote furore maakt in Nederland. Op
het programma Beethoven, Pijper, Prokofiev en Strauss.
Deze jonge musici uit Wit-Rusland werden geselecteerd voor
de finale van het Vriendenkrans
Concours en het Debuut, waardoor zij de komende periode in
11 grote concertzalen in Nederland zullen optreden. Tevens
werden ze afgelopen zomer bij
deelname aan de ‘International
Holland Music Sessions’ in Bergen geselecteerd voor het programma ‘New Masters on Tour’
2010-2011. Dit betekent dat ze
zowel in binnen – als buitenland

heel wat concerten zullen gaan
geven. Nu gelukkig nog te horen
in ’t Mosterdzaadje.
Een jaarlijks terugkerend feest in
’t Mosterdzaadje is de komst van
de pianiste Hanneke de Heer.
Voor het concert op zondag 29
november om 15.00 uur heeft zij
weer een prachtig programma
samengesteld met werken van
Bach, Beelhoven, Franck, Chopin, Rachmaninov, Debussy en
Granados.
Hanneke de Heer opent met
de monumentale Chromatische
Fantasie en Fuga van Bach. Een
dijk van een stuk dat volgens de
pianiste veel te weinig wordt uitgevoerd. ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Toegang is gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
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Humanitas is op
zoek naar vrijwilligers

Strawberries
speelt gelijk
Driehuis - Strawberries heren
1 heeft afgelopen zondag het
thuisduel tegen Muiderberg niet
winnend kunnen afsluiten. In
een op en neergaand duel werd
de uitslag 3-3. Nog voordat iemand van de thuisploeg de bal
had aangeraakt, stond Muiderberg al op voorsprong. Niet veel
later werd de stand 0-2 en leek
het erop alsof Strawberries een
heel erg moeilijke middag tegemoet zou gaan. Verdediger Floris Welman scoorde de aansluitingstreffer. Een strafcorner benutte hij met een sleeppush. Ook
de gelijkmaker viel uit een strafcorner. Waar het de bedoeling
was om een variant te spelen,
ramde Bas van Faassen de afgeslagen bal in de verre hoek. Dit
doelpunt viel vlak voor rust en
daarmee gingen de aardbeien
vol vertrouwen de pauze in. In de
tweede helft werd de wedstrijd
iets chaotischer. Kansen waren er voor beide ploegen, maar
werden niet benut. Strawberries
kwam toch op voorsprong, het
scoorde opnieuw via een strafcorner. Finn van Leeuwen scoorde tot zijn grote opluchting zijn
eerste doelpunt van het seizoen.
Dit was het teken voor Muiderberg om alles of niets te spelen.
Immers, een plek in de subtop
van de competitie stond op het
spel. Een iets te enthousiast aanvallend Strawberries kwam achterin in de minderheid te staan,
waardoor het opnieuw gelijk
werd. Net als vorige week tegen
Westerpark was de slotfase zeer
spannend. Beide ploegen kwamen echter niet meer tot scoren. Zodoende eindigde de wedstrijd in een terecht gelijkspel.
De laatste wedstrijd van Strawberries die in een gelijkspel eindigde, was vorig seizoen thuis
tegen Heerhugowaard. Toen
werd het 0-0. Vorige week donderdag werd het restant van de
gestaakte wedstrijd tegen Hermes uitgespeeld. De meest opvallende speler van de wedstrijd
was Bas van Faassen. Hij scoorde twee keer bij het restant en
speelde een zeer goede wedstrijd. Eindstand van het complete duel: 6-1. Strawberries staan
nu op de zesde plaats, acht punten achter de promotieplekken.
(Finn van Leeuwen)

Velsen
Centraal

IJmuiden - Het dagelijkse tvprogramma Velsen Centraal op
Seaport TV is elke dag om 17.00
en 21.00 uur te zien. Op vrijdag
27 november starten afwisselend
twee programma’s, die de gehele week iedere dag uitgezonden
worden. Komende week zijn de
fractievoorzitters van CDA, Velsen Lokaal en ChristenUnie de
studiogasten. In het andere programma spreekt eindredacteur
Jac. Zuurbier met de directie van
de SC Telstar.

Week van de Jeugdzorg
in het Spalier gevierd
Santpoort-Noord - In het kader van de Week van de Jeugdzorg organiseerde OCK het Spalier met andere jeugdzorginstellingen in Noord-Holland en de
provincie diverse activiteiten om
Jeugd & Opvoedhulp positief onder de aandacht te brengen.
Er werd ongelooflijk veel leuks
georganiseerd: van een tekenen verhalenwedstrijd voor kinderen, optredens van Hakim van
Sesamstraat tot een theatersportclinic voor Oudere Jeugd
en stages voor bestuurders. Ook
de andere Provincies bruisten
van de activiteiten.
De locaties Haarlem, Heemskerk
en Santpoort-Noord van OCK
het Spalier hielden Open Dagen voor iedereen die een ‘kijkje achter de schermen’ wilde nemen. De opkomst was groot. Belangstellenden woonden diverse presentaties bij en stelden vele vragen over behandelgroepen,
hulpvormen en disciplines. Vooral de rondleidingen die jongeren zelf gaven, om hun tijdelijke
woonplek te laten zien, maakten
veel indruk.

Gedeputeerde Jeugdzorg, Sascha
Baggerman bracht een bezoek
aan locatie Santpoort-Noord om
mee te helpen met de kinderactiviteiten. Daarnaast reikte zij ceremonieel een cheque uit aan
Marion Reuvers van het Nationaal Fonds Kinderhulp.
De provincie heeft dit jaar een
noodfonds pleegzorg opgericht,
dat is bedoeld voor bijzondere
kosten die pleegouders moeten
maken en die niet worden gedekt door de pleegzorgvergoeding die pleegouders standaard
krijgen. Het noodfonds werd
middels overhandiging van de
symbolische cheque, ondergebracht bij het Nationale Fonds
Kinderhulp. In 2010 wordt actief
gezocht naar extra fondswerving om de continuering van dit
noodfonds te garanderen. Landelijk is er een nieuwe wet in de
maak die de juridische positie
van pleegouders moet versterken. Ook in dat kader heeft het
programmaministerie van Jeugd
en Gezin het voornemen geuit
om de reguliere pleegzorgvergoeding te verhogen.

Ingezonden brief
Het is november! In de tuin hangen vetbollen en zijn de voederkokers gevuld. Koolmeesjes,
pimpelmeesjes en mussen doen
zich te goed aan al dit voer. Op
de grond lopen duiven, merels en andere vogels rond om
de gevallen zaadjes op te pikken! Een lust voor het oog al die
vogels.
Maar vandaag, toen wij naar de
boom in de achtertuin keken zagen we een aparte vogel, knal
geel met een lange staart. Om
een lang verhaal kort te maken:
Er zaten vijf heel grote parkieten, groen en geel, in de boom.
Geen valkparkieten, want ze
hadden geen kuifje.
De Dierenambulance gebeld.
Waar komen deze mooie tropische vogels vandaan? Als we
een zachte winter krijgen zullen

deze vogels het hopelijk overleven en zien we ze misschien
volgend jaar nog rondvliegen.
Marja Seegers, Santpoort-Noord

Velsen - De afdeling Vriendschappelijk Huisbezoek van Humanitas IJmond heeft dit najaar
haar 20-jarig jubileum gevierd.
De in de afgelopen jaren stevig
gegroeide groep vrijwilligers, onder leiding van coördinator Agnes Cox, werd gedurende een
feestelijke bijeenkomst stevig in
het zonnetje gezet. In de achter ons liggende decennia bezochten de vrijwilligers van deze groep talloze, vooral oudere,
mensen. Mede daardoor voorkwamen zij dat deze groep door
vereenzaming in een isolement
zou komen.
Tegelijkertijd is ook pijnlijk duidelijk geworden dat dit niet de
enige activiteit van een vereniging als Humanitas zou moeten
zijn.
Een eerste inventarisatieronde
leerde al snel dat er ook behoefte is aan coördinatie voor het
project ‘Kindervakanties’, (bestemd voor een geweldige vakantie voor kinderen die daar
anders nooit aan toe komen),
ondersteuning van mevrouw Cox
in het project Vriendschappelijk
huisbezoek en nieuwe projecten
als rouwverwerking, financieeladministratieve ondersteuning,
enzovoort.

Daarvoor zijn echter twee belangrijke pijlers noodzakelijk:
een groep mensen die als vrijwilliger uitvoering wil geven aan die
activiteiten en een bestuur die
deze activiteiten coördineert en
faciliteert. Inmiddels is een begin gemaakt met het formeren
van een voorlopig bestuur. Een
groep enthousiaste mensen met
bestuurlijke ervaring en met de
juiste contacten is inmiddels enkele malen bij elkaar geweest en
heeft het raamwerk voor een beleidsplan besproken.
Om enige kans van slagen te
hebben, moet dit bestuur nog
worden uitgebreid. Daarvoor is
de Stichting op zoek naar vrijwilligers met enige bestuurlijke ervaring en de bereidheid de armen uit de mouwen te steken.
Daarnaast zou het voorlopige
bestuur graag in contact komen
met vrijwilligers die een gedeelte
van de plannen mee willen helpen realiseren.
Voelt u zich aangesproken tot dit
vrijwilligerswerk en tot de doelstellingen van Humanitas. Zie
ook www. Humanitas.nl, neem
dan voor een eerste oriënterende gesprek contact op met mevrouw Ineke Karsten, telefoon
0251-824516.

DKV jeugdwedstrijden
Velsen-Zuid - In de eerste helft
van de wedstrijd waren de korfballers van DKV F1 en Aurora
aan elkaar gewaagd, vooral verdedigend, waardoor de ruststand
0-0 was. In de tweede helft wist
Stan drie keer te scoren, waaronder een spectaculaire doorloopbal achterlangs.
DKV E1 (foto) begon goed en
scoorde gelijk al na een hele
mooie actie van Sverre en Maaike. Daarna zakte het wat in bij
DKV. Uiteindelijk werd het 3-7
voor Rapid. Thomas wist twee
keer te scoren. De D2 moest uit
spelen tegen Blauw Wit. Al snel
stonden de Amsterdammers 4-0
voor. Maar de D2 liet het er niet
bijzitten en kwam knap terug tot
8-6 door doelpunten van Jaron
en Bjarne. De D1 speelde tegen

Rapid D2. Omdat Rapid veel zieken had, deed er een aantal spelers mee uit de D1 en C. Ondanks
dat DKV erg goed speelde kwam
het niet tot scoren. Robin scoorde voor DKV. De uitslag werd 16. De C1 speelde niet hun beste wedstrijd van het seizoen. Aurora daarentegen speelde fel en
scherp. De wedstrijd ging verloren met 11-6. De B1 won van
Aurora met 8-6. In de eerste helft
scoorde DKV gemakkelijk, gezien de 6-1 tussenstand. In de
tweede helft kwam Aurora nog
dichtbij. De A2 speelde uit bij
ZKC ’31 A2 en won met 1-3. Opvallend was het goede verdedigen van DKV en vooral het vak
van Donny, Christiaan, Ilse en
Mathilde. De A1 won met 13-9
van DSO A1.
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Maritiem start opleiding
Haven en Vervoer
IJmuiden - Met ingang van het
schooljaar 2010 start het Maritiem College Velsen in IJmuiden
op het VMBO de opleiding Haven en Vervoer.
De school voldoet hiermee aan
een steeds groter wordende belangstelling voor een beroep in
de haven, zeker omdat ondanks
de economische crisis, de werkgelegenheid in de havens in de
komende jaren alleen maar zal
toenemen.
Deze opleiding is vooral bedoeld
als voorbereiding op de vervolgopleiding in het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Naast de
verplichte basisvorming wordt in
de eerste twee jaar veel aan beroepsoriëntatie gedaan. De opleiding Haven en Vervoer kenmerkt zich in het derde jaar door
een brede oriëntatie in de logistiek. Er wordt veel aandacht besteed aan de belangrijke functie
die transport en opslag, met allerlei aanverwante diensten, zowel nationaal als internationaal
heeft. In het vierde, afsluitende jaar komt het belang van Nederland als poort van Europa en
de grote rol die de havens daarin spelen, aan bod. Daarnaast
wordt er langdurig stilgestaan
bij de vele beroepsmogelijkheden die de haven te bieden heeft
in samenhang met de juiste keuze voor een vervolgopleiding.

In het MBO kan de leerling zijn
studie op verschillende niveaus
vervolgen. Zo is er de opleiding
voor medewerker Havenoperaties op niveau 2, of men kiest
voor de opleiding coördinator
Havenoperaties of coördinator
Havenlogistiek op niveau 3. Een
andere mogelijkheid is het volgen van de niveau 4 - opleiding
manager Havenoperaties of manager Havenlogistiek. Deze laatste opleiding geeft de mogelijkheid in het Hoger Beroepsonderwijs door te studeren.
Het is het voornemen van het
Maritiem College Velsen de VMBO-opleiding zodanig te organiseren en in te richten dat deze
recht geeft op een aantal vrijstellingen binnen het MBO waardoor de totale studieduur bekort
wordt.
Op het Haven College in Amsterdam wordt het middelbaar beroepsonderwijs verzorgd.
Het Maritiem College maakt deel
uit van de Maritieme Academie ,
een samenwerkingsverband van
VMBO,MBO en HBO opleidingen op het gebied van maritieme
opleidingen van de Dunamare
Onderwijsgroep, ROC Nova College, ROC Kop van Noord Holland en de Hogeschool van Amsterdam. Ook het Havencollege
in Amsterdam maakt onderdeel
uit van de Maritieme Academie.

Velsen
Centraal

Volleybalteams winnen
Velsen - Bij de volleybaljeugd
van Smashing Velsen nam meisjes B1 het op tegen het meisjes
B2 team. Af en toe maakte de B2
het lastig maar het eerste team
won met 3-0 waarbij de tweede
plek stevig in handen is. De ster
van Meisjes C2 (foto) is stijgende.
Er werd in Uithoorn gewonnen
met 2-1. Wie houdt deze meiden
nog tegen? Vrijdagavond moest
Dames 1 tegen Croonenburg, de
nummer vier van de competitie,
welke een indrukwekkend team
bleek tijdens de warming-up. De
eerste set was dan ook een lastige voor Smashing Velsen en al
snel stonden de dames met 13–
5 achter. Na de time-out wisten
ze de boel echter behoorlijk te
keren en was Croonenburg genoodzaakt een time-out te nemen op 15–15 waarna de dames de set op overtuigende wijze wisten te winnen. Alert en accuraat spel van het damesteam
gaf de doorslag. Met name een

zeer hoge servicedruk en bij tijd
en wijlen slim spel, brachten de
Castricummers als snel op de
knieën zowel in de tweede, derde en vierde set. Een keurige en
zeer welkome 4-0 overwinning
voor onze meiden. Ze gaan dus
echt voor de titel! Als ze deze
drive en spirit vast kunnen houden, zal dat ze ver brengen. Over
drie weken wacht VCC, de nummer drie van de competitie, dus
kom allemaal op de vrijdagavond
(11 december) ons damesteam
aanmoedigen en steunen! Ook
de meiden A draaien fantastisch
en blijven de nummer 1 in hun
poule.
Mede dankzij invalster Kellie was
opponent Christofoor geen partij voor ze. Meiden A kan zeker
kampioen worden, maar dan is
het wel zaak om stabiel te blijven passen, want zeker met hun
aanval hebben ze dan weinig
te duchten. Zie ook www.smashingvelsen.nl.

Fakkelwake voor Dag
van de Mensenrechten

Kompas West bezoekt
pannenkoekenhuis
IJmuiden - Donderdag 19 november ging groep 3 van het
Kompas West in IJmuiden naar
Peper’s pannenkoekenhuis op
het kopje van Bloemendaal.
In de klas hebben deze kinderen
momenteel hun eigen pannenkoekenrestaurant. Vandaar dat
ze een kijkje wilden nemen bij
een professioneel pannenkoekenrestaurant.
De kinderen kregen in twee
groepen een rondleiding door
het restaurant, de keuken en
de voorraadkeuken. In de voorraadkeuken konden de kinderen ervaren hoe koud het was
in de koelcel en in de vriescel. In

de keuken konden de kinderen
zien, dat er met negen koekenpannen tegelijk gebakken kan
worden. Nadat ze alles gezien
en gehoord hadden, mochten de
kinderen wat vragen stellen.
Hierna volgde er voor iedereen
een leuke en lekkere verrassing
en wat kon dat anders zijn dan
zo’n overheerlijke pannenkoek
met poedersuiker of stroop en
ook nog een glas limonade. De
kinderen weten nu heel goed
hoe ze volgende week de ouders
in hun eigen pannenkoekenrestaurant in de klas kunnen verwennen met een zelfgebakken
pannenkoek. Dat wordt smullen.

IJmuiden - Donderdag 10 december is er weer een fakkelwake naar aanleiding van de Internationale Dag van de Mensenrechten.
De fakkelwake wordt gehouden
op het Plein 1945 te IJmuiden.
Aanvang 19.00.
Men dient zelf voor een fakkel te zorgen. Verzamelen vanaf 18.45 uur. Ook dit jaar organiseert Klaas Strooker, met enkele anderen, dit jaar opnieuw
een fakkelwake met als onderliggend thema Gedenk de Mensenrechten. Hij heeft van Amnesty toestemming gekregen om
hun naam bij deze wake te ge-

Medicijnen
verloren

Haarlem - In de Frankenstraat
zijn vorige week woensdag omstreeks 18.45 uur medicijnen
verloren. De medicijnen waren
verpakt in folie. Het gaat om medicijnen tegen epilepsie, suikerziekte en hartklachten. Indien u
de medicijnen vindt wordt u verzocht deze bij een apotheek of
een politiebureau af te geven.

Computercursus

IJmuiden - In het Hobbyhuis
van A tot Z, gevestigd aan de
Kromhoutstraat 50a in IJmuiden
kan men terecht voor een computercursus. Alle aspecten van
de computer kunt u in uw eigen
tempo beter leren kennen, zoals
bijvoorbeeld Word, Excel, internet en natuurlijk ook fotobewerking op de computer. De cursusprijs is 75 euro voor 10 lessen. Informatie: mevrouw Nupoort, 061265071. Zij kan u ook alles vertellen over de diverse andere activiteiten van het Hobbyhuis, zoals het darten op donderdagmiddag (7.50 euro per maand).

bruiken. Nog steeds worden er
diverse plaatsen in de wereld
de mensenrechten geschonden.
Voor Strooker reden genoeg om
opnieuw een poging te doen
om gezamenlijk met anderen
een moment stil te staan bij het
voorrecht dat wij hier in Nederland hebben met onze vrijheid.
Naast het gezamenlijk gedenken is het ook mogelijk dat, na
overleg, u ook zelf iets verwoordt
over mensenrechten.
Als het enigszins kan hier graag
van tevoren contact met hem
opnemen via telefoonnummer
06-41512876 of een reactie ach- IJmuiden - Zondag 29 november zal er een themadienst geter te laten op zijn weblog.
houden worden in de Nieuwe
Kerk, Kanaalstraat. Aanvangstijd
is om 10.00 uur. Thema is Zorgverzekering Ichtus. Voorganger
tweede prijs was met 5608 pun- is ds.L.P.J.van Bruggen. In de tijd
ten voor Tiny Piet, die een fles waarin we nu leven, is er vraag
vieux won. Derde werd de heer naar zekerheid, en als kerk kunMantje met 5428 punten, goed nen we wijzen naar Christus.
voor een rollade. De marsenprijs De zekerheid die Hij geeft in lewas met vijf marsen voor Piet ven en sterven en in vreugde en
Roos. Het klaverjassen van vrij- nood. In alle dingen die onzeker
dag 27 november is verplaatst kunnen zijn in je bestaan mag je
naar zaterdag 28 november om een rotsvast vertrouwen hebben
in de zekerheid die Hij geeft.
20.00 uur.

Klaverjas Stormvogels
IJmuiden - Vrijdag waren er
36 klaverjassers aanwezig in de
kantine van Stormvogels aan de
Zuiderkruisstraat, om naast het
gezellige samenzijn ook te strijden voor de wekelijkse eer. Leen
Strijker bleek de beste kaart in
zijn handen gekregen te hebben.
Hij werd eerste met 5825 punten
en ging met gebak naar huis. De

IJmuiden - Het dagelijkse tvprogramma Velsen Centraal op
Seaport TV is elke dag om 17.00
en 21.00 uur te zien. Op vrijdag
27 november starten afwisselend
twee programma’s, die de gehele week iedere dag uitgezonden
worden. Komende week zijn de
fractievoorzitters van CDA, Velsen Lokaal en Christen Unie van
de gemeenteraad van Velsen de
studiogasten. In het andere programma spreekt eindredacteur
Jac. Zuurbier met de directie van
de S.C. Telstar. Deze en andere
onderwerpen zijn te zien en te
horen in de dagelijkse uitzendingen om 17.00 en 21.00 uur. Kijkers kunnen deze uitzendingen
van Velsen Centraal onder regie
van Peter Denkema zien via het
analoge Ziggokanaal (12++),
het digitale kanaal 951. Op de
teletekstpagina’s 331 en 332 van
Seaport TV staan deze TV- programma’s vermeld.

Themadienst in
Nieuwe Kerk
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Warmte en Watertechniek op zijn best

Rommelmarkt
IJmuiden - Zondag 29 november wordt van 09.00 tot 16.00 uur
in sporthal Zeewijk aan de Eenhoornstraat een grote rommelmarkt met 80 kramen georganiseerd. De toegang bedraagt 2
euro per persoon, kinderen tot
10 jaar gratis. De kantine is ook
geopend voor een bakje koffie.
Meer informatie: telefoon 0255513010.

IJmuiden - Drie jaar geleden startte Kahraman Ozcan
vanuit huis zijn eigen bedrijf:
Warmte en Watertechniek.
Dit bedrijf is gespecialiseerd
in verwarming en badkamers.

Jam Sessie
in Zeewegbar
IJmuiden - Zondag 29 november is er weer een jamsessie in
de Zeewegbar. In het nieuwe
seizoen wordt deze eens in de
vier weken gehouden en om en
om verzorgd door Rafaël en Annabel of Michael Sondorp. De
laatst genoemde is nu weer aan
de beurt en zal net als vorig seizoen er ook deze keer weer een
sessie vol muzikale kleuren en
geuren van gaan maken. Op het
programma staat in elk geval de
band Uit Utrecht, die vorig seizoen de tent al eens op z’n kop
heeft gezet met hun weergaloze beats, verzorgd door niemand
minder dan sessiedrummer Brian en percussionist Alex Vrolijk.
Zangeres Roos doet een aantal franstalige melancholische
nummers, waarna vrijwel zeker
de polderrock de boventoon zal
gaan voeren. Voor ieder wat wils
dus en zeker genoeg reden om
zondag 29 november weer eens
naar de Zeewegbar te komen om
onder het genot van een lekker
drankje en gratis soep van Odette het lokale en nationale talent
te bewonderen. Aanvang 16.30
uur. De toegang is gratis.

Knippieten
bij Cosmo
Hairstyling
IJmuiden - Last van lang haar,
of zin in een nieuwe coupe? Kinderen kunnen zich alleen zaterdag 28 november bij Cosmo
Hairstyling aan het Marktplein
laten knippen door twee heuse knippieten. Net als vorig jaar
leent Sinterklaas twee kundige
haarpieten uit aan deze gezellige
kapsalon. Voor de pieten is het
weer eens wat anders dan pepernoten uitdelen. En voor veel
kinderen uit IJmuiden en omgeving is het de kans van hun leven
om te worden geknipt door een
echte zwarte piet. Omdat er elk
jaar veel animo is voor de zwarte
pieten knipdag, moet er wel van
te voren worden gereserveerd.
Dat kan via 0255-510554. Cosmo Hairstyling is ook deze zaterdag open van 9.00 tot 16.00 uur.
Ook volwassenen kunnen deze
dag natuurlijk zoals gewend een
kapbeurt reserveren. Want ook
de eigen medewerk(st)ers van
Cosmo Hairstyling zijn aanwezig.
Ook voor hen is de aanwezigheid
van de knippieten erg leuk.

Drukke decembermaand bij De Griffioen
IJmuiden – December wordt
een drukke en gezellige maand
bij café De Griffioen. Er is een
vol programma met voor ieder
wat wils. Zondag 29 november is
er weer een Amsterdamse middag. Jill, Yanni en Carina zijn dit
keer de optredende artiesten.
Aanvang is 14.00 uur, entree is
gratis. Op zondag 6 december is
er een Koppel Koning Darttoernooi. Organisator is DVK, maar
iedereen mag meedoen. Inschrijven kan via de Griffioen voor drie
euro. Dit kan ook op de dag zelf,
aanvang is 15.00 uur, zaal open
om 14.00 uur.
Op vrijdag 11 december is er een
feestelijke bingo, om alvast in de
kerstsfeer te komen. Gastheer is
deze avond Geraldo, bekend van
de Week van Geer en de Zaterdagmiddagborrel bij Seaport TV.
In de pauze is er een verloting
met zeer mooie prijzen. Een tafel
bespreken behoort tot de mogelijkheden, voor wie verzekerd wil
zijn van een plaatsje. Heren die

hun vrouw willen begeleiden zijn
ook welkom, zij kunnen gezellig
aanschuiven aan de bar.
Zaterdag 19 december vanaf
19.00 uur kan men terecht voor
een spannend biljartspel: het Telefoonboek Toernooi. Van te voren graag even inschrijven, inleg
vijf euro per persoon.
Eerste kerstdag is De Griffioen
gesloten. Tweede kerstdag is er
wederom een gezellige Amsterdamse middag met diverse artiesten. Aanvang is 14.00 uur,
entree gratie.
Dan is er op 31 december een
spetterend Oud- en Nieuw feest.
Voor 40 euro mogen de gasten
de hele avond onbeperkt gratis drinken. Wel zelf vuurwerk
meenemen. Inschrijven is gewenst. Op nieuwjaarsdag is het
café gesloten. De Griffioen is
te vinden aan de Frans Naerboutstraat 9 en telefonisch bereikbaar via 0255 795069 of
0622 603711. Zie ook www.cafe
degriffioen.nl.

Film ‘Los Abrazos
Rotos’ in Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 27 november
en woensdag 2 december draait
het Witte Theater, Kanaalstraat
257 in IJmuiden om 20.30 uur de
film ‘Los Abrazos Rotos’.
Na een ernstig auto-ongeluk
raakt regisseur Mateo Blanco zijn
zichtsvermogen en zijn geliefde
kwijt. Hij trekt zich terug en onder zijn nieuwe pseudoniem Harry Caine werkt hij aan filmscripts.
Op een dag krijgt Mateo te horen dat zijn oude vriend en rivaal
Ernesto Martel overleden is. Zijn
dood brengt diep weggestopte gevoelens aan de oppervlakte. Hoewel ze als zakenpartners

ook vrienden waren, bracht hun
concurrerende liefde voor actrice Lena destijds het allerslechtste in hen naar boven. De herinnering aan deze geschiedenis
plaatst Mateo’s huidige leven in
een heel ander perspectief. een
Ingenieus geconstrueerd, aan de
hand van flashbacks verteld melodrama over macht, het lot en
vurige liefde, maar ook een film
over film. Over het maken van
een film, over het spanningsveld
tussen alle partijen en over de
liefde voor het medium. Er wordt
kwistig geciteerd uit de filmgeschiedenis.

e2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘los abrazos rotos’ op 27
november en 2 december 2009. Bon is geldig voor 2 personen

Eerder deed Kahraman Ozcan
zestien jaar lang ervaring op
als loodgieter bij diverse bedrijven. Het avontuur, de vrijheid en
de uitdaging om een eigen bedrijf te beginnen lokten en dit
pakte heel goed uit. ,,Als eenmanszaak kun je duidelijke afspraken met de klanten maken en die goed nakomen, het
gaat niet over meerdere schijven’’, vertelt Ozcan. ,,Verder kun
je beter klant- en servicegericht
werken.’’
Warmte en Watertechniek installeert badkamerinstallaties:
van douchecabine tot bubbelbad en stoomcabine.
Voor energiezuinige systemen
kunnen panelen op het dak ge-

monteerd worden, zo zorgt zonne-energie voor warm water.
Ook vervangt Warmte en Watertechniek cv-ketels en installeert
nieuwe ketels. Hierbij wordt geadviseerd over hoog rendement
en energiezuinige ketels, geschikt voor de situatie.
Ook installatie van vloerverwarming behoort tot de mogelijkheden. Het bedrijf werkt alleen met gerenommeerde merken, waarbij degelijkheid voorop staat.
Voor een stuk vakmanschap op
het gebied van badkamers en
verwarming, met duidelijke afspraken en uitstekende service,
waarbij nog echt rekening gehouden wordt met de wensen
van de klant, moet u bij Warmte
en Watertechniek zijn.
Bel voor een vrijblijvende offerte, advies of meer informatie met Kahraman Ozcan: 0629470666. Mailen kan ook naar
info@warmte-water.nl. Zie ook
www.warmte-water.nl.

Vos Rotating groeit
ondanks recessie
Regio - Vos Rotating Beverwijk
B.V. is gevestigd op Biesland 4,
in het industriegebied langs de
A9 en is onderdeel van de Vos
Industrial Group.. De leiding van
het bedrijf is in handen van Harm
Hop en René Haanraads die beiden een gedreven verhaal weten
te vertellen over de werkzaamheden die het bedrijf uitvoert.
De hoofdmoot van de werkzaamheden die er plaats vinden
bestaat uit de verlening van service en revisie aan installaties
in de chemische-, petrochemische- staal- en voedingsmiddelenindustrie.
Revisie van en reparatie aan
pompen, tandwielkasten, compressoren, ventilatoren en andere, roterende apparatuur vormen
een belangrijk onderdeel van de
werkzaamheden van het bedrijf.
Maar ook levering van nieuwe
apparatuur van fabrikanten van
A-merken is mogelijk. Het werkgebied van Vos Rotating Beverwijk ligt hoofdzakelijk in de pro-

vincies Noord- en Zuid-Holland
en Utrecht waarbij door hooggeschoolde monteurs vaak, op locatie, service- en reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd
Maar ook in de, bij het bedrijf
gelegen, grote werkplaats voorzien van alle benodigde apparatuur zoals balanceerbanken, een
proefstand en verspanerij kunnen reparaties worden gedaan
die, op locatie, niet altijd mogelijk zijn. Kortom, Vos Rotating is
specialist op het gebied van service, reparatie maar ook levering van alle soorten van Rotating Equipment.
Ondanks de huidige, economisch moeilijke tijden bestaat
er bij het bedrijf grote behoefte
aan op MBO/HBO geschoolde,
mechanische monteurs. Maar
ook leerlingmonteurs zijn welkom en kunnen rekenen op een
gedegen, interne opleiding. Dus
vakmensen die op zoek zijn naar
een nieuwe baan kunnen snel
aan de slag bij Vos Rotating.
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Burgemeester Schneiders
sluit growshop
Haarlem
Burgemeester
Schneiders heeft vorige week
donderdag met onmiddellijke ingang growshop ‘Perfect Agra’,
gevestigd op het Van Zeggelenplein 100, gesloten op grond van
de Opiumwet. Vrijdag 13 november heeft de politie al een inval
gedaan bij deze growshop, een
groentewinkel en een zevental
woningen in het kader van een
strafrechtelijk onderzoek naar
georganiseerde hennephandel.
De politie heeft toen enkele aanhoudingen verricht.
‘Perfect Agra’ is de vierde
growshop die in 2009 gesloten is

Allemaal gek op Frans!
Haarlem - Frans Bauer bracht
maandagmiddag een bezoek aan
een CD winkel in de Cronjestraat
in Haarlem Noord. Mensen waren massaal naar de winkel gekomen om op de foto te kunnen
met ‘hun Frans’. Het was dringen geblazen maar Frans had

voor iedereen tijd en wilde met
iedereen op de foto. Niet iedereen was even blij om met Frans
op de foto te gaan, een jongentje begon gelijk te huilen toen hij
met Frans op de foto ging.
Er waren ook rare verzoeken. Zo
wilde een vrouw een handteke-

ning van Frans op haar toiletpotdeksel hebben. Ze verzamelt
van allemaal mensen handtekeningen die dan op deze deksel
moeten worden gezet. Natuurlijk gaf Frans gehoor aan het verzoek en zette zijn handtekening.
(foto: Michel van Bergen)

Sint op het
Marsmanplein

1984 centraal in
jubileumvoorstelling
Haarlem - Woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 december
(de 4e december is reeds uitverkocht) gaat Theatergroep Eglentier in het Patronaat terug in de
tijd. Terug naar het jaar 1984.
Met zeer herkenbare nummers,
publiek dat zich kleedt in de jaren tachtig stijl en acteurs die
denken dat ze in TopPop staan,
moet I Love 84 een feest worden
om niet snel te vergeten.
Niet alleen wordt er erg goed
gedanst, ook worden de wereldsterren uit die tijd tot leven gewekt op het grote podium van
het jubilerende Patronaat. De regisseur: “We hebben een zangcoach bereid gevonden in Pau-

lette Willemse van Mrs. Einstein
ons te helpen. Zij zorgt er voor
dat de hoge tonen van Cindy
Lauper en Wham! door onze acteurs gehaald worden.”
Deze speciale voorstelling om
het jubileumjaar van Het Patronaat af te sluiten is drie keer
te zien in de grote zaal van het
Haarlemse poppodium. Kaarten
voor de eighties revival “I Love
84” zijn te bestellen op de speciale website www.ilove84.nl of bij
het Patronaat en kosten 15 euro per stuk. “I Love 84” is op 2,3
en 4 (uitverkocht) december en
begint om 20.30 uur in de Dommelsch Zaal van het Patronaat
aan de Zijlsingel te Haarlem.

Haarlem-Noord - De winkeliers
van het Winkelcentrum Marsmanplein ontvangen Sinterklaas
op zaterdag 28 november tussen 13.00 en 14.00 uur. Ondanks
een overvolle agenda komt Sinterklaas weer met veel genoegen
naar het Winkelcentrum Marsmanplein. Sinterklaas gaf zelfs
aan de ontvangst op het Marsmanplein altijd buitengewoon
op prijs te stellen en zei dit mede namens zijn Pieten. De Pieten hebben letterlijk handenvol
werk om al het strooigoed bij alle kinderen te krijgen. De Muziek
Piet laat alle kinderen enthousiast meezingen terwijl de Sint alle
winkels een bezoekje brengt. Het
beloofd weer een gezellige boel
te worden op het Marsmanplein
door de charme van de kleinschaligheid, hierdoor krijgt ieder
kind even een hand of knuffel
van de Sint en zijn Pieten.

Rommelmarkt

IJmuiden - Zondag 29 november wordt van 09.00 tot 16.00 uur
in sporthal Zeewijk aan de Eenhoornstraat een grote rommelmarkt met 80 kramen georganiseerd. De toegang bedraagt 2
euro per persoon, kinderen tot
10 jaar gratis. De kantine is ook
geopend voor een bakje koffie.
Meer informatie: telefoon 0255513010.

door de burgemeester op grond
van de Opiumwet. Eerder werden ‘PLM Tuinaccesoires’ (Zijlweg 155), ‘De Kleine Kweker’
(Eksterlaan 92) en ‘De Groene
Beginner’ (Oudeweg 107a) gesloten in verband met overtredingen van de Opiumwet.
De burgemeester wenst krachtig
op te treden tegen ondernemingen waar drugs wordt afgeleverd
en verhandeld. Handel in softdrugs wordt alleen toegestaan in
door de burgemeester gedoogde
coffeeshops. Harddrugs staat de
burgemeester in geen enkel bedrijf toe.

Schaatspret voor
mensen met beperking
Haarlem - Het schaatsseizoen is
in volle gang. Elke zaterdagochtend tot maart wordt er schaatsles gegeven aan mensen met
een verstandelijke beperking
vanaf 10 jaar. De lessen vinden
plaats bij de Kennemer Kunstijsbaan van 08:15 uur tot 09:15
uur.
De schaatsclub van Stichting de
Baan is heel geschikt voor beginners. Zij kunnen hier de beginselen van het schaatsen leren,
als het nodig is met behulp van

een rekje of schaatsen met extra
ijzers. Ook mensen met meer ervaring kunnen prima bij de club
terecht. In de gevorderdengroep
werken zij aan hun conditie en
trainen ze om mee te doen aan
schaatswedstrijden. Beide groepen worden begeleid door ervaren en enthousiaste vrijwilligers.
Is dit iets voor jou? Geef je dan
op voor een gratis proefles. Als
je geen schaatsen hebt, kun je
die lenen. Stichting de Baan: tel.
023-5314463.

Opening Broodbankactie
Haarlem - De opening van de
Broodbankactie 2009 op zaterdag 28 november om 13.00 uur
in de Grote of St. Bavokerk krijgt
een bijzonder karakter door de
medewerking van het Ampzing
Genootschap. De leden van het
genootschap brengen een programma van liederen en voordrachten over het thema van actie: ‘Het herbergen van vreemdelingen’. Daarna begint de broodverkoop. De opbrengst daarvan
is voor een goed doel. Ook op
de zaterdagen 5 en 12 december
wordt er tussen 13.00 en 16.00
uur brood verkocht.
De diaconieën van de Bavo, de
Lutherse Kerk en de medewerkers van Stem in de Stad organiseren dit jaar voor de vijfde
keer gezamenlijk de Broodbankactie. De actie heeft traditiegetrouw één van de Werken van
Barmhartigheid als thema. Die
werken staan afgebeeld in de
rugleuning van de Middeleeuwse broodbank in de Bavo. Vroeger werd vanuit deze bank brood
gegeven aan de armen. Vijf jaar
geleden bedacht de diaconie van
de Bavo hierop een variant door
vanuit deze bank brood te verkopen. Met de opbrengst wordt

een instelling gesteund die een
van de werken van barmhartigheid in de praktijk brengt. Dit
jaar gaat de opbrengst naar naar
de afdeling Asiel van Stem in de
Stad voor de hulp aan vluchtelingen in schrijnende situaties.
In de rondgang om het koor van
de kerk is een expositie ‘Haarlem voor vluchtelingen’ met illustraties van bekende Haarlemse gebouwen van Eric J. Coolen
en kunstwerken van Henny Leeflang en Henk Breen.

Open avond
molen
Haarlem-Noord - Dit idee probeert men zaterdag 28 november terug te halen bij de Molen van de Schoterveenpolder.
Bij voldoende wind zal de Molen
van de Schoterveenpolder zaterdag 28 november van 18.00 tot
22.00 uur malen en bent u van
harte welkom. Onder het genot
van een warm kopje koffie kunt
u de sfeer van vroeger met ons
mee beleven. De molen is bereikbaar via de dijk vanaf de Jan
Haringstraat.
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Inloop- en informatieavond Pleiadenplantsoen
Burgemeester en wethouders hebben op 10 november 2009 het startdocument voor Pleiadenplantsoen
1-59 in IJmuiden vastgesteld en voor
inspraak vrijgegeven. In het startdocument staat van welke ideeën en uitgangspunten de gemeente uitgaat bij
de sloop- en nieuwbouwplannen voor
deze woningen.
Het Startdocument is vanaf vrijdag 27 november, zes weken lang, op drie plekken in
te zien:
• bij de receptie van het stadhuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden – geopend van
maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur
tot 16.00 uur en op donderdagavond van
18.00 uur tot 20.00 uur.
• in de Centrale Bibliotheek IJmuiden

(Dudokplein 16) op de gebruikelijke openingstijden.
• via de website van de gemeente Velsen,
www.velsen.nl
Op 16 december 2009 wordt van 16.00 tot
20.00 uur een inloop- en informatiebijeenkomst gehouden in de Pleiadenschool,
Pleiadenplantsoen 63 te IJmuiden. Tijdens
deze bijeenkomst geven vertegenwoordigers van de gemeente en het Woningbedrijf
nadere informatie en kunt u vragen stellen.
Inspraakreacties kunt u schriftelijk indienen, eveneens gedurende zes weken vanaf 27 november. Graag vermelden ‘Pleiadenplantsoen’ en richten aan het College van Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen, Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden.

Vaccinatie Mexicaanse
griep in Het Polderhuis
Onder belangstellend toezicht van burgemeester Franc Weerwind en wethouder Ineke
Edzes-Altena werd dit meisje afgelopen maandag ingeënt tegen de Mexicaanse griep.
(foto: Reinder Weidijk)

Werkzaamheden starten nog dit jaar

Herinrichting Plein 1945
Een open en strak ingericht plein,
dat voor meerdere gelegenheden gebruikt kan worden. Dat zijn in het kort
de plannen met de herinrichting van
Plein 1945 in IJmuiden. Op 7 oktober
heeft de gemeente Velsen deze plannen met bewoners besproken en de
reacties waren positief.

Herinrichting A208
tijdelijk stopgezet
De provincie Noord-Holland stopt tijdelijk met de herinrichting van de
A208. Aannemer BAM Wegen geeft
aan dat zij meer tijd nodig heeft voor
de voorbereiding van het werk. Door
nu deze tijd te nemen, wordt onnodige overlast in de toekomst voorkomen. Minimaal een week voordat de
werkzaamheden weer van start gaan,
informeert de provincie omwonenden en weggebruikers over de nieuwe planning.

Met de snelheidsverlaging naar 70 kilometer per uur is de geluidsoverlast voor
omwonenden langs de weg verminderd;
dat was een belangrijke doelstelling van
dit project. Ook tijdens de tijdelijke werkstop blijft deze snelheidsverlaging en dus
ook de geluidsreductie van kracht. Een
extra reden om 70 km per uur te rijden
is het feit dat de A/N208 in de afgelopen
maand al zodanig is aangepast, dat de
veiligheid met een hogere snelheid niet
meer gegarandeerd kan worden.

Het werk aan de op- en afritten Velserbroek en Spaarndam verschuift door deze
werkstop naar begin 2010. Tot eind 2009
zijn er dus geen afsluitingen van de open afritten aan de A208 meer nodig. Dit
betekent dat bestemmingsverkeer in deze periode niet wordt omgeleid.

Op de website www.noord-holland.nl/
A208 vindt u meer informatie over het
werk, de planning, de bereikbaarheid
en een overzicht van veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem
dan contact op met: A208herinrichting@
noord-holland.nl, telefoon 023–5145673.

Het plein krijgt een representatieve functie en zal ruimte bieden voor evenementen. Het stadhuis wordt op verschillende
plekken aangelicht en er komen markante licht- en zitelementen. Waar mogelijk

wordt met energiezuinige LED-verlichting gewerkt. De herinrichting grijpt terug op het oorspronkelijke ontwerp van
Dudok.
De werkzaamheden zullen nog voor het
eind van 2009 beginnen. Alle stenen van
het plein worden opnieuw gelegd, dus er
ontstaat enige overlast voor bewoners en
gebruikers. Eind april 2010 wordt het vernieuwde plein opgeleverd. Op 3 december a.s. staat de beschikbaarstelling van
het krediet op de agenda van de raad.
(tekening: Gemeente Velsen)
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Keurmerk voor
Kinderboerderij Velserbeek

Koninklijke onderscheiding
voor oorlogsdocumentalist

Steeds vaker worden kinder- en zorgboerderijen geconfronteerd met de
vraag welk risico zoönosen vormen.
Zoönosen zijn ziekten die overdraagbaar zijn van dier op mens, zoals Qkoorts en Chlamydophilose. Kinderboerderij Velserbeek heeft maatregelen genomen om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken. Die maatregelen heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) beloond met een Keurmerk Zoönosen.

Op vrijdag 20 november 2009 kreeg de
heer C.M.A. Clout uit Velserbroek een
Koninklijke Onderscheiding. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Clout krijgt deze onderscheiding omdat hij zich al jaren met hart en
ziel inzet voor de documentatie en erkenning van de voornaamste feiten en gebeurtenissen van de crisis- en oorlogstijd
in Midden-Limburg. Nog steeds zet hij
zich hiervoor in, om ervoor te zorgen dat
ook de jongere generaties dit deel van de
geschiedenis niet vergeten. Daarmee levert hij een niet te onderschatten bijdrage aan het collectieve geheugen van de
gemeente Maasgouw. De heer Clout is
afkomstig uit Limburg en woont in Velserbroek. Het feit dat hij deze werkzaamheden op 200 kilometer van zijn woonadres verricht, geeft een extra dimensie
aan zijn vrijwilligerswerk. Van de burgemeester van Velsen kreeg hij een felicitatiebrief en bloemen toegestuurd.

De kinderboerderij heeft een stappenplan
voor preventie gemaakt; samen met de
dierenarts is een controlelijst ingevuld. De
GD beoordeelt deze lijst en geeft een score aan zoönosepreventie. De score wordt
opgebouwd uit drie onderdelen: algemeen hygiënebeleid, onderzoek/vaccinatie van dieren en inschakeling dierenarts,
en of de dieren de afgelopen 12 maanden
geen ziekteverschijnselen hadden.

Kinderboerderij Velserbeek heeft het
keurmerkbordje ontvangen (zie foto); de
medewerkers zijn daar bijzonder trots op.
Zo kunnen zij de bezoekers laten zien dat
er maatregelen getroffen zijn om de overdracht van ziektes van dier op mens te
voorkomen. Het keurmerk is een jaar geldig; elk jaar wordt de kinderboerderij opnieuw gecontroleerd.

Gemeente neemt groot aantal plekken onder handen

Snoeilijst Velsen winter 2009-2010
Elk jaar wordt tussen oktober en
maart het groen van Velsen onderhouden; dat betekent bomen kappen,
groen uitdunnen en verjongingssnoei.
De afdeling Beheer Openbare Ruimte van Velsen maakt een lijst van alle
snoeiwerkzaamheden. Die lijst staat
hieronder.
De volgorde van de werkzaamheden ligt
niet vast. Die wordt bepaald door weersomstandigheden, beschikbaar personeel
en calamiteiten – als er bijvoorbeeld ergens in de gemeente een boom is omgewaaid, waardoor overlast of gevaar ontstaat, gaat dat vóór op de geplande werkzaamheden. Het werk dat dit snoeiseizoen niet afkomt, schuift door naar volgend jaar. Bij sommige werkzaamheden
zal de brandweer assisteren.
Locatie Parken
• Park Hoogergeest tussen fietspad Waterlandweg en Beeckestijn: snoeien van
de onderbeplanting, vogelkers- en esdoornopslag en uitdunnen bomen.
• Park Schoonenberg langs voetbalveld
Waterloo: snoeien van onderbeplanting, verwijderen van esdoornopslag
plus enkele bomen.
• Park Rijkenspark, diverse paden: verwijderen van dode bomen langs de
voetpaden.
• Park
Rijkenspark/Middenduinerweg
tussen voetpad en rijbaan: verwijderen
onderbeplanting en inzaaien met gras.
• Rijkenspark langs de beek en achter
kinderdagverblijf De Panda: snoeien
van onderbeplanting, verwijderen van
esdoornopslag plus enkele bomen.

• Rijkenspark/Wijnoldy Danielslaan/Middenduinerweg: verwijderen van dode dennen in samenwerking met de
brandweer (zaagles).
• Rijkenspark: uitdunnen perceel; takken
worden verwerkt in een takkenwal.
• Kennemergaarde: snoeien van de vogelkers en esdoornopslag, hier en daar
worden dode kastanjebomen verwijderd i.v.m. de kastanjeziekte.
• Spaarnberg: licht dunnen van essen.
Locatie wijken
Santpoort-Noord
• Afrit A208, langs fietspad: snoeien beplanting, één rij wordt verwijderd i.v.m.
veilig werken; vrijgekomen beplanting
wordt ter plekke herplant.
• Valckenhoeflaan bij basketbalveld/eendenvijver: snoeien van beplanting, hier
en daar wordt een enkele boom verwijderd.
• Broekberglaan bij bushalte ABN Amro: flink terugsnoeien van de hulst i.v.m.
overlast.
• Cotélaan tot Cremerlaan: snoeien van
de groenstrook; misschien hier en daar
een boom i.v.m. overlast.
• Kieftendellaan naast nr. 13: snoeien van
onderbeplanting en lichte dunning.
• Dreefplantsoen: snoeien beplanting
(verjongingssnoei).
Santpoort-Zuid
• Willem de Zwijgerlaan bij oorlogsmonument: verwijdering esdoornopslag.
• Papenburglaan/Clarionlaan, driehoekbosje: snoeien vogelkers en esdoornopslag; dunning van bomen.

Driehuis
• Duin- en Kruidbergerweg, groenstrook
tussen het voetpad en de rijbaan:
snoeien van beplanting i.v.m overhangend groen op de rijbaan.
Velsen-Zuid
• Minister van Houtenlaan, groenstrook
tussen fietspad en terrein spoorbaan:
snoeien beplanting en verwijderen bramenstruiken.
• Noorderdorppad/Torenstraat, voetpad
langs het kanaal: afzetten van de veldesdoorn, struiken geven overlast voor
overige beplanting en bewoners.

Begraafplaatsen
• Duinhof, richting van een calamiteitenveld (tussen H1 en dierenbegraafplaats): verwijderen van vier bomen en
onderbeplanting; daarna wordt het veld
ingezaaid.
• Duinhof bij veld I-K en H: verwijderen
opslag abelen en esdoorns.
• Duinhof, snoeien achter veld II-D en
veld E: snoeien onderbeplanting, verwijderen esdoorn- en vogelkersopslag,
dunning van bomen.
• Duinhof naast veld II-K: snoeien onderbeplanting i.v.m. inrichting nieuw grafveld; plaatsen nieuwe beplanting.

MEDEDELINGEN
Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Receptie
U kunt op 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.
Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
Vergunning en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop
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Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl
Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v.
woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.
Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
- bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en
ruiterpaden
- straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de
erfgrens t/m het hoofdriool)

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 72 00.

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken, vegen van de straten en ophalen van huisen grofvuil.

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt
kunnen worden.

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

AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl
Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator
mondiale bewustwording, regionale samenwerking,
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie,
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot
burgemeester Franc Weerwind
Voor vragen over:
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid,
Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich
wenden tot wethouder AnneMieke Korf
- financiën, belastingen, grondzaken, milieu,
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie,
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot
wethouder Karel Ockeloen
- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken,
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen,
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust,
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot
wethouder Arjen Verkaik
- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project
Kustvisie, Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden
tot wethouder Annette Baerveldt
- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), welzijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein,
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder
Ineke Edzes - Altena

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid

RAADSPLEIN 3 DECEMBER 2009

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u
terecht bij het WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m
vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, Kennemerhof
1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige
verblijfsvergunning.
WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00
uur en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1,
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing
en urgenties
Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

Hiervoor kunt u kunt zich tot uiterlijk woensdag
2 december 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel.
(0255) 56 75 02 of via e-mail: griffier@velsen.nl
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze
tijdig is ingeleverd - dat kan via e-mail: griffier@velsen.nl,
- dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de
raadsleden doorgestuurd.

Donderdag 3 december 2009 vanaf 19.00 uur vergadert
de gemeenteraad weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Raadsvergadering - aanvang 21.30 uur

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

1R Opening
2R Vaststellen van notulen en besluitenlijst raadsvergadering 19 november 2009
3R Afhandelen lijst van aan de raad gerichte brieven
Besluitvorming
4R Gemeentelijke heffingen en tarieven 2010
5R Gildenspoor
6R Prestatieafspraak bijdrage gebouwd parkeren
7R 2e tussenrapportage 2009
8R Renovatie stadhuis gemeente Velsen (gebouw B)
9R Intrekken instructie Concerncontroller
10R Verordeningen Wet investeren in jongeren
11R Kredietverstrekking t.b.v. herstel Plein 1945
Sluiting

Raadzaal
Sessie 1-1
19.00 - 20.00 uur
Sessie 1-2
20.00 - 21.00 uur

Nota sportaccommodaties
2010-2015
Centrum voor Jeugd en Gezin

Commissieruimte 1
Sessie 2-1
19.00 - 20.00 uur
Maatschappelijke opvang en
Aanpak huiselijk geweld in de
regio Kennemerland
Commissieruimte 2
Sessie 3-1
19.00 - 20.00 uur
Het ruimtelijk functioneel kader
en de nieuwe Wet op de
Ruimtelijke Ordening
Sessie 3-2
20.00 - 21.00 uur

Parkeernormen gemeente
Velsen 2009

Inspreken tijdens de carrousel:
Over agendapunt 2-1 kan worden ingesproken.

Raadzaal

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

MEDEDELINGEN
De sessies in de Raadzaal en de raadsvergadering zelf
worden vanaf 19.00 uur live uitgezonden op de lokale
zender Seaport TV. De agenda en een korte inhoud van
sommige agendapunten zijn ook te lezen bij Seaport
TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.
Op de website en bij de receptie treft u een greep uit
het Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen
wordt toegelicht.
U kunt deze greep ook thuis ontvangen via de e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl
De raad heeft in zijn vergadering van 19 november
2009 een besluit genomen over de volgende onderwerpen:
- Groot Helmduin
- Weigering nemen projectbesluit voor het bouwen
van een goederenhotel op een perceel aan de
Zadelmakerstraat te Velserbroek
- Beschikbaar stellen reserve ‘-25% verkeersslachtoffers’
- Wijziging verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs gemeente Velsen
- Begroting 2010 Centraal Nautisch Beheer
Noordzeekanaalgebied
De besluitenlijsten zijn in te zien op de website
www.velsen.nl

BOUWAANVRAAG REGULIER
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BL-217-2009 D. Marotstraat 4 t/m 22 te Velserbroek;
het plaatsen van een naambord aan de
voorgevel
BL-218-2009 Hofdijklaan 29 te Driehuis NH; het
legaliseren van een berging (fietsenhok)
BL-219-2009 De Tiemenlaan 7 te IJmuiden; het plaatsen
van een serre (achtergevel)
BL-220-2009 Lindenstraat 49 te IJmuiden; het veranderen
en vergroten van een woning met een
uitbouw, overkapping, 2 dakkapellen
(voor- en achtergevel) en het veranderen
van de voorgevel
BL-221-2009 Hoofdstraat 76 te Santpoort-Noord; het
oprichten van een berging/hobbyruimte
BL-222-2009 Oude Pontweg 135 te Velsen-Zuid; het
oprichten van 2 bergingen
BL-223-2009 Hagelingerweg 110 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw
BL-224-2009 Rijksweg 342 te Santpoort-Noord; het
veranderen en vergoten van een woning
met een uitbouw
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERP VRIJSTELLING/
ONTHEFFING BUITENPLANS

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-208-2009 Middeloolaan 14 te Driehuis NH; het
veranderen en vergroten van een woning
(begane grond en 1e verdieping)
BP-209-2009 Wijkermeerweg ong. te Velsen-Noord;
het oprichten van een fiets/voetgangersbrug
BP-210-2009 Reyndersweg ong. te Velsen-Noord; het
plaatsen van containers t.b.v. watersportvereniging
BP-211-2009 Wulverderlaan 25 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
garage
BP-212-2009 Amsterdamseweg 25 te Velsen-Zuid; het
oprichten van een energiegebouw
BP-213-2009 Witte Hekweg 68 te Velsen-Noord; het
oprichten van een opslagloods
BP-214-2009 Trompstraat 208 te IJmuiden; het renoveren
van een gemeentelijk monument
BP-215-2009 Broekerdreef ong. te Velserbroek; het
oprichten van 2 fiets/voetgangersbruggen

Het college van Burgemeester en Wethouders
van Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse
ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-190-2009 Anna van Burenlaan 23 te SantpoortZuid; het veranderen en vergroten van
een woning met een uitbouw en het
oprichten van 2 bergingen
PS-32-2009 Lagersstraat 2 te IJmuiden; verzoek
bestemmingswijziging i.v.m. starten
kledingwinkel

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

AANLEGVERZOEK

BOUWAANVRAAG LICHT
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-216-2009 Brederoodseweg 99 te Santpoort-Zuid;
het plaatsen van een dakkapel (zijgevel)

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij de afdeling Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes
weken ter inzage van 27 november 2009 t/m 7 januari
2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
AL-3-2009
Gijzenveltplantsoen ong. IJmuiden; het
herinrichten van het Gijzenveltplantsoen
AL-4-2009
Wüstelaan 68 te Santpoort-Zuid; het
planten van een rij haagbeuken op grasland behorende bij Wüstelaan 68
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen gedurende

4 weken na deze publicatie worden ingediend bij de
afdeling Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-204-2009 Crijnssenstraat 6 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woning met een erker
BP-153-2009 Tiberiusplein 1 te IJmuiden; het veranderen
van een werkplaats tot kantoor en
opslag
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende
6 weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD).

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend
voor:
BL-151-2009 Heuvelweg ong. te Velsen-Zuid; het
oprichten van een mast t.b.v. mobile
communicatie (nabij nr. 6)
BL-171-2009 Bosboom-Toussaintlaan 15 te Driehuis
NH; het veranderen en vergroten van
een woning met een erker
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

SLOOPVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-91-2009 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord;
het verwijderen van diverse asbesthoudende materialen in de technische
installatie van de Salpeterzuurfabriek
SZF-5
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende
6 weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD).

