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Driehuis - Onbekenden hebben 
in de nacht van zaterdag op zon-
dag rond 04.30 uur een brieven-
bus van een woning aan de Wa-
terloolaan vernield. Dit gebeur-
de vermoedelijk met zwaar vuur-
werk. De brievenbus werd volle-
dig vernield, ook een aantal bak-
stenen van de muur zaten los. 
De politie vraagt mensen die iets 
gezien hebben, contact op te ne-
men met 0900-8844.

Veel schade 
door vuurwerk

IJmuiden - Tijdens een onop-
vallende surveillance zagen poli-
tiemensen zondagavond aan het 
Moerbergplantsoen een groepje 
meisjes iets in brand steken. Zij 
bleken bij de skatebaan een sta-
peltje folders in brand te hebben 
gestoken. De vier dames, 14, 15 
en 18 jaar, afkomstig uit IJmui-
den en Velserbroek werden hier-
op aangesproken en zij krijgen 
een bekeuring. Gezien de leeftijd 
van een aantal van de meiden, 
zijn de ouders in kennis gesteld.

Folders in 
brand gestokenSleetjerijden in Velsen

Velserbroek - Dat kinderen 
zelfs met een paar centimeter 
sneeuw veel lol kunnen bele-
ven, bleek maandag en dins-
dag op tal van plaatsen in de 
gemeente Velsen. Op deze fo-
to genieten Luca (voor) en zijn 
broer Sem van een tochtje op 
de slee door Velserbroek, ui-
teraard voortgetrokken door 
hun stoere vader.

Maandagmiddag viel in korte tijd 
een bescheiden laagje sneeuw. 
Danzij snel reageren van de 
strooiploegen bleef de overlast 
voor het verkeer op lokale wegen 
beperkt. Op de snelwegen was 
het een ander verhaal. Daar ston-
den lange files omdat de avond-
spits vroeger begon dan normaal. 
Bovendien zorgden meerdere on-
gevallen voor problemen in en 
rond de Velsertunnel. Op de A9 
richting knooppunt Velsen stond 
omstreeks 18.00 uur ruim 30 kilo-
meter file. De avondspits van af-
gelopen maandag ging de boe-
ken in als de meest problemati-
sche ooit. (Friso Huizinga)

Velsen - Telstar 1963 NV, het 
bedrijf achter de Velsense be-
taald voetbalclub, draait be-
ter dan ooit tevoren. Daarom 
is het nu tijd voor klantenbin-
ding, vindt de clubleiding. De-
ze week werd het plan Thuis bij 
Telstar gepresenteerd. ,,We wil-
len een huiskamersfeer creë-
ren in het stadion.’’

Aan de presentatie van algemeen 
directeur Pieter de Waard en com-
mercieel directeur Steef Ham-
merstein moeten zelfs de sceptici 
een goed gevoel hebben overge-
houden. De begroting van Telstar 
is in twee jaar tijd opgeschroefd 
naar 2,3 miljoen euro, waardoor 
de club volgens De Waard ‘onder-
aan de middenmoot’ van de Jupi-
ler League staat. In 2008 behoor-
de Telstar nog tot de betaald voet-
balclubs met de laagste begro-
ting. Telstar moest destijds rond-
komen van 1,3 miljoen euro per 
jaar. Dankzij de stabiele financië-
le huishouding heeft Telstar sinds 
deze zomer de felbegeerde cate-
gorie 3-status. Dat is maar voor 
vier betaald voetbalclubs wegge-
legd.
Ook de toekomst van Telstar ziet 
er rooskleurig uit. De bouw van de 
nieuwe westtribune heeft de ho-

recaomzet een flinke boost gege-
ven, mede dankzij de vele confe-
renties en (zakelijke) bijeenkomst 
die in het stadion plaatsvinden. De 
horecaomzet is vervijfentwintig-
voudigd.
De clubleiding wil de binding met 
haar supporters, sponsors en de 
inwoners van de regio Kennemer-
land verder versterken. Naast een 
actief supportersbeleid wordt de 
selectie van Telstar vaker ingezet 
om scholen te bezoeken en activi-
teiten te organiseren op het Cruyff 
Court in IJmuiden. ,,We moeten in-
vesteren in de jeugd, want dat zijn 

de supporters van de toekomst’’, 
aldus Hammerstein. Verder wor-
den regionale sportverenigingen 
uitgenodigd voor een avondje Tel-
star.
Een sportieve doelstelling mag na-
tuurlijk niet ontbreken in het plan: 
Telstar dient zich ieder seizoen te 
plaatsen voor de Jupiler Play-Offs 
en de vierde ronde van het beker-
toernooi. In dat laatste zijn de man-
nen van Jan Poortvliet onlangs ge-
slaagd. Telstar bekert op dinsdag 
21 december in eigen huis verder 
tegen NAC Breda. (Friso Huizinga, 
foto: Pieter Hoogeveen)

Telstar heeft wind mee
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-
514229.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice op nummer 
088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Belangengroepen werken samen

Protest: ‘Stop 70 
miljoen kostend HOV’
Driehuis - Het is ‘twee voor 
twaalf’ voor de tien plaatse-
lijke belangengroepen die te-
gen de enorme uitgave van 
70 miljoen euro voor de rea-
lisatie van het Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer (HOV) in 
Velsen zijn. Immers, de plan-
nen zijn goedgekeurd en in 
januari gaat voor het traject 
Kromhoutstraat de schop al 
in de grond. Toch overleg-
den vorige week woensdag in 
Driehuis tien belangengroe-
peringen over een mogelijk 
gezamenlijk protest.

Zoveel mensen, zoveel belangen. 
Maar woensdagavond bleek al 
gauw dat de aanwezige groepe-
ringen een grote zorg gemeen 
hebben: de komst van het HOV 
van Haarlem-Noord naar Velsen. 
Voorzitter Feenstra van Dorps-
raad Driehuis liet in een presen-
tatie alle cijfertjes zien: het rui-
me aanbod van huidig openbaar 
vervoer, waarover gebruikers te-
vreden zijn. Een onderzoek dat 
stelt dat je autorijders niet met 
(nog?) beter openbaar vervoer 
de auto uitkrijgt. Feiten over de 
voorgenomen aanleg met cijfer-
tjes over de beoogde tijdwinst, 
drie minuten per rit.
Deze presentatie maakte veel 
los bij de aanwezigen. Datzelf-
de gold voor het feit dat buslijn 
75 zal worden opgeheven als het 
HOV er is, wat tegen de gemaak-

te afspraken is. 
Veel opmerkingen waren er over 
de (mis)communicatie met de 
gemeente Velsen. Als voorbeeld 
werd het traject Kromhoutstraat 
aangevoerd. Het overleg ge-
beurde met havenondernemers, 
in plaats van met de omwonen-
den en bedrijven van de Krom-
houtstraat zelf. De havenonder-
nemers hebben met de provin-
cie een ‘package deal’ geslo-
ten: de komst van het HOV sa-
men met het opknappen van de 
Kromhoutstraat. De omwonen-
den zijn niet blij met de voorge-
nomen plannen en vinden het 
HOV geen oplossing voor de be-
staande problemen.
Datzelfde geldt bovendien voor 
alle belangengroeperingen. Het 
HOV wordt niet als oplossing ge-
zien voor bijvoorbeeld de ver-
keersdrukte in Driehuis. ‘Er zijn 
aanvullende maatregelen nodig, 
maar daar zijn geen afspraken 
over gemaakt’, aldus Feenstra. 
‘Zet alle argumenten tegenover 
de drie minuten tijdwinst en de 
70 miljoen euro die provincie en 
gemeente in het project willen 
steken, dan blijft er weinig winst 
over.’ Het wegvallen van bus-
lijn 75 is voor de belangengroe-
peringen samen een steekargu-
ment om het protest weer aan te 
zwengelen. En dat wordt groots 
aangepakt: richting gemeente, 
provincie en Tweede Kamer. 
(Karin Dekkers)

Drummen leer je 
bij de Drumschuur
IJmuiden - De Drumschuur is 
dé plek om te leren drummen, 
je oude hobby met twee stokken 
weer op te pakken of zelfs als 
gevorderde drummer de punt-
jes op de i te zetten. Dit alles 
onder begeleiding van een jon-
ge,  enthousiaste, gediplomeer-
de docent. Deze docent heeft 
kort geleden een masterdiplo-
ma slagwerk aan het conserva-
torium behaald en speelt al jaren 
op hoog niveau in binnen- en 
buitenland. Ook op het gebied 
van lesgeven heeft hij veel er-
varing opgedaan bij diverse mu-
ziekscholen en nu dus ook bij de 
Drumschuur. 
Iedereen vanaf 7 jaar, dus ook 
volwassenen, kan er terecht om 
na een gratis proefles in prive- of 
duoverband goed te leren drum-
men. Er wordt in alle stijlen les-
gegeven, dus of je nou een fan 
bent van pop- of rockmuziek, 
of juist houdt van latin en jazz, 
je bent bij de Drumschuur in 
IJmuiden altijd aan het goede 
adres. Je kunt kiezen voor lessen 
van een half uur of een heel uur. 
Wees er wel snel bij, want het 

loopt echt storm bij de Drum-
schuur. Kijk voor informatie over 
de tarieven van de voordelige 
strippenkaarten, cadeaubon-
nen, eventueel losse lessen en 
alles wat u nog meer wilt weten 
op www.drumschuur.nl. Voor het 
maken van een afspraak voor 
een gratis proefles kunt u mai-
len naar drumschuur@hotmail.
com of bellen met 06-45460020.
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Lezing met beeldpresentatie: 
‘Het geheim van overvloed’. Car-
men de Haan, St. Raphaëlkerkje, 
Popellaan 1 Bloemendaal. Van 
14.00 tot 16.00 uur.
Fortenvaartocht. Vertrek 14.00 
uur Café Fort-Zuid in Spaarn-
dam. En wandel- puzzeltocht. 
Zie ook www.fort-zuid.nl.
Cello en piano in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur.

Maandag 6 december

Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Mulatu Astat-
ke. 21.00 uur. Toegang 22,50.

Dinsdag 7 december
 

Fair Trade Markt in de Parnas-
sia School, Wülverderlaan 3 in 
Santpoort-Noord. Van 19.00 tot 
21.00 uur.
Concert Nova Ensemble in De 
Kapel, Potgieterweg 4 Bloemen-
daal. Aanvang 20.00 uur, kerk 
open 19.30 uur. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Lala#4. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Balthazar en Tommi-
gun. 20.30 uur. Toegang 12,-.

Woensdag 8 december

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Copie Conforme’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Hans Teeuwen 
& The Painkillers. 21.00 uur. Toe-
gang 20,-. 

Donderdag 9 december

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: ‘Two Horses of Geng-
his Khan’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: 3FM presen-
teer: Di-rect ‘This is whoe we 
are tour’. 20.30 uur. Toegang 15,-
. Kleine zaal: Malle Pietje & de 
Bimbo’s. 20.30 uur. Toegang 8,-
. 24.00-04.00 uur: LOS! Toegang 
5,- vanaf 18 jaar. Gratis voor stu-
denten. Café: Di-rect aftershow: 
Fool’s House. 22.30 uur. Toegang 
gratis.

Donderdag 2 december

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

Vrijdag 3 december
Sinterklaasbingo in ‘t Bre-
derode Huys, Bloemendaal-
sestraatweg Santpoort-Zuid. 
Aanvang 14.00 uur.
Optreden Frans Zeilmaker, 
Café Griffioen, Frans Naere-
boutstraat 9 IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur, toegang gratis.
Cd-presentatie Camadou in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Copie Con-
forme’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Music for Mutare 2: 
Wat, Ravolva, since i am. 20.30 
uur. Toegang 7,50. 24.00-04.00 
uur: Rockitis ft. dj Grzy Cru-
desjev en dj Milan. Toegang 3,- 
vanaf 18 jaar. Café: Irrational Li-
brary. 22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 4 december

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Copie Con-
forme’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Club Colom-
bo: Guerilla Speakerz. 23.00-
04.00 uur. Toegang 10,- vvk, 
12,50 add. Vanaf 16 jaar. Kleine 
zaal: ‘00 Best. 24.00-04.00 uur. 
Toegang 8,- vanaf 18 jaar. Ca-
fé: Haarlem Reggae Movement: 
The Positive Connection. 21.30-
03.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 5 december
Pietenontbijt bij Onder de Pla-
tanen in Velsen-Zuid van 09.45 
tot 11.15 uur. En Pietenbrunch 
van 12.30 tot 14.30 uur.
Lezing door dr. Sabine Lichten-
stein over Die Schöpfung van 
Haydn. De Kapel, Potgieterweg 
4 Bloemendaal. Aanvang 10.30 
uur. Toegang gratis.
Sinterklaasloop bij Suomi. 
Start om 11.00 uur op atletiek-
baan van sportpark Groeneveen 
n Santpoort-Noord.

Velserbroek - Op ’t Spijk ont-
stond vorige week woensdag 
omstreeks 09.30 uur een aan-
rijding tussen een fietser en een 
auto. De 88-jarige fietser uit Vel-
serbroek was als gevolg van de 
aanrijding naar ten val geko-
men en had onder meer een ge-
broken arm en een fikse hoofd-
wond. Het slachtoffer is door 
ambulancepersoneel vervoerd 
naar een ziekenhuis. De 27-jari-
ge Beverwijkse automobilist zag 
toen hij vanaf de Hofgeesterweg 
linksaf ’t Spijk in reed, de bejaar-
de fietser over het hoofd met de 
aanrijding als gevolg. Mogelijke 
was slecht zicht door laaghan-
gende zon hiervan de oorzaak.

Fietser gewond

IJmuiden - De politie hield vo-
rige week donderdagmorgen 
een alcoholcontrole bij de veer-
boot in de Ericssonstraat. 19 Be-
stuurders werkten mee aan een 
blaastest. Slechts één van hen 
had teveel gedronken. De ver-
dachte, een 54-jarige vrachtwa-
genchauffeur uit Deest, blies 235 
UGL. Hij kreeg een rijverbod van 
één uur en een proces-verbaal. 
De politie gaat de controles de 
komende tijd herhalen.

Alcoholcontrole

Fakkelwake
op Plein ‘45
IJmuiden - Vrijdag 10 december 
is er weer een fakkelwake naar 
aanleiding van de Internationa-
le Dag van de Mensenrechten. 
De fakkelwake wordt gehou-
den op het Plein 1945 om 19.30 
uur, verzamelen vanaf 19.15 uur. 
Men dient zelf voor een fakkel te 
zorgen. Ook dit jaar organiseert 
Klaas Strooker, met enkele ande-
ren, dit jaar opnieuw een fakkel-
wake met als onderliggend the-
ma: ‘Ergens is er iemand die aan 
me denkt’. Hij heeft van Amne-
sty toestemming gekregen om 
hun naam bij deze wake te ge-
bruiken. Dit jaar wordt er speci-
ale aandacht besteed aan de si-
tuatie in Myanmar, en met name 
om Su Su Nway. Zij is nu 38 jaar. 
Al heel lang zet ze zich in voor 
de rechten van arbeiders en is lid 
van de partij van Aung San Suu 
Kyi, de Liga voor de Democratie. 

Velsen - DKV E2 moest de-
ze week spelen tegen HBC E1. 
Het was een moeilijke wedstrijd 
vor DKV. HBC was in de aanval 
sterk en verdedigde goed. DKV 
had moeite met het afmaken van 
de kansen terwijl HBC de kan-
sen goed had benut. DKV verloor 
met 0-7. De E1 die tot nu toe alle 
wedstrijden heeft gewonnen wil-
de dit tegen ADOS voortzetten. 
Beide ploegen begonnen heel 
sterk en lieten het publiek mooie 
aanvallen zien. Met rust was de 
stand 2-1 voor DKV. ADOS begon 
de 2e helft heel sterk en wist de 
stand 2-3 te maken. maar de E1 
vocht terug en wist de reeks win-
sten te behouden met een eind-
stand van 4-3. De D1 heeft het 
licht gezien deze zaalcompetitie. 
Op het veld werd er veel verloren, 
maar nu winnen ze zeer regelma-
tig.  Ze wonnen dit weekend van 
Badhoevedorp met 2 tegen 9. De 
C2 is ook heel goed bezig in de 
zaal. In het verre Harmelen heb-
ben ze Thor verslagen met 2-7. 
Trainer/coach Linda Bijl is daarom 
ook vreselijk trots op haar team. 
De A1 heeft het altijd moeilijk te-
gen DSO uit Alkmaar. Ook zater-
dag hadden ze geen kans tegen 
het fellere DSO. Vanaf het begin,- 
tot eindsignaal liep DKV achter de 
feiten aan. Invaller Matthé speel-
de een goede wedstrijd.

DKV jeugd-
wedstrijden

Taalkr8!
Yes-R op Tender College
IJmuiden - Donderdag 25 no-
vember was de dag van Taalkr8! 
op het Tender College. Taalkr8! Is 
een initiatief van de Stichting Le-
zenenSchrijven en het wordt als 
concept aangeboden aan scho-
len om zelf een Taalkr8!dag op te 
zetten.
Voor alle leerlingen, van brugklas 
tot klas 5, en alle leraren draai-
de het deze dag om taal. In meer 
dan 20 verschillende workshops 
waren de leerlingen actief in de 
weer met taal. De dag begon met 
een gezamenlijke bijeenkomst in 
de aula, waar een Taalambassa-
drice vertelde over hoe zij erva-
ren had wat het belang van taal 
is. Openhartig vertelde zij over 
haar gevoelens toen ze merk-
te dat ze haar kinderen niet kon 
voorlezen. Je kon een speld ho-
ren vallen.
Daarna volgde iedere leerling 

twee verschillende workshops. 
Klapper van de dag was na-
tuurlijk de komst van de natio-
naal bekende rapper Yes-R. Yes-
R is het gezicht van Taalkr8! en 
trekt daarom het land door om 
op scholen door zijn raps aan 
de leerlingen duidelijk te maken 
hoe belangrijk taal is in je leven. 
En ook hoe leuk taal eigenlijk 
kan zijn.  Natuurlijk wilde ieder-
een zijn workshop volgen maar 
omdat dat natuurlijk niet gaat, 
was in iedere klas geloot wie de 
gelukkige zou zijn. 21 Leerlingen 
hingen ademloos aan zijn lip-
pen. Toen was het moment van 
optreden eindelijk aangebroken 
en gingen Yes-R en twee rapma-
ten helemaal los. De hele school 
brulde zijn raps mee, handjes 
in de lucht: ‘Hey meisje, kom je 
met mij mee, ik laat jou de we-
reld zien...’

Niets belangrijker dan normen en 
waarden toch? 
Simpel, ik blijf van jouw spullen af 
,jij kom niet aan die van mij! 
Blijkbaar is dat niet zo simpel. Ik 
zou een simpele krat bier in mijn 
eigen tuin moeten kunnen heb-
ben staan. 
Dus niet want dat betekent, vrij 

om mee te nemen! Onlangs het 
feite dat het in mijn eigen domein 
staat! Wie je ook bent, ik moet 
ook hard werken om dat kratje te 
kunnen kopen. Blijf met je tengels 
er van af! Je weet dat je fout zit! 
Geen centjes, geen bier, simpel.

Mevrouw M.J. Dekens

Ingezonden brief

Vellesan College tekent 
convenant met ALO
IJmuiden - Vandaag onderteke-
nen de ALO van de Hogeschool 
van Amsterdam en het Vellesan 
College  een convenant over de 
drempelloze instroom van havo- 
en vwo-leerlingen met het vak 
Bewegen Sport & Maatschap-
pij (BSM) op de ALO. Het Velle-
san College is daarmee de twee-
de school in Nederland  die een 
dergelijke convenant sluit met de 
ALO.
In de overeenkomst is vastge-
legd dat wanneer een leerling 
van het Vellesan College het 
BSM- programma met goed ge-

volg heeft afgelegd en heeft vol-
daan aan alle criteria, hij zon-
der meer wordt toegelaten tot 
de ALO. De gebruikelijke toe-
latingstest is dan niet meer no-
dig. Een deel van de competen-
ties  die in het eerste jaar op de 
ALO een rol spelen,  of het nu 
gaat om de sporten zelf, om de 
theorie of andere vaardigheden 
zoals jezelf presenteren, zijn op-
genomen in het programma van 
BSM.  Vellesan leerlingen heb-
ben dus een voorspong op ‘re-
guliere’ leerlingen die instromen 
in het eerste jaar van de ALO.
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Highland Games 2011 
volop in voorbereiding
Velsen-Zuid - Op zaterdag 21 
mei 2011 organiseert de Rotary 
Club Velsen (RCV) in Velserbeek 
de traditionele Highland Games. 
Het betreft al weer de achtste 
editie van deze bijzondere twee-
jaarlijkse activiteit. 
Met de voorbereiding is al vol-
op gestart. De Highland Games 
2011 vallen in het jubileumjaar 
van de RCV. In dat jaar name-
lijk viert de RCV haar 60e ver-
jaardag.
De RCV stelt zich ten doel bij te 
dragen aan de verwezenlijking 
van het dienstideaal van de Ro-
tary. Dit doet de RCV door het 
verlenen van steun aan perso-
nen die hulp behoeven en aan 
instellingen van algemeen maat-
schappelijk belang. Mede met 
de opbrengsten van de Highland 

Games kan de RCV haar doel-
stellingen verwezenlijken.
Geïnteresseerde bedrijven uit de 
regio kunnen nu al digitaal in-
schrijven. Er is ruimte voor maxi-
maal 30 teams die met elkaar 
hun mentale- en fysieke krach-
ten zullen meten. Hiervoor kan 
informatie worden ingewonnen 
worden bij voorzitter Ron Davio 
(06-51829455) en secretaris Jan 
Otten (0255-516837) van het or-
ganisatiecomité.
De opbrengsten van de High-
land Games 2011 zullen ten goe-
de komen aan een viertal goede 
doelen: de Stichting Zeekadet-
korps IJmond, de Stichting Ener-
gy4All, schoolmeubilair voor Su-
riname en Ananse Foundation.
Zie ook www.rotaryhighland-
games-velsen.nl 

Hulp gevraagd voor 
Sport en Spel dag
IJmuiden - Barry Köhnke (23) 
en Kirsty van der Plas (20) uit 
IJmuiden en Wouter Valkering 
(22) uit Limmen volgen de op-
leiding Commerciële Economie 
aan de Hogeschool van Amster-
dam. In het kader van hun studie 
moeten zij een evenement orga-
niseren. Zij waren er al snel uit: 
ze gaan een sport en spel mid-
dag organiseren voor kinderen 
met een verstandelijke beper-
king. Deze doelgroep verdient 
het, om eens extra in het zon-
netje gezet te worden. Het drie-
tal doet er alles aan, om er een 
leuke middag voor de kinderen 
van te maken. Er is contact ge-
legd met de leiding van het Lo-
geerhuis van het SIG. Daar werd 
enthousiast gereageerd en me-
dewerking toegezegd. Sporthal 
Zeewijk is afgehuurd voor zon-
dag 12 december, dan gaat het 
plaatsvinden van 12.00 tot 17.00 
uur. De drie studenten schreven 
diverse bedrijven aan voor spon-
soring en de eerste reacties zijn 
al binnen. Zo verzorgt Lunch-

room Bart geheel belangeloos 
de lunch, het SIG regelt het ver-
voer en ook vrienden en familie-
leden hebben medewerking toe-
gezegd. Het zij als vrijwilliger of 
in de vorm van een financiële bij-
drage. Maar er is nog meer hulp 
nodig. Er worden sponsors ge-
zocht om bij te dragen aan de 
huur van de sporthal en om at-
tributen mede te bekostigen, zo-
als een springkussen. Ook wor-
den er vrijwilligers gevraagd, die 
de kinderen gaan begeleiden. 
Er wordt een clown gezocht, die 
de kinderen tussen de activitei-
ten door kan vermaken. Tevens 
wordt uitgekeken naar bedrij-
ven die gadgets als presentjes 
beschikbaar willen stellen, zoals 
ballonnen, keycoards en pen-
nen. Dan hebben de kinderen 
een herinnering aan een leuke 
middag. Barry, Kirsty en Wouter 
hopen op veel respons, zodat zij 
er een fantastische sport en spel 
middag van kunnen maken. Re-
acties kunnen via de mail naar: 
w.valkering@quicknet.nl

Steekpartij bij café
Regio - Voor een café aan de 
Haarlemse Zijlstraat heeft vo-
rige week vrijdagnacht om-
streeks 03.15 uur een steekpar-
tij plaatsgevonden. Hierbij raak-
ten twee mannen gewond, een 
26-jarige Haarlemmer en een 
35-jarige inwoner van Bloe-
mendaal. Beiden zijn naar een 
ziekenhuis vervoerd. De man uit 

Bloemendaal kon het zieken-
huis na korte tijd weer verla-
ten. De politie heeft twee man-
nen aangehouden, een 45-jari-
ge Haarlemmer en een 46-jari-
ge man uit Santpoort. De politie 
heeft de zaak in onderzoek en 
doet onderzoek naar de exac-
te toedracht. (foto: Michel van 
Bergen)

Rosétary neemt cd op 
voor het goede doel
Regio - De Rosétary is opge-
richt in november 2006. Er zijn 
25 vrouwelijke leden, in de leef-
tijd van 32 tot 60 jaar.
Gezelligheid, humor en natuur-
lijk rosé zijn het doel, maar ook 
het goede doel staat hoog in het 
vaandel. Op 20 november vertrok 
de Rosétary per touringbus rich-
ting Breda om daar in een pro-
fessionele muziekstudio de cd 
op te nemen die speciaal voor 
Wereldouders werd geschreven 
door één van de oprichters, Elly 
Morren. Vol enthousiasme werd 
het lied opgenomen en 27 no-

vember werden de dames weer 
verwacht voor de opnames van 
een videoclip. Dit alles onder lei-
ding van Barry Stevens die de 
choreografie voor zijn rekening 
nam. Het was voor de Roséta-
ry één groot feest. De dvd komt 
dan ook voor de Kerst in 1500 
winkels van Free Record Shop te 
liggen en de opbrengst gaat vol-
ledig naar weeskinderen in La-
tijns Amerika, in handen van or-
ganisatie Wereldouders. Wie dit 
goede doel wil steunen en inte-
resse heeft in de cd mailt naar 
choek@benvermeer.nl. 

Open huis bij 
Volksuniversiteit Velsen
Velsen - Na de jaarwisseling 
start de Volksuniversiteit Velsen 
met het tweede deel van haar 
seizoensprogramma 2010-2011. 
Naast het bestaande aanbod 
worden er voor belangstellenden 
met de organisatie van taal-va-
kantiecursussen kansen gebo-
den spreekvaardig te worden in 
Duits, Spaans, Italiaans en Por-

tugees. Informatie over het ge-
hele cursusaanbod kan van de 
docenten worden verkregen op 
het door de VU-Velsen te organi-
seren open huis op maandag 13 
december a.s. van 19.00 tot 20.30 
uur in het lesgebouw: Duin en 
Kruidbergmavo, Nicolaas Beets-
laan 3 in Driehuis Zie ook www.
volksuniversiteit.nl/velsen.

IJmuiden - In 1968 begon 
Cor Broek bij zijn vader in de 
zalmrokerij, G. Broek & Zn. 
Vijf jaar later, in 1973, nam hij 
de zaak over, samen met zijn 
vrouw Wil. In 2012 bereikt hij 
de pensioengerechtigde leef-
tijd en stopt hij er mee. Op 12-
2-2012, om precies te zijn. 
Een heel werkzaam leven in 
een notendop.

G. Broek & Zn. is in de hele wijde 
omgeving de enige echte zalm-
rokerij. De zalm wordt gerookt 
op ambachtelijke wijze, een pro-
ces dat drie dagen in beslag 
neemt. Alles wordt zelf gedaan: 
het fileren, het zouten, het dro-
gen en het roken. De kwaliteit en 
de smaak zijn er ook naar. Tegen-
woordig is in de supermarkt een 
stuk goede kaas duurder dan 
gerookte zalm. Deze zalm wordt 
geïnjecteerd met pekel en rook-
smaak, er komt geen rook aan te 
pas. Het verdient de naam ge-
rookte zalm niet, het is zalm met 
rooksmaak. Met houdbaarheid 
tot aan de drempel. Een zalmfilet 
van 1 kilo is na de kunstmatige 
behandeling 1,2 kilo zwaar, door 
het vocht. Vrij smakeloos, vinden 
Cor Broek en zijn vrouw Wil. Ook 
vinden zij het jammer, dat de he-
le handel op deze manier om 
zeep geholpen wordt. Zalm was 
altijd een delicatesse en geen 
stukje kunstmatige vis, zoals dat 
tegenwoordig in de schappen 
van de supermarkt ligt. Geluk-
kig leert de ervaring hen, dat de 
echte fijnproever weet waar hij 
moet zijn: bij zalmrokerij Broek. 
Daar smaakt de gerookte zalm 
nog zoals het behoort. Ambach-
telijk gemaakt, met deskundig-
heid en liefde voor het vak. Niks 
geen kunstmatige toevoegingen 
maar puur en vol van smaak. Om 
je vingers bij af te likken. Ook 
voor mooie en smakelijke rela-
tiegeschenken en het beken-
de Broek Zalmsaladepakket. Zie 
voor de aanbiedingen de adver-
tentie in deze krant van volgende 
week. Zalmrokerij G. Broek & Zn. 
bevindt zich aan de Rondweg 14 
en is telefonisch bereikbaar via 
0255-516914.

G. Broek & Zn: 
een echte 
zalmrokerij
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Rabo blijft hoofdsponsor 
Stratenvoetbal Velserbroek
Velserbroek - Rabobank Vel-
sen en Omstreken blijft zeker 
tot 2013 hoofdsponsor van het 
Rabobank Stratenteams Voet-
baltoernooi. Daartoe werd een 
overeenkomst ondertekend door 
Edgar Engelkes, manager Priva-
te Banking en de organisatoren 
van het evenement; Rob Tousain 
en Peter Geldof. Want sport ver-
bindt en inspireert en daar staat 
de Rabobank voor.

De Stichting Stratenteams Vel-
serbroek verzorgt jaarlijks, eind 
januari, begin februari, een spor-
tief voetbalevenement in de ge-
meente Velsen gericht op de in-
woners van Velserbroek. De 21e 
editie staat alweer voor de deur. 
De voorbereidingen zijn in vol-
le gang en de teams kunnen 
zich weer inschrijven. De orga-
nisatoren, Rob Tousain en Pe-
ter Geldof, zijn dit jaar ook weer 
in staat om een leuk evenement 
neer te zetten. De hoofdingredi-
enten van dit toernooi zijn: zaal-
voetbal, kindervermaak tijdens 

de voorrondes, een wedstrijd te-
gen soapacteurs, een dance-act 
en een feestavond met een dj. 
Rabobank Velsen en Omstreken 
steunt dit sportieve evenement al 
jaren en doet dat met veel ple-
zier. De stichting is dan ook blij 
met dit trouwe sponsorschap.
Edgar Engelkes, Manager Pri-
vate Banking Rabobank Velsen 
en Omstreken en de heren Rob 
Tousain en Peter Geldof van de 
Stichting Stratenteams Velser-
broek zette op dinsdag 23 no-
vember jl. de handtekening on-
der een driejarig sponsorcon-
tract. “Een geweldig initiatief van 
de heren dat in de loop van de 
jaren is uitgegroeid tot een be-
grip in Velserbroek”, aldus Edgar 
Engelkes, die zelf ook woonach-
tig is het dorp. Het toernooi vindt 
plaats in het weekeinde van 22 
en 23 januari 2011. De finale-
avond is op zaterdag 29 janua-
ri 2011. Op de foto Edgar Engel-
kes (Rabobank), Rob Tousain en 
Peter Geldof (Stichting Straten-
teams Velserbroek).

Bij veel medewerkers en leiding-
gevenden bestaat ontevreden-
heid over de werksfeer en re-
sultaten. Het gaat dan om pro-
jecten die stroef lopen, afspra-
ken die niet worden nagekomen, 
deadlines die niet gehaald wor-
den, werk dat opnieuw gedaan 
moet worden, en allerlei misver-
standen en irritaties. Door de-
ze ontevredenheid gaan bekwa-
me medewerkers vaak op zoek 
naar een andere baan. Ze hopen 
elders collega’s en managers te 
vinden die ‘willen samenwerken’, 
‘beter communiceren’, in een or-
ganisatie die ‘niet zo amateuris-
tisch is’. 
We zijn er erg goed in te veron-
derstellen dat de oorzaken van 
de problemen vooral bij ande-
ren liggen. Maar in hoeverre be-
spreken we zélf de situatie in het 
werkoverleg? Wat doen we zelf 
om de oorzaken van dingen die 
fout gaan, in teamverband te on-
derzoeken? Het is mijn erva-
ring dat directeuren, managers, 
teamleiders én ook medewerkers 
er een hekel aan hebben om 
knelpunten in het officiële werk-
overleg te bespreken. Liever een 
een-tweetje met de baas, kla-
gen bij een collega of een kri-
tisch functioneringsgesprek, dan 
een open discussie met het team 
om zaken écht uit te zoeken en 
aan te pakken. Maar in zijn een-
tje kan iemand geen verbetering 
tot stand brengen of blokkeren, 
en ook niet de beste ideeën ont-
wikkelen. En zo blijven proble-
men bestaan, blijven schadepos-
ten optreden, en blijft de werk-
sfeer belabberd. 
Als u merkt dat u de neiging 
heeft om te gaan klagen en een 
ander de schuld te geven, vraagt 
u zich dan eens af: ‘Wat kan ik 
doen om dit te bespreken in het 
eerstvolgende werkoverleg?’ 
Dat voelt onwennig in het begin. 
Maar het bespreken lucht op en 
het verbetert de samenwerking. 
En het brengt onnodige kosten-
posten naar beneden. Dus geef 
uzelf een schop en geef uw ge-
blokkeerde energie de ruimte!
Volgende keer: van school, en 
dan?

Han van Kleef 
www.loopbaanbegeleidingij-
mond.nl

Loopbaancoach, 
dat werkt!

Rabobank Velsen en Omstreken
December, 
schenkingsmaand
Het is weer december. De da-
gen zijn kort, de avonden lang. 
Zet dit u aan het denken over 
schenken aan de (klein)kinde-
ren? En vraagt u zich dan af of u 
het wel goed aanpakt? Afgezien 
van de vaak welkome bijdrage 
die uw kinderen ontvangen, wilt 
u er natuurlijk zelf ook een pret-
tig gevoel aan over houden.
Zo krijg ik als Private Banker re-
gelmatig de vraag voorgelegd 
hoe er kan worden geschonken 
als één van de kinderen een wo-
ning wil kopen. Onlangs vertel-
de een cliënt die ik op een vei-
ling tegenkwam dat zijn dochter 
samen met haar vriend een wo-
ning had gekocht die nog flink 
moest worden verbouwd. Vader 
wilde hen graag bijstaan in de 
kosten van de verbouwing. Nu 
had hij al eens gelezen dat er 
sinds 2010 ruimere schenkings- 
mogelijkheden gelden. 
Ik legde uit dat ‘pa’ onder be-
paalde voorwaarden tot maxi-
maal 50.000 euro belastingvrij 
kan schenken. Tenminste, als 
zijn dochter het bedrag gebruikt 
als investering voor de nieu-
we woning. En mocht hij zijn 
dochter al eens een hoog be-
lastingvrij bedrag hebben gege-
ven, dan mag hij dit nogmaals 
doen. Mits het bedrag maxi-
maal 26.000 euro bedraagt en 
geïnvesteerd wordt in de nieu-
we woning. Mijn cliënt was bij-
zonder blij te horen dat hij zijn 
dochter financieel kon onder-
steunen. De verruimde schen-
kingsmogelijkheden kwamen als 
geroepen! 
Ondanks dat schenken een 
prachtig gebaar is, is het be-
langrijk om de vervolgstappen 
altijd met de notaris te bespre-

ken. Zoals een uitsluitingsclau-
sule bijvoorbeeld. Deze clausu-
le zorgt ervoor dat, mocht de re-
latie tussen uw kind en haar/
zijn partner worden beëindigd, 
uw kind het geschonken bedrag 
behoudt en dit niet hoeft te ver-
delen. Bovendien moet zo’n gro-
te schenking altijd formeel wor-
den vastgelegd. Dit geeft rust 
en zekerheid voor alle betrokke-
nen. En zo kan mijn cliënt straks 
aan het kerstdiner bij zijn doch-
ter thuis extra genieten.

Heeft u ook een vraag voor de 
afdeling Private Banking van 
Rabobank Velsen en Omstre-
ken? Bel gerust voor een af-
spraak met de afdeling! Voor nu 
wens ik u alvast een mooie de-
cembermaand met prachtige 
overdenkingen en nieuwe toe-
komstplannen voor u en uw fa-
milie.

Roelof Reemeijer, accountmana-
ger Private Banking, (023) 513 
35 70 of PrivateBanking@velsen.
rabobank.nl

Deelnemersveld Haarlem 
Basketball Classic bekend
Regio - Zes ploegen uit drie 
continenten zullen aantreden op 
de komende Haarlem Basket-
ball Classic, die van maandag 
27 december tot en met zondag 
2 januari wordt gehouden in het 
Kennemer Sportcenter in Haar-
lem. 
Astana Tigers uit Kazakstan was 
het eerste team dat met groot 
genoegen de uitnodiging voor 
deelname aan de prachtige bas-
ketballklassieker aannam. Het 
team dat al eerder deelnam aan 
het toernooi wordt ingedeeld in 
de poule met clubteam ZZ Lei-
den. Zij zorgen met hun aanwe-
zigheid voor een nostalgisch ge-
voel, de ploeg uit Leiden streed 
mee om de titel bij de eerste edi-
tie van de HBW in 1982.
De organisatie is trots met de 
komst van de Santa Barbara 
Breakers (USA), een team uit 
de West Coast Pro Basketball 
League. Het team kent enkele 
topspelers waaronder Lamond 
Murray, oud NBA speler van de 

LA Clippers en Kareem Abdul-
Jabbar II, de zoon van de NBA 
legende met dezelfde naam. In 
de poulefase zullen de spelers 
uit Amerika het opnemen tegen 
Astana Tigers en ZZ Leiden.
In de tweede poule zal Macca-
bi Haifa uit basketball-land Israël 
er alles aan doen om de titel bin-
nen te slepen. Net als in Ameri-
ka leeft basketball enorm in Is-
raël. Macabbi Haifa zal het op-
nemen tegen de nationale man-
nenteams van Nederland en Bel-
gië. 
De nummers één van de twee 
poules plaatsen zich direct voor 
de halve finales op zaterdag 1 ja-
nuari. De nummers twee en drie 
maken op donderdag 30 decem-
ber in kruiswedstrijden uit welke 
twee teams daar nog bijkomen. 
De finale is op zondag 2 janua-
ri om 15.00 uur.
Kaarten voor het toernooi zijn 
vanaf 1 december te bestellen 
op www.haarlembasketballclas-
sic.nl.

Man zorgt voor overlast
Regio - De politie kreeg vori-
ge week woensdagmiddag een 
melding dat er een man op de 
Nieuwe Gracht in Haarlem liep 
die op straat drugs gebruik-
te en voorbijgangers lastig viel. 
De agenten zagen de man in de 
Kruisstraat lopen. De man was 
duidelijk onder invloed en ge-
droeg zich verbaal agressief naar 
de politiemensen. De man liep 
zonder te kijken tussen het ver-

keer door wat gevaarlijke situa-
ties opleverde. De aanhouding 
van de verdachte, een 36-jarige 
Hagenaar, ging gepaard met veel 
verzet, ook richting gemeentelij-
ke handhavers die de politie wil-
den helpen met de aanhouding. 
Uiteindelijk is de verdachte ge-
boeid en overgebracht naar het 
politiebureau. De Hagenaar is na 
verhoor woensdagavond weer in 
vrijheid gesteld.

Regio - Vorige week maan-
dagavond even na middernacht 
merkten surveillerende agen-
ten op de Grote Markt in Haar-
lem dat er gevochten werd in een 
café. Binnen bleken twee bezoe-
kers ruzie te hebben gekregen 
met personeel van het café. De 

twee bezoekers gebruikten het 
nodige geweld, waarna ze zijn 
aangehouden door de politie. 
Het gaat om twee Haarlemmers 
van 18 en 22 jaar. Zij zijn overge-
bracht naar een politiebureau en 
ingesloten voor verhoor. De po-
litie onderzoekt de zaak verder.

Aanhoudingen na 
vechtpartij in café
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Van ontslag naar
creatief eigen bedrijf
Velsen – De Velsense Vera 
Vrijburg was in maart van dit 
jaar het eerste slachtoffer 
van een reorganisatie bij Du-
ra Vermeer waar ze jaren als 
directie-secretaresse werkte. 
Het ontslag had niets te ma-
ken met haar functioneren. 

De afdeling waar zij werkte ver-
dween in zijn geheel. Na een 
maand nadenken en bijkomen 
van de schrik, begon ze te solli-
citeren. Iemand met haar talen-
ten en werkervaring zou zeker 
gauw aan de slag moeten ko-
men. Het tegendeel was waar. 
Haar leeftijd (51) bleek een pro-
bleem. Van een vriendin hoorde 
Vera toen van het Project Eigen 
Werk van UWV.
Na enkele gesprekken werd zij 
in juni geaccepteerd voor het 
project, waarmee werklozen 
worden geholpen een eigen be-
drijf op te starten. In de eerste 
drie maanden moest zij een be-
drijfsplan inleveren. Vera maak-
te er zelfs twee. Als fervent fo-
tografe en digitaal talent wil zij 
particulieren kennis laten ma-
ken met crossmediale technie-
ken: oude technieken in een di-
gitaal jasje in de vorm van fo-
toboeken. Daarnaast wil zij iets 
dergelijks gaan doen voor het 
Midden en Klein Bedrijf. De twee 
bedrijfsplannen werden goed-
gekeurd en Vera mocht met be-
houd van haar werkloosheids-
uitkering een bedrijf opstarten. 
Eventuele inkomsten worden 
van de uitkering afgehouden. 
Maar het geeft Vera wel de kans 
om met weinig risico haar eigen 
bedrijf te beginnen.
,,Ik ben geen type om bij de pak-
ken neer te zitten,’’ zegt ze. ,,Het 
liefst wilde ik iets doen waar ik 
mijn liefhebberijen, fotografie, 
communicatie en digitale tech-
nieken, in kwijt kan. Een onder-
deel van mijn bedrijfsplan zijn 
de BLIK-boekjes. Foto’s zijn een 
belangrijk communicatiemiddel, 
ook voor mensen met een beper-
king of dementie. Ik heb contact 
met een drukker en kan daarom 
binnen een uur een op de per-

soon toegespitst fotoboekje la-
ten drukken, waarmee je men-
sen kunt helpen communiceren 
of herinneren, de mogelijkhe-
den zijn legio. Daarnaast geef ik 
workshops Fotoboek Maken in 
buurthuis De Mel, mensen leren 
in een avond over fotobewer-
king, foto’s maken en foto’s toe-
passen in een boek. Daarnaast 
ben ik druk bezig om nieuwe di-
gitale technieken aan bedrijven 
te demonstreren. Bijvoorbeeld 
de QR code, dat is een plaatje, 
een code, die je kunt scannen 
met onder meer iPhones. De co-
de linkt de gebruiker direct door 
naar de bijbehorende website 
met specifieke informatie, bij-
voorbeeld de site van deze kran-
ten, maar het kan ook een recla-
mefolder zijn, of de aankondi-
ging van een popfestival. Met de 
QR code kun je een doelgroep 
heel direct bereiken. Je kunt een 
QR code afdrukken op een flyer, 
in een krant of op een etalage-
ruit. Ik vind deze ontwikkelingen 
heel interessant en deel deze in-
formatie graag.’’
Dankzij het UWV heeft Vera een 
nieuwe kans gekregen. Ze is 
heel gedreven bezig met haar 
nieuwe bedrijven en bezoekt el-
ke week een bijeenkomst van 
het project van het UWV. Nu 
zegt Vera: ,,Ik heb mijn grenzen 
verlegd en ik heb het gevoel dat 
mijn ontslag een doel diende. Ik 
ben nu erg blij met deze kans.’’ 
Meer weten? Vera Vrijburg, 06-
41287878 of vera@vrijburg-rou-
kens.nl.

Leden SenZ 
krijgen korting 
op verzekering
IJmond - ViVa! Zorggroep heeft 
al een aantal jaren afspraken 
met Zilveren Kruis over korting 
op de zorgverzekering voor le-
den van haar ledenservice SenZ. 
Heeft u uw nieuwe polis ontvan-
gen van Zilveren Kruis, dan is 
het belangrijk dat u uw lidmaat-
schap bij SenZ, de ledenservice 
van ViVa! Zorggroep laat contro-
leren. Zo weet u zeker dat u uw 
korting behoudt. Als u zich wilt 
aansluiten bij het SenZ-collec-
tief, dan moet uw huidige zorg-
verzekering vóór 31 december 
worden opgezegd.

Kerstbomen als 
‘beste warme 
broodjes’
Velserbroek - Als ‘Beste Warme 
Broodjes’ gingen vorig jaar de 
kerstbomen over de toonbank bij 
Het Beste Broodje Velserbroek. 
In navolging van het succes van 
vorig jaar gaat Het Beste Broodje 
weer kerstbomen verkopen, van-
af 6 december. 
De verkoop is vorig jaar niet on-
opgemerkt gebleven bij de over-
buren, het Motorhuis Velser-
broek. Vandaar dat het Motor-
huis nu voor hun cliënten een 
leuke kerstboomactie heeft ge-
realiseerd. Daarom heeft Het 
Beste Broodje de hele kerst-
boomverkoop met toeters en 
bellen verplaatst naar het ter-
rein van Het Motorhuis, recht te-
genover de overbekende snack-
wagen. 
De verkoop is dagelijks van 6 tot 
en met 22 december. Elke trot-
se nieuwe kerstboomeigenaar  
krijgt een gratis patatje aange-
boden of een warme chocola-
demelk. Tot ziens aan de Am-
bachtsweg bij Het Beste Brood-
je of op het terrein van het Mo-
torhuis Velserbroek aan de over-
kant.

Zwarte Pieten knippen 
knapper bij Cosmo
IJmuiden – ‘De knecht van de 
knappe kapper kapt knapper 
dan de knappe kapper zelf kap-
pen kan’, is een bijna tongbre-
kend zinnetje. Of Zwarte Pie-
ten ook knapper knippen dan de 
kapper kan zaterdag 4 decem-
ber door de kids worden gecon-
troleerd bij Cosmo Hairstyling op 
het Marktplein in IJmuiden.
Zaterdag 4 december komen 
twee speciale Knippieten voor 
een dagje naar Cosmo Hairsty-
ling. Alle langharige kids die hun 
haren extra hard hebben laten 
groeien voor dit evenement zijn 
aanstaande zaterdag tussen 9.00 
en 17.00 dan ook welkom voor 
een vakkundige Zwarte Pieten 
knipbeurt.
Natuurlijk heeft Suzan van Cos-
mo Hairstyling nog wel even bij 
Sinterklaas geïnformeerd of de-
ze twee Pieten op de hoogte zijn 
van de nieuwste trends op het 
gebied van trendy kapsels. En 

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

Lezing rouwverwerking 
Beverwijk - Uitvaartverzorging 
Eeken houdt in samenwerking 
met Leontien Emmaneel van 
Santileda op zondag 12 decem-
ber om 19.30 uur een lezing over 
rouwverwerking. Nabestaan-
den krijgen uitleg over hoe om 
te gaan met verlies en de nodige 
handvatten. Na de lezing kun-
nen vragen gesteld worden on-
der het genot van een kopje kof-
fie. De toegang is gratis, maar 
gezien het beperkte aantal zit-
plaatsen wordt men verzocht te 
reserveren via info@uitvaartver-
zorgingeeken.nl of 0251-231262
Bij Uitvaartverzorging Eek-
en wordt regelmatig de vraag 
gesteld of zij de uitvaart kun-
nen verzorgen als men een lid-
maatschap heeft bij een ande-
re uitvaartonderneming. Het ant-
woord hierop is ‘ja’. Het lidmaat-
schap stamt uit een tijd dat com-
merciële uitvaartbedrijven nog 
niet bestonden. Uitvaarten wer-
den geregeld door uitvaartver-
enigingen en zij hadden geen 
winstoogmerk. Tegenwoordig is 
een lidmaatschap een vorm van 

klantenbinding en krijgen le-
den meestal een korting op uit-
vaartkosten. Deze korting is ge-
ring aangezien eenmalig een be-
drag wordt betaald. Bij Uitvaart-
verzorging Eeken bespaart u so-
wieso op een uitvaart omdat zij 
kiezen voor eerlijke betaalbaar-
heid en een voordelige prijs han-
teren voor een goed verzorgde 
uitvaart.
Een interessante manier om een 
uitvaart goed te regelen en de 
zorgen voor nabestaanden weg 
te nemen, is het afsluiten van 
een deposito-overeenkomst. 
Met een uitvaartverzorger wordt 
tot in detail de uitvaart bespro-
ken. En alle wensen worden 
meegenomen. Na dit gesprek 
wordt een duidelijke kostenbe-
groting gemaakt. Na akkoord 
met Uitvaartverzorging Eek-
en stort de cliënt het bedrag op 
de depositorekening. De waarde 
van de overeenkomst is en blijft 
vast, ook in 2050. Voorwaarde is 
wel dat de overeenkomst wordt 
nageleefd. Zie ook www.uit-
vaartverzorgingeeken.nl.

IJmuiden - Zaterdag 27 no-
vember is bij een woning aan 
het Koningsplein een inbraak 
gepleegd. De dader(s) maak-
ten daarbij gebruik van een Kli-
ko bak die zij vanaf de voorzij-
de van de woning door de poort 
mee naar de achterkant namen. 
De Kliko werd als opstapje ge-
bruikt om de woning via het bo-
venlicht van de achterdeur bin-
nen te komen. De buit was aan-
zienlijk. De gedupeerde bewo-
ner roept getuigen op, die tus-
sen half twee ‘s middags en elf 
uur ‘s avonds iets verdachts bij 
of om de woning hebben gezien, 
dit te melden via telefoonnum-
mer 06-53327266. 

Inbraak 
KoningspleinComedytrain in Velsen

Velsen - De Comedytrain is al 
twintig jaar hét keurmerk van de 
stand-up comedy in Nederland. 
Topcomedians als Hans Teeu-
wen, Theo Maassen, Jan Jaap 
van der Wal, Ronald Goede-
mondt, Marc-Marie Huijbregts 
en Najib Amhali vonden via Co-
medytrain de weg naar het grote 
publiek en een succesvolle so-
locarrière. In thuishonk Toomler 
wordt al twintig jaar met succes 
aanstormend talent, zoals nu Da-
niël Arends en Stefan Pop, klaar-
gestoomd. Jaarlijks gaat bekend 
en nieuw Comedytrain-talent sá-
men op tournee om het publiek 
een avond messcherpe stand-

up comedy te bezorgen: actueel, 
snel en hilarisch. Ter gelegen-
heid van het jubileum is een ‘20 
jaar Comedytrain Jubileumtour’ 
samengesteld waarin de groot 
geworden helden en de aanstor-
mende fenomenen gezamenlijk 
een comedy-feestje vieren met 
het publiek. Wie, hoe en wat er 
blijft nog even een verrassing, 
maar zeker is dat op woensdag 
15 december (20.15 uur) ’s lands 
beste comedians naar de Stads-
schouwburg Velsen komen. Toe-
gang 23,75, CJP 20,75. Meer in-
formatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 
0255-515789.
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Film ‘Copie Conforme’ 
in Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 3, zater-
dag 4 en woensdag 8 december 
draait het Witte Theater aan de 
Kanaalstraat 257, om 20.30 uur, 
de film ‘Copie Conforme’
Hij is Brit, essayist, die een le-
zing geeft over de nauwe rela-
tie tussen het origineel en zijn 
kopie in de kunst. Zij is Fran-
çaise, moeder en galeriehoud-
ster in Toscane. Kennen ze el-
kaar? Houden ze de schijn op? 
Waren ze ooit een koppel? Wat 
is echt? Wat is vals? Hij en zij 

vertrekken samen naar San Gi-
mignano, een klein dorpje in de 
buurt van Florence, waar zich 
voor de ogen van de kijker een 
boeiend steek- en woordenspel 
ontspint. 
Een intieme pas-de-deux over 
de diverse stadia van de lief-
de: over verlangen en verleiden, 
aantrekkingskracht en affectie. 
Gaandeweg stapelen de mis-
verstanden zich op, soms rond-
uit hilarisch, soms tragisch en 
bovenal uitermate herkenbaar. 

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘copie conforme’ op 3, 4 en 
8 december 2010 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Veeking zoekt 
Conny
IJmuiden – Veeking Theater-
producties is op zoek naar een 
enthousiast persoon, die in het 
aankomende nieuwe stuk een 
middelgrote vrouwelijke rol wil 
invullen. Het liefst een vrouw 
van tussen de 30 en 45 jaar. Er-
varing is niet vereist, wel graag 
enthousiasme en de bereid-
heid om bijna elke woensdag- 
of donderdagavond te repe-
teren. Veeking ziet graag een 
vrouw die een uitdaging in de-
ze rol ziet en het personage een 
smoel kan geven. Op 2 en 3 mei 
2011 staat Veeking in het Wit-
te Theater met ‘Tranen op een 
Songtekst’, geschreven door 
Jerry Veenendaal. Een toneel-
stuk met een muzikaal tintje, 
waarbij de egocentrische ka-
raktereigenschappen van de 
mens op een cynische manier 
worden weergegeven. De ge-
zochte vrouw gaat de rol van 
Conny spelen. Conny is een 
vrouw van middelbare leef-
tijd, moeder van Judith en ex-
vrouw van Maxim. Naar de bui-
tenwereld toe komt Conny over 
als iemand, die alleen maar be-
zig is met haar eigen geluk en 
op iedereen commentaar heeft. 
Echter: diep van binnen koes-
tert zij heel andere gevoelens. 
De kandidaat komt in een en-
thousiaste ploeg mensen te-
recht en krijgt de kans om een 
nieuw stuk te helpen ontwikke-
len. Het is een rol met emotio-
nele diepgang. Indien gewenst, 
mag Conny ook zingen. Gega-
digden kunnen contact opne-
men met Jerry Veenendaal via 
06-45606557 of 0255-516672. 
Mailen kan ook: nicols@zon-
net.nl. Zie ook www.veeking.nl. 

Burgemeester bezoekt 
Decoratelier Velsen
IJmuiden - Jammer genoeg 
kon burgemeester Weerwind 
bij zijn bezoek op woensdag-
middag 17 november de vrij-
willige decorbouwers van de 
Velser Gemeenschap niet aan 
het werk zien. Die zijn juist 
op donderdag en vrijdag al-
tijd druk in de weer voor ver-
enigingen die een uitvoerin-
gen voor de boeg hebben. Op 
andere avonden zijn wel ver-
enigingsleden decors aan het 
vervaardigen. 
Bij het begin van de ontmoe-
ting vertelde elk bestuurslid 
van het Decoratelier wat zijn 
of haar aandeel is in de diver-
se werkzaamheden ten dien-
ste van de bij de Velser Ge-
meenschap aangesloten ver-
enigingen/instellingen. De 
voorzitters en secretarissen 
van de Werkgroepen Zang, 
Theater, Muziek en Vrije Tijd, 
de coördinator van het Decor-

atelier en de leden van het da-
gelijks bestuur vormen het al-
gemeen bestuur, dat zeer ac-
tief is. 
In de vergaderruimte van het 
atelier lichtte voorzitter Frits 
Vermeulen (links) aan de bur-
gemeester het net verschenen 
fotoboek over de verscheide-
ne decors en attributen toe, 
welke in de loop der jaren zijn 
ontworpen. Ook hier is sprake 
van eigen makelij. Uiteraard 
kunnen verenigingen hierin 
al bladerend ideeën opdoen 
voor hun eigen gewenste pro-
ducten. Sommige rekwisie-
ten, zoals een vuurtoren, wor-
den nog regelmatig gebruikt, 
van andere wordt het materi-
aal hergebruikt.
Zo kreeg half november de 
Velser Gemeenschap en het 
Decoratelier een cultureel en 
kunstzinnig gezicht voor de 
eerste burger van Velsen.

Verlies voor Akrides 
IJmuiden - De heren van VBC 
Akrides hebben afgelopen zon-
dagavond in de Vijf Mei Hal in 
Leiden met 71-58 verloren van 
het tweede team van eredivi-
sionist Zorg en Zekerheid Lei-
den. Het was voor de formatie 
van coach Joaquin Zschuschen 
de vijfde nederlaag van het sei-
zoen. Tegenover die vijf neder-
lagen staan drie overwinningen 
en Akrides staat daarmee op de 
elfde plaats van de ranglijst in 
de Promotiedivisie van de NBB.
Akrides nam in het openings-
kwart een 9-14 voorsprong en 
viel in die fase met succes de 
basket aan. Maar het was Lei-
den dat het eerste kwart eindig-
de met een 13-4 run om na de 
eerste periode een voorsprong 
van 22-18 te hebben. Voor Lei-
den was het in kwart één drie 
keer prijs vanuit driepunts-
land waarvan pointguard Rogil-
lio Sewrattan twee driepunters 
voor zijn rekening nam. Akri-
des kreeg in het eerste kwart 
acht punten en vijf rebounds 
van power forward Dylan Pels. 
In het tweede kwart leed Akri-
des veelvuldig balverlies en zag 
het Leiden de voorsprong uit-
bouwen tot een stand van 42-
33 bij rust. Leidenaar Dave 
Conrad liet in kwart twee ze-
ven punten op het wedstrijdfor-

mulier aantekenen in het kwart 
waarin Akrides tien keer de bal 
verspeelde en zes vrije worpen 
miste. Na de pauze in het der-
de kwart leed Akrides weder-
om tien keer balverlies en pro-
duceerde het slechts acht pun-
ten. Shooting guard Bart Con-
standse scoorde in kwart drie 
met ondermeer twee driepun-
ters acht punten voor Leiden 
dat na drie gespeelde kwar-
ten inmiddels een ruime voor-
sprong van 56-41 gegenereerd 
had. In vierde afsluitende kwart 
liet Bart Constandse nog twee 
driepunters door de ring vallen 
en hij werd met 21 punten trou-
wens topscorer van de wed-
strijd. Akrides won het laatste 
kwart nog wel met 15-17 maar 
verloor de wedstrijd dus met 
71-58.
Aanstaande zaterdag staat er 
voor de heren van Velser Bas-
ketbal Club Akrides een thuis-
wedstrijd tegen promovendus 
Cangeroes uit Utrecht op het 
programma. De wedstrijd in 
Sporthal IJmuiden-Oost begint 
om 19.00 uur en de toegang is 
gratis. Voorafgaand om 16.30 
uur spelen de jongens onder 
de twintig jaar van Akrides in 
de Eredivisie tegen het hoog-
geklasseerde Almere Pioneers. 
(Archibald Akerboom)

NK Trampoline-
springen
Velsen - Afgelopen zaterdag 
was de halve finale van het 
NK Trampolinespringen in Ku-
delstaart. Twee teams van TVIJ 
uit Velserbroek hadden zich 
voor deze halve finales ge-
plaatst. Team E1 bestaande uit; 
Mel, Milou, Jennifer en Seli-
na en Team D1 bestaande uit; 
Maaike, Britney, Tessa en Ta-
ra. Vanuit het hele land wa-
ren per categorie 20 teams ge-
plaatst. Van deze 20 teams gin-
gen er acht teams naar de fina-
le. Goed nieuws aan het einde 
van de dag voor beide teams. 
Team E1 heeft zich als derde ge-
plaatst en team D1 is deze za-
terdag zelfs 1e geworden! Beide 
teams mogen dus naar het NK 
trampolinespringen voor teams 
dat op zaterdag 11 december in 
Oss zal worden gehouden. Wil 
je ook trampolinespringen? Kijk 
dan eens op de site van de ver-
eniging www.tvij-trampoline.nl 
of kom naar de onderlinge wed-
strijd op 10 december om 17.00 
uur in de Springplank in Velser-
broek.

Schrijf je in voor
de JeugdSportPas!
Velsen - De JeugdSportPas 
Velsen is bestemd voor alle ba-
sisschoolleerlingen uit de groe-
pen 4 t/m 8 van de gemeente 
Velsen. Dit geldt ook voor kin-
deren die al lid zijn van een 
sportvereniging. Het is een 
nieuwe mogelijkheid om eens 
kennis te maken met ande-
re, minder bekende sporten 
en verenigingen. De cursus-
sen vinden allemaal na school-
tijd plaats en staan onder be-
geleiding van gediplomeerde 
trainers.
Vanaf augustus 2010 is het 
nieuwe seizoen JeugdSportPas 
weer van start gegaan. Er kan 
gekozen worden uit een breed 
sportaanbod zoals breakdance, 
fietscross, inline skaten, atle-
tiek en klimmen. Door deel te  
nemen aan de verschillende 
sporten, kun je ontdekken wel-
ke sport uiteindelijk het bes-
te bij je past. Er doen veel ver-

enigingen uit gemeente Velsen 
mee met de JeugdSportPas. 
Een unieke kans om ook eens 
een andere sport uit te probe-
ren!
Via www.jeugdsportpas.nl is de 
brochure te downloaden waar-
in het inschrijfformulier zich 
bevindt. Hiermee kun je je in-
schrijven voor JeugdSportPas 
Velsen! We raden iedereen aan 
zich snel in te schrijven. Het in-
schrijven voor een sport kan 
het gehele schooljaar.
Voor meer informatie over het 
sportaanbod van JeugdSport-
Pas  kunt u contact opnemen 
met
SportSupport, Afdeling 
JeugdSportPas op 023- 
5251630 (alleen tijdens spreek-
uur op dinsdag 15.00 tot 17.00 
uur of vrijdag van 12.00 tot 
15.00 uur) of mailen naar jsp-
velsen@sportsupport.nl. Zie 
ook www.jeugdsportpas.nl.
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Lieve kinderen van 
de Vuurtoren Oost,

Ik wil jullie hartelijk bedanken 
voor het vinden van de sleutels.
De pieten kwamen laatst met 

een hele hoop sleutels naar mij 
toe.
En de allerbelangrijkste sleutel 
zat er ook tussen.
De sleutel van de pakjeskamer!
Nu staat ons niets meer in de 
weg, om pakjesavond te kun-
nen vieren.
Aanstaande vrijdag kom ik met 
mijn pieten bij jullie op school.
Dan maken wij er een gezellige 
ochtend van.

Groeten van de Sint
en tot vrijdag 3 december

Ingezonden brief

Volop jeugdactiviteiten 
bij IJVV Stormvogels
IJmuiden - December belooft 
voor de Stormvogelsjeugd een 
maand te worden die bol staat 
van de activiteiten naast de re-
guliere competitieverplichtingen. 
Voor iedere groeperingen is mi-
nimal een activiteit gepland en 
daarmee profileert Stormvogels 
zich als familieclub bij uitstek.
De activiteitenmaand begint met 
het traditionele Sinterklaasfeest 
op woensdag 01 december als 
de Sint met zijn Pieten een be-
zoek aan Zeewijk brengt aan on-
ze Guppen en F-junioren. Voor 
de E-junioren is het ook al tradi-
tionele kerstontbijt ingepland op 
18 december als voorbode op de 
kerstvakantie en het kerstfeest.
Nieuw in de activiteitenkalen-
der is de stamppottenavond voor 
D-, C-, B- en A-junioren. Deze 
gezellige avond wordt afgeslo-
ten met een heuse Voetbalquiz 
waarin onze jeugdspelers prach-
tige prijzen kunnen winnen.
Als klap op de vuurpijl wordt het 
jaar op 30 december afgesloten 

met een waanzinnig zaalvoetbal 
toernooi in Sporthal Zeewijk voor 
alle jeugdteams van F tot en met 
A-junioren.
Kortom de Stormvogels Jeugd-
leden hoeven zich in de feest-
maand december geen secon-
de te vervelen. Naast deze fes-
tiviteiten voetballen de jeugdle-
den van Stormvogels natuurlijk 
gewoon door. 
Bij de Guppentraining op woens-
dagmiddag wordt het steeds 
drukker op het speciale Gup-
penhoofdveld en ook de andere 
trainingen op het woensdagmid-
dag Spektakel worden steeds 
drukker bezocht. Als uw zoon of 
dochter ook kennis wil maken 
met de specifieke Stormvogels 
sfeer, dan kan men op woens-
dagmiddag vrijblijvend meetrai-
nen.
Aanmelden kan bij Jelle Anker, 
Hoofd Jeugdopleiding, telefoon 
06-13582324. Of op woensdag-
middag vanaf 14.00 uur bij de 
desbetreffende trainer.

Damclub 
IJmuiden naar 
de derde plaats
IJmuiden - Met angst en beven 
ontving DCIJ de gerenommeerde 
club 020 uit de hoofdstad. Wel-
iswaar had DCIJ de laatste twee 
wedstrijden gewonnen, maar 
Jesse Bos liet het om studiere-
denen afweten en Casper Reme-
ijer heeft een profcontract gete-
kend en doet dus ook niet meer 
mee. Het was duidelijk dat Ru-
ph Bhawanibhiek het moeilijk 
zou gaan krijgen aan het eer-
ste bord tegen Wim Winter. Maar 
dat leek ruimschoots gecompen-
seerd te gaan worden door be-
tere posities aan de meeste bor-
den van 020. Toen Bert Bakhuis 
als eerste zijn voordeel verzilver-
de leek het niet meer mis te kun-
nen gaan. Zelfs het puntverlies 
van Krijn ter Braake, die een re-
mise offer van Jacqueline Schou-
ten niet kon weerleggen, deed 
hier niets aan af. Dat Wiebo Drost 
een punt inleverde tegen de laag 
ingeschaalde Conall Sleutel was 
geen verrassing. Dit jeugdige ta-
lent is nog steeds ongeslagen 
in de hoofdklasse en ontwikkelt 
zich snel naar 1200-niveau. En 
dat Pieter Hildering niet voorbij 
invaller Koos de Vries kwam was 
eveneens ingecalculeerd. Maar 
dat er liefst drie spelers in het la-
te middenspel van 020 onderuit 
zouden gaan was niet ingecal-
culeerd. Als eerste maakte Frank 
Pasman een cruciale fout door 
op de tijdnood van zijn jeugdi-
ge tegenstander te spelen. De 10 
zetten die Feroz Amirkhan bin-
nen 1 minuut moest produceren 
bleken voor Feroz de normaalste 
zaak van de wereld en Frank Pas-
man kwam na de tijdcontrole in 
een kansloos overmachtseind-
spel terecht. Ook Hans van den 
Heuvel overschatte zijn kansen. 
In een goede positie tegen Mar-
tin van Dijk werd een eenvoudi-
ge ruil verzuimd. In een eigen-
tijdse omsingeling vanuit de Kel-
ler lukte het Johan Capelle maar 
niet om de elastische aanval van 
Kees Pippel in te kapselen. De 
partij vergde dusdanig veel re-
kenwerk van beide heren dat in 
het vuur van de strijd een win-
nende vijf om vijf ruil werd ge-
mist door Kees Pippel. Dat  Bha-
wanibhiek uiteindelijk van Wim 
Winter verloor was alleen voor de 
statistiek van belang.

Tata Steel voert nieuw 
organisatiemodel in
IJmuiden - Tata Steel in Europa 
heeft per 1 november een nieuw 
organisatiemodel ingevoerd. 
Theo Henrar, voormalig Ma-
naging Director Strip Products 
IJmuiden, is benoemd tot Sales 
& Marketing Director Mainland 
Europe. Hij treedt daarmee terug 
als site manager van het staal-
bedrijf in IJmuiden. Het regime 
van Tata Steel Nederland, voor-
heen Corus Nederland, blijft in 
stand. Theo Henrar blijft directie-

voorzitter. Dook van den Boer is 
benoemd tot Director Strip Pro-
ducts Mainland Europe en tot si-
te manager van de grootste pro-
ductielocatie van Tata Steel, die 
in IJmuiden. Van den Boer was 
daarvoor directeur Productie van 
Strip Products IJmuiden.
Het nieuwe organisatiemodel 
heeft als doelstelling de efficien-
cy en commerciële slagkracht 
van Tata Steel in Europa te ver-
groten. 

Kienen bij Felison Brass
Velsen-Noord - Al jaar en dag 
staat Muziekvereniging Felison 
Brass uit Velsen garant voor een 
fantastische kienavond.
Vrijwilligers zijn het hele jaar 
in touw om de prijzentafels zo 
vol mogelijk gevuld te krijgen. 
En  dat is zeker weer gelukt. De 
hoofdprijs is geschonken door 
Felison Brass. Een waardebon 
van 250 euro te besteden bij 
Arxhoek Electronics. Een klein 
kerstensemble van de vereni-
ging verwelkomt de bezoekers. 

De entree kaartjes bedragen 
slechts 1 euro en zijn af te halen 
op de navolgende adressen. In 
Velsen-Noord bij familie Joustra 
Melklaan 47 of bij mevrouw Prick 
kruisbeeklaan 14. Voor IJmuiden 
is dit familie Ruijgrok, Ahorn-
straat 24, telefoon 06-51604646. 
Uiteraard zijn er ook kaart-
jes verkrijgbaar aan de zaal. De 
kerstkien vind plaats op zater-
dag 11 december in Diensten-
centrum Watervliet. Zaal open 
om 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.

Zaalvoetbalteam 
Seaport FM in ‘t nieuw
IJmuiden - Rondom het vriend-
schappelijke duel tegen De Hoog-
waerder in Sporthal Zeewijk werd 
het nieuwe tenue van het Seaport 
FM-zaalvoetbalteam gepresenteerd. 
Sinds de oprichting van het radio-
station in Velsen werd het hoog tijd 

dat er met een nieuwe outfit naar 
buiten werd getreden. Voor deze 
gelegenheid was sponsor Gerard 
van der Heijden ook aanwezig. In de 
competitie doen de Seaporters het 
overigens goed en staan op een ge-
deelde eerste plaats.

Zwembad De Heerenduinen
Dichterbij titel 
‘Zwembad van het Jaar’
IJmuiden - Zwembad De Hee-
renduinen in Velsen zou weleens 
Zwembad van het Jaar 2010 kun-
nen worden. In de tussenstand 
van 24 november behoort het 
zwembad tot de beste tien zwem-
baden van de provincie Noord-
Holland. Bij het uitbrengen van 
een stem maakt men direct kans 
op een reis voor twee personen 
naar het grootste zwembad ter 
wereld en vele andere leuke prij-
zen.
Het leuke van de verkiezing is dat 
kleine of verouderde zwembaden 
net zoveel kans maken als grote 
of nieuwe zwembaden. Bij het uit-

brengen van een stem wordt een 
waarderingscijfer gevraagd voor 
prijs/kwaliteit, klantvriendelijkheid 
en hygiëne. Mocht De Heerendui-
nen als provinciewinnaar eindi-
gen dan wordt het zwembad van-
af 8 december bezocht door mys-
tery guests. Zij rapporteren aan de 
vakjury die de winnaar op 17 de-
cember bekend maakt. Het win-
nende zwembad wint onder meer 
‘Het Gouden Startblok’ en een 
zwemclinic van oud-topzwemmer 
Johan Kenkhuis. Er kan op De 
Heerenduinen worden gestemd 
tot woensdag en met 8 december 
via www.zwembadvanhetjaar.nl. 

Uitvaartverzorging IJmond

“	Volledige	
toewijding.	
Daar	draait	
het	om	bij	
een	uitvaart.”

Els Kuenen, Uitvaartleider

www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.
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Kerstconcert met samen-
zang en beroemdheden
IJmuiden - Zondagmiddag 
19 december vindt in de Icht-
huskerk aan de Snelliusstraat 
40 een bijzonder kerstconcert 
plaats met samenzang van be-
kende kerstliederen. Aanvang 
15.00 uur.
Als speciale gasten zullen optre-
den de Letlandse violiste San-
dra Strausa en de panfl uitis-
te Liselotte Rokyta uit Tsjechië. 
Zij worden begeleid door pia-
nist Arie Horst uit Hoogwoud 
en de Zaanse organist Dub de 
Vries. Deze beide muzikanten 

kregen onlangs in één jaar tijd 
twee gouden cd’s uitgereikt met 
geestelijke en klassieke muziek. 
Verder werken mee het man-
nen ensemble van 17 mannen-
stemmen  de Geestmerzangers 
uit Broek op Langedijk onder 
leiding van Kees Balder. Bariton 
Peter Schoon uit dit ensemble 
zal fraaie kerstmuziek ten geho-
re brengen. De entree van dit bij-
zonder concert voor jong en oud 
bedraagt slechts 7 euro. Kinde-
ren 3 euro. Kaartverkoop voor 
aanvang concert.

Steun voor Pieterburen
IJmuiden - Vanaf de oprich-
ting van de Zeehondencrèche 
in 1971 vangt Lenie ‘t Hart zie-
ke en gewonde zeehonden op 
in Pieterburen. Het opvangcen-
trum heeft zich inmiddels van 
een eenvoudige crèche voor jon-
ge zeehonden ontwikkeld tot 
een op wetenschappelijk onder-
zoek gebaseerd zeehondenzie-
kenhuis. Alle opgevangen zee-
honden worden na een verblijf 
van enkele weken tot maximaal 
enkele maanden weer uitgezet in 
zee. Geen enkel dier blijft in ge-
vangenschap en er wordt zeker 
niet met zeehonden gefokt. De 
crèche krijgt geen enkele over-
heidssubsidie, dus is volledig af-
hankelijk van donaties en giften.
Omdat de Santpoortse onli-
ne speelgoedwinkel RiCa’s Toys 
(www.ricastoys.nl) de zeehon-
den een warm hart toedraagt, is 
zij in samenwerking met de zee-

hondencrèche een actie begon-
nen: in het assortiment van Ri-
Ca’s Toys zijn twee leuke houten 
puzzels in de vorm van een zee-
hond en twee pluche zeehonden 
opgenomen. De volledige winst 
van hiervan komt ten goede aan 
de zeehondencrèche door mid-
del van adoptie van zeehonden. 
De adoptie kost 500 euro per 
zeehond. Op de website wordt 
precies bijgehouden hoeveel er 
verkocht wordt en staat er ver-
meld wat de winst is. Uw naam 
kan ook vermeld worden op de 
website. Helpt u mee om geza-
menlijk zoveel mogelijk zeehon-
den te ‘adopteren’? In geheel 
Velsen, Haarlem-Noord, Bloe-
mendaal en Heemstede wordt 
uw bestelling gratis thuisbe-
zorgd.
Plaats uw bestelling op www.ri-
castoys.nl of bel Carmen Harten-
dorf: 06 41 46 54 39

Brandveiligheid ook 
tijdens de feestdagen
Regio - Kerstmis, met z’n allen 
gezellig bij elkaar. Helaas kan 
brand de gezelligheid wreed ver-
storen. Onveilige kerstversierin-
gen blijken maar al te vaak de 
oorzaak van menig december 
brand. Daarvoor geeft men en-
kele tips die u thuis kunt toe-
passen. Zie ook www.brand-
weerkennemerland.nl. Natuur-
lijk beperkt moeilijk brandbaar 
versieringsmateriaal de kans op 
brand. Dergelijk versieringsma-
teriaal is verkrijgbaar bij de re-
guliere handel. Vraag hier expli-
ciet om. Bij het ophangen van 
de versieringen is het belangrijk 
dat het materiaal niet in aanra-
king komt, met verlichting en an-
dere apparaten die warm wor-
den. Het gebruik van ‘echt’ den-
nengroen wordt afgeraden. Uit-
gedroogd dennengroen is zeer 
brandgevaarlijk. Zet kaarsen in 
stevige niet brandbare houders 
op een vlakke ondergrond. Bran-
dende kaarsen zijn altijd gevaar-
lijk in de nabijheid van huisdieren 
en kleine kinderen. Plaats kaar-
sen waar u ze kunt zien en niet te 
dicht bij andere brandbare ma-
terialen zoals gordijnen. Plaats 
geen kaarsen binnen een af-
stand van 2 meter van enig deel 
van de kerstboom. Een ‘echte’ 
kerstboom is erg brandbaar. Kies 
daarom bijvoorkeur voor een 
kunststof kerstboom van het type 
kunststof welke niet makkelijk in 
brand gaat. Gebruikt u toch een 
‘echte’ kerstboom, koop dan een 

‘verse’ boom. Het belangrijkste 
is dat de naalden genoeg vocht 
krijgen. Daarom moet de boom 
altijd in het water staan. Omdat 
bomen zonder kluit aan de on-
derkant van de stam al ‘oud hout’ 
hebben, moet u zo’n drie centi-
meter van de stam afzagen voor-
dat u de boom in een waterreser-
voir zet. Zaag de stam recht af; 
het afschuinen van de stam om 
hem beter in de houder te laten 
passen is nadelig voor de water-
opname. Zorg er voor dat er altijd 
minimaal vijf centimeter water in 
staat. Bij een boom met kluit is 
het belangrijk om te weten of de 
boom in een pot is gekweekt. Is 
dit niet het geval, dan geldt ook, 
afzagen en in het water zetten.
In een kerstboom hoort natuur-
lijk kerstverlichting. Gebruik al-
leen elektrische verlichting met 
het KEMA-keur. Controleer ieder 
jaar opnieuw de bedrading van 
de elektrische kerstboomverlich-
ting op beschadigingen. Probeer 
de installatie eerst uit door de 
lampjes voor het ophangen korte 
tijd te laten branden. Gaat u weg, 
doe dan de verlichting uit ook als 
u gaat slapen. Haal altijd de stek-
ker uit het stopcontact. Als u al-
leen een lampje losdraait blijft de 
kans op brand bestaan.
Rol kabelhaspels altijd helemaal 
af en leg de kabel zo neer dat 
niemand er over kan struikelen. 
Zet de boom met elektrische ver-
lichting niet te dicht bij de gor-
dijnen.

Kaarten bekerduel 
Telstar nu in de verkoop
Velsen - Telstar is dankzij een 
2-0 overwinning op hoofdklas-
ser Putten doorgedrongen tot 
de achtste fi nale van de KNVB 
beker. De loting heeft de Witte 
Leeuwen gekoppeld aan eredivi-
sieclub NAC Breda. Het bekerdu-
el wordt op dinsdag 21 december 
gespeeld in het TATA Steel Stadi-
on en begint om 18.45 uur.
Kaarten zijn vanaf heden ver-
krijgbaar bij het secretariaat van 
Telstar. De prijs voor een plaats 
op de zuidtribune is 13 euro 
(jeugd/65+ 8 euro), op de oost-
tribune 15 euro (jeugd/65+ 10 
euro) en op de westtribune 18 
euro (jeugd/65+ 12 euro). Sei-

zoenkaarthouders krijgen tot en 
met vrijdag 10 december a.s. 3 
euro korting op de aankoop van 
een kaart voor hun eigen tribu-
ne. Per seizoenkaarthouder geldt 
een maximum van 2 kaarten. Het 
secretariaat is dagelijks geopend 
van 09.00 tot 17.00 uur.Voor de 
eerste 2.000 bezoekers ligt een 
unieke Telstar-shawl klaar die 
speciaal voor de bekerwedstrijd 
tegen NAC Breda is gemaakt. 
Dit collectoritem wordt op dins-
dag 21 december bij de ingan-
gen van het TATA Steel Stadi-
on uitgedeeld. Zorg dat u op tijd 
aanwezig bent, want de voorraad 
is beperkt!

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en don-
derdag 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 woens-
dag en vrijdag om 12.00 uur 
open tafel. Vrijdag 3 decem-
ber: tomatensoep, boerenkool 
met worst, suikerwafel met war-
me kersen toe. Woensdag: 8 de-
cember: groentesoep, rode bie-
ten met speklapje en fambozen-
vla met slagroom toe. Vrijdag 10 
december: Chinese kippensoep, 
pilaf met perziken en rijst en bit-
terkoekjesvla toe. Twee dagen 
van te voren opgeven voor 12.00 
uur. Kosten 6,-.
Erwtensoep maaltijd elke 3e 
woensdag van de maand. Aan-
vang 12.00 uur. Kosten 1,50 euro 
per kom. De eerstvolgende erw-
tensoepmaaltijd is op woensdag 
15 december.
Kerstkien woensdag 15 de-
cember. Kaartverkoop start 
maandag 6 december om 09.00 
uur.
Kerst-in 2e kerstdag van 12.00 
tot ongeveer 16.00 uur. Kosten 
bedragen 10,-. Kaartverkoop 
start maandag 6 december tus-
sen 10.00 en 11.30 uur.
Oud en Nieuw viering van 
19.30 tot ongeveer 01.00 uur. 
Kosten 10,-. Kaartverkoop start 
maandag 6 december tussen 
10.00 en 11.30 uur.

Wijksteunpunt De Hofste-
de, A. Jacobsstraat 227, Velser-
broek, 023-5386528.
Restaurant is weer van start 
gegaan. Elke maandag en 
woensdag kan men van 11.45 
tot 13.00 uur men terecht voor 
een kopje soep, een hoofdmaal-
tijd en een toetje naar keuze. 
Kosten 6,-.
Open tafel. Vrijdag 10 decem-
ber: champignonsoep, zuur-
koolstamppot met worst en ba-
varoise met slagroom toe. Op-
geven maandag 6 december 
tussen 11.00-12.00 uur. Aan-
vang 12.30 uur. Kosten 6,-. 
Hofstede Cinema, vrijdag 10 
december fi lm ‘Sisteract 2’. Aan-
vang 19.30 uur. Toegang 2,-..
Erwtensoep maaltijd donder-
dag 9 december. Aanvang 12.00 
uur. Kosten 2,50.
Kerst-in zondag 26 december 
om 12.00 uur. Kaarten zijn van-
af maandag 29 november ver-
krijgbaar aan het buffet en be-
dragen 8,-. A

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Aansteken lampjes van de 
boom, donderdag 9 december 
om 15.00 uur.
Kerskoor Yoy. Zondag 12 de-
cember om 15.00 uur.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid - Afgelopen zater-
dag was de koeienroute aan de 
beurt voor de klootschieters van 
sportvereniging Full Speed. 
Er waren achttien leden aanwe-
zig, dus zes teams van drie spe-
lers. Team 3 met Bertus, Nico en 
Dirk werd eerste met 65 schoten 
en 23 meter. Team 2 met Harm, 
Ton en Bianca werd tweede met 
68 – 5. Team 4 met Raymond, 
Willem en Jan St. werd derde op 

71 – 14. Team 1 met Dries, Lia en 
Bertie werd vierde op 77 – 14. 
Team 5 met Ina, en Sander Jan 
Sch. werd vijfde op 77 – 8. Team 
6 met Randy, Elly en Sonja werd 
zesde op 79 – 24. 
Gemiddeld een hoge score, net 
onder de 80 schoten. Voor in-
fo bel Harm Jonkman via 0255–
514780 of Dirk Sieraad via 0255–
515602 of kijk op www.svfull-
speed.nl

Noord Holland sponsort 
waterpunten Rwanda
Regio - Basisschool De Ark uit 
Velserbroek trakteerde de directie 
van het Rwandese waterleidingbe-
drijf Aquavirunga SARL dinsdag 
op een taartcheque van 17.000 eu-
ro. De leerlingen mochten dit be-
drag namens Noord-Hollanders 
en de PWN overhandigen.
Het geld is ingezameld door 
meer dan 40.000 PWN klanten 
uit Noord-Holland die via internet 
hun meterstanden doorgaven. De 

besparing in portokosten konden 
worden gedoneerd aan bomen 
voor de Sparrenlaan in Egmond 
of het bouwen van watertappun-
ten in Rwanda. Het resultaat is 20 
nieuwe tappunten in Rwanda en 
tien sparrebomen in Egmond. De 
leerlingen van De Ark keken naar 
de fi lm over ‘Rwanda en drinkwa-
ter’ en konden daarna de directie 
van het Rwandese waterleidingbe-
drijf vragen stellen.
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Sint blust vuur bij jeugd 
van VV IJmuiden
Velsen-Zuid - ‘Zie de maan 
schijnt door de bomen, mak-
kers staak u wild geraas’, klonk 
het afgelopen vrijdag uit de kan-
tine van VV IJmuiden. Toepasse-
lijker kon het niet. Tientallen op-
gewonden kinderen wachtten in 
spanning af op de komst van het 
Zwarte Pietenelftal, Sinterklaas 
én dé wedstrijd van het seizoen.
De mini’s en de F-jes werden na 
de sportmaaltijd vermaakt door 
een heus entertainmentteam. 
Deze mooi uitgedoste meiden 
hielden goed de sfeer erin. Het 
feest begon pas echt toen de 
Zwarte Pieten Band De Flutte-
tutters binnenvielen en hun hele 
Sinterklaasrepertoire ten geho-
re brachten. Dat was dikke pret 
voor allemaal.
Tijdens de wedstrijd waren de 
Pieten erg ondeugend en kon-
den niet tegen hun verlies. Zo 
rende er een Pietje weg met de 
bal onder zijn arm en een ander 
Pietje pakte de rode en de ge-
le kaart af van de scheidsrech-
ter. Ondertussen verplaatste de 
rest van het Zwarte Pietenelftal 
gewoon het doel zodat de bal er 
niet in kon rollen. Dankzij treffers 

van Jamal Alsarsuh, Sep Turke-
steen en Tom Koster won IJmui-
den het potje voetbal met 3-0. 
Het Zwarte Pietenelftal scoorde 
wel zes keer maar deze doelpun-
ten werden allemaal afgekeurd 
door de arbiter. Voor IJmuiden 
stond Luca Pronk op het doel 
en Christiaan Blom verdedigde 
de eer van de Pieten. Het ging er 
fanatiek en vurig aan toe totdat  
een echte brandweerwagen het 
terrein op reed. Daar kwam Sin-
terklaas toch hoogstpersoonlijk 
kijken wat zijn Zwarte Pietenelf-
tallen aan het uitspoken was. Dit 
tot groot plezier van iedereen. De 
F1 en F2 wisten hun wedstrijden 
tegen de Zwarte Pieten ook met 
ruime cijfers te winnen.
Na de wedstrijd kreeg Sinter-
klaas een warm onthaal in de 
kantine. De kinderen zongen 
liedjes en de Pieten strooide met 
snoepgoed. Eén voor één moch-
ten de Mini’s en de F-jes bij hem 
komen om een cadeautje in ont-
vangst te nemen. Terwijl een 
aantal Pietjes zich al opmaak-
te voor hun tocht over de daken 
genoten de jeugd van VV IJmui-
den met rode wangen nog na.

IJmuiden – Martin en Jo-
sé Hoogkamer werden in okto-
ber trotse opa en oma. En dat 
maar liefst twee keer. Eerst kre-
gen hun schoondochter en zoon 
een baby, vijftien dagen later 
volgden hun dochter en schoon-
zoon. Heel bijzonder vinden ze 
dit en dat is het ook. Daarom de-
ze keer twee baby’s in de rubriek 
Aangenaam. 
Ryan is de zoon van Elroy en Fa-
binne Hoogkamer, hij werd op 
12 oktober 2010 geboren. De 
eerste drie maanden van de 
zwangerschap had Fabiënne last 
van ochtendmisselijkheid, daar-
na gelukkig niet meer. De be-
valling was snel en heftig. Om 
3.30 uur braken de vliezen, om 
8.00 uur was Ryan er. Het is een 
lief en rustig mannetje, vanaf de 
tweede nacht sliep hij al door. 
Ook is hij erg vrolijk: net vier we-
ken oud lachte hij al.
Milan Dean is de zoon van Jor-
dy en Dinda Halapiry. Hij zag het 
levenslicht op 27 oktober 2010. 
Milan heeft het zijn mama niet 
gemakkelijk gemaakt, de beval-
ling duurde 48 uur. De weeën 
begonnen op maandag, woens-
dagmiddag werd hij zonder 

complicaties in het Beverwijk-
se Rode Kruis Ziekenhuis ge-
boren. Het gaat goed met hem, 
Milan is een gezonde en tevre-
den baby. Het is een wijs man-
netje, dat de wereld aan het ont-
dekken is. Zijn eigen handen zijn 
reuze interessant, net zoals het 
patroon van het behang. Als hij 
honger heeft, dan gaat de sirene 
af. Heeft hij genoeg melk gehad, 
dan houdt hij zijn lippen stevig 
op elkaar. Duidelijk al een eigen 
willetje, dus. Maar hij is ook heel 
lief: lekker knuffelen en dicht 
bij papa en mama, dat vindt hij 
heerlijk. ,,Dan komt er een heel 
tevreden lachje tevoorschijn, 
om verliefd op te worden’’, aldus 
Dinda.
Dinda en Fabiënne vonden het 
heel bijzonder om samen zwan-
ger te zijn. Ze hadden veel steun 
aan elkaar en gingen ook sa-
men naar zwangerschapsyo-
ga. Voor Martin en José was het 
even wennen. Zo heb je geen 
kleinkinderen en zo heb je er 
twee. Maar ze voelen zich rijk 
met twee van zulke kanjers van 
kleinzonen. Voor de goede orde: 
rechts op de foto is Ryan, links is 
Milan. (Carla Zwart)

Aangenaam

Winst volleybalteams
IJmuiden - Het gaat goed met 
de competitieteams van volley-
balvereniging Smashing Vel-
sen. Deze week werd er een in-
haalprogramma in de compe-
titie gespeeld met maar 5 wed-
strijden waaronder een wedstrijd 
van jongens A, deze spelen ook 
maximaal 5 sets. En, alle vijf wed-
strijden werden gewonnen met 
4-0! Als eerste speelde dames1 
een uitwedstrijd in Zaandam 
tegen het laag gekwalificeer-
de Setfighters. Met deze over-
winning en een wedstrijd min-
der gespeeld staan ze virtueel 
eerste. Volgende week dinsdag 
spelen ze weer een wedstrijd in 
de Zeewijkhal. Op vrijdagavond 
werden er in de Zeewijkhal 4 vol-
leybalwedstrijden gespeeld die 
dus door alle teams gemakkelijk 
werden gewonnen. Heren 1 staat 
ook virtueel eerste, ook met een 
wedstrijd minder gespeeld kun-
nen ze volgende week daadwer-

kelijk op de eerste plek staan als 
ze winnen van directe concurrent 
VCH uit Hoofddorp. Heren 1 won 
van Voluit waar er weinig spek-
takel was behalve bij het wisse-
len van het veld er iets gebeur-
de. Voor de rest konden de man-
nen op routine de wedstrijd af-
maken.  Heren 3 staat eerste en 
heeft deze plek verstevigd door 
Heemstede met 4-0 naar huis 
te sturen. Dames 5 speelde een 
leuke wedstrijd waarbij de set-
standen van de tegenstander 
niet boven de 10 kwamen. Ten-
slotte won jongens A op de vrij-
dagavond met 4-0 van Ardeia uit 
Heerhugowaard. Niet echt over-
tuigend want ze lieten maar iets 
te vaak de tegenstander terug-
komen door op de juiste mo-
menten punten te willen afma-
ken. Volgende week vrijdag weer 
volle bak in de Zeewijkhal. Meer 
weten over volleybal? Zie ook 
www.smashingvelsen.nl.

IJmuiden - De afgelopen zo-
merperiode heeft gezellig-
heidskoor De Delta Singers 
uit IJmuiden diverse optre-
dens gepland in de twee lo-
caties van Verpleeghuis Vel-
serduin. Om de bewoners al-
vast in kerststemming te bren-
gen, kunnen ze dan ook reke-
nen op een optreden met di-
verse kerstliedjes. Maandag 13 
december om 14.30 uur zal het 
optreden plaatsvinden in Drie-
huis aan de Nicolaas Beetslaan 
en dinsdag 14 december om 
14.30 uur in de locatie van Vel-
serduin aan de Scheldestraat 
in IJmuiden. Zie ook www.del-
tasingers.nl.

Delta Singers 
in kerstsfeer

IJmuiden - De politie heeft 
maandagochtend vroeg een 
man aangehouden die ervan 
wordt verdacht een gewapen-
de overval te hebben gepleegd. 
Deze overval vond op 22 februa-
ri van dit jaar plaats aan de Ken-
nemerlaan in IJmuiden. Na on-
derzoek kwam de politie uitein-
delijk een 40-jarige inwoner van 
IJmuiden op het spoor. Hij is in 
zijn woning aangehouden en 
overgebracht naar een politiebu-
reau waar hij is ingesloten.

Verdachte 
aangehouden

Tongkweek voortgezet
IJmuiden - De Stichting 
Zeeuwse Tong heeft alle mate-
riële middelen van de tongkwe-
kerij Solea te IJmuiden overge-
nomen. Zeeuwse Tong zal dit in-
zetten voor het opkweken van 
jonge tong. Deze zijn nodig voor 
het proefbedrijf bij Colijnsplaat, 
waar de pootvisjes opgroeien tot 
volwaardige tongen. Het  proef-
bedrijf heeft als ambitie aan te 
tonen, dat kweek van tong in 
zoutwatervijvers technisch en 
wetenschappelijk haalbaar is. 
De  hier opgedane kennis is be-
schikbaar voor agrarische on-
dernemers, die interesse heb-
ben in binnendijkse kweek van 
zilte cultures. Dit sluit tevens aan 
bij vraag naar duurzame vispro-
ductie. 
Het onderzoeksinstituut IMA-
RES, onderdeel van Wagenin-
gen UR, zal vanuit de vestiging  
IJmuiden het onderzoekspro-

gramma van Solea voortzetten. 
Dit in samenwerking met de So-
lea medewerkers, waaronder di-
recteur Andries Kamstra, die 
in dienst komen van IMARES. 
Tot het moment dat er in Zee-
land een broedhuis voor Zeeuw-
se Tong is gerealiseerd zal IMA-
RES de pootvisproductie vanuit 
IJmuiden blijven verzorgen.
Door de inzet van IMARES en 
de Stichting Zeeuwse Tong 
wordt bereikt, dat een deel van 
de activiteiten, die onder de vlag 
van Solea hebben plaatsgevon-
den, worden ingebed in het na-
tionale onderzoeksprogram-
ma voor kweekvis en activitei-
ten van het proefbedrijf Zeeuw-
se Tong. Hierdoor gaat de ont-
wikkelde kennis en ervaring van 
Solea niet verloren en zullen er  
betere perspectieven ontstaan 
voor de  kweek van Noordzee-
tong en andere vissoorten.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 
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ligger
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Tender in
actie voor
voedselbank
IJmuiden - De komende we-
ken zullen de leerlingen uit 
de tweede klas van het Ten-
dercollege zich gaan inzetten 
voor de voedselbank. Zij kre-
gen een introductieles. Daar-
na zullen de leerlingen de ko-
mende weken, door een ruil-
actie in de wijk,gaan proberen 
zoveel mogelijk levensmidde-
len te verzamelen voor hun ei-
gen voedselbank. Vervolgens 
zullen ze zelf pakketjes samen-
stellen, waarbij een vrolijk ver-
sierde doos het uitgangspunt 
zal zijn. Dit zal als extraatje uit-
gedeeld worden bij het pakket 
van de voedselbank. In IJmui-
den deelt de voedselbank on-
geveer 55 voedselpakketten uit, 
dit betekent dat de leerlingen 
voor 55 extra pakketjes gaan 
zorgen. Op donderdag 16 de-
cember zal dit in ontvangst ge-
nomen worden door een verte-
genwoordiger van de voedsel-
bank. De leerlingen hopen dat 
veel Velsenaren deze actie wil-
len steunen
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Oyama doet het goed
Velserbroek - Afgelopen zon-
dag hebben de judoka’s van Oy-
ama goed gepresteerd op het 2e 
grote judotoernooi in Leimuiden. 
De Velserbroekers keerden met 
7 prijzen huiswaarts. Bij de 7 ja-
rigen behaalden Masja Hooiveld 
(23 kg), Nathan Buijs (29 kg) en 

Emilie Zorge allemaal een eer-
ste plaats. In de groep van 8- en 
9-jarigen werden Chris de Groot 
(29 kg) en Nobby Plug(38) bei-
de een tweede plaats. Mees 
Krijgsman (27 kg) en Roland van 
Eeden (58 kg) behaalden een 
bronzen plak.

Cd-presentatie 
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Carole Ma-
rie Doucet brengt op vrijdag 3 
december om 20.00 uur haar 
programma Camadou in ’t Mos-
terdzaadje. In samenwerking 
met  twee klassiek geschoolde 
musici, de fluitiste Dasha Bel-
tiukova en de gitarist Hans van 
Gelderen is er een concert ont-
staan met huiveringwekkend 
mooie muziek op prachtige ge-
dichten. 
Zondag 5 december om 15.00 

uur zullen Angela Stevenson en 
de pianist Bernd Brackman  in ’t 
Mosterdzaadje een prachtig pro-
gramma uitvoeren met werken 
van Schumann, Martinu en Cho-
pin. Een muzikaal geschenk op 
deze Sinterklaasdag. ’t Mosterd-
zaadje, kerkweg 29, Santpoort-
Noord, telefoon 023-5378625. 
Half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl. 

Santpoort-Noord - De afge-
lopen tijd hebben de groepen 7 
en 8 van de Parnassiaschool ge-
werkt aan een uitdagend the-
ma, Fair Trade. Fair Trade Origi-
nal biedt bedrijven in Azië, Afrika 
en Latijns-Amerika eerlijke han-
delsvoorwaarden en helpt hen 
om sterke ondernemers te wor-
den. De kinderen hebben ei-
gen bedrijfjes opgericht met be-
hulp van de stichting Jong On-
dernemen, die leerlingen ken-
nis wil laten maken met het on-
dernemerschap. De leerlingen 
hebben verschillende handge-
maakte producten, thee en lek-
kernijen ingekocht. Die willen zij 
gaan verkopen en de winst gaat 
naar Kika en Greenpeace, goe-
de doelen die de kinderen zelf 
hebben uitgekozen . Ook heb-
ben ze zelf een marktonder-
zoek naar de voorkeur van men-
sen gedaan wat zij zouden wil-
len kopen, voor welk bedrag en 
hoeveel stuks. Uiteindelijk heeft 
iedereen een eigen product ge-
kozen dat zij gaan verkopen. Er 
zijn winstberekeningen, websi-
te, flyers en een marketingplan 
gemaakt. Bent u nog op zoek 
naar een leuk kerstcadeautje en 
wilt u Fair Trade, Kika en Green-
peace steunen? Kom dan naar 
de markt op 7 december van 
19.00 tot 21.00 uur in de Parnas-
sia School aan de Wülverderlaan 
3 in Santpoort-Noord.

Fair Trade 
Markt

Inschrijven Velserbroeks 
Smartlappenfestival
Velserbroek - Op 25 juni 2011 
wordt in Velserbroek voor de 
derde keer het Smartlappenfes-
tival georganiseerd. Dit festival, 
ook bekend als het Festival van 
het Nederlandse Lied, wordt dit 
jaar groots opgezet vanwege 25 
jaar Velserbroek. 
Vanaf 12.00 uur  zijn er op di-
verse locaties in winkelcentrum 
Velserbroek én in een grote tent 
op het Vestingplein uiteenlopen-
de optredens. Daarbij zijn zowel 
plaatselijke zangers als landelij-
ke bekendheden van de partij. 
‘s Avonds vindt bovendien in de 

grote tent op het Vestingplein de 
smartlappenwedstrijd plaats. De 
avond wordt afgesloten door de 
bekende Velserbroekse zanger 
Sven Duijff. 
De organisatie is nog op zoek 
naar zangers, zangeressen, ko-
ren en verenigingen die op 25 
juni ook willen optreden. Lijkt 
het u of uw groep leuk om mee 
te doen met het Smartlappen-
festival, meld u dan aan via 
www.25jaarvelserbroek.nl, hier-
op staat ook alle informatie over 
de jubileumactiviteiten, die een 
jaar lang zullen duren.

Velsen F1 in het nieuw
Driehuis - Recentelijk heeft Paul 
Willems-Floet Hoveniers de jon-
gens Voetbalvereniging Velsen  
F1 in het nieuw gestoken. De 
jongens en ouders zijn erg blij 
met het tenue, want de mannen 
lopen elke zaterdag verzorgd het 
veld op. Dit was het toefje op 
de slagroom voor deze hechte 
groep jongens. Afgelopen zater-

dag heeft de F1 gewonnen van 
Alliance uit Haarlem. Door hard 
te werken en keurig overspelen 
wisten de jongens de Haarlem-
mers te overklassen. Met een 
mooie kopbal van Brent Iskes en 
een goed doelpunt van Krijn de 
Klek en onze invaller Christiaan 
Molenaar brachten de jongens 
de stand op 3-0. Goed gedaan. 

Sint deelt uit op de markt
Velserbroek - Onze grote kindervriend met baard en mijter brengt 
elk jaar, op verzoek van de marktlieden, een bezoek aan de markten 
in Velsen. Vorige week dinsdag verraste hij de marktbezoekers en 
hun kleine grut in Velserbroek. Met drie gekke Pieten en zakken vol 
lekkers maakte Sint het extra gezellig op de markt. En natuurlijk kon 
iedereen Sint een handje of tekening geven of in zijn oor fluisteren 
welk cadeau ze het allerliefst van Sint willen krijgen.

Driehuis - Het Pieter Vermeulen 
Museum is op zondag 5 december 
gesloten. Omdat de ervaring leert 
dat het museum een paar uur voor 
pakjesavond niet bezocht zal wor-
den, heeft het museum besloten de 
deuren op 5 december te sluiten. 
Sinterklaas kan tot 5 december nog 
wel bij de museumwinkel terecht 
voor originele geschenken. Bijvoor-
beeld een leuk schoencadeautjes; 
voor 80 cent koopt de Sint al een 
mooie sleutelhanger met kikker of 
insect. Op dit moment zijn, in ver-
band met de tentoonstelling Ed-
je Eekhoorn, de pluche eekhoorns 
van 3,95 erg intrek en ook de plu-
che eekhoornsleutelhangers van 
1,95 vinden gretig aftrek.

PVM dicht op 
5 december

Driehuis - De politie heeft vori-
ge week woensdag tussen 14.00 
uur en 15.30 uur op de Water-
loolaan een bromfietscontro-
le gehouden. In totaal zijn er 27 
brom- en snorfietsen gecontro-
leerd. De agenten schreven zes 
bekeuringen uit. Aansluitend 
werden bestuurders op dezelfde 
locatie op het dragen van de au-
togordel gecontroleerd. Van de 
536 passanten hadden er 13 hun 
gordel niet om. 

Verkeers-
controles

Mirakels Kerstland 
steunt Stichting Dorcas
Santpoort-Zuid - Tijdens het 
twaalf dagen durende kerstevent 
Mirakels! Kerstland Brederode, 
dat van 9 tot en met 20 decem-
ber plaatsvindt bij de Ruïne van 
Brederode, wordt een inzameling 
gehouden voor Stichting Dorcas, 
een internationale hulporganisa-
tie die actief is in Oost-Europa en 
Afrika.
In samenwerking met de inter-
nationale hulporganisatie Dorcas 
stelt de organisatie iedereen in 

de gelegenheid om concreet iets 
met de kerstgedachte te doen. 
Met name de bezoekende kinde-
ren worden gevraagd om scho-
ne knuffels en nette kinderkle-
ding in te zamelen en mee te ne-
men naar Mirakels. Daar staat bij 
de ingang een grote container, 
waarin alles wordt verzameld. De 
Stichting Dorcas zorgt er vervol-
gens voor dat alles terecht komt 
bij de mensen die het, het meest 
nodig hebben!
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IJmuiden - Vorige week zondag vond weer het jaarlijkse minipup-
pentoernooi van de Velser Zwemvereniging plaats in zwembad De 
Heerenduinen. Bij dit waterpolotoernooi voor de jongste jeugd (6-9 
jaar) gaat het vooral om het plezier in het spel. Het winnen van een 
wedstrijd is van ondergeschikt belang. Naast de jeugd van VZV na-
men er ook teams deel uit de regio. In totaal hebben zo’n 60 kinde-
ren deelgenomen aan dit sportieve festijn, dat mede mogelijk is ge-
maakt door de inzet van vele vrijwilligers van VZV.

Minipuppentoernooi bij 
Zwemvereniging VZV

Holiday Inn steunt
kinderen De Zeester
IJmuiden - In het kader van het 
10 jarig bestaan van het Holi-
day Inn IJmuiden Seaport Beach 
heeft de hoteldirectie een goed 
gebaar gemaakt naar kinderge-
zinsvervangend tehuis De Zee-
ster, ook gevestigd in IJmuiden. 
Woensdagmiddag bezocht de 
directie van het hotel dit tehuis 
en overhandigde de kinderen 
daarbij ook enige cadeau’s.
Het hotel is inmiddels al tien jaar 
een begrip in de gemeente Vel-
sen en voelt daarbij ook de ver-
plichting dat het lokaal goede 
doelen moet steunen. En in dit 
lustrumjaar hebben zij gekozen 
voor het Gezinsvervangend te-
huis dat alle steun kan gebrui-
ken. In het voorjaar heeft de lei-
ding van De Zeester met een 
aantal kinderen het hotel be-

zocht voor een kennismaking en 
een uitgebreide rondleiding.
Onder leiding van hoteldirec-
teur Maarten van Nigtevegt heb-
ben de medewerkers tijdens ver-
schillende evenementen geld 
ingezameld en hiervoor onder 
meer een spelcomputer aange-
schaft. De kinderen keken uit 
naar de komst van de hoteldirec-
tie en waren zeer verheugd met 
de diverse cadeau’s. Onder het 
genot van limonade en koek ver-
telde de hoteldirecteur nog wat 
over het hotel en konden de kin-
deren vragen stellen.
Gezinsvervangend tehuis De 
Zeester heeft zo’n 20 kinderen 
in huis en heeft weinig financië-
le mogelijkheden voor speelgoed 
en meubilair. Zie ook www.holi-
dayinn-ijmuiden.nl.

Dansparen Ter Horst 
weer in de prijzen
IJmuiden - Waar de dansparen 
van danscentrum Ter Horst ook 
komen, ze gaan altijd met prijzen 
weer naar huis. En dat week in 
week uit. 
Deze keer ging het danspaar 
Ton Jonkman en Wilma Overeem 
naar Steenwijk om daar mee te 
doen aan de Dutch Open Chal-
lange Trophy in de categorie Se-
nioren C1 klasse.
Een behoorlijk eind rijden, in de 
file staan en hierdoor bijna te 
laat komen. Je moet toch wel 
heel veel voor je sport over heb-
ben. Dat dit paar veel voor hun 
sport over hebben lieten zij, on-

danks hun verstijfde spieren van 
de lange autorit, al snel blijken.
Zij wisten zich te plaatsen voor 
de finale en behaalde de derde 
prijs bij de ballroom dansen.
Een ander paar van danscen-
trum Ter Horst, Pascal de Vries 
met Netanja Hillege, ging naar 
Heerhugowaard. Dit paar deed 
mee aan een Krivada danswed-
strijd voor jeugd in de open klas-
se.
Bij de latijns Amerikaanse dan-
sen kwamen zij in de finale en 
werden zevende. Ook bij de ball-
room dansen kwamen zij in de fi-
nale en werden vijfde.

Hotel Royal IJmuiden 
ontvangt Waterloo D1
IJmuiden - Zaterdagochtend 
stond voor Waterloo D1 in het te-
ken van een professionele wed-
strijdvoorbereiding in verband 
met een vriendschappelijke 
wedstrijd tegen Onze Gazellen 
uit Haarlem: inclusief een ontbijt 
in hotel Royal te IJmuiden. 
Eigenaar Jordy de Kort, zelf se-
lectiespeler bij het eerste van 
Waterloo, ontving de jeugdspe-
lers van de D1 en coach/voor-
zitter John Buijs, trainers Ard de 
Jong en Thomas Király en mate-
riaalman Mark van Zeelt zoals hij 
zijn hotelgasten altijd ontvangt: 
met aanstekelijk enthousiasme 
en veel gastvrijheid.
Coach John hielp de keuken 
door van alle spelers de eibe-
stelling op te nemen: omelet, 
spiegelei of gekookt. Niets ont-
brak aan de gedekte tafel, van 
jus d’orange tot aan hagelslag 
en van ham tot Goudse kaas. Ie-
dereen liet zich het ontbijt goed 

smaken en het leek bij sommi-
gen alsof ze al twee dagen niets 
hadden gegeten. 
Jordy vroeg tussen het smikke-
len door aan topscorer Leo hoe-
veel doelpunten hij zou gaan 
scoren. ‘Twee!’ was het ant-
woord. Als het hem niet zou luk-
ken, moest hij als tegenprestatie 
alle spelers en Jordy thuis ont-
vangen en voor iedereen een ei-
tje bakken. 
Maar tijdens de wedstrijd scoor-
de Leo inderdaad de beloofde 
twee doelpunten.
Na afloop bedankten de spelers 
met een daverend applaus Jordy 
voor de smakelijke ontvangst. En 
als uitsmijter kregen de voetbal-
lertjes aan het eind van het ont-
bijt ook nog een AA-tje mee voor 
tijdens de rust. Aan Jordy en het 
overig personeel, nogmaals heel 
hartelijk bedankt voor de gewel-
dige ontvangst. De uitslag werd 
overigens 7-0 voor Waterloo.

Velsen - In het Seaport FM-pro-
gramma Muziek Uit Zee wordt 
de geschiedenis van de zeezen-
ders belicht uit de periode 1958 
tot en met 1990. Ook komen de 
diverse radio-evenementen, die 
destijds tussen de pieren van 
IJmuiden hebben plaatsgevon-
den aan bod. In de aflevering van 
deze week veel muziek en radio-
fragmenten uit de jaren zestig en 
zeventig. In het tweede uur blik-
ken de makers terug op het live-
evenement Muziek Uit Zee dat 
in 2000 uitgezonden werd vanaf 
de Willem Beukelsz voor de kust 
van IJmuiden. Muziek Uit Zee is 
op zondag te beluisteren tussen 
16.00 en 18.00 uur. Op woens-
dag tussen 21.00 en 23.00 uur 
is de herhaling. Zie ook www.
seaportplaza.nl.

Muziek Uit Zee

Velsen-Zuid - Twee bestuur-
ders hebben vorige week maan-
dagavond rond 20.00 uur hun rij-
bewijs moeten inleveren na forse 
snelheidsovertredingen. Dit ge-
beurde aan de Parkweg, waar op 
dat moment ook een lasercon-
trole plaatsvond. Een 29-jarige 
man uit IJmuiden reed 101 kilo-
meter per uur op een plek waar 
een maximumsnelheid van 50 ki-
lometer per uur geldt. Een 20-ja-
rige Heemskerker maakte het 
nog bonter, hij passeerde als be-
ginnend bestuurder de lasercon-
trole met 102 kilometer per uur. 
Van beide mannen werd het rij-
bewijs ingevorderd en tegen hen 
zal een proces-verbaal opge-
maakt worden.

Te hard binnen 
bebouwde kom

Fietser gewond
IJmuiden - Op de Planeten-
weg werd vorige week donder-
dagavond rond 21.30 uur een 
14-jarige IJmuidenaar aangere-
den door een automobilist. De 
auto kwam vanuit de Linaeus-
straat aangereden en verleende 
de fietser geen voorrang. De jon-
gen kwam ten val en liep onder 
meer een pijnlijke knie op. Daar-
naast raakte zijn fiets bescha-
digd. De automobilist is zon-
der zich te bekommeren om de 
jongen met hoge snelheid links-
af geslagen de Planetenweg in, 
rechtsaf de Saturnusstraat rich-
ting de Heerenduinweg. De po-
litie vraagt mensen die getuige 
zijn geweest, weten waar de grij-
ze auto na de Saturnusstraat is 
gebleven of wie de bestuurder is, 
te bellen met 0900-8844.

Regio - Op de A22 bij Heems-
kerk ontstond vorige week vrij-
dag omstreeks 10.30 uur een 
eenzijdige aanrijding. Een 44-ja-
rige inwoner van IJmuiden ver-
loor door nog onbekende oor-
zaak de macht over het stuur en 
botste aan beide kanten tegen 
de vangrail. 

Aanrijding
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De Meergroep Santpoort-Noord 
reikt cheque uit 
aan Heliolympics
Santpoort-Noord - Mana-
ger bedrijven Martijn Bulte van 
de Meergroep heeft namens 
de kringloopwinkel Santpoort 
Noord een cheque ter waarde 
van 1000 euro uitgereikt aan He-
liolympics. Esther Belser en As-
trid de Graaf die het project me-
de organiseren vanuit Helioma-
re, namen de cheque in ont-
vangst. 
De Heliolympics worden in sep-
tember 2012 in en rondom Wijk 
aan Zee gehouden, vlak na de 
Olympische Spelen en de daar-
op volgende Paralympische Spe-
len. Het project is bedoeld voor 
iedereen die bij Heliomare be-
trokken is en heeft als doel om 
de deelnemers bewust te ma-
ken van sport en bewegen. Es-
ther Belser: ,,Het is belangrijk 
dat mensen weten dat er meer 
is dan topsport, het gaat vooral 
om het leuk bezig zijn met sport 
en spel.”
Vanaf 17 september vindt er 
twee weken lang elke dag een 
activiteit plaats, variërend van 

tafeltennis, boccia, beachvolley-
bal, zitvolleybal, vliegeren en at-
letiek. Heliomare is nog op zoek 
naar sponsors die dit ambitieuze 
project willen ondersteunen. 
De kringloopwinkels van de 
Meergroep reiken ieder kwar-
taal een cheque uit aan een zo-
genaamd goed doel in de om-
geving om haar maatschappe-
lijke betrokkenheid te tonen. 
De kringloopwinkel krijgt dage-
lijks goederen aangeleverd van 
particulieren en wilt met de op-
brengst graag iets terug doen 
voor de maatschappij. 
Als dank voor de gift trakteer-
de Heliomare de medewerkers 
van de Meergroep op een wild-
card om deel te nemen aan het 
bocciatoernooi tijdens de Helio-
lympics. 
Weet u een goed doel die in aan-
merking zou kunnen komen voor 
een schenking van de Meer-
groep kringloopwinkel? Stuur 
dan een e-mail naar info@de-
meergroep.nl onder vermelding 
van ‘goed doel’. 

Christmas
Carols
Velsen-Zuid - Zondag 12 de-
cember wordt in de Engelmun-
duskerk in Velsen-Zuid de tra-
ditionele Christmas Carol-dienst 
gehouden. ‘A Festival of Lessons 
and Carols’ is een samenspel 
van lezingen uit de bijbel, gebe-
den, kerstliederen en koorzang. 
Het Engelmunduskoor zal on-
der leiding van Philien Schouten 
behalve bekende carols als ‘On-
ce in Royal David’s City’ ook een 
aantal minder bekende kerstlie-
deren als  ‘Christmas Night’ van 
John Rutter zingen. Daarnaast is 
er samenzang door alle aanwezi-
gen. De beide orgels worden be-
speeld door organisten Syb Brink 
en Jaap Haringa. De dienst be-
gint om 16.30 uur. De kerk gaat 
om 16.00 uur open. De toegang 
is gratis. Aan het einde van de 
dienst zal een collecte worden 
gehouden ter bestrijding van de 
onkosten. Na afloop is iedereen 
welkom in het wijkcentrum naast 
de kerk om elkaar onder het ge-
not van een glaasje wijn te ont-
moeten.

Braak Velsen sponsort 
zaalvoetbal stratenteams
IJmuiden - De organisatie van 
het Rabobank Toernooi Stra-
tenteams in Velserbroek is erin 
geslaagd een nieuwe sponsor 
aan te trekken. Nadat Bouw-
bedrijf C.G. Waleveld &Zn. BV  
had aangegeven niet meer op 
te treden als subsponsor zijn 
Rob Tousain en Peter Geldof op 
zoek gegaan naar een nieuwe 
sponsor. 
Het is, het in de regio beken-
de Braak Velsen geworden. Op 
het kantoor in Velsen-Noord 
is het sponsorcontract onder-
tekend. Bij Braak Velsen vindt 
men een verzameling van vak-
kennis en ervaring op het ge-
bied van aanbouwen, opbou-
wen en serres. Meer informatie 
op www.braakvelsen.nl. 
Leon Braak: ,,Het is een toer-

nooi met een positieve uitstra-
ling. Veel van onze klanten wo-
nen in Velserbroek en ook en-
kele werknemers komen hier 
vandaan. Als bedrijf willen wij 
daarom graag ons steentje bij-
dragen. Rob en Peter wer-
ken samen met een heel goed 
team medewerkers aan een 
goed project, dat doen wij ook.’’ 
De toekomst ziet Braak daar-
om ook positief tegemoet: ,,We 
hebben een goed team, ieder-
een doet waar hij goed in is. 
De basis is goed! En je weet 
nooit wat er gaat gebeuren in 
de toekomst; maar met de juis-
te mensen kunnen we natuur-
lijk nog meer groeien,’’ aldus 
een enthousiaste Leon Braak. 
Braak Velsen zal zijn naam ver-
binden aan de Fair Play Trofee.

Sinterklaasjournaal
op OBS De Duinroos
Velserbroek - Bij O.B.S. de 
Duinroos wordt altijd een gewel-
dig interactief feest van Sinter-
klaas gemaakt. Een aantal ou-
ders maakt ieder jaar een dvd 
gemaakt met een eigen Sinter-
klaasjournaal, compleet met in-
gesproken teksten en geluidsef-
fecten. Dagenlang zijn drie actie-
ve Pieten, hulpouders en juffen ‘s 
avonds opnames aan het maken 
in school. Dus kinderen herken-
nen hun eigen klas en spullen op 
de film. En de Pieten vragen hulp 
aan de kinderen zoals hoe moe-
ten ze de baby stil krijgen. Kin-
deren nemen dan knuffels en 
spenen voor ze mee. Zo wordt 
hier een heel eigen verhaal ge-
maakt en kijken de kinderen drie 
dagen voor de goede sint komt 
deze dvd in alle klassen.
Het verhaal wordt uiteindelijk 

de dag van de aankomst afge-
maakt. Pieten gaan door de hele 
school op zoek naar een sleutel. 
Hierbij gebeuren de meest gek-
ke dingen. Uiteindelijk besluiten 
de pieten een eigen pakjeska-
mer in school te bouwen om de 
pakjes in te bewaren, in de vorm 
van een groot cadeau. Dit ca-
deau past echter niet meer door 
de deur. Dus moet er een heli-
kopter aan te pas komen om het 
dak van school te halen. 
De volgende morgen staat dit 
pak daadwerkelijk boven op de 
school, met slapende pieten erin. 
Het is de bedoeling dat de kin-
deren deze wakker gaan zingen 
voor Sinterklaas komt.
Het is altijd een fantastisch feest, 
de inkomst van Sinterklaas op de 
Duinroos, mede dankzij alle ou-
ders en het team.

Russiche liederen in 
Dorpskerk Santpoort
Santpoort-Noord - Zaterdag 
11 december geeft het Neva 
Ensemble uit Sint-Petersburg 
een concert in de Dorpskerk. 
En volgens de organisatoren 
van het concert, de Stichting 
Cultuur in de Dorpskerk, wordt 
het weer volop genieten van dit 
inmiddels fameuze ensemble.
Het ensemble heeft zich ge-
specialiseerd in het zingen van 
Russische kerkmuziek.
Dit jaar staat naast nieuwe lie-
deren van Russische com-
ponisten ook het ‘Ave Maria’ 
van Schubert op het program-
ma. De kerkmuziek is meer 
dan zeventig jaar in Rusland 
verboden geweest, maar het 
volk is altijd blijven zingen, al 
was het in het verborgene. Na 
1990 brak een geweldige ople-
ving aan van godsdienstig le-
ven, ook in de kerkmuziek. Ou-
de tradities werden in ere her-
steld. Nu kunnen zij weer met 
de oeroude Slavisch-Russi-
sche kerkmuziek ‘naar buiten’ 
optreden. Het Neva-ensem-
ble doet dat met een meester-
lijke stembeheersing en een 
overtuigende bevlogenheid. Ze 
houden van hun land en van 

hun kerk.
Het programma na de pauze 
bestaat uit beroemde liederen 
uit de Russische folklore, on-
der andere het wereldberoem-
de volkslied De Twaalf Rovers 
en Avondklokken” Daarnaast 
worden romances en opera-
fragmenten uit het licht klas-
siek repertoire ten gehore ge-
bracht.
De zes leden van het ensem-
ble hebben allen een profes-
sionele conservatorium oplei-
ding gevolgd en als zanggroep 
hebben zij zich een techniek 
eigen gemaakt, die uitmunt in 
vocaal evenwicht. Een combi-
natie van technisch meester-
schap en emotionele betrok-
kenheid maakt hun optredens 
telkens weer tot een prachtige 
en ontroerende belevenis.  
De toegangsprijs is 10 euro. De 
kaartverkoop is aan de zaal. 
Reserveren via chvanwoen-
sel@planet.nl of 023-5381515. 
Het concert vindt plaats op za-
terdag 11 december. Aanvang 
20.00 uur in de Dorpskerk, 
Burg. Enschedélaan 67, Sant-
poort-Noord. De zaal is open 
om 19.30 uur.

Hyacintenactie
Velsen - Zaterdag 11 decem-
ber loopt muziekvereniging Soli 
door de straten van Velsen. De-
ze keer niet met vrolijke klanken, 
maar met mooie hyacintenbollen 
die ten bate van de vereniging 
worden verkocht. Nu alle cultu-
rele subsidies minder gaan wor-
den, is het van nog groter belang 
dat er een goede opbrengt wordt 
gehaald. Door het kopen van de 
bollen ondersteunt men de ver-
eniging en daarmee het muzika-
le leven in Velsen. Muziekvereni-
ging Soli telt ruim 200 leden, en 
is al meer dan 100 jaar een sta-
biele muzikale factor in de ge-
meente Velsen. De muzikanten 
van Soli starten om 9.30 uur. De 
hyacinten, roze, blauwe en witte, 
kosten 2,50 euro per bakje van 
drie. De hyacinten zijn ook de he-
le zaterdag bij het Soli-muziek-
centrum, naast station Driehuis, 
te koop. Men kan langskomen of 
bellen, 023- 5378025. Indien no-
dig worden de plantjes bezorgd. 
Soli staat ook met de bollen op 
de jaarlijkse kerstmarkt in Sant-
poort-Noord op zondag 12 de-
cember. Zie ook www.soli.nl.

Santpoort-Noord - In ’t Mos-
terdzaadje hangen in decem-
ber de kleurige doeken van de in 
Velsen-Zuid wonende Christien 
van koningsveld. Aan de wan-
den van ’t Mosterdzaadje hangt 
recent werk. ’t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort–Noord. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl. 
De expositie is tot en met 22 de-
cember te bezichtigen, voor en 
na afloop van de concerten of op 
afspraak. 

Expositie in ‘t 
Mosterdzaadje
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Persoonlijke 
fouten doen 
VSV de das om
Velserbroek - Zondag speelde 
VSV in Hilversum tegen de num-
mer twee uit de derde klasse D, 
Wasmeer. Op een nog half bevro-
ren kunstgrasveld begon VSV re-
delijk. Al na tien minuten kopte 
Jes Viskil op de paal en met na-
me Roel Pitstra glipte regelmatig 
langs zijn directe tegenstander. 
Helaas werden zijn voorzetten niet 
op de juiste waarde geschat en 
zo bleef VSV doelpuntloos. Plots 
kwam Wasmeer op voorsprong. 
Een vrije trap vanaf de zijkant 
werd door doelman Sluiters totaal 
verkeerd beoordeeld en de bal 
verdween pardoes in het doel.(1-
0). Vlak daarna leek  Pitstra door 
te breken, maar de laatste man 
wist hem ten koste van een over-
treding af te stoppen. De overi-
gens goed fluitende scheidsrech-
ter deed dit af met een gele kaart 
waar rood ook zeker tot de moge-
lijkheden had behoord. Een mi-
nuut voor rust ging Pascal Maat in 
de fout en de Wasmeerspits verzil-
verde dit vervroegde Sinterklaas-
presentje, 2-0. Dit was tevens de 
ruststand. Tijdens de rust werd er 
bij VSV op gehamerd alleen vanuit 
de positie te spelen. Na de pauze 
leek Henk Martens de 2-1 te ma-
ken maar op advies van de grens-
rechter werd deze treffer geannu-
leerd. VSV  werd steeds sterker en 
met name de sterk spelende inval-
lers Delano Post en Khalid el Kan-
dousi zorgden voor nieuwe impul-
sen. Henk Martens wist drie keer 
met een steekbal een VSV-er vrij 
voor de doelman te zetten maar 
evenzovele malen kwam de vijan-
delijke doelman als overwinnaar 
uit de strijd. Toen vond het cen-
trale duo van VSV het nodig om 
bij een hoge uittrap van de Was-
meerkeeper  naar voren te lopen, 
daarbij vergetend dat er nog twee 
spitsen stonden. Robert Schippers 
had deze inschattingsfout nog 
kunnen herstellen maar hij liet de 
bal over zich heen stuiten en zo 
kwam Wasmeer wel heel goed-
koop op 3-0. Zelfs na de 3-0 kreeg 
VSV nog verscheidene uitsteken-
de kansen maar een eretreffer 
zat er niet in. Het werd zelfs nog 
4-0 uit een afgeslagen corner van 
VSV. Zo werd er met 4-0 verloren 
van een zeker niet grootse tegen-
stander en liep VSV tegen de zo-
veelste opdoffer op. Vooral de ma-
nier waarop de tegendoelpunten 
tot stand kwamen zijn een reden 
tot zorg. Het is dat trainer Richard 
Plug niet zoveel haar op zijn hoofd 
heeft anders zouden die na deze 
middag zeker spontaan grijs ge-
worden zijn. VSV 2 won met 3-2 
de vriendschappelijke wedstrijd 
van HBC 1. Raymond Barends 
wist al voor de rust driemaal te 
scoren. Voor volgende week zijn 
de weersvoorspellingen niet echt 
gunstig en kon er wel eens ge-
schaatst gaan worden. Mocht het 
voetbal doorgaan dan is er voor 
VSV 1 een zespuntenwedstrijd te-
gen de Foresters en moet VSV 2 
tegen AFC’34 2 spelen.

Kampioenen aan 
de paal genageld
Velserbroek - Het damesvol-
leybalteam van Grote Buitendijk 
1 heeft weken feest gevierd. De 
dames waren de sterkste tijdens 
het zevende  HHI-metaalwerken 
Dames Straten Zaalvolleybal-
toernooi Velserbroek, gehouden 
op 16 oktober in het Polderhuis. 
De dames van de Grote Buiten-
dijk 1 wonnen hiermee niet al-
leen de beker en de wisselbeker 
maar ook het schitterende kam-
pioensbord. 
Dit jaar verschijnt het derde kam-
pioensbord aan een lantaarnpaal 
aan de Grote Buitendijk. Vlak on-
der de naam van de straat, met 
dezelfde witte letters op de be-
kende lichtblauwe achtergrond: 
Kampioen Straten Zaalvolleybal-

toernooi Velserbroek 2010. Wie 
rond 2020 Velserbroek inrijdt ziet 
waarschijnlijk overal kampioens-
borden hangen, steeds met een 
ander jaartal. Frans Looij, Jan-
Kees Holst en Frank Post zijn de 
initiatiefnemers van dit idee en 
de organisatoren van het toer-
nooi. Samen met volleybalver-
eniging Smashing Velsen heb-
ben zij in zeven jaar tijd een vol-
waardige vrouwelijke tegenhan-
ger van het zaalvoetbaltoernooi 
voor herenstratenteams Velser-
broek uit de grond gestampt. 
Zaterdag 27 november hebben 
de dames van de Grote Buiten-
dijk het bord in hun straat op-
gehangen. Er werd feestelijk ge-
proost rond het kampioensbord.

Succesvol weekend 
voor SC Santpoort
Santpoort-Noord - Na de pro-
motie van het eerste, tweede, der-
de en vierde team van Schaak-
club Santpoort naar hogere klas-
sen waren de eerste wedstrijden 
nog even wennen. Het eerste won 
hun eerste wedstrijd in de tweede 
klasse KNSB tegen KC 3 in Haar-
lem. De kopborden Peter de Roo-
de, IM Piet Peelen en Ilias van der 
Lende en Wim Eveleens wonnen 
allemaal. Martijn de Roode en 
Wim Laurens Gravemaker speel-
den remise, invaller Bas Haver 
stond gewonnen toen hij zich ver-
slikte: 3-5 overwinning. 
Het tweede, eerste klasse, won 
tegen de Pion hier waren de pun-
tenmakers Jan Burggraaf, Bas 
Haver, Nathalie van der Lende, 
Wim Gravemaker en Rob de Roo-
de. Brian Mollenkamp speelde re-
mise. Stefan Fokkink kan helaas 
geen partij meer winnen: 5,5-2,5. 
Het derde tweede klasse wist 
Castricum 2 te verslaan. Henk 
Swier, Ronald Hoekstra en Rob 

Buschman wonnen allen hun par-
tij. Hans Kors, Ouker de Jong, Bert 
Stangenberger en Gerard Swier 
speelden remise: 3-5; een heel 
belangrijke overwinning. 
Het jeugdteam Santpoort 4, der-
de klasse speelde gelijk tegen 
KC10. Dave Looijer tegen oud re-
porter André Vlug werd 1-0; Mau-
rits van Rees won van Frank Sa-
le en Sjoerd Haver speelde ge-
lijk tegen Keimpe Knijft, oud spe-
ler van het Oosten. Robin An-
ne Gravemaker speelde remise, 
Mick Mulder won en Roelof Strik-
ker verloor helaas van oud Sant-
poorter Paul van Son, 4-4. Het 
vijfde speelde met een viertal en 
won voor de tweede maal op rij, 
dit keer tegen Chess Coel. Douwe 
van Rees, Cheryl Looijer en Leo 
Kruisselbrink wonnen allen hun 
partij, 3-1.
Een heel goede week dus voor 
Schaakclub Santpoort uit Velser-
broek. Zie ook www.schaakclub-
santpoort.nl.

Scouts doorlopen 
Pietentraining
Velsen-Zuid - Afgelopen zater-
dag 27 november hebben de wel-
pen en kabouters van Scouting-
groep de IJmondtrekkers hard 
getraind om volwaardige hulp-
pieten te worden.
Om twee uur stonden alle welpen 
en kabouters (jongens en meisjes 
van 7-11 jaar) enthousiast klaar. 
Vandaag zou Sinterklaas op be-
zoek komen en dat is altijd span-
nend. Voordat de goedheilig-
man echter een voet op het ter-
rein kon zetten moesten alle kin-
deren hard in training. Tijdens de 
Pietentraining oefenden ze on-
der andere in pakketjes door de 
schoorsteen gooien en balance-
ren op scherpe daken met een 
volle zak pakjes op de rug. Ge-
lukkig slaagden alle welpen en 
kabouters voor deze training zo-
dat ze met een gerust hart Sinter-
klaas onder ogen konden komen.
Rond kwart voor vier kwam Sin-
terklaas samen met twee pie-
ten aan. De leiding vertelde Sint 
hoe goed alle scouts getraind 

hadden. Sint is erg blij met de-
ze hulppieten en zal direct de lei-
ding bellen als hij hulppieten no-
dig heeft.
Natuurlijk moesten de welpen 
en kabouters ook één voor éeén 
of in groepjes bij de Sint komen. 
Een van de welpen was laatst 
door een auto aangereden en 
had toen gips gekregen. Nader-
hand bleek echter dat het niet 
gebroken maar zwaar gekneusd 
was. Door een rondje voor de Sint 
te rennen kon hij laten zien hoe 
goed hij inmiddels genezen is. 
Bij de kabouters is er een nieuw 
meisje dat heel graag knuffelt en 
de Sint kon dus ook op een pak-
kerd rekenen.
Voor vertrek kregen alle welpen 
en kabouters nog een cadeau-
tje uit de zak van Zwarte Piet en 
daarna ging het gezelschap snel 
door naar een volgende afspraak. 
Alle kinderen konden tevreden 
terugkijken op hun succesvolle 
Pietentraining en gingen tevre-
den naar huis.

Pieter Vermeulen zoekt 
baliemedewerkers
Driehuis - Het Pieter Vermeulen 
Museum is met spoed op zoek 
naar baliemedewerkers. De ba-
lie van het museum wordt altijd 
bemand door enthousiaste vrij-
willigers. 
In verband met het vertrek van 
een vrijwilliger die 10 jaar lang op 
zondag het gezicht van het mu-
seum was en wegens langdurige 
ziekte van een andere balieme-
dewerker is het museum opzoek 
naar vrijwilligers voor woensdag 
en zondag middagen van 13.00 
tot 17.00 uur. Op dit moment hel-

pen vaste vrijwilligers het muse-
um uit de brand. De taken van 
een baliemedewerker omvat-
ten de volgende werkzaamhe-
den; het ontvangen van bezoe-
kers, het bedienen van de kas-
sa/kaartverkoop, de verkoop van 
artikelen, het verstrekken van in-
formatie aan bezoekers en be-
diening van de telefooncentrale.
Geïnteresseerde kunnen contact 
opnemen met het museum via 
telefoonnummer 0255-536726 of 
een mail sturen naar info@pie-
ter-vermeulen-museum.nl.

Kerstoptreden Sparkle
Velsen - Om helemaal in de-
ze kerstsfeer te komen ver-
zorgt zanggroep Sparkle vol-
gende maand een tweetal op-
tredens. Het eerste concert is 
op zaterdag 11 december. Tij-
dens de kerstfair Mirakels Kerst-
land op de Ruïne van Brederode 
verzorgt Sparkle een optreden 

van 13.30 tot 14.00 uur en van 
15.00 tot 15.30 uur. Het tweede 
concert wordt gegeven op vrij-
dag 17 december. De lokatie is 
dan de Naaldkerk te Santpoort-
Noord. Het kerstconcert begint 
om 20.15 uur en duurt tot onge-
veer 21.45 uur. Een kaartje kost 
2,50 euro.
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Eerste vragen Burgerpanel
De leden van het digitaal Burger- 
panel Velsen krijgen volgende 
week voor de eerste keer een aan-
tal vragen voorgelegd. Ditmaal 
gaat het over de Visie op Velsen 
2025. 

Er zijn al verschillende bijeenkomsten 
met burgers, bedrijven en maatschap-
pelijke instellingen georganiseerd over 
de Visie op Velsen 2025. Nu wordt ook 
de mening van het burgerpanel ge-
vraagd.

In oktober en november 2010 zijn ruim 
20.000 brieven verstuurd aan inwoners 
van Velsen met de vraag of zij deel wil-
den nemen aan het burgerpanel. Bijna 
2000 belangstellenden hebben zich in-
middels aangemeld. Een goede repre-
sentatie van de Velsense bevolking. 
De uitkomsten van dit panelonderzoek 
worden begin 2011 bekend gemaakt.

Meer informatie over de Visie op Vel-
sen 2025 is te vinden op www.velsen.
nl. Vernieuwing roept vragen op

Asfaltherstel Hagelingerweg
Eind oktober waren er herstelwerk-
zaamheden op de route Waterloolaan-
Hagelingerweg. Het gedeelte waar as-
falt-emulsiebeton is gebruikt, moet 
geleidelijk egaler worden door het 
passerend verkeer. De belijning volgt 
zodra dat kan.

In de afgelopen herfstvakantie zijn weg-
werkzaamheden uitgevoerd op de route 
Waterloolaan-Hagelingerweg. Het herstel 
tussen rotondes bij de Nicolaas Beetslaan 
en de Santpoortse Dreef heeft vragen op-
geroepen bij weggebruikers; vandaar dat 
hier enige uitleg volgt.

Tussen de Nicolaas Beetslaan en de Sant-
poortse Dreef lieten de steentjes uit de 
asfaltbovenlaag los en was er sprake van 
lichte spoorvorming. Een compleet nieu-
we asfaltlaag was niet nodig. Een eenvou-
dige en gangbare onderhoudsmaatregel 
in zo’n geval is het aanbrengen van een 
soort lijmlaag (asfalt-emulsiebeton). Deze 

substantie wordt dun (ca. een halve cen-
timeter) op het wegdek gesmeerd en met 
rubbertrekkers uitgesmeerd. Deze onder-
houdsmethode wordt ook op snelwegen 
veelvuldig toegepast. In tegenstelling tot 
normaal asfalt wordt dit materiaal niet ge-
walst, maar moet het worden ingereden 
door het wegverkeer. Dat duurt een aantal 
maanden, afhankelijk van het weer en de 
hoeveelheid verkeer. Het wegdek ziet er 
daardoor aanvankelijk streperig en vlek-
kerig uit, maar moet in de loop van de tijd 
een egaler oppervlak krijgen.

Door de aard van het materiaal moet en-
kele weken gewacht worden met de be-
lijning. Hierdoor konden het zebrapad en 
de busstrook bij de rotonde Santpoortse 
Dreef nog niet worden aangebracht. Zo-
dra de weersomstandigheden en de over-
volle planning van de markeringsbedrijven 
het toelaten, volgt de wegbelijning alsnog. 
Door de ingetreden koude zal dat wellicht 
eerst een noodbelijning zijn.

De eerste sneeuw is alweer gevallen. 
De gemeente Velsen heeft een glad-
heidsbestrijdingsplan gemaakt voor 
winterse ongemakken. De ReinUnie 
voert het grotendeels uit. 

Het gladheidbestrijdingsplan van de ge-
meente Velsen is ingegaan op 1 novem-
ber 2010 en loopt tot en met 27 maart 
2011. De ervaringen met de vele sneeuw 
in de afgelopen winter zijn erin verwerkt. 

De ReinUnie strooit:

• meer fietsroutes dan in 2009-2010;
• minder autorijbanen (in verband met 

de kosten);
• hoofdroutes, secundaire fietsroutes en 

de belangrijkste schoolroutes; 
• auto-ontsluitingswegen van de wij-

ken, de verzamelroutes en busroutes. 
Dit zijn 50 km/u-wegen en wegen met 
bewegwijzering.

De gemeente Velsen strooit in bepaalde 
voetgangersgebieden, bij bushaltes en 
oversteekplaatsen. Op de Heerenduin-
weg komt een temperatuurmeetpunt in 
het wegdek om nog beter te kunnen be-
palen wanneer begonnen moet worden 
met strooien. Burgers kunnen meehel-

pen de gladheid te bestrijden door hun 
eigen stoep te vegen of te strooien. 

De gemeente vraagt speciale aandacht 
voor de Duin en Kruidbergerweg in Sant-
poort-Noord. Deze weg, die niet onder 
de hoofdroutes valt, zit dit jaar niet stan-
daard in de strooiroute. Vorig jaar is de-
ze weg wel gestrooid, maar kwamen er 
toch veel auto’s met blikschade langs 
de kant te staan. Het nut van strooien is 
daar dus twijfelachtig. De gemeente zal 
waarschuwingsborden plaatsen om au-
tomobilisten erop te wijzen dat de weg 
glad kan zijn. 

De ReinUnie voert de gladheidsbestrij-
ding uit in opdracht van de gemeente 
Velsen. Meldingen daarover kunt u doen 
bij ReinUnie, via de e-mail klantenser-
vice@reinunie.nl of de telefoon: 0255-
566100. De meest actuele informatie 
over strooien staat op hun website www.
reinunie.nl. 

De strooiroutes staan op www.velsen.nl, 
onder Gemeentelijke Organisatie > Be-
leid. Meldingen of vragen over de routes 
kunt u kwijt via een Melding Openbare 
Ruimte: digitaal op www.velsen.nl of te-
lefonisch via 0255-567200. 

Kerstevenement Mirakels!
Donderdag 9 december 2010 om 
17.00 uur begint het nieuwe Kerst-
evenement Mirakels! bij de Ruïne 
van Brederode in Santpoort-Noord. 

De Ruïne van Brederode in Santpoort 
wordt van 9 tot en met 20 december 
omgetoverd tot een romantisch Kerst-
land in Anton Piecksfeer. Gedurende 
twaalf dagen is er van alles te beleven: 
van kerstshops tot optredens van koren. 
Voor kinderen is er een speciaal kinder-
programma. Een entreebadge geeft on-
beperkt toegang tot het evenement, dat 
dit jaar voor het eerst wordt georgani-
seerd.

De opening – die bijzonder moet wor-
den – wordt bijgewoond door een verte-
genwoordiging van het college van bur-
gemeester en wethouders van Velsen. 
Meer informatie en het programma is te 
vinden op www.mirakels.eu.

College van Zaanstad op 
bezoek in gemeente Velsen
Dinsdag 30 november 2010 was het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Zaanstad op werkbezoek in de gemeente Velsen. (foto: Reinder Weidijk)

Gladheidsbestrijding
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Leskisten erfgoed Velserbroek
Wethouder Wim Westerman reikte 
donderdag 25 november 2010 twee 
leskisten uit met materiaal over het 
erfgoed van Velserbroek. 

Het Pieter Vermeulen Museum heeft de 
afgelopen jaren het project Cultuuredu-
catie ontwikkeld voor de groepen 6, 7 en 
8 van het basisonderwijs in Velserbroek. 
Dit project bestaat uit een drietal leskis-
ten met lesmateriaal en een fietsroute 
langs het erfgoed van deze woonkern.

Wie is Malorix, en welke strijd hebben de 

Friezen tegen de Romeinen gevoerd tij-
dens het begin van de onze jaartelling? 
Dit onderwerp zit in de leskist Malorix. 
In de leskist Het Poldermysterie staat 
de Velserbroekpolder centraal. Leerlingen 
kunnen assistent-dijkgraaf worden als ze 
het Poldermysterie oplossen. 
Hoe ziet Velserbroek er over 25 jaar uit? 
Dit onderwerp komt naar voren in de les-
kist Trendy Velserbroek.

Meer informatie over dit project vindt u 
op www.erfgoedvelsen.nl. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Openingstijden stadhuis
Rond Kerst en Oud & Nieuw is het stadhuis van Velsen op een paar middagen 
iets eerder dicht. Verder zijn de openingstijden praktisch ongewijzigd.

Dinsdag 14 december gesloten vanaf 15.00 uur
Vrijdag 24 december  gesloten vanaf 16.00 uur 
Zaterdag 25 december gesloten (hele dag)
Zondag 26 december gesloten (hele dag)
Vrijdag 31 december gesloten vanaf 12.00 uur 

Zaterdag 1 januari gesloten (hele dag)
Maandag 3 januari open vanaf 10.00 uur

Participatietraject van start
Woningbouw De Schouw
Op dinsdag 14 december a.s. organi-
seert de gemeente een inloopbijeen-
komst in Buurtcentrum De Mel over 
de invulling van de locatie De Schouw 
in Velsen-Noord. Bezoekers kunnen 
informatie krijgen en hun opmerkin-
gen of bezwaren schriftelijk kenbaar 
maken. De participatieperiode duurt 
tot en met 12 januari 2011.

De Schouw is een voormalig conferen-
tieoord in Velsen-Noord. Het gebouw is 
een aantal jaren geleden gekraakt. De 
gemeente wil daar graag woningen bou-
wen; het is één van de weinige plekken 
in Velsen-Noord waar dat kan en het zal 
de leefkwaliteit in de buurt ten goede ko-
men. De eigenaar van De Schouw wil 
meewerken. Om woningbouw mogelijk te 
maken moet het bestemmingsplan veran-
derd worden. Dat gebeurt in verschillen-
de stappen. De eerste stap is een ‘start-
document’, waarin staat aan welke eisen 
de toekomstige ontwikkeling moet vol-
doen.

U bent van harte uitgenodigd voor de in-
loopbijeenkomst over het startdocument 
De Schouw. Deze inloopbijeenkomst 
vindt plaats op dinsdag 14 december a.s. 
in Buurtcentrum De Mel, Wijkermeerweg 
1 in Velsen-Noord. U kunt dan tussen 
19.30 en 21.00 uur informatie krijgen over 
de plannen voor locatie De Schouw en 
uw opmerkingen en/of bezwaren schrif-
telijk indienen. Er liggen formulieren voor 
u klaar. Om 20.00 uur zal er een korte toe-
lichting worden gegeven over de invulling 
die de gemeente op de locatie voor ogen 
heeft.

De participatieperiode duurt zes we-
ken, vanaf 1 december 2010 t/m 12 janu-
ari 2011. Het startdocument is ook in te 
zien op de website van de gemeente Vel-
sen, www.velsen.nl en ligt ter inzage bij 
de Bibliotheek en Buurtcentrum De Mel. 
U kunt ook schriftelijk reageren. Richt uw 
brief a.u.b. aan de Afdeling Ruimte Ont-
wikkeling en Economische Zaken van het 
stadhuis, postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

Campagne Goed Rioolgebruik
Alles wat u door de gootsteen of de 
wc spoelt, komt in het riool terecht. 
Dus ook schadelijke stoffen, zoals 
vetten en verfresten. Goed rioolge-
bruik voorkomt vervuiling en ver-
stopping. 

Op 1 december 2010 is de landelij-
ke campagne Goed Rioolgebruik van 
start gegaan. De campagne vraagt aan-
dacht voor wat wel en niet in het ri-
ool kan. Vet van frituur of boter stolt en 
leidt tot verstoppingen, die vaak alleen 
door een duur ontstoppingsbedrijf kun-
nen worden verholpen. Sommige che-
mische stoffen, zoals medicijnen en verf, 
zijn niet of nauwelijks uit het water te 
halen. Bovendien zorgt het doorspoe-
len van allerlei soorten vochtige doekjes 
(schoonmaakdoekjes voor sanitair, vloer 
en meubels, babydoekjes, make-up e.d.) 
voor veel storingen en verstoppingen in 
de riolering en de afvalwaterzuivering.

Wat wel en niet in het riool kan, en waar 
u met schadelijke of gevaarlijke stoffen 

naartoe moet, staat op www.velsen.nl, 
Loketten > waterloket. Dit is het digitale 
loket van de gemeente, dat per 1 okto-
ber 2010 antwoord kan geven op al uw 
vragen over water. (foto: Gemeente Vel-
sen

Metropoolregio Amsterdam, deel west
Bestuurders bevestigen 
belang van samenwerking
Lokale en provinciale overheden 
staan allemaal voor dezelfde vragen: 
hoe delen wij ons grondgebied zo 
goed mogelijk in? In TaTa Steel Stadi-
on werd de noodzaak benadrukt om 
juist nu gezamenlijk op te trekken. 

De Metropoolregio Amsterdam, kortweg 
de MRA, is het informele samenwer-
kingsverband van lokale en provinciale 
overheden in de noordelijke  Randstad. 
De Metropoolregio strekt zich uit van Uit-
geest tot Lelystad en van Purmerend tot 
Haarlemmermeer. Op dinsdag 30 novem-
ber kwamen provinciale bestuurders en 
de bestuurders van de negen gemeen-
ten in de IJmond en Zuid-Kennemerland 
– het westelijk deel van de MRA – bij el-

kaar. In het TATA Steel Stadion bespraken 
ongeveer zestig aanwezigen de ruimte-
claims voor wonen, werken en recreëren.

Alle bestuurders staan voor dezelfde vra-
gen: hoe delen wij ons grondgebied zo 
goed mogelijk in? Immers, waar een ha-
ven of een startbaan ligt, kun je niet fiet-
sen, golfen of slapen. Bedrijven moeten 
kunnen groeien, maar er zijn ook nieuwe 
huizen nodig en voldoende groen.

De aanwezigen waren het er met elkaar 
over eens dat het, juist in een periode van 
crisis, nodig is om gezamenlijk op te trek-
ken en verschillen van inzicht te over-
bruggen, zodat ingezette ontwikkelingen 
doorgaan.
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Langevlak 11 te IJmuiden

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

Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie 
publiekszaken, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

SUBSIDIEPLAFOND 2011

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken met 
inachtneming van artikel 4:27 Algemene wet bestuurs-
recht bekend dat de raad van Velsen in zijn vergadering 
van 4 november 2010 in het kader van de vaststelling 
van de begroting voor 2011 heeft besloten:

het subsidieplafond voor 2011 vast te stellen op 
€ 7.683.109,-- overeenkomstig het totaal van de 
subsidiebijlage behorende bij de begroting 2011.

Ter inzage
De subsidiebijlage ligt gedurende vier weken ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden 
en nadien bij de afdeling Financiën. Deze subsidiebijlage 
wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente 
Velsen: www.Velsen.nl 

BELEIDSNOTITIE ‘BED & BREAKFAST’ 
GEMEENTE VELSEN

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken met 
inachtneming van artikel 139 van de Gemeentewet 

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten:

- op de Willemsbeekweg, tussen de kruising met de 
Zeeweg en perceel Willemsbeekweg 78 A t/m F, een 
parkeerverbodzone in te stellen door middel van het 
plaatsen van de borden E1 (zone) en E1ze (zone-einde) 
zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeers-
regels en verkeerstekens 1990. 

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

Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie 
publiekszaken, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders hebben besloten een 
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor het volgende perceel:

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adres

Stadhuis Velsen

Dudokplein 1

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

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

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

Klant Contact Centrum/Receptie

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

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

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

van ter visie gelegde stukken.

Belastingen/Invordering

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

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond 

van 18.00 - 20.00 uur is het bouwloket geopend.

Vrije inloop:

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

vragen en afgeven van stukken voor de afdeling 

Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken:

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omge-

vingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een 

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

56 72 00.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, bouw-

vergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet u een 

afspraak maken met één van de vakspecialisten.

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.

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

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

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

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 

bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars 

onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor 

een oplossing gemaakt kunnen worden.

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

Telefoon (0255) 54 85 20

E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

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

09.00 tot 14.00 uur)

E-mail ondernemersloket@velsen.nl

Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor 

(algemene) informatie over wetgeving, beleid en procedures. 

Meldingen Openbare Ruimte

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

bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)

E-mail meldpuntbor@velsen.nl.

Dit meldpunt is voor het doorgeven van gebreken aan:

bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, 

straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens 

t/m het hoofdriool).

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk 

afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het 

schoonhouden van straatkolken.

Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van 

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

klantenservice bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur. In het 

weekend gesloten. U kunt uw opmerkingen en suggesties ook 

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

ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 

Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation 

'Velsen' gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation: 

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

09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 

bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

 

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een 

uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het 

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

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

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

Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop 

uw burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 

identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 

dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Het loket is er voor:

-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en 

hulp bij het huishouden)

-  Informatie over schuldhulpverlening

-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en 

urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 

Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 

Kennemerland.

Telefoon (0255) 53 23 24

E-mail adm.brandweer@velsen.nl

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

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

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid
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bekend dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 
25 november 2010 heeft besloten de beleidsnotitie 
‘Bed & Breakfast gemeente Velsen 2010’ vast te stellen.

Het nieuwe Bed & Breakfastbeleid stelt voorwaarden 
waarbij het mogelijk is om binnen de bebouwde kom 
en in het buitengebied een Bed & Breakfast te beginnen. 
Binnen de bebouwde kom is een Bed & Breakfast toe-
gestaan voor maximaal vier personen; in het buiten-
gebied is een Bed & Breakfastvoorziening toegestaan 
voor maximaal acht personen. In beide situaties blijft 
de logiesfunctie ondergeschikt aan de woonfunctie. De 
verbreding van het bestaande beleid past binnen het 
toeristisch beleid van de gemeente Velsen dat een toe-
name van het aantal verblijfsaccommodaties stimuleert. 

Inwerkingtreding
De beleidsnotitie ‘Bed & Breakfast gemeente Velsen 
2010’ treedt in werking de dag na bekendmaking, op 
3 december 2010.

Ter inzage
De beleidsnotitie ligt gedurende vier weken ter inzage bij 
de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden 
en nadien bij de afdeling Economische Zaken.
De beleidsnotitie is terug te vinden op de website van 
de gemeente Velsen www.velsen.nl. 

BESLUITEN

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

BOUWVERGUNNING

BP-203-2010 Valckenhoeflaan 33 te Santpoort-Noord
 het veranderen en vergroten van een 

woning

MONUMENTENVERGUNNING

MO-14-2010 Van der Zwaagstraat 1 en 3 te IJmuiden
 het veranderen en renoveren van 

2 woningen 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het(de) bovenstaande besluit(en) 
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier op 

www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat de rechter het 
besluit tijdelijk ongedaan maakt. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook 
een bezwaarschrift is ingediend.

OMGEVINGSVERGUNNING

De datum van vergunningverlening is tussen haakjes 
vermeld.
i10.006353 Biallosterskilaan 48 en 50 te 

Santpoort-Noord 
 wijzigen achtergevel en zijgevel en 

ontduplexen (14/11/2010)
i10.006637  Johanna Westerdijkstraat 5 te 

Velserbroek 
 het plaatsen van een dakkapel 

(26/11/2010)
i10.006693 Platanenstraat ong. te IJmuiden 
 het kappen van een boom aan 

Platanenstraat (24/11/2010)
i10.006717 Geelvinckstraat 13 te Velsen-Noord 
 het starten van een pedicurepraktijk aan 

huis (22/11/2010)
i10.006763 Verbrande Vlak 4 te IJmuiden 
 het plaatsen van een dakkapel 

(23/11/2010)
i10.006938 Celsiusstraat 56 te IJmuiden 
 het kappen van een boom (24/11/2010)
i10.007092 Zandaak 22 te Velserbroek 
 het kappen van een 1 wilg (25/11/2010)
i10.007166 Koningin Wilhelminakade 119 te 

IJmuiden 
 sloop asbesthoudende materialen 

(22/11/2010)
i10.007161 Napierstraat 8 te IJmuiden 
 het plaatsen van een dakkapel voorzijde 

(29/11/2010)
i10.007147 K. Zegelstraat 14-22 en Engelmundusstraat 

31-41 te IJmuiden
 het vervangen van kozijnen (24/11/2010)
i10.007330  Maasstraat 15 te IJmuiden 
 het kappen van 2 dennenbomen 

(24/11/2010)
i10.007488 Broekbergenlaan 44 te Santpoort-Noord 
 sloop asbesthoudende materialen 

(25/11/2010)

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 19 tot en met 
29 november 2010 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvangen. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
i10.007649 Park Velserbeek te Velsen-Zuid 
 het kappen van een linde in park 

Velserbeek (19/11/2010)
i10.007648 Park Velserbeek te Velsen-Zuid 
 het kappen van een beuk in park 

Velserbeek bij ingang (19/11/2010)
i10.007626 Pruimenboomplein ong. te IJmuiden 
 het bouwen van 68 appartementen met 

halverdiepte stallingsgarage (19/11/2010)
i10.007623 Schoutenstraat 11 te IJmuiden 
 het bouwen van een bijbehorend 

bouwwerk (19/11/2010)
i10.007762 Plein 1945 nrs. 81 t/m 105 te IJmuiden 
 het wijzigen van de begane grondin-

deling en gevels (23/11/2010)
i10.007761 Spieghellaan 37 te Driehuis 
 het vergroten van dakkapel in voorgevel 

en plaatsen dakkapel in zij- en achter-
gevel (23/11/2010)

i10.007748 Rooswijkweg te Velsen-Noord 
 het kappen van bomen (23/11/2010)
i10.007747 Wecnkebachstraat te Velsen-Noord 
 kappen van bomen nabij fietspad 

(23/11/2010)
i10.007852 J.T. Cremerlaan 32 te Santpoort-Noord 
 het realiseren van een dakopbouw 

(24/11/2010)
i10.007916 Reyndersweg ong. te Velsen-Noord 
 ontmanteling van windturbines t.b.v. 

nieuwbouw (29/11/2010)
i10.007892 Kerkweg 88 te Santpoort-Noord 
 het realisren van een uitbouw 

(29/11/2010)
i10.007890 Fazantenlaan 11 te IJmuiden 
 het plaatsen van een dakopbouw 

(29/11/2010)
i10.007889 Sluisplein 27 te IJmuiden 
 het plaatsen van een container 

(29/11/2010)
i10.007888 Sluisplein 27 te IJmuiden 
 wijzigen van een bedrijfsgebouw 

(29/11/2010)

IJmuiden - Op dinsdag 14 
december om 20.15 uur 
neemt musicalster Maris-
ka van Kolck het publiek in 
de Stadsschouwburg Velsen 
mee terug naar de tijd toen 
het gebouw nog REX-bios-
coop heette.

In het theaterconcert ‘Movie-
stars’ brengt zij een hommage 
aan zingende sterren van het 
witte doek. Met een 5-koppig 
orkest bezorgt zij haar publiek 
een avond vol romantische ever-
greens en opzwepende film-
klassiekers. Geen show past be-
ter bij de feestelijke december-
maand!

Twee jaar geleden ging een wens 
van Mariska van Kolck in vervul-
ling toen zij haar eerste solotour-
nee deed, ‘Top of the World’, een 
ode aan The Carpenters. Hier-
mee veroverde ze als soloartiest 
Nederland, na vele rollen in gro-
te musicals te hebben gespeeld. 
De voorstelling werd door zowel 
publiek als pers zeer goed ont-
vangen. Het Algemeen Dagblad 
schreef: “Ze pakt het publiek in 
en het plezier spat er vanaf.’’

Ook haar nieuwe show ‘Movies-
tars’ is unaniem lovend ontvan-
gen. In deze personalityshow 
zingt de vakvrouw haar favorie-
te filmsongs die horen bij bijzon-

dere filmsterren, onvergetelij-
ke rollen, femmes fatales, vlam-
mende filmkussen, beroemde 
scènes, Oscarwinnaars en -ver-
liezers. Veel herkenbare, maar 
ook minder bekende filmmelo-
dieën zal zij op het toneel tot le-
ven wekken. Onder begeleiding 
van een vijfkoppig live orkest en 
in een sfeervol decor brengt zij 
opnieuw een heerlijke muzika-
le avond vol herkenning en ver-
rassing.

Prijs: 27,75 euro, incl. pauze-
drankje en garderobe. Meer in-
formatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of bel 
0255-515789.

Stadsschouwburg Velsen weer even ‘REX-bioscoop’ tijdens show ‘Moviestars’

Mariska van Kolck zingt beroemde filmsongs




