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‘Geen geheimen voor elkaar’

Diamanten echtpaar Smit
Santpoort-Zuid - op een bevrijdingsfeest in HaarlemNoord zagen ze elkaar voor
het eerst. Maandag 28 november waren Jan en Netty Smit 65 jaar getrouwd. Loco-burgemeester Wim Westerman kwam het diamanten
echtpaar namens de gemeente Velsen feliciteren en bracht
een prachtige fruitmand mee.
In de huiskamer aan de Mellonahof was het maandagochtend heel gezellig met de familie
en het bezoek. Zeker ook omdat
zowel de heer als mevrouw Smit

veel te vertellen hadden. Zo vertelde de heer Smit over zijn arbeidsdienst in de oorlog en hoe
hij in mei 1945 op eigen houtje
weer in Nederland terechtkwam.
Daar zag hij op een bevrijdingsfeest in de Zoutmanstraat een
leuk meisje dansen. Dat meisje was Netty Galjaard. De twee
konden het meteen goed vinden en trouwden op 28 november 1946. Zij kregen twee kinderen en hebben nu vier kleindochters en twee achterkleinkinderen.
Jan Smit was tekenaar bij Stork
en heeft veel interesse in voetbal, zeker ook in het plaatse-

lijk voetbal. Het echtpaar woonde 48 jaar in Driehuis, dus Telstar was dichtbij. Mevrouw Smit
houdt zich tegenwoordig vaak
bezig met de computer en is actief op Hyves en Facebook. Wat
het geheim is dat ze nog samen
zijn? ,,Wij hebben geen geheimen voor elkaar’’, zegt Jan Smit.
,,En als we een geheim hebben,
houden we het geheim.’’ Dat levert heel wat gelach op. Maar de
boodschap is duidelijk: communicatie tussen de echtelieden en
een flinke dosis humor zijn onontbeerlijk in een goed huwelijk.
(Karin Dekkers)

Nieuwe modellen
Samsung tv’s
LED en LCD
digitaal met
1 afstandbediening
vanaf E299,Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden
Tel.: 0255-515726

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

CV-ketel VerVangen?
INSTALLATIETECHNIEK

VAN HENTEN bv

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

autoschade?

Sint opent Woonplaza
IJmuiden - Met de komst van
Geels Meubelen, Ed Geels Fotografie en Wonen Totaal (voorheen N.T.U.) heeft de Zuidarcade weer een eigentijdse uitstraling gekregen. Niet alleen de
winkels zijn opgeknapt, maar
ook de gevels en de winkelpassage zelf hebben een metamorfose ondergaan. De winkels
vormen samen met Romantovich de bescheiden meubelboulevard Woonplaza IJmuiden. Afgelopen zaterdag verrichtte Sinterklaas samen met Wim Geels,
vader van Paul en Ed, de officiele opening van de nieuwe winkels aan de Lange Nieuwstraat.
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

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

Verschijnt donderdag
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.
kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Therese Imming
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes
mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
mobiel 06-53911726
redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja
van der Wulp, Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl

Feest voor medewerkers SWV

Afsluiting Jaar van
het Vrijwilligerswerk
Velsen - Stichting Welzijn Velsen heeft het jaar van het vrijwilligerswerk afgesloten met een
geslaagd Black & White-feest in
het Witte Theater. Er waren optredens van de Blues Brothers en
de band Full Count.
Buiten waaide het maar binnen
werden de ruim 250 vrijwilligers
warm onthaald door de speciaal
ingevlogen gastheren, de Blues
Brothers. Iedere vrijwilliger ging
swingend op de foto met deze
in stemmig zwart en wit geklede heren. Koffie en gebak waren
ruimschoots aanwezig. Een videofilm, gemaakt door de videoclub van de Dwarsligger, die een
indruk gaf van het vrijwilligerswerk van de SWV, werd doorlopend vertoond op een wand van
de foyer. Al snel na opening werd
het daar een gezellige drukte.
Na een kort welkomstwoord
van twee beroepskrachten van
de SWV en een korte toespraak
van de manager agogische diensten, Majelle Slenters, kon het
feest losbarsten met de band Full
Count. Deze pop-, rock- en soulband speelde drie sets. Zij begonnen goed en eindigde uitstekend waarbij de hele zaal, jong
en oud, aan het dansen was.
Ondertussen werden warme en
koude hapjes rondgedeeld door
de werkers van de SWV die tot
doel hadden het de vrijwilligers
aan niets te laten ontbreken.
De Blues Brothers verzorgde een

swingende act en waren de hele avond aanwezig om het publiek te entertainen. Als kort intermezzo was er een leuke quiz
volgens de methode ‘petje op,
petje af’ waar de kennis van de
vrijwilligers over de SWV op de
proef werd gesteld. Natuurlijk
werd deze gewonnen door een
van de trouwste vrijwilligsters,
Marlene van Vliet, die overigens
ook met gemak de danswedstrijd
had kunnen winnen als deze er
was geweest.
De stadsfotograaf Ton Heijnen en
de leden van de videoclub hebben het geheel voor het nageslacht vastgelegd. De foto’s zullen binnenkort te zien zijn op de
website van de stichting.
Om 24.00 uur speelde de band
het laatste nummer waarna de
vrijwilligers moe en tevreden het
pand verlieten en de beroepskrachten van de SWV konden
gaan opruimen.
De Stichting Welzijn Velsen kijkt
terug op een goed Jaar van het
Vrijwilligerswerk. Met een alternatieve ‘lintjesregen’ vlak voor
Koninginnedag, een vrijwilligersontbijt samen met andere organisaties in september en als afsluiting het Black & White-feest
afgelopen weekend. De stichting heeft gemerkt dat deze activiteiten werden gewaardeerd
en heeft hiermee een gemeende
blijk van waardering aan de vrijwilligers terug kunnen geven.

Minder hulpofficieren?
Velsen - De fractie van D66Velsen heeft vernomen dat het aantal
opgeleide hulpofficieren van justitie van de politie Kennemerland
van 18 naar 12 is verminderd. Begin juni werd bekend dat de onderbezetting bij de politie aanleiding is geweest het aantal opgeleide hulpofficieren van justitie
juist uit te breiden tot 18 personen. D66 vraagt zich daarom af óf
en waarom het aantal nu verminderd is en of hiermee de uitvoering van de wet Tijdelijk Huisverbod in het geding komt.
Het verontrust de fractie van De-

mocraten66Velsen dat slachtoffers van dreigend huiselijk geweld die hulp behoeven niet kunnen rekenen op de steun van de
overheid. Zij vragen daarom aan
het College van Burgemeester &
Wethouders om toelichting te geven óf en hoe de uitvoering van
de wet Tijdelijk Huisverbod in het
geding komt nu het aantal hulpofficieren van justitie verminderd
is terwijl drie maanden geleden
na discussie over de onderbezetting bij de politie het aantal hulpofficieren van justitie juist is verhoogd.

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

Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-515348.

Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:

Gracht

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

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

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

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulierenbrigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans,
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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en Rue Royale ft. Kim Janssen.
20.30 uur. Toegang 8,-. Dommelsch zaal: De Dijk. 21.00 uur.
Toegang 22,50. Kleine zaal:
LOS! 24.00-04.00 uur. Toegang
gratis en uitsluitend voor studenten (vanaf 18 jaar). Café:
Vlucht13. Aanvang 22.30 uur.
Toegang gratis.

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

Vrijdag 2 december
Sinterklaasbingo bij Vereniging Santpoorts Belang in ‘t
Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 Santpoort-Zuid. Aanvang 14.00 uur.
OTK speelt ‘Koning van Katoren’ in Stadsschouwburg
Velsen. Aanvang 19.30 uur.
SC Telstar-Sparta Rotterdam in het Tata Steel Stadion
in Velsen-Zuid. Aanvang 20.00
uur.
Spaanse
en
Russische
schilderijen verklankt in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord.
Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: John Buijsman
‘Het Alziend Oor’. Aanvang
20.30 uur.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: De Staat.
20.00 uur. Toegang 17,50. Kleine zaal: Rob Acda Award,
tweede voorronde. Aanvang
20.00 uur. Toegang 5,- vvk/6,add. Café: Kin Jack The red17.
22.30 uur. Toegang gratis.
Dommelsch zaal: Spektrum XL
(uitverkocht).

Zaterdag 3 december
‘Pietjes Gegiechel’ in Poppentheater De Zilveren Maan.
Landgoed Elswout, Elswoutlaan 28. Aanvang 15.00 uur.
Filmdiner in het Thalia Theater, Breesaapstraat 52 IJmuiden. Film ‘As it is in Heaven’.
Aanvang aperitief 19.00 uur.
OTK speelt ‘Koning van Katoren’ in Stadsschouwburg
Velsen. Aanvang 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘La Guerre
Est Déclarée’. Aanvang 20.30
uur.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Café: Dead Dove District,
lp-presentatie. 22.30 uur. Toegang gratis. Dommelsch zaal:
Club Colombo. 23.00 uur. Toegang 10,- vvk/12,50 add, van-

af 16 jaar.

Zondag 4 december
Lezing door dr. Sabine Lichtenstein in De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Thema:
‘Franz Litszt: minnaar, priester artiest’. Aanvang 10.30 uur.
Toegang gratis.
Sinterklaasloop bij Suomi.
Recreatielopen van 5 en 10 kilometer, jeugdloop van 1 kilometer. Jeugdloop start 10.45
uur op de atletiekbaarn. De
trimlopen starten om 11.00 uur
op sportpark Groeneveen.
‘Pietje Pepernoot’ in Poppentheater De Zilveren Maan.
Landgoed Elswout, Elswoutlaan 28. Aanvang 11.00 en
13.30 uur.
Lezing met beeldpresentatie: ‘Dankbaarheid creëert
voorspoed!’ in St. Raphaëlkerkje, Poppellaan 1 Bloemendaal. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘La Guerre
Est Déclarée’. Aanvang 14.30
uur.
Cello en piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de
onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:
Afscheid solo Marc-Marie
Huijbregts. Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Café: Club Funday: Lafaro en
Yuko. 16.30 uur. Toegang gratis.

Dinsdag 6 december
Gratis informatieavond voor
partners, kinderen, familieleden en vrienden van mensen
met alcoholproblemen bij Brijder, specialist in verslavingszorg, Spaarne 106 in Haarlem.
Van 19.30 tot 22.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Submarine’. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 7 december
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Submarine’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 8 december
Grote bingo met loterij bij
Dorpshuis Het Terras, Station
Santpoort. Van 13.00 tot circa
16.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Folz & Campany,
‘Ziel’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: The Black Atlantic

Vellesan
College doet
mee aan
Artcadia
IJmuiden - Het Vellesan College doet mee aan Artcadia, de
landelijke techniek- en kunstwedstrijd ‘Artcadia, Imagine
your future’ (www.artcadia.nl),
een fictieve toekomststad waar
zich vraagstukken voordoen op
het gebied van mobiliteit, water,
milieu, ruimte en gebouwen. De
wedstrijd is georganiseerd door
advies- en ingenieursorganisatie Arcadis, de ideële organisatie Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij (KNHM),
Océ (leverancier van digitale printsystemen), de kunstenaar Jean-Paul Marsman en
Holland Art Gallery om jongeren van middelbare scholen te
laten zien en ervaren hoe boeiend de wereld van techniek is.
Artcadia is een landelijk techniek- en kunstproject voor leerlingen van havo/vwo 2. De leerlingen bedenken samen creatieve oplossingen voor de fictieve toekomststad Artcadia. De
winnende school reist met tien
leerlingen en twee docenten
enkele dagen naar New York
in de Verenigde Staten, waar
ze ook een aantal projecten van
Arcadis bezoeken. Elke school
kan maximaal vier werkstukken
indienen. Er gaan twaalf projecten door naar de finale. De inzendingen komen binnen in de
vorm van een maquette, een
schilderij, of een andere creatief werkstuk. De twaalf finalisten werken hun projecten vervolgens verder uit en geven tijdens de feestelijke finale medio
april een presentatie. De werkstukken worden tot 21 december tentoongesteld in het Nederlands Openluchtmuseum in
Arnhem en het Museon in Den
Haag. We roepen iedereen op
om te komen kijken. De leerlingen van het Vellesan College van klas 2HVb hebben vier
werkstukken ingezonden; een
drijvende, ecologische (eetbare) stad op zee, een water aangedreven trein, een natuurgebied op een ondergronds wegenstelsel en een stad op harmonica veren op de zeebodem
met energie voorzieningen door
middel van drukplaten. Het is
de vierde keer dat Arcadis deze wedstrijd houdt. Dit jaar
wordt voor het eerst door de
KNHM een prijs uitgereikt voor
het meest uitvoerbare idee. De
prijs bestaat uit een adviestraject om het idee ook echt uit te
voeren.

Trouwe bezoeker Stadsschouwburg in spotlights
IJmuiden - Evert Westerdijk uit
Santpoort-Noord werd woensdag na afloop van de voorstelling
‘Het Gouden Ei’ door acteur Peter
Tuinman uitgenodigd om op het
podium te komen. De theaterliefhebber werd daar als een van de
trouwste bezoekers van Stadsschouwburg Velsen in de spotlights gezet.
Hij kreeg uit handen van schouwburgdirecteur Jacob Bron een
Gouden Podium Cadeaukaart
uitgereikt. Met deze kaart kunnen kaarten voor alle soorten
voorstellingen gekocht óf cadeau
gegeven worden: van theater en
concert tot opera en dans.
Sinds de jaren zestig is Evert
Westerdijk een van de trouwste
en grootste klanten van het Velsense theater. Voor het computertijdperk leverde hij na het uitkomen van de theatergids steevast een bestelformulier in met
daaraan vastgeniet een aantal A4tjes om alle voorstellingen
van zijn keuze kwijt te kunnen.
Een grote lach uit de zaal stijgt op
als Tuinman vertelt over het eerste jaar dat er online geboekt kon

worden. Speciaal voor de heer
Westerdijk moest de programmatuur worden aangepast om zijn
aantal voorstellingen te kunnen
verwerken. De heer en mevrouw
Westerdijk bezoeken de Stadsschouwburg Velsen gemiddeld
twintig keer per jaar. Het echtpaar Westerdijk kan met de Gouden Podium Cadeaukaart een extra voorstelling bezoeken. Tot het
einde van het seizoen is er nog
te kiezen uit een ruim en gevarieerd aanbod. De Cadeaupiet tipt
iedereen die op zoek is naar een
bijzonder decembercadeau of relatiegeschenk op de Podium Cadeaukaart. De gever geeft een
uniek cadeau dat door de ontvanger geheel naar eigen smaak
is in te vullen. Naast standaard
Podium Cadeaukaarten kan de
gever ook online een eigen, persoonlijke kaart ontwerpen. De
waarde van de Podium Cadeaukaart kan de gever zelf bepalen.
De standaard Podium Cadeaukaart is verkrijgbaar aan de kassa
van de Stadsschouwburg Velsen.
Ook is deze online te bestellen via
www.podiumcadeaukaart.nl

Vletterliedenstraat aangekaart bij wethouder
Velsen - Vorige week maandag
is Jos Rozing van Totaal Gemak
Velsen-Noord bij wethouder Vennik geweest om de lijst met verzamelde handtekeningen te overhandigen.
Jos Rozing: ,,Met 736 ondertekenaars tegen het sluiten van
de Vletterliedenstraat hebben
we goed gescoord en ook de argumenten zijn duidelijk overgebracht.
De wethouder stelt vast dat er nu
nog geen probleem is, omdat de
straat nog niet gesloten is, maar
stelt tevens dat de ontsluitingsweg nu van tijdelijke aard is en dat
voortschrijdend inzicht de status
zou kunnen veranderen. Hier zal
de raad over moeten beslissen.’’
Daarom gaat Jos Rozing op 1 december de raad toespreken in het
zogenaamde actualiteitenuurtje
om onze volksvertegenwoordigers ervan te overtuigen dat slui-

ting een zeer slechte optie is. ,,Kijk
maar eens naar de zes verkeersinfarcten die we alleen al deze
maand voor onze kiezen hebben
gekregen’’, betoogt Rozing.
Apart hiervan zijn ook 684 handtekeningen verzameld voor het
heropenen van de Pontweg, in
verband met de veiligheid voor
fietsers. ,,In gesprek met de wethouder over deze zaak werd het
een ander verhaal’’, aldus Rozing.
,,Omdat daar al zoveel geld aan
was gespendeerd. Ik heb nog wel
benadrukt dat de zogenaamde
WOP is ontstaan om het vrachtverkeer zoveel mogelijk uit de bebouwde kom te weren. Nu echter lijkt het er op dat het voor alle snelverkeer geldt. Dan waren
er nog drie bladzijden met op- en
aanmerkingen over andere ongenoegens in Velsen-Noord en die
gaat de wethouder doorgeven aan
wijkbeheer.’’
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Uw ultieme kerst
viert u bij SnowPlanet
Velsen-Zuid - Met de kerstdagen kunt u bij SnowPlanet terecht voor een heerlijk kerstdiner met de hele familie. De ultieme, winterse sfeer met talloze
lichtjes, knapperend haardvuur,
sfeervolle decoraties en echte
sneeuw, dat is kerst bij SnowPlanet!
SnowPlanet biedt op beide kerstdagen voor ieder wat wils met
een uitgebreid culinair programma. Met de hele familie genieten van een Live Cooking kerstbrunch of gezellig samen dippen & braden tijdens een Grill &
Fondue diner. Ofwilt u echt lekker verwend worden? Reserveer
dan een 5-gangen diner in restaurant The Lodge. In de sfeervolle Lodge waant u zich in een
luxe, Zwitsers chalet. Terwijl u
volop geniet van de gerechten,
knappert het vuur in open haard.
Mmm.... Dit is zoals kerst altijd
zou moeten zijn.

Uiteraard houdt de Kerstman
ook rekening met de kinderen.
Alle diners bevatten kindvriendelijke gerechten. Natuurlijk is
de piste tijdens de kerstdagen
geopend voor een middag skiën
of snowboarden. Als feestelijke
toegift ontvangen alle brunchen dinergasten de materiaalhuur
gratis. Reserveer uw kerstarrangement via www.snowplanet.nl
of bel 0255-545848.

Feestelijke heropening
van slagerij De Vleespot
Regio - Donderdag 1 december
vindt de feestelijke heropening
plaats van scharrelslagerij De
Vleespot aan het Marsmanplein
in Haarlem-Noord. Tijdens een
ingrijpende verbouwing zijn onder meer de vloer, de wanden en
de pui vernieuwd. Vanaf donderdag kunnen de klanten de vernieuwde winkel aan het Marsmanplein bewonderen.
De slagerij is al jaren een bekend gezicht aan het Marsmanplein. ,,Mijn vader, die trouwens
nog steeds meewerkt, is hier 28
jaar geleden begonnen’’, vertelt
Wesley Koehorst. ,,En mijn broer
leidt Slagerij Koehorst aan de
Bernadottestraat 149 in Hoofddorp. We zijn dus een echt familiebedrijf’’, aldus Wesley. Hij
benadrukt dat veel aandacht
wordt besteed aan de inkoop
van scharrelvlees, waaronder
scharrelhoen maar ook rundvlees. ,,Wij betrekken dit vlees
van één van de speciale boerderijen die werken onder de naam
‘Bon Vivant’.

Deze bedrijven moeten aan
strenge eisen voldoen wat betreft diervriendelijkheid, voerconcept enzovoort. En de runderen waarvan wij het vlees betrekken behoren tot het biologisch gehouden ras Blonde d’Aquitaine. Maar we hebben ook een eigen worstmakerij, maken onze eigen vlugklaarmaaltijden en we hebben iedere
dag warme soep’’, zo vertelt Wesley verder.
Tijdens de feestelijke heropening zijn er een aantal speciale aanbiedingen, waaronder een
kilo rundergehakt voor 7,98 euro,
een pond runderriblappen voor
4,98 euro, vier megaburgers
voor 5 euro, vier kip-krokantschnitzels voor 5 euro en vijf gehaktballen voor 5 euro. Voldoende reden dus om op donderdag,
1 december de vernieuwde winkel van slagerij De Vleespot aan
het Marsmanplein te gaan bewonderen en om te profiteren
van deze, speciale aanbiedingen.

Gelukkig
nieuwjaar:
meer dan
een gebaar

Grote uitverkoop
bij Meubelknaller
IJmuiden - Om ruimte te maken
voor het nieuwe assortiment is
het nu grote uitverkoop bij Meubelknaller aan de Rembrandtlaan. Alle showroommodellen
gaan weg met kortingen van
30 tot 50 procent. Staat je kleur
of model niet in de showroom?
Geen probleem, op te bestellen
meubelen geldt een korting van
10 procent gedurende de maanden december en januari.
Bij de Meubelknaller gaan ze
nieuwe markten aanboren om
nog scherpere prijzen voor de
klanten te kunnen regelen. Ook
is het hele assortiment direct leverbaar. Dus geen lange wachttijd na de aankoop van de meubels, want het wordt ‘cash & carry’ bij de Meubelknaller. Na aankoop zit je dezelfde avond al je
nieuwe bank. Past de aankoop
niet in je Fiat 500, dan nog is
transport geen probleem. De
Kleine Verhuizer bezorgt aan-

kopen boven 1000 euro gratis
thuis. Doorgaans kan nog dezelfde dag de aankoop worden
thuisbezorgd.
Het huidige assortiment meubels
is zeer uitgebreid, van klassiek
tot strak modern en van luxe tot
landelijk. Met kortingen van 30
tot 50 procent gaan deze prachtige meubels in feite voor weggeefprijzen weg. Er is een ruime
keuze in eethoeken, zitmeubilair
en kasten in verschillende materialen, maar altijd van hoge kwaliteit.
Ook op het gebied van schilderijen, spiegels, beelden en verlichting heeft de Meubelknaller een goed assortiment. Slimme mensen slaan nu hun slag bij
de Meubelknaller, Rembrandtlaan 45 in IJmuiden. Geopend op
dinsdag tot en met vrijdag van
9.30 tot 17.30 uur en op zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur. Zie ook
www.meubelknaller.nl

Mobiele uitleenpunten
Velsen - De bibliotheek biedt
wekelijks op een vaste plaats
en tijd de mogelijkheid om boeken te lenen aan mensen voor
wie het door omstandigheden
niet mogelijk, of moeilijk is om
gebruik te maken van de twee
vestigingen van Bibliotheek Velsen. Vanaf maandag 5 december zijn er nieuwe openingstijden.
Maakt u gebruik van deze mobiele uitleenpunten? Houdt u er
dan rekening mee dat er een

verandering heeft plaatsgevonden in de openingstijden.
W.F.Visserhuis: Dinsdagochtend
van 10.00 tot 11.00 uur, Velserhooft: Dinsdagmiddag van 14.00
tot 15.00 uur, Breezicht: Woensdagochtend van 10.00 tot 11.00
uur, Huis ter Hagen: Woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00
uur, De Moerberg: Donderdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur,
De Schulpen: Donderdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur. Zie
ook www.bibliotheekvelsen.nl.

Jaarlijkse Mosselavond
in Villa Westend
Velserbroek - Ieder najaar organiseert Villas Westend een
goed bezochte mosselavond
voor liefhebbers van deze overheerlijke schelpdieren. Donderdagavond 8 december kunt u
onbeperkt genieten van mosselen, gekookt in authentiek Haarlems Jopenbier en geserveerd
met diverse sausjes en frites.

Tussen 17.30 en 21.30 uur staan
de zwarte mosselpannen op tafel. Voor degene die niet van
mosselen houden serveert Villa Westend ook heerlijke spicy
spareribs. De prijs per persoon
inclusief een glas Jopenbier bedraagt 22,50 euro. Reserveren
kan via 023-5381878 of www.villa-westend.nl.

IJmuiden - De in IJmuiden woonachtige Coach/therapeute Wenda
Wesselius introduceert de mogelijkheid om aan onze eeuwenoude jaarwisseling iets belangrijks
toe te voegen. Namelijk de wens
‘Gelukkig Nieuwjaar’ zelfs cadeau
te kunnen doen of te krijgen.
Wenda werkte jaren aan haar grote ideaal een effectieve handleiding naar geluk te kunnen schrijven. Zo ontwikkelde zij een motiverend en stimulerend boek getiteld Gelukkig Nieuwjaar om te
helpen onze goede voornemens
waar te kunnen maken en beste
wensen te ondersteunen. Jarenlang maakte zij doelgerichte toepasselijke citaten bij het schrijven
van kerst- en wenskaarten voor
familie en vrienden. Dit leverde
een schat aan heldere en hartversterkende quotes op. Daarbij zette zij fascinerende eindresultaten
en conclusies uit de praktijk om
in krachtige uitspraken en gezegden, die samen met de prachtige
veelzeggende foto’s het hartverwarmende boek Gelukkig Nieuwjaar vormden.

Wenda hoopt geluk voor iedereen
binnen handbereik te brengen.
Graag ziet zij mensen versterkt
en gelukkig haar praktijk verlaten,
maar liever nog ziet zij dat mensen gelukkig haar praktijk niet
nodig zouden hebben. Een wens
waaruit haar boek is ontstaan.
Het streven was een handleiding
naar geluk, dat ons een handreiking doet het te gaan lezen en
verleidt na te denken om tot een
eigen verrassende slotsom te komen. Wenda hoopt dat iedereen
Een Gelukkig Nieuwjaar zelf in
handen zal nemen en wenst ons
oprecht succes en uiteraard een
heel gelukkig nieuwjaar toe.
Het boek is verkrijgbaar bij boekhandel Erasmus in IJmuiden en
bij Bredero Boeken in SantpoortNoord. Het is tevens te bestellen
bij www.bol.com.

Aanhouding
Regio - Dinsdag omstreeks
21.30 uur hielden politieagenten een 32-jarige Haarlemmer
aan. Hij wordt ervan verdacht
zijn echtgenote en een 18-jarige zoon in hun woning te hebben mishandeld.

pagina 8

1 december 2011

Supporters
geen voorrang

Leuke cadeautip van
Hop & Co: Noosa
Santpoort-Noord - Ook voor
de aankomende feestdagen
zal het accessoiremerk Noosa
weer veelvuldig over de toonbank gaan. Bij Hop & Co merken
ze nu al een run op de chunks,
armbanden, riemen en shawls
van dit Nederlandse accessoiremerk.
Het is namelijk het ideale Sinterklaas- en kerstcadeau.
Voor de kerst heeft Noosa zelf
een ‘limited giftbox’ ontwikkeld
met drie nieuwe chunks erin. De
chunks hebben een specifieke
betekenis.
Mocht je ook weer toe zijn aan
een nieuwe chunk, dan kan je

Velsen-Zuid – Vanwege de onduidelijke verkeerssituatie bij de
noordelijke parkeerplaats bij het
Tata Steel Stadion zal de voorrangsregeling op korte termijn
worden aangepast. Bij het verlaten van het parkeerterrein kregen supporters vaak voorrang
van het verkeer dat van links
komt, aangezien de uitrit over
een zijweg loopt. In de nabije
toekomst zal al het verkeer op
de Ver Loren van Themaatlaan
echte voorrang krijgen. De voorrangsregeling zal door middel
van haaientanden en verkeersborden worden aangegeven.

nu ook naar Hop & Co gaan.
Want er zijn weer twaalf nieuwe
chunks ontwikkeld. Zo blijft het
leuk om met Noosa bezig te zijn.
De chunks komen uit Peru of
uit Nepal. En worden allemaal
handgemaakt door de lokale
bevolking. De nieuwe armband
Cowhide, van koehuid, is een
ware hit. Elke armband is uniek
en kan gecombineerd worden
met alle chunks. Het zou Noosa niet zijn als ook deze armband aan de hoge kwaliteitseisen voldoet.
Nu maar afwachten of de Sint of
de kerstman bij Hop & Co langs
is geweest. Zal toch wel?

Jacky Hart op tv
bij Catherine Keyl
IJmuiden - Afgelopen maandag heeft Jacomien Stokman van
Jacky Hart de styling gedaan voor
het programma 5op2. Zij werd
benaderd de kleding te verzorgen voor het thema ‘feestelijke
kleding voor de decembermaand’.
Twee klanten werden hiervoor
door Jacomien uitgekozen: Irma
Schoorl en Brenda Wenning. Zij
verschenen mooi in beeld en sty-

Herinnerdingen
Zeker voor kinderen is het verlies van een dierbare ingrijpend.
Er over kunnen praten geeft
steun.
Sinds enkele jaren is er de website herinnerdingen.nl voor kinderen van 8-18 jaar die hiertoe
ondersteunend wil zijn. Kinderen maken zelf foto’s van allerlei
dingen die herinneren aan de
overleden dierbare. Vooral dingen die een bijzondere emotionele waarde hebben. Hiermee
wordt een filmpje gemaakt. Het
filmpje wordt vervolgens door
de maker zelf van commentaar
voorzien. Er kunnen minimaal
3 en maximaal 20 foto’s worden geplaatst. Elk filmpje is qua
lengte gelimiteerd tot ongeveer
2 minuten.
Er is een redactie die er op toeziet dat de regels worden nageleefd. Zo mogen er geen foto’s
van de overledene of van de
maker van het filmpje worden
getoond. Dat is te privé. Ook
wordt het directe mailverkeer in
de gaten gehouden. Uitgangspunt is dat reacties die worden
gegeven op het filmpje troostend moeten zijn.
Vooral het persoonlijke maakt
erg veel indruk. In beeld is een
oude voetbal. Femke, 14 jaar
is aan het woord en vertelt dat
papa altijd met ze voetbalde
en hoeveel plezier ze daar aan
heeft beleefd. Daarna foto’s van
het konijnenhok dat hij heeft
gemaakt voor haar konijn en de

list Maik de Boer voorzag hen van
commentaar. ,,Het was een leuke
ervaring en een mooie promotie
van de winkel’’, aldus Hart. Mocht
u advies nodig hebben voor de
feestdagen dan bent u bij Jacky
Hart Mode aan de Kennemerlaan
aan het juiste adres. Binnenkort
kunt u op de website www.jackyhart.nl via een link de uitzending
nogmaals bekijken.

Voorrang
Dammersweg/
Oostlaan
Velserbroek – Op de kruising
Dammersweg/Oostlaan en de
Linie wordt de voorrangsregeling aangepast. De situatie is nu
onduidelijk en niet in lijn met de
kruising die 50 meter verder ligt.
Daarom wordt een vergelijkbare kruising aangelegd, waarbij verkeer komend vanaf de Linie (vanaf Zijkanaal C) voorrang
moet verlenen aan verkeer op
de Dammersweg/Oostlaan. De
voorrangsregeling zal op korte termijn worden aangegeven
door haaientanden en verkeersborden.

Bromfietser
gewond

Alice Loeters
muurschilderingen door hem
geschilderd op haar kamer.. Die
zal ze nooit meer overschilderen.
Herinnerdingen heeft vele positieve kanten. Kinderen moeten
echt op zoek naar spullen en
het verhaal vertellen wat erachter zit. Dat helpt in de verwerking van het verlies. Ook kan er
thuis gemakkelijker over worden gepraat.
De inmiddels honderden filmpjes op de site maken het
vervolgens ook mogelijk om
lotgenoten op te sporen en er
met hen over te communiceren.
Het geheel vormt op de site een
mozaiek aan indrukwekkende
monumentjes die een eerbetoon vormen aan de persoon
die voorgoed wordt gemist.
Alice Loeters
Persoonlijke uitvaartzorg
0255-517452

Klavierschippers ontvangt
cheque van Shipholfonds
IJmuiden - Het Schipholfonds
heeft de afgelopen jaren veel organisaties en instellingen in de
omgeving van Amsterdam Airport Schiphol van donaties voorzien. Zo ook de Klavierschippers.
Dit jaar heeft accordeonvereniging Klavierschippers een donatie
3814 euro van het Schipholfonds
ontvangen. De Klavierschippers
bestaan dit jaar 30 jaar en het was
dus heel speciaal dat de donatie
in een jubileum jaar viel.
Afgelopen donderdag togen
Joep Rolvink, Leon van de Leden en Tonnie Hendriksen naar
het Schipholgebouw. Na diverse rondleidingen op Schiphol was

daar het moment. Een aantal verenigingen gingen vooraf en nog
steeds was de vereniging niet aan
de beurt. Men begint altijd met
het uitdelen van de ‘laagste’ donaties. En eindelijk werd dan de Klavierschippers gevraagd om naar
voren te komen om de cheque
te mogen ontvangen. Maar liefst
een bedrag van 3814 euro werd
in ontvangst genomen. Dit bedrag
zal onder andere besteed worden
aan nieuwe kleding.
Tijdens een gezellige bowlingavond op 19 november werd het
bedrag aan de leden getoond. Dit
werd, uiteraard, onder luid applaus ontvangen.

Velserbroek - Een 17-jarige
bromfietser uit Beverwijk is vorige week donderdagmiddag even
na 16.30 uur gewond geraakt na
een aanrijding met een auto. Dit
gebeurde aan het Zwanebloemplantsoen. Een 35-jarige automobilist uit Velserbroek was gestopt voor het voorrangsfietspad en had diverse fietsers voorrang verleend. Op het moment
dat hij optrok, kwam de 17-jarige bromfietser aanrijden waarna een aanrijding ontstond. De
Beverwijker is overgebracht naar
een ziekenhuis voor verdere behandeling.

Aanrijding
met letsel
Velsen-Noord - Een 9-jarige
jongen uit Velsen-Noord is zondag rond 13.30 uur tijdens het
oversteken op het Stratingsplantsoen gewond geraakt. De
jongen stak achter een auto
schuin over en zag een rijdende auto niet aankomen. De bestuurder van deze auto remde
nog, maar kon een aanrijding
niet meer voorkomen. De jongen
is met beenletsel naar het ziekenhuis vervoerd.
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Licht op
groen voor
Golfbreker
IJmuiden – De weg ligt open
voor De Golfbreker, een nieuw
woon- en winkelproject, westelijk van Velserhof aan de Lange
Nieuwstraat. De plannen voor De
Golfbreker hebben ter inzage gelegen in het stadhuis, maar daar
is geen reactie op gekomen. De
gemeenteraad zal zich nu buigen
over het plan. Woningbedrijf Velsen is de opdrachtgever van het
project, dat 106 woningen en 500
m2 commerciële ruimte zal opleveren. De Golfbreker komt in
plaats van de reeds gesloopte
winkels en woningen. Het project
krijgt een markante uitstraling.

Plantsoen
op de schop
IJmuiden – Het Moerbergplantsoen gaat voor een bedrag van
460.000 euro op de schop. Voor
dat geld gaat er ook veel veranderen. De maximumsnelheid op
de rijweg blijft 50 km per uur,
maar de weg zal veiliger worden door de aanleg van fietspaden aan weerszijden. Ter hoogte van de rotonde naar de Planetenlaan komt een zebrapad. Het
Moerbergplantsoen wordt een
voorrangsweg. Op alle kruisingen en doorsteken worden verkeerstekens aangebracht. Het
herinrichten van het Moerbergplantsoen is onderdeel van het
nieuwe Stadspark. Over de herinrichting heeft een inspraakronde plaatsgevonden. Alle reacties
op de inspraak zijn beantwoord.

Uitslagen
F-dressuurproefjes
Velsen-Zuid - Zondag 27 november organiseerde Hippisch Centrum
Velsen gelegen aan de Driehuizerkerkweg F-dressuurproefjes voor
haar leerlingen. In de rubriek F3
tot en met F4 werd eerste Priscilla
Mossel met de pony Penoti met 222
punten Een fraaie tweede plaats
ging naar Maaike den Dekker met
de pony Diva met 220 punten. Ginger Iskes behaalde de derde prijs
met Brandy XIII met 220 punten,
op de vierde plaats eindigde Quinty
Snijder met Zorro met 219 punten.
Tot slot mocht Kikki Swier met Kiss
Me de vijfde prijs in ontvangst nemen met 217 punten. Daarna volgde de F1 tot en met F2-rubriek. Hier
ging de eerste prijs naar Demi de
Reus met Midnight met 231 punten.
Lisa Schoone eveneens met Midnight werd knap tweede met 229
punten. Yuki Schiltmeijer behaalde een fraaie derde prijs met Diva
met 229 punten. Een vierde prijs
ging uiteindelijk naar Demi Hessels
met Lucky met 227 punten. En Indy
Kruijer met Diva behaalde de vijfde
prijs met 226 punten.

Dé internetwinkel
voor betaalbare wijnen

The Bodymanager

Schoonheidssalon en
medisch pedicure
IJmuiden - Sinds vorig jaar december, dus alweer bijna een
jaar, runt Roos de schoonheidssalon bij The Bodymanager. Roos
zit al tien jaar in dit mooie vak. Zij
volgde de opleiding bij de Haarlemse academie en heeft bij diverse salons werkervaring opgedaan. Ook volgde zij specialisaties op het gebied van huidverbetering, acne, visagie en permanente make-up.
In de salon werkt Roos nu met de
nieuwe lijn van Yellow Rose, dat
al sinds 45 jaar op de markt is en
sinds kort in Nederland. De producten zijn samengesteld uit natuurlijke, hoogwaardige werkstoffen en dierproefvrij. Ze voelen zacht aan en zijn aangenaam
van geur. Dit merk gaat bovendien mee met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van
huidverbetering. Klanten van The
Bodymanager zijn zeer tevreden
over de producten. Nieuw is de
hyaluronicbehandeling met bloemenextracten van onder andere Franse rozen en Chinese witte
thee voor een directe vochtoppeper van de huid. Ook de nieuwe
cellular fruitbehandeling doet het
goed, hierbij wordt gebruikgemaakt van de nieuwste uitvinding
van plantstamcellen uit een Zwitserse appelsoort, een zeer goede
‘anti-aging; behandeling is. Ook
nieuw in de salon en op de markt
is het produkt ‘Epil-free’, dat direct na het harsen van bovenlip
of kin gebruikt wordt om op een
natuurlijke manier overbeharing
tegen te gaan. Na gemiddeld 5
tot 8 behandelingen heeft men al
zichtbaar resultaat.

Roos werkt met name op maandag, donderdag, vrijdag en eventueel zaterdag. Op afspraak zijn
ook ‘s avonds behandelingen
mogelijk.
Tanja is de medisch pedicure bij
The Bodymanager. De medisch
pedicure is breed opgeleid. Zij
kan alle probleemvoeten behandelen, die ontstaan zijn door reuma, diabetes, ouderdom of verwaarlozing. Daarbij heeft zij uitgebreide kennis op het gebied
van orthesiologie, nagelregulatie
en -reparatie en anti-druk-technieken.
Bij doorverwijzing van de huisarts of specialist wordt de behandeling door de zorgverzekeraar meestal vergoed. Belangrijk is ook de samenwerking met
de (diabetes)verpleegkundige of
specialist. Natuurlijk kunt u bij
The BodyManager ook terecht
voor de reguliere verzorging van
de nagels, eelt en likdoorns. Maar
ook kan men kiezen voor de luxe
behandeling die meer comfort
geeft door een extra massage en
scrubbehandeling. Maakt u dit
jaar een afspraak bij de pedicure
dan krijgt men een luxe behandeling voor de prijs van een gewone behandeling.
U kunt bij The Bodymanager ook
terecht voor allerlei massages zoals sportmassage, klassieke massage en kruidenstempelmassage. Van behandeling bij blessures
tot ontspanning. Verder voor manicure en huidverzorging. En natuurlijk ook voor cadeaubonnen
als u iemand anders een plezier
wilt doen. Meer weten? Bel 0642748933.

Aanrijding door
verkeerde manoeuvre
IJmuiden - In de Van Speijkstraat
ontstond maandagmiddag een
aanrijding. Een 65-jarige IJmuidense wilde haar auto inparkeren,
maar zette de versnelling van haar
automaat in de verkeerde stand,
waardoor zij vooruit reed in plaats
van achteruit. Hierdoor botste zij
op een auto, die weer via de trot-

toirband tegen een lichtmast aan
botste. De IJmuidense had als gevolg van de aanrijding last van
haar nek en is uit voorzorg door
ambulancepersoneel
vervoerd
naar een ziekenhuis. De brandweer kwam ter plekke aangezien
een van de auto’s rookte, dit bleek
lekkende koelvloeistof te zijn.

IJmuiden - Sinds 2003 biedt Wijnhuis Prinschenhof uit IJmuiden via
internet lekkere wijnen aan voor
scherpe prijzen. Wat begon als
hobby, groeide in acht jaar tijd uit
tot een toonaangevende webwinkel met leveringen door heel Nederland, België, Duitsland, Italië en Spanje. De sterke groei van
het aantal klanten maakte de aanschaf van een nieuw bedrijfspand
aan de Industriestraat in IJmuiden
noodzakelijk.
Het aanbod varieert van wijnen
voor alle dag tot mooie begeleiders van uw diner of voor een gezellig avondje met vrienden. Ook
voor een cadeau aan vrienden en
personeel kunt u bij ons terecht.
Ruim 1.500 wijnen verdeeld over
240 wijnhuizen uit 20 landen, zowel traditionele als nieuwe wereldlanden, zijn via de site te bestellen. De handige indeling van

de site en de gebruikersvriendelijke werkwijze worden door de
klanten als zeer positief ervaren.
Uitleg over het wijnhuis, de wijn
en het noemen van passende gerechten vergemakkelijken uw
keuze.
Bent u liefhebber van witte wijn
als Chardonnay of juist Sauvignon
Blanc of gaan uw gedachten uit
naar rode wijn van Merlot of Cabernet Sauvignon; u kunt kiezen
uit 42 druivenrassen. Wilt u liever
eerst iets uitproberen, kijk dan bij
de proefdozen. Ook aan liefhebbers van biologische wijn is gedacht. Niet de kou in maar heerlijke wijn bestellen vanuit uw huis.
Met de gezellige winteravonden
en de Kerst in het vooruitzicht
handig en zeer eenvoudig. Uw bestelling wordt binnen vijf werkdagen bij u thuisbezorgd. Zie ook
www.clubwijn.nl.

Paard te water
Regio - Zondagmiddag rond
13.45 uur kwam er bij de brandweer een melding binnen van
een paard te water aan de
Spaarndamseweg in HaarlemNoord. Direct werd er een politieauto en een brandweerwagen
heen gestuurd.
Toen de brandweer arriveerde
stonden er al verschillende mensen met touwen in hun handen
om het paard proberen op het
droge te krijgen. De brandweer
heeft slangen om het dier heen

gebonden en met behulp van
een kraan van een tp gekomen
hulpverleningsvoertuig moet het
dier weer op het droge komen.
In totaal zijn er drie brandweervoertuigen aan te pas gekomen
om het dier te redden.
Een automobilist, welke met een
zeer hoge snelheid, langs de
hulpverleners reed en daarbij
bijna een ander paard aanreed is
door de politie staande gehouden. Hij krijgt een boete. (foto:
Bas Idema)
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Zwemdiploma’s bij VZV

Dierenmedium
IJmuiden – Zondag was er
weer een paranormale beurs in
zalencentrum Velserduin. Ook
aanwezig was Amber Jongman
uit IJmuiden. Zij is dierentolk en
communiceert intuïtief met dieren. Begrip en inzicht kan voor
een dier vaak al voldoende genezend werken. Ook geeft zij
healings aan dieren, dit is het
geven van energie waardoor
blokkades losgelaten worden.
Hierdoor vermindert de fysieke
pijn en komt het beest beter in
zijn vel te zitten.
Als jong meisje al ving Amber de
emoties van dieren op. Ze voelde waar ze pijn hadden, werd
naar die plek toegetrokken en
voelde het ook in haar eigen lichaam. Eerst dacht ze dat iedereen dat kon, maar vriendinnetjes vonden het raar en daarom hield ze het maar stil. Pas
de laatste vier jaar treedt ze er
meer mee naar buiten, nadat ze
voelde dat haar oudste kat dood
zou gaan. Ze oefende op foto’s
van dieren van vrienden en wat
ze doorkreeg, bleek te kloppen.
Zoals een paard, dat al vijf jaar
niet goed functioneerde. Amber
voelde in haar eigen rug, dat er
wervels over elkaar heen groeiden. Het paard bleek ooit gevallen te zijn. Katten die het naast
de bak doen, gaan na contact
met Amber weer op de kattenbak plassen. Heel bijzonder
vond ze zelf een kat uit het asiel,
die in het verleden mishandeld was. Het beest bleef angstig. Nadat Amber hem duidelijk
maakte dat zijn nieuwe baasje
hem niets zou doen, kwam de
kat weer beter in zijn vel te zitten. Ook maakt ze via foto’s contact met overleden of vermiste
dieren. Zij geven een boodschap
door en laten zien waaraan ze
precies zijn overleden, dit helpt
bij het verwerken van het rouwproces. Ook past ze Reiki toe op
zieke dieren of beesten die niet
goed in hun vel zitten. Dit geeft
meestal verlichting.
Wie vragen heeft over een huisdier, kan via de mail een foto naar Amber sturen, met de
naam van het beest, de leeftijd
en de naam van het baasje. Zij
concentreert zich dan op de foto, voelt de energie van het dier
en gaat in gedachten in gesprek.
Meer hierover op www.tussendierenmens.webklik.nl
(Carla
Zwart)

Nieuwe Albert Heijn
Marsmanplein bijna open
Haarlem-Noord - Woensdag
7 december tussen 16.00 en
18.00 uur zal op feestelijke wijze de nieuwe Albert Heijn op het
Marsmanplein officieel geopend
worden. En dit betekent dat de
laatste dagen van AH Eksterlaan zijn ingegaan. Op 3 december om 17.00 uur gaat het verhuizen beginnen, wordt de voorraad overgebracht en sluit deze
buurtwinkel voorgoed zijn deuren. Maar... met een prachtige
nieuwe, drie keer grotere Albert
Heijn in het nieuwe winkelcentrum in Delftwijk in de kop van
Haarlem-Noord als resultaat. En
parkeren wordt geen enkel probleem. De nieuwe, gratis parkeergarage voor 160 auto’s is
ruim, licht en overzichtelijk, heeft
een verwarmde op- en afrit tegen gladheid en zal met directe liften vanuit de winkel bereikbaar zijn.
Ondernemer Han Bouwens jr. is
enorm trots op zijn nieuwe winkel, met werkgelegenheid voor

ruim 85 medewerkers. Hiermee
gaat een droom in vervulling.
Precies 80 jaar geleden begon
opa Bouwens al met ondernemen, met zijn melkkar, en nu dan
de opening van deze supermoderne franchise AH supermarkt
en Gall & Gall gemak slijterij,
voorzien van de nieuwste technische snufjes en het meest uitgebreide assortiment.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de infrastructuur rondom het plein. De
viswinkel van Carlo Keijzer en
de bloemenwinkel van Sander
Teeuwen zijn inmiddels open en
de DA drogist van Bosma zal gelijktijdig met AH Bouwens open
gaan.
Vanaf woensdagavond 18.00 uur
is uw nieuwe Albert Heijn geopend voor alle klanten en bent
u van harte welkom voor al uw
boodschappen. Uw Albert Heijn
Marsmanplein: dagelijks geopend van 07.00 tot 22.00 uur.
Zie ook www.ahbouwens.nl.

Negeren stopteken
Regio - Nadat de verkeerspolitie een snelheidsmeting met de
lasergun had gedaan op de Parallelweg in Beverwijk, wilde de
politie maandag een 24-jarige
Haarlemmer aan de kant zetten
die 23 km/uur te snel had gereden.
De Haarlemmer wilde echter niet
stoppen en probeerde te ontkomen. De Haarlemmer reed hierbij gevaarlijk en met hoge snelheden via de Velsertunnel richting Velserbroek en zette buiten

de bebouwde kom zijn auto neer
en probeerde alsnog te ontkomen, door hard weg te rennen.
Helaas voor hem kon hij worden aangehouden: de Haarlemmer bleek zwaar onder invloed
van alcohol en tegen hem zijn de
nodige processen verbaal opgemaakt.
Hij is zijn rijbewijs voorlopig kwijt
en is aangemeld voor de Educatieve Maatregel Alchol en voor
de Educatieve Maatregel Gedrag.

Velsen - Zondag 27 november
was weer een spannende dag
voor 46 kinderen die bij de VelserZwemVereniging hun aangeleerde zwemkunsten mochten vertonen. Veel publiek bestaande uit
vaders, moeders, opa’s en oma’s
waren nog meer gespannen want
zij zijn niet altijd bij de lessen aanwezig en zijn dus extra benieuwd
naar de prestaties van hun oogappels. Menige transpiratiedruppel werd dan ook weggeveegd
en niet alleen vanwege de hoge
temperatuur die in het bad heerste. Het spits werd afgebeten door
de B en C kandidaten die beiden
het langste traject gekleed moesten zwemmen. Voor Lexi Geijtenbeek, Daan Hensen, Bo van den
Hoek, Pepijn Splunder, Jonah
Klepper, Mariëlle van Kaam, Emma Tellier, Kay Stolk, Isra Boztoprak, Bram Heeremans, Abigail
Strackx, Mina Barham Ali, Femke
Storm, Kaia van Thiel, Jorunn Turenhout, Rachel Jackobsen, Ruby
Spaans, Duco Kok, Ryan Zant en
Sem Looy begon de 50 meter ge-

sleep met zwaarwegende kleding
met daarbij nog wat vertoon van
technische onderdelen zoals de
‘krokodillendraai’ en 30 seconden
watertrappen. Daarnaast startten de volgende C kandidaten Dion Bonke, Iris de Vreugd, Dylan
Diependaal, Ben van Zonderen,
Amber Post, Milou Swier, Quinty Kerpershoek en de zusters Kate en Indy Krijger die gekleed 100
meter moesten overbruggen en
daarbij ook nog wat watertrappen
en het aannemen van een bepaalde drijfhouding gedurende 30 seconden. Daarna kwamen de jongsten voor het A diploma. Quinten
Blenk, Viggo Verschoor, Nursima Sari, Baran en Berjan Macaltay, Kamiel Cornielje, Daan Gerrits, Demi en Luca Pronk, Jaymelly Klaassen, Elif Piroglu, Yannick
Schotvanger, Tara Bakker, Rowan
Wijker, Fenne Komduur en Susan
ten Boom kwamen na 25 meter
gekleed zwemmen kleddernat uit
het bad om zich door de aanwezige uitkleedhulpen uit het natte
pak te laten helpen.

Rabobank Velsen en Omstreken

Een nieuwe baan!
Graag stel ik mij aan u voor. Ik
ben Anneleen Knook en ik ben
op 1 oktober jl. begonnen bij de
Rabobank Velsen en Omstreken
als Manager Private Banking.
Een mooie nieuwe uitdaging!
Voordat ik bij de Rabobank begon, werkte ik bij Akkermans
en Partners, een detacheringorganisatie voor pensioen/hypotheek en zorgverzekeringen.
Ik heb er 9 jaar met veel plezier
gewerkt. De laatste 5 jaar was
ik commercieel verantwoordelijk
voor het detacheren van consultants bij opdrachtgevers, het
aansturen en coachen van consultants en het acquireren bij
bestaande en nieuwe opdrachtgevers.
Inmiddels ben ik twee maanden
aan het werk bij Rabobank Velsen en Omstreken. Twee maanden met veel indrukken, ervaringen, kennismakingsgesprekken en vooral veel horen, zien
en luisteren. Het spreekt mij erg
aan dat de bank nauw betrokken is bij vele activiteiten en
projecten in de omgeving.
De afdeling Private Banking is

een gedreven en enthousiast
team dat graag naar buiten gaat
en met u in gesprek is. Wij zijn
geïnteresseerd in het verhaal
achter uw vermogen. Niet onze
producten, maar uw doelen en
ambities zijn bepalend voor onze dienstverlening.
Zelf heb ik ruim een jaar geleden in Amsterdam een mooie
benedenwoning met tuin gekocht. Hier ben ik heel blij en
gelukkig mee. Ook heb ik ruim
een jaar geleden mijn huidige vriend ontmoet. Hij woont in
Alkmaar samen met zijn twee
dochters. Mijn droom is om uiteindelijk samen een mooi huis
te kopen in de omgeving van
Alkmaar, vlakbij strand en bos.
En daarnaast met z’n 4-en (en
mogelijk met 5 of 6) mooie reizen te kunnen maken. Dat is
waar ik van droom.
Wij helpen u graag uw dromen
en doelstellingen te realiseren!
Wat is uw verhaal?
Anneleen Knook
Manager Private Banking

privatebanking@velsen.rabobank.nl

(023) 513 35 65
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Jubileumconcert
Goede Herderkoor
IJmuiden – Het Goede Herderkoor, het christelijk kerkkoor dat
begon als vast koor van de Goede Herderkerk, bestaat 35 jaar. Dit
wordt gevierd met een jubileumconcert op zaterdag 10 december in de Petrakerk aan de Merwedestraat, met medewerking van
kinderkoor Het Anker onder leiding van Caroline Bakker. Aanvang
19.30 uur, de kerk is geopend vanaf 19.00 uur.
Jan Schotvanger is vanaf de oprichting de bezielende dirigent. Het
koor was het huiskoor van de Goede Herderkerk aan de Velserduinweg, maar daar zijn nu appartementen in gehuisvest. Nu hebben
ze de Engelmunduskerk in VelsenZuid als vaste basis. Elke week is er
repetitie in de Petrakerk. Van oorsprong was het een Nederlands
Hervormd koor, totdat een aantal
kerken samen verder gingen als
Protestantse Kerk Nederland.
Jan Schotvanger zong graag en
was gek op muziek. Zijn muziekleraar op de toenmalige kweekschool, Gerard Kremer, stimuleerde hem er meer mee te doen. In
zijn vrije tijd nam hij les in koordirectie. Eerst leidde hij twaalf jaar
een jongerenkoor, maar die werden volwassen en vlogen uit. Daarna kwam het Goede Herderkoor in
beeld. ,,Ik breng graag mijn plezier
in zingen op anderen over. Men
zong vaak hetzelfde, ik heb voor
vernieuwing gezorgd en wat meer
afwisselend repertoire. Koorleden
komen zelf ook vaak met materiaal aandragen’’, aldus Schotvanger.
,,De sfeer is prima, het is een sociaal koor. Vreugde en verdriet wordt
gedeeld. Sinds mijn pensionering
(hij was leraar in het speciaal on-

derwijs) woon ik het grootste gedeelte van het jaar op Terschelling,
speciaal voor het koor reis ik op en
neer. Ik haal er zelf ook zoveel plezier uit. Als de apart ingestudeerde partijen bij elkaar komen en het
wordt één geheel, dan zwijmel ik
haast weg.’’ Ongeveer vier keer per
jaar wordt er een concert in de eigen kerk gegeven, het koor is ook
vaak in andere kerken te gast. Totaal zorgt dat voor ongeveer 15 optredens per jaar. Mevrouw Lenie
Strijker (91) is het oudste koorlid: ,,Zang, dat nemen ze mij niet
af. Door een lied kun je getroffen
worden, in vreugde en verdriet,
dan kun je er weer tegen aan. We
hebben een heel gezellig koor, velen staan voor je klaar als het nodig
is.’’ Roland de Bruijn is met 17 jaar
het jongste lid: ,,Toen ik op het koor
ging, had ik wel iets van: ‘Zo, da’s
veel grijs’. Maar in de loop van de
maanden vind ik het steeds gezelliger worden en het is ook gewoon
heel leuk om te doen. Natuurlijk hoop ik op nog meer jongeren, want we kunnen er best nog
wel wat gebruiken en het houdt de
energie er in bij de ouderen.’’
Zaterdag 10 december dus, het jubileumconcert van het Goede Herderkoor in de Petrakerk. Solisten
zijn Cora Glas en Peter de Bruijn.
Pianist is Ben Helmers, het orgel
wordt bespeeld door Henk Crezee en Martin de Jong. Toegang is
vrij, wel is er na afloop een collecte
om de kosten enigszins te kunnen
dekken. Er zullen werken gebracht
worden van onder andere Bach,
Loek van der Leeden en Hans Zonneberg. Na de pauze zullen er een
aantal kerstliederen ten gehore
gebracht worden. (Carla Zwart)

Christmas
Carols in Engelmunduskerk

Verleden verlicht Velsen
IJmuiden – In de centrale bibliotheek is de fototentoonstelling ‘Verleden verlicht Velsen’ te zien, samengesteld door
Alexandra Drenth en Alex de
Vries. ,,Velsen is een ruwe diamant, de schoonheid zit van
binnen. Om de plaats echt te
leren kennen, moet je in gesprek gaan met de bewoners’’,
aldus Alex in zijn openingswoord. Er werd een oproep gedaan om foto’s in te sturen en
het persoonlijke verleden van
veel bewoners werd zo zichtbaar. Het is een tijdsreis geworden vanaf ongeveer 1900
tot nu. Foto’s van onder andere de Breesaap, het Antonius
Ziekenhuis, het station in oudIJmuiden rond 1900, het rondje van IJmuiden en de strenge winter van 1962-1963. ,,In
de Marnixlaan in Driehuis kon
je toen op straat schaatsen en
wij zijn toen ook met de auto
over het IJsselmeer gereden’’,
vertelt een man. Op bijgaande foto, aangeleverd door Riet
Schwan, staat de winkelwagen
van de firma Stroet, die destijds een winkel aan het begin
van de Lange Nieuwstraat had.
Op de foto staat haar broer, Nico van Egmond en in de wagen
staat Martin Geijteman. Een
mooi tijdsbeeld van een rijden-

de melkboer, die uit het huidige straatbeeld vrijwel verdwenen is. De foto’s zorgden voor
veel herkenning bij de aanwezigen en dat leverde weer gesprekstof op. Zoals een foto van de ijskar met paard van
Simon de Wit, die velen zich
nog konden herinneren. En
een foto van het schip de Arosa Sun, dat destijds onderdak
bood aan buitenlandse werknemers van de Hoogovens.
Ook foto’s van de straten van
oud-IJmuiden, die nu verdwenen zijn, maakten veel herinneringen los. ,,Daar zat vroeger
Veldman, de groenteboer en oh
kijk, daar heb je de oude Brulboei’’, wijst een vrouw. Ook zijn
er veel familieportretten en oude schoolfoto’s en van het wild
kamperen in de duinen, dat
vroeger een fenomeen was. De
fototentoonstelling is ongeveer
twee maanden te zien in de bibliotheek. Daarnaast worden er
foto’s geprojecteerd in de etalage van De Magneet, voormalige tabakszaak aan de Lange
Nieuwstraat, van donderdag
tot en met zondag van 16.45
tot 21.00 uur. Vanaf begin december zullen er ook foto’s te
zien zijn in de IJswinkel aan de
Santpoortse Hoofdstraat. (Carla Zwart)

IVN en Nationaal Park
slaan handen ineen
Gedichtenbundel
van Caroll van Beek
Velserbroek - Nog maar enkele maanden geleden werd het
boek Parel in de Oceaan van Caroll van Beek uitgebracht. En deze week verscheen een gedichtenbundel van haar hand: ‘Gedachten op mijn weg’.
In deze troostrijke bundel staan
gedichten van Caroll die zij door
de jaren heen schreef. Zoals na
de geboorte van haar kinderen,

maar ook na verdrietige gebeurtenissen, zoals het overlijden van
haar zoon.
Caroll is een warm, kleurrijk persoon met een optimistische kijk
op het leven. Haar gedichten zijn
dan ook zeer troostend en opwekkend. De bundel ‘Gedachten
op mijn weg’ is bij de boekhandel verkrijgbaar of te bestellen.
(Karin Dekkers)

Regio - De voorzitters van IVN
afdeling
Zuid-Kennemerland,
Stichting Duincentrum De Zandwaaier en Nationaal Park ZuidKennemerland zaterdag hun
handtekening gezet onder een
samenwerkingsovereenkomst.
Vanaf nu staan er 26 vrijwillige natuurgidsen klaar om in het
Nationaal Park excursies te verzorgen.
Door nauwere samenwerking
bij excursies, activiteiten èn intensievere uitwisseling van elkaars expertises op het terrein
van natuur, beheer en publieksvoorlichting willen IVN afdeling
Zuid-Kennemerland en het Nationaal Park dit unieke natuurgebied meer en beter onder de

aandacht bij u brengen.
Zowel IVN-ZK als NPZK hechten
grote waarde aan een goede en
aantrekkelijke voorlichting over
de unieke natuur in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Hierdoor kunnen mensen nog
meer genieten en bewust gemaakt worden van de rijkdommen van de natuur.
Zo kunnen het IVN en het Nationaal Park bijdragen aan een
samenleving met een groeiende waardering voor biologische
diversiteit; meer soortenrijkdom
van planten, bomen en dieren in
alle maten en het besef dat er op
een duurzame manier moet worden omgegaan met de natuur.
(foto: Heidi van der Marel)

Velsen-Zuid - Zondag 11 december wordt in de Engelmunduskerk de traditionele Christmas Caroldienst gehouden. ‘A
Festival of Lessons and Carols’:
Een samenspel van lezingen uit
de bijbel, gebeden, kerstliederen
en koorzang. Het Engelmunduskoor zal, onder leiding van Philien Schouten, behalve bekende
carols als ‘O little town of Bethlehem’ ook een aantal wat minder
bekende kerstliederen als ‘Christmas Lullaby’ van John Rutter zingen. Daarnaast is er samenzang
door alle aanwezigen. De beide
orgels worden bespeeld door de
organisten Syb Brink en Jaap Haringa. De dienst begint 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
onder het genot van een glaasje
wijn elkaar te ontmoeten.

Tijdelijke
expositie op
Beeckestijn
Velsen-Zuid - In de ruimte voor
tijdelijke exposities op Beeckestijn is tot maart een kleine tentoonstelling te zien over ‘de herinrichting van boerenerven onder invloed van de tijdgeest’.
Het gaat om de inzendingen van
een ontwerpwedstrijd voor landschapsarchitecten en hoveniersbedrijven, georganiseerd door
de Nederlandse Vereniging voor
Tuin- en Landschapsarchitecten vakorganisatie Tuin & Landschap. De permanente tentoonstelling ‘De logica van het landschap’ over de invloed van mensen op hun in cultuur gebrachte
omgeving, kan ook gewoon worden bezocht. Openingstijden:
donderdag tot en met zondag
van elf tot vier uur. Het nieuwe
restaurant Brasserie Koetshuis
gaat in december open. Zie ook
www.buitenplaatsbeeckestijn.nl
en www.brasseriebeckestijn.nl.

Fietsendief
aangehouden
IJmuiden - Op de De Noostraat
heeft de politie zaterdag om
23.00 uur een 33-jarige man uit
Haarlem aangehouden vanwege diefstal van een fiets. De man
reed met twee fietsen en had
een betonschaar in een plastic
zak bij zich. Daar bleek ook nog
een doorgeknipt slot in te zitten.
Bij zijn aanhouding trof de politie ook nog enkele bolletjes cocaïne en heroïne aan. Die zijn allen in beslag genomen, evenals
de twee fietsen.
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Yoga en Pilates

Expo Marieke Adrichem
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - In december exposeert Marieke Adrichem
haar schilderijen in ’t Mosterdzaadje. Marieke Adrichem (1962)
woont in Santpoort-Noord en
heeft een passie voor de natuur
en het landschap. Van origine is
zij landschapsarchitect. Als beeldend kunstenaar werkt Marieke met verschillende technieken. Naast schilderijen maakt zij
ook grafisch en ruimtelijk werk.
Deze expositie geeft een beeld
van haar landschapsschilderijen
en grafische werken. Haar werk
heeft een eigen karakter door
de vormentaal van de bomen.
Bomen die in de aarde gewor-

teld zijn en de basis vormen voor
het leven op aarde. Bovengronds
zijn de vormen divers en frivool.
In haar schilderijen probeert zij
uiting te geven aan de manier
waarop bomen onderdeel uitmaken van het landschap. Dat kan
heel geborgen zijn als onderdeel
van een bos, maar ook heel eenzaam en alleen. Haar kleurgebruik in de schilderijen is expressief en vrolijk. De grafische werken stralen juist rust uit. Bezichtiging voor en na afloop van de
concerten. Ook op afspraak met
de kunstenares zelf, www.mariekeadrichem.nl Zie www.mosterdzaadje.nl.

Santpoort-Zuid - Vanaf maandag 9 januari organiseert Vereniging Santpoorts Belang een cursus Yoga en Pilates. De beide
disciplines Yoga en Pilates werken met verlenging van de spieren in combinatie met de juiste
ademhaling. Daarbij geeft yoga
mentale kracht en balans, werkt
met energiecentra. De verschillende houdingen hebben een
zuiverende en masserende werking op de organen. Pilates verbetert de motorische coördinatie doordat de oefeningen vaker
herhaald worden en sneller uitgevoerd. Lichaam en geest staan
met elkaar in verbinding en hebben invloed op elkaar. De oefeningen helpen mee om hiervan
bewust te zijn en evenwichtiger in het leven te staan. De cursus bestaat uit 12 lessen van een
uur. De lessen worden gegeven
door Astrid Peels. Men kan zich
inschrijven voor de les van 09.00
uur of van 10.00 uur. De lessen
worden gegeven in ’t Brederode
Huys, dat zich bevindt achter de
Deka in Santpoort-Zuid. Zie ook
www.santpoortsbelang.nl bij categorie Bewegen, Yoga en Pilates. Inschrijven kan uitsluitend
via de website.

Kerstworkshop
in Het Terras
Santpoort-Noord - Op twee
avonden is er een kerstworkshop in Het Terras. Deelnemers maken een geschilderde
pot met daarop een kerstboompje. De hoogte van het werkstuk is 50 cm. De basis is gemaakt van oasis en kippengaas.
Dit wordt opgemaakt met IJslands mos, dennenappels, kerstballen en diverse groenmaterialen. De uitvoering is in zilver, wil
je het werkstuk in rood maken
dan moet dat vooraf worden opgegeven. De kosten bedragen
22.50 per persoon, inclusief koffie of thee. De workshop wordt
gehouden op donderdagavond
15 december en maandagavond
19 december. De avond begint
om 19.30 uur en zal circa 2,5 uur
duren. Locatie Het Terras, Santpoortse Dreef in het NS station
Santpoort-Noord. Opgeven kan
bij Dorpshuis het Terras via 0235384845.

Santpoort-Zuid komt
met eigen toekomstvisie
Santpoort-Zuid - Wethouders
Westerman en te Beest gaan
rekening houden met de toekomstvisie van de Woongemeenschap Santpoort-Zuid. Die
toezegging deden zij op de zeer
drukbezochte bewonersavond
in ‘t Brederode Huys te Santpoort-Zuid afgelopen dinsdag.
Wethouder Westerman complimenteerde de Woongemeenschap met de door hen samengestelde toekomstvisie. Hij nodigde de organisatie uit voor
een afspraak met diverse diensten van de gemeente Velsen
over de plannen voor SantpoortZuid.
Verder legde hij uit dat de Visie
op Velsen 2025 is gericht op het
aantrekken van kenniswerkers.
Hij kon direct antwoorden op
een aantal zorgen. Wat betreft
de weilanden langs de N208 gaf
hij aan dat deze onderdeel zijn
van een aardkundig monument,
zodat bijvoorbeeld een aansluiting van het dorp naar deze weg
uitgesloten is. Voor het verdwijnen van buslijn 81 noemde hij
als alternatief de OV-taxi, waar
tot nog toe weinig mensen uit
Santpoort-Zuid van gebruikmaken. Wethouder te Beest moedigde de Woongemeenschap
aan het gesprek aan te gaan
met betrokken partijen, zoals
ondernemers, projectontwikkelaars en grondeigenaren.
In zijn presentatie benadrukte
Jan-Pieter Kleijburg van Woongemeenschap Santpoort-Zuid:
,,De Woongemeenschap wil met
een bewonersvisie op de toekomst van Santpoort-Zuid zeker
stellen dat toekomstige ontwikkelingen in Santpoort-Zuid aansluiten op wat de bewoners belangrijk vinden. Bij de ontwikkeling van de visie is de Woongemeenschap niet over één nacht
ijs gegaan. Elke inwoner is door
middel van een enquête gevraagd naar zijn voorkeuren.
Gezien de hoge respons (417
reacties op 1.450 huishoudens,

over het hele dorp verspreid)
is een duidelijk beeld ontstaan
van de voorkeuren van de inwoners.”
De enquêteresultaten tonen
dat de bewoners van Santpoort-Zuid overwegend tevreden zijn over de huidige situatie in het dorp, inclusief veiligheid, medische voorzieningen
en het groen. Dat wil niet zeggen dat zij alle nieuwe ontwikkelingen afwijzen. Randvoorwaarden hiervoor zijn dat nieuwe ontwikkelingen passen bij
het groene en rustige dorpskarakter, dus kleinschalig. Het
mag volgens veel bewoners ook
best wat gezelliger worden. Een
dorpskern wordt gemist. Veel
bewoners hopen op een koffiehuis en weten al een plek daarvoor, het karakteristieke stationsgebouw Santpoort-Zuid.
Na de presentaties en reacties
gingen de bijna 80 aanwezige bewoners met elkaar in gesprek om antwoorden te vinden op vragen als: Hoe krijgen
we weer een dorpskern in Santpoort-Zuid? Hoe kan SantpoortZuid aantrekkelijk blijven voor
ouderen? En hoe kan het gemeenschapsgevoel worden versterkt? Dat leverde een levendige discussie op waaruit veel
goede ideeën kwamen. Hans
Reus van de Woongemeenschap: ,,Veel inwoners van Santpoort-Zuid komen andere mensen tegen bij de activiteiten van
Santpoorts Belang, op de Brederode Daltonschool, of bij de
supermarkt. Maar veel meer is
er nu niet. Een grand café en
straatborrels zijn heel welkom
in dit dorp.” Instemmend geknik
was het gevolg. Meer informatie over de toekomstvisie voor
Santpoort-Zuid in 2025 is te
vinden op www.woongemeenschapsantpoortzuid.nl De toekomstvisie is een ‘levend’ document dat van tijd tot wordt bijgewerkt en dat als leidraad zal
dienen bij allerlei plannen.

Nieuws uit de huizen De Spil De Mel
buur t
Nieuws

Honk- en softballuit de en
toppers komen naar iOG
z
Regio - Het afgelopen seizoen
heeft Onze Gezellen weer een
aantal kampioenteams gehad.
Zo zijn de honkbal pupillen 2 en
junioren 1 kampioen geworden
in hun klasse, en bij de softball
zijn beide juniorenteams kampioen geworden waarbij de junioren 1 Landskampioen!
Op 11 december starten de winterclinics weer, waarmee traditioneel het nieuwe seizoen mee
wordt ingeluid, om zo in januari met de reguliere zaaltrainingen
te beginnen. Maar ook zullen de
kampioenen hun kampioensdiploma uitgereikt krijgen.
Ook dit jaar is het weer gelukt om
een mooie line-up van honk- en

u
h
t
r
buu

softballtoppers naar Onze Gezellen te halen. De clinic wordt gegeven door de NBSC en zij hebben tijdens de huldiging van het
Nederlands honkbalteam op de
Grote markt diverse clinics verzorgt. De NBSC komt naar Onze
Gezellen met toppers als Swen
Huijer van de Boston Red Sox organisatie, Wereldkampioen Danny Rombley en Softball internationals Nathalie Gosewehr en
Jolanda Kroesen.
De clinic’s vinden plaats van
10.00 tot 17.30 uur in de Onze
Gezellen Sporthal aan de van der
Aartweg 16 in Haarlem-Noord.
Zie ook www.onzegezellenhonkensoftbal.nl.

Nieuws voor
de schoter?

info@deschoter.nl

Autobrand
op Driehuizerkerkweg

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Driehuis - Op de Driehuizerkerkweg vatte zondag om 00.30
uur een auto brand. Hoogstwaarschijnlijk is de oorzaak
van de brand kortsluiting onder de motorkap. De bestuurder van de auto gaf aan dat de
brand begon nadat hij zijn auto
had gestart. De brandweer was
snel ter plaatse om de brand te
blussen.

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Dae rsDe lDwgger Bru
li
boei

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

1 december 2011

pagina 17

VSV houdt
sterker KFC
op 0-0
Velserbroek - Na twee overwinningen op rij moest VSV vandaag
aantreden tegen het Koogse KFC.
De wedstrijd stond in het teken
van windkracht acht. De sterkte
van de storm was zeker van invloed op het veldspel. Opvallend
was dat het team dat zijn thuiswedstrijden normaliter op kunstgras afwerkt het beste met de
moeilijke omstandigheden om
ging. Vanaf het begin was KFC de
betere ploeg en dat bleef eigenlijk de hele middag zo. Makkelijk
combinerend maakte de vijandelijke aanvallers het de verdedigers
van de thuisclub tamelijk lastig.
Met name de buitenspelers van
KFC waren gevaarlijk en zorgden
regelmatig voor gevaarlijke situaties voor het Velserbroeker doel.
De mooiste kansen waren dan
ook voor de gasten. Tweemaal
schoten ze in vrije positie naast en
eenmaal wist doelman Cusell met
de voet te redden. In de tweede
helft kreeg KFC de wind iets mee
en werd de druk nog iets opgevoerd. Door deze spelwijze kreeg
VSV voorin wel wat meer ruimte maar de Velserbroeker aanvallers hadden niet veel in de melk
te brokkelen vandaag. Alleen El
Kandousi kreeg een kans op een
treffer, maar zijn poging smoorde in goede bedoelingen. VSV
mocht van geluk spreken dat KFC
één keer de paal raakte en dat de
scheidsrechter een treffer van de
gasten op advies van grensrechter alsnog annuleerde. In de slotfase was een speler van KFC nog
zo slim om een rode kaart op te
lopen in een verder vrij sportieve wedstrijd. Zo was VSV iets blijer met het behaalde punt dan de
gasten uit Koog aan de Zaan. In
de ochtenduren verloor VSV 2 totaal onnodig van WSV’30. Wanneer met name het vizier van met
name Justin Kunst op scherp had
gestaan was de ruststand minimaal 4-1 geweest. De realiteit
was echter dat de pauzestand
0-1 was en na een inspiratieloze
tweede helft werd het zelfs nog
0-2. Volgende week speelt VSV
weer thuis tegen concurrent VVW
en gaat VSV 2 al aan de tweede
helft van de competitie beginnen
op bezoek bij Kolping Boys2.

Bingo bij
Het Terras
Santpoort-Noord - Donderdag
8 december is er weer een grote
bingo met loterij in Dorpshuis Het
Terras aan de Santpoortsedreef
1. De bingo wordt gehouden van
13.30 tot circa 16.30 uur. Men is
van harte welkom vanaf 13.00 uur.
De toegang bedraagt 1,50 euro
en men ontvangt het eerste bingovelletje gratis. Er zijn weer vele prijzen zoals altijd. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij de beheerder van
Het Terras of op de dag zelf aan
de deur als er voldoende plaats is.

In ‘t Mosterdzaadje

Pianist Alexander Drozdov
en zondagmiddagsferen

Foto-expositie in ‘t
Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Van 5 december tot 14 januari zijn foto’s
van Eva Pauw te bezichtigen in
’t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 211 in SantpoortZuid. Openingstijden: maandag en dinsdag van 13.30 tot
15.30 uur of op afspraak via 0235381999.
Oorspronkelijk als hovenier opgeleid, zal het niet verbazen dat
de grootste inspiratiebron voor
Eva Pauw de natuur is. Heel blij
kan ze worden van een veld met

daslook of voorjaarszonnebloemen. Bij het nemen van de juiste foto moet ze van deze emotie
eerst omschakelen naar het fototechnisch kijken. Technieken
die ze heeft geleerd door het volgen van diverse cursussen waaronder natuur- en portretfotografie.
Op dit moment werkt ze voornamelijk met een Nikon D7000 camera. Samen met haar man is
Eva in hun zaak Oxalis altijd met
planten bezig.

Santpoort-Noord - Vrijdag 2
december om 20.00 uur zal pianist Alexander Drozdov een recital geven in ’t Mosterdzaadje waarin Spaanse en Russische
schilderijen worden verklankt.
Van Granados de ‘Goyescas’ en
van Moussorgsky ‘De schilderijen tentoonstelling’. Maar hij
opent met de ‘Kinderzenen’ van
Robert Schumann. In dit programma de pure Spaanse muziek van Granados die een eerbetoon geeft aan de schilder
Goya en de Russische trots in
de muziek van Moussorgsky die
daarmee de schilder Hartmann
gedenkt.
Op zondag 4 december om 15.00
uur treden in ‘t Mosterdzaadje op celliste Angela Stevenson
en pianist Bernd Brackman. Zij
voeren werk uit van Chausson,
Martinu en Franck. Al meer dan
kwart eeuw verzorgen zij jaarlijks
een concert in ’t Mosterdzaadje. De Schotse Angela Stevenson, in Nederland neergestreken en verbonden aan het Ra-

dio Kamerorkest. De Haarlemse pianist Bernd Brackman die
in samenspel een andere kant
van zijn pianospel laat horen en
meesterlijk partij geeft. Ze openen het concert met een stuk
van Ernest Chausson. Een echte
zondagmiddagsfeer in het Parijs
van 1897. ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Santpoort-Noord 0235378625. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten is wenselijk. Een half uur voor aanvang
is de zaal open. www.mosterdzaadje.nl

Gezelligheid troef op
Adam en Evan toernooi
Regio - Donderdagavond 24
oktober werd het maandelijkse
Adam en Evan Jeu de Boules
toernooi gehouden. Dit toernooi wordt altijd op de laatste donderdagavond van de
maand gehouden. Dit is een
vrij club toernooi waar iedereen
aan mee mag doen. Er waren
die avond 41 mensen die aan
het toernooi mee wilden doen.
Naast mensen van P.U.K. waren er ook speelsters van het
Museum plein uit Amsterdam.
Omdat deze vereniging zelf
geen hal hebben komen ze bij
PUK overwinteren. Na inschrijving bepaald de wedstrijd commissie welke vrouw met welke man die avond speelt. Deze editie moest een team triplette spelen vanwege het ongelijke aantal spelers/sters. Er
werden drie partijen gespeeld.
Na de eerste ronden werden alle winnaars aan winnaars gekoppeld en de verliezers aan
de verliezers. Dit gebeurde ook
na de tweede party. Hierdoor
maakte iedereen dus kans om
in de prijzen te vallen. Er waren die avond heel wat nieuwe
mensen bij PUK te zien. Sommige hadden wat drempelvrees maar na de eerste ballen gegooid te hebben bleek al
snel dat dat nergens nodig voor
is. Er werden hier en daar wat
aanwijzingen aan deze mensen gegeven en je zag dat ze
steeds meer het gevoel kre-

gen dat ze beter waren dan ze
zelf verwacht hadden. Er werden dan ook hele leuke partijen gespeeld. Dus mensen kom
op mensen. Kom ook eens een
balletje gooien. Op dinsdag en
donderdag avond vanaf 19.00
uur en woensdag en zaterdag
middag vanaf 12.30 uur.
De uitslag van deze avond was
als volgt: 1e, Sonja Hazekamp
en Piet Guyt, 3 gewonnen en 21
punten. 2e, Petra v/d Mei, Janny Klaassen en Mieke v/d Walle, 3 gewonnen en 9 punten. 3e,
An Oerlemans en Gé Blaas, 2
gewonnen en 24 punten.
Het adres van PUK is Van der
Aartweg 31 (ingang aan de Van
de Vlietweg, schuin tegenover
McDonald/Bastion Hotel).
Voor meer informatie: Hanneke Bergisch, telefoon 0235252643.

Santpoort 1 derde
overwinning op rij
Velserbroek - Santpoort 1 boekte zijn derde overwinning op rij
in de landelijke KNSB competitie
klasse 3D, ditmaal moest er aangetreden worden tegen hekkesluiter LSG 5.
Santpoort ging voortvarend van
start Bas Haver laat zien dat hij
een hele grote kan worden na
ruim een uur spelen konden de
stukken alweer in de doos 0-1.
Wim-Laurens Gravemaker heeft
een gedaantewisseling ondergaan met afgelopen seizoen,
was hij verleden jaar nog blij met
een halfje nu straft hij elke fout
van zijn tegenstander genadeloos af 0-2. IM Piet Peelen die
ook speelt met het Cultural Village toernooi in Wijk aan Zee en
een schaakknie, dit verhinderde
hem niet om zijn tegenstander te
vegen 0-3! Wim Eveleens was de
volgende Santpoorter die korte
metten maakte met zijn tegen-

stander 0-4. Daan Haver maakte in het eindspel een fout wat
gelijk verlies betekende jammer
want hij stond beter. Teamcapten
Peter de Roode had ook weinig
moeite met zijn angstig spelende tegenstander 1-5 en de winst
was binnen!
Xander Schouwerwou wist met
kunst en vliegwerk nog een remise uit het vuur te slepen, Ilas
van der Lende had in het middenspel een stuk weg geblunderd, dit kon hij helaas in het
verdere spel niet meer goed maken 2,5-5,5 Santpoort staat samen met de Waagtoren bovenaan.
Op zaterdag 17 december speelt
Santpoort thuis in het Polderhuis tegen de Waagtoren, dit zou
wel eens de beslissende mats
kunnen zijn. Aanvang 12.00 uur
toegang gratis. Zie ook www.
schaakclubsantpoort.nl.
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Open middag
Biodanza
voor Vrouwen

Nieuw in peuterspeelzaal ’t Broekje

Kerstfilm

Verlengde peuterspeelzaal

De Spil - In Biodanza Vital Development leer je te genieten van
het moment door te dansen. Het
dansen doe je op allerlei soorten heerlijke muziek. Je leert
geen pasjes, maar je beweegt op
je eigen manier vanuit de muziek. Iedereen kan het. Jong en
oud, soepel en stram, dik en dun,
muzikaal of niet muzikaal. Als
je houdt van bewegen en als je
wilt voelen en genieten van het
leven, dan is Biodanza echt wat
voor jou. Op 9 december 2011 is
er in de Spil in een gratis open
middag van 13.30 uur tot 15.00
uur onder begeleiding van Ineke
Meek. Loop gewoon vrijblijvend
binnen. Meer weten? Bel 0255510186.

SWV - Veel ouders benutten de
peuterspeelzaal als kinderopvang, bijvoorbeeld in combinatie met opvang door opa en oma
of een gastouder. Een prima oplossing als je parttime of onregelmatig werkt of studeert, en je
kind toch graag naar de peuterspeelzaal wil laten gaan.
Voor deze ouders is er goed
nieuws. In peuterspeelzaal
’t Broekje in Velserbroek zijn er
sinds kort voor hen allerlei extra mogelijkheden: een kind kan
vaker komen, tot wel 5 dagdelen per week en er zijn langere ochtenden mogelijk, van 8.00
tot 13.00 uur. Kinderen eten dan
ook een broodje mee, eventueel
ook in een aantal schoolvakanties. Kom je in aanmerking voor
kinderopvangtoeslag? Dan betaalt de fiscus vaak flink mee!
Natuurlijk blijft het ook mogelijk
om een peuter aan te melden
voor de gebruikelijke peuterspeelzaaltijden van twee dagdelen per week.
Peuterspeelzaal ’t Broekje is te
vinden aan de Weid 22 te Velserbroek, in het schoolcomplex tussen de basisscholen de

De Spil - Voor alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar draaien wij
op woensdag 7 december om
15.00 uur de nieuwe kerstfilm
‘The Santa Incident’. Tijdens een
rit op zijn slee wordt de Kerstman verward voor een aliën in
een UFO. Na een aanval belandt
hij zwaargewond in een Amerikaans dorpje. Daar ontfermen
twee kinderen zich over hem,
vastberaden om hem terug naar
zijn gezondheid te verzorgen, zodat Kerstmis niet in gevaar wordt
gebracht. De kosten zijn maar 1
euro en vooraf opgeven is niet
nodig. Meer weten? Bel 0255510186.

Workshop
Zilverklei
De Brulboei - Maak zelf je eigen sieraad; met zilverklei is
dit voor iedereen mogelijk. Het
kneedbare zilver is gemakkelijk
te vormen en dat geeft u eindeloos veel mogelijkheden bij het
maken van uw eigen sieraden.
In Buurthuis de Brulboei wordt
hiervan een workshop aangeboden op zaterdag 17 december van 10.30 tot 13.30 uur. In de
workshop worden sieraden gemaakt aan de hand van aanwezige voorbeelden van hangers of
bedels. Kosten 45 euro inclusief
7 gram zilverklei en gebruik van
gereedschap. Deze workshop
kan alleen doorgaan bij voldoende deelname. Voor de workshop
betaalt u 2,50 euro inschrijfgeld.
Meer weten? Bel 0255-510652
of kijk op www.buurthuisdebrulboei.nl.

Friday Late
in De Koe
De Koe - Op verzoek van een
aantal bezoekers organiseert
Jongerencentrum de Koe op een
aantal vrijdagavonden een extra
late inloop onder de naam: Friday Late. Vrijdag 30 december is
de eerste Friday Late in de Koe.
We zijn dan geopend van 22.00
uur t/m 01.00 uur. De entree is
gratis. Iedereen vanaf 16 jaar is
op deze avond welkom om het
weekend in te luiden. Meer weten? Bel 023-5491817 (vraag
naar Lars).

Beekvliet en de Hoeksteen in.
‘t Broekje heeft er twee prachtige ruime lokalen, en een veilig en beschut eigen speelterrein aan de achterzijde. De
groepen in ’t Broekje zijn klein,
tot 14 peuters, met twee deskundige leidsters. Peuters ontwikkelen er met plezier allerlei
sociale en motorische vaardigheden, en groeien spelenderwijs in taal en zelfstandigheid.
Dat maakt straks de stap naar

Nieuwe eetgroep
De Driehoek - Door de vele aanmelding van de afgelopen periode barst de donderdaggroep uit z’n voegen. Met
een beperkte keukencapaciteit
moest er een ander moment
gevonden worden voor een 2e
eetgroep. Via de vrijwilligerscentrale werd een 2e kok aangetrokken en nu kunnen we
vanaf dinsdag 22 november
met een nieuwe lunchgroep
op dinsdag van start gaan.
Op het menu staan verrassen-

de gerechten zoals: Mexicano, De kleine verleiding, Worstenpannetje en 3 Hoekje. Wie
exact wil weten wat het menu
inhoudt kan contact opnemen
met Dorpshuis de Driehoek. Er
zijn nog enkele plaatsen vrij.
Wilt u ook graag samen met
anderen eten dan kunt u zich
uiterlijk donderdag ervoor telefonisch aanmelden. Kosten 3,50 euro. Aanvang lunch
12.00 uur. Meer weten? Bel
0255-520850.

de basisschool ook gemakkelijker! Wie graag een keer wil komen kijken, is van harte welkom tijdens de openingstijden
op maandag tot en met vrijdagmorgen, en dinsdag- en donderdagmiddag. Kom dus gerust langs en maak kennis met
de leidsters. Meer weten? Mail
naar peuters@welzijnvelsen.nl
of bel 0255-548548 (Ellen Adriaanse) of 023-5385405 (Peuterspeelzaal ’t Broekje).

Workshop
Kerststuk
maken
De Brulboei - In Buurthuis de
Brulboei kunt u ook dit jaar weer
een mooi kerststuk maken. Zaterdag 17 december van 10.30
tot 12.30 uur staat alles klaar, een
kniptang of scherp mes neemt u
zelf mee. Kosten 20 euro inclusief materiaal. Voor de workshop
betaalt u 2,50 euro inschrijfgeld.
Meer weten? Bel 0255-510652
of kijk op www.buurthuisdebrulboei.nl.

Cupcakes
versieren
De Brulboei - Leuk om te doen,
zeker met de feestdagen voor de
deur, is het versieren van cupcakes. Op zaterdag 17 december van 10.00 tot 12.30 uur benut
u al uw creatieve ideeën om zes
cakejes op te maken. De cakejes staan al klaar. Kosten 18 euro inclusief materialen. Voor de
workshop betaalt u 2,50 euro
inschrijfgeld. Meer weten? Bel
0255-510652 of kijk op www.
buurthuisdebrulboei.nl.

Wij(k)feest
voor Zeeen Duinwijk
De Dwarsligger - Buurtcentrum de Dwarsligger organiseert
op zondagmiddag 18 december
2011 van 15.00 tot 19.00 uur een
Wij(k)feest voor Zee- en Duinwijk met als onderwerp ‘tolerantie’. Er is o.a. een talentenjacht,
quiz, musical, foto wedstrijd, een
band en hapjes en drankjes. Het
evenement zal geopend worden
door Burgemeester Franc Weerwind. Voor de fotowedstrijd kan
iedereen zich opgeven door een
foto bij de Dwarsligger in te leveren met het onderwerp: ‘verbroedering’. Dat moet wel vóór
donderdag 15 december. Deze
foto’s zullen door een jury worden beoordeeld en voor de winnaar is er een leuke prijs. Iedereen is welkom op het Wij(k)feest.
Meer weten? Bel 06-41219622
(A. Othman, stagiaire en organisator feest)

Voetbal kijken
De Koe - Dit seizoen is elke Champions League Voetbal-avond Jongerencentrum de
Koe geopend van 19.30 tot 23.00
uur. Jongeren kunnen dan samen voetbal kijken op de grote
TV. De toegang is gratis. We zijn
open voor alle jongeren uit de
omgeving. Kom gezellig langs en
neem je voetbaltoeter mee! Meer
weten? Bel 023-5491817.

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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Felisenum naar finale
NK Debatteren

Formulierenbrigade
IJmuiden - Velsense minima met een inkomen tot 130
procent van de geldende bijstandsnorm kunnen via de gemeente Velsen een korting krijgen op hun zorgverzekering,
deze korting bedraagt 5 procent op de premie voor de basiszorgverzekering en 10 procent op de afgesloten aanvullende verzekeringen. Mocht u
niet zeker weten of deze korting op u van toepassing is,
neem dan contact op met de
Formulierenbrigade Velsen. De
consulenten van de Formulierenbrigade Velsen bekijken samen met u of u in aanmerking
komt voor deze korting en zullen vervolgens u helpen deze
aan te vragen. De Formulierenbrigade Velsen is gevestigd in
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, gebouw De Delta, Rijnstraat 2. Op werkdagen
zijn zij bereikbaar tussen 09.00
tot 17.00 uur op telefoonnummer 088-8876900 en via formulierenbrigadevelsen@socius-md.nl. Bij mensen die graag
hulp willen maar niet mobiel
zijn komt de Formulierenbrigade thuis.

Raadsvragen
over vergoeding
kinderopvang
Velsen - CDA, SP, LGV, CU,
PvdA, VL, GL en Beryl Dreijer
vragen het college van B&W
om opheldering over het afwijzen van aanvragen om een
tegemoetkoming in de kosten
van kinderopvang van mensen met een chronisch zieke partner. Mensen die een
chronisch zieke partner thuis
hebben, ontvangen geen kinderopvangtoeslag van het rijk
maar moeten zich wenden tot
de gemeente. De gemeente
kan vervolgens op basis van
een sociale of medische indicatie een tegemoetkoming in
de kosten voor kinderopvang
verstrekken. De gemeente Velsen weigert sommige van deze aanvragen echter, vermoedelijk omdat zij alleen naar het
gezinsinkomen kijken. Is het
gezinsinkomen hoger dan de
bijstandsnorm dan is er geen
recht op een tegemoetkoming.
Voor mensen met een chronisch zieke partner die niet
voor de kinderen kan zorgen,
kan dit echter leiden tot grote
problemen. Als de gemeente
hun aanvraag afwijst kunnen
zij nergens anders terecht voor
een tegemoetkoming in de
kinderopvangkosten. Daardoor
dreigen deze gezinnen tussen
wal en schip te raken. CDA,
SP, LGV, CU, PvdA, VL, GL en
Beryl Dreijer vragen het college van B&W of zij bereid zijn
om een bijdrage naar draagkracht te verstrekken.

Grote opkomst
veiligheidscongres
Regio - Op de avond van 22 november is er voor ondernemers
uit de IJmond een groots veiligheidscongres georganiseerd
met als titel: ‘Onderneem de
strijd tegen criminaliteit’. In totaal kwamen er ruim 200 ondernemers op dit congres af waarmee de noodzaak tot preventie
direct is aangetoond. Het congres in het Kennemer Theater in
Beverwijk -dat open stond voor
alle ondernemers uit de IJmondis georganiseerd door RPC Kennemerland, KvK Amsterdam,
Rabobank IJmond –Noord en
MKB-IJmond. Met de komst van
staatssecretaris Fred Teeven en
misdaadjournalist John van den
Heuvel hadden de organisatoren –mede dankzij trots sponsor
Rabobank- twee topsprekers in
huis met raakvlakken richting
het onderwerp.
Teeven ging tijdens zijn speech
vooral in op de landelijke maatregelen en subsidiemogelijkheden voor ondernemers om criminaliteit tegen en binnen hun
onderneming te voorkomen. De
staatsecretaris vertelde vooral in
te zetten op: ‘minder criminaliteit
en een prettiger, veiliger omgeving voor de ondernemer en zijn
klanten’. Van den Heuvel vroeg
–net als de workshopleiders later op de avond- vooral middels praktijkvoorbeelden en via
persoonlijke tips aandacht om
schade en fraude te voorkomen.
‘Skimmen, phishing en pharming. Criminele bendes innoveren continu. Het is van groot belang voor een ondernemer deze
nieuwe vormen van criminaliteit
te herkennen. Onoplettendheid
kan tot grote financiele schade

leiden’ aldus Van den Heuvel.
Interne criminaliteit kan voorkomen worden door preventieve organisatorische maatregelen, meer nog dan door technische maatregelen. ‘Meestgehoorde argument van stelend
personeel: het was te makkelijk’,
waarschuwde Maarten IJzermans van Hoffman bedrijfsrecherche de ondernemers.
Roel van der Wal, programmamanager van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing
(RPC) Kennemerland was blij
met de grote opkomst. ‘Met deze opkomst blijkt weer dat criminaliteit binnen het bedrijfsleven
op dit moment helaas een hot
item is waardoor veel ondernemers schade leiden’. Samenwerking en afstemming op dit gebied zoals binnen het RPC gebeurt is dan ook van groot belang!’
Volgens Gerik ten Berge, beleidsadviseur van de KvK, en Fabian Nagtzaam, Regiodirecteur
MKB Noord-Holland, tonen regionale criminaliteitscijfers aan
dat samenwerking tussen ondernemers en publieke partijen als gemeente en politie door
de opstart van een KVO-traject
of parkmanagement loont in de
aanpak van criminaliteit. ‘Onze beide organisaties zetten dan
ook in op dit soort private-publieke samenwerkingsconstructies (PPS) en wij blijven samen
met de ondernemers ons inzetten voor preventieve maatregelen tegen crimineel gedrag’,
zo sloten Ten Berge en Nagtzaam dit succesvolle initiatief tegen criminaliteit in het bedrijfsleven af.

Kerstmarkt in De Rank
IJmuiden - Op zaterdag 10 december vindt van 11.00 tot 16.00
uur een kerstmarkt plaats in de
Rank aan de Koningin Wilhelminakade. De opbrengst van deze kerstmarkt gaat naar het project HIV-AIDS bestrijding op
Oost-Java, Malang Indonesië.
De Stichting heeft een netwerk
in een straal van 150 kilometer
waarbinnen wordt gewerkt. De
medewerkers zijn voornamelijk
mensen die zelf te maken heb-

ben (gehad) met HIV. Zij werken lowbudget en hebben geen
directe inkomsten van kerk en
overheid.
Zoals u leest een geweldig doel
om te steunen. Dit kunt u doen
doormiddel van aankopen te
doen voor de kerst. Zij zorgen
voor leuke kramen met originele
handgemaakte kerstdecoraties.
En er is natuurlijk glühwein. En
wat dacht u van een kop heerlijke erwtensoep.

Velsen-Zuid - Afgelopen vrijdag heeft het Gymnasium Felisenum zich bij de laatste voorronde van het NK Debatteren voor
Scholieren 2011 geplaatst voor
de finale op 10 december in Leiden. Het debatteam behaalde de
zesde plaats en was daarmee
een van de elf beste scholen.
Debatrondes
In drie debatrondes debatteerden 36 scholen over integratieen asielbeleid, het minimumloon en kunst- en cultuursubsidies. Tijdens deze rondes moesten de leerlingen bewijzen dat zij
een plaatsje in de finale verdienden. Na deze drie rondes kregen
de acht beste scholen direct toegang tot de finale. Drie scholen
kregen een wildcard. Dit waren
de scholen die (op de acht beste
scholen na) de meeste sprekerspunten gekregen hadden.
De acht beste scholen waren (op
volgorde) Pius X College uit Almelo, Zernike College uit Haren,
Corderius College uit Amersfoort, St. Willibrord Gymnasium
uit Deurne, Montessorilyceum
Herman Jordan uit Zeist, Gymnasium Felisenum uit Velsen-Zuid,
Stedelijk Gymnasium Breda en
Willem Lodewijk Gymnasium uit
Groningen, De drie wildcards

gingen naar St. Ignatius Gymnasium uit Amsterdam, Twickelcollege uit Hengelo en Erfgooiers
Lyceum uit Huizen..
3 voorrondes
In totaal doen ruim honderd
middelbare scholen, verdeeld
over drie voorrondes mee aan
het NK Debatteren voor scholieren. De eerste twee voorrondes waren vrijdag elf november en achttien november. Deze voorrondes vonden allemaal
plaats op het Niftarlake College
in Maarssen. De finale op 10 december vindt plaats op de Universiteit Leiden.
Het NK Debatteren voor Scholieren wordt dit jaar voor het veertiende jaar op rij georganiseerd
door het Nederlands Debat Instituut.
Het Nederlands Debat Instituut
heeft als missie om het debatonderwijs in Nederland naar een
hoger niveau te tillen, onder andere door het organiseren van
landelijke debattoernooien in alle lagen van het onderwijs. Het
NK Debatteren voor scholieren
2011 wordt mede mogelijk gemaakt door SNS Reaal fonds,
Universiteit Leiden en Eigenwijzer.

DKV-jeugdnieuws
IJmuiden - Afgelopen zaterdag
won de F1 van DKV ruim van
OKV F3. Het team, dat pas sinds
deze zaal mee doet in de competitie won met 9-1. Het viertal
traint hard en dat kun je dan ook
zien aan de uitslagen.
De E2, het team dat sinds het
september bij elkaar is, gaat ook
steeds beter. Ze hebben dit zaalseizoen al twee keer gewonnen.
De meiden wonnen ditmaal met
3-1 tegen BEP E4.
De E1 gaat ook prima. Zij hebben al drie maal gewonnen en
staan dus bovenaan. De coaches
Nicole en Nicole zijn dan ook terecht trots op deze kinderen.
De C1, buiten ongeslagen kampioen is tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. Ze verloren met 6-3 van
WWSV C1.
De B1 speelde in de najaars-

competitie al tweemaal tegen
HBC B1. Deze wedstrijden gingen verloren. Zaterdag stond er
dan ook een gemotiveerd team
binnen de lijnen dat erg graag
wilde winnen. Na een spannende wedstrijd met mooie doelpunten van Maud, Bjarne en Denise
trok DKV aan het langste eind en
won het met 7-6 van HBC.
DKV heeft tegenwoordig een
Kangoeroeclub, waarbij kinderen van 3 tot 6 jaar alles leren over samen spelen en spelen met een bal. Gooien, rennen,
vangen, alles komt aan de orde.
Binnen enkele weken is de Kangoeroeclub al uitgegroeid naar
een club van meer dan 10 kinderen. Het is een groot succes met
enthousiaste leidsters en kinderen. Ook interesse? Kijk op www.
dkv-ijmuiden.nl of mail naar dkv.
ijmuiden@knkv.nl.
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Scouting St Radboud
gaat met z’n tijd mee

Kerstactie
in Winkelcentrum
Velserbroek
Velserbroek - Op zaterdag 10
december geven de winkeliers
van Winkelcentrum Velserbroek
op spectaculaire wijze het startsein voor de kerstinkopen. Tussen 12 en 16 uur wordt het winkelcentrum omgetoverd tot een
heus kerstsprookje, compleet
met rode lopers en een kersttreintje voor de kinderen. Ook
zijn er mooie prijzen te winnen met een speurtocht en is er
live kerstmuziek. In het midden
van Winkelcentrum Velserbroek
staan de hele middag drie pagodetenten. In een van de tenten
zal onder meer het Velsense koor
Cigale de muzikale begeleiding
komen verzorgen, terwijl in een
andere tent de hele middag dames klaarstaan om uw kerstcadeaus mooi in te pakken. Uiteraard zijn in de derde tent lekkere hapjes en glühwein te krijgen.
Door het hele winkelcentrum
heen leggen de winkeliers letterlijk de rode loper voor hun klanten uit, geflankeerd door de nodige kerstbomen. Daar blijft
het wat de sprookjessfeer betreft niet bij: alle kinderen kunnen met een kersttreintje door
dit winterwonderland heen rijden. Wel zo handig als er bij een
deel van de kerstinkopen geen
toeschouwers gewenst zijn. Ondertussen is er verspreid door
het winkelcentrum een geheime boodschap te vinden op posters in diverse etalages. Jong en
oud kunnen de puzzels van deze
speurtocht oplossen om de code te kraken. Onder iedereen die
de boodschap heeft begrepen
worden drie mooie kerstpakketten vol Velserbroekse lekkernijen
verloot. (foto: Peter Weijers)

Rijbewijs
ingenomen
IJmuiden - Op de Engelmundusstraat heeft de politie zaterdag om 02.30 uur een 28-jarige
man uit IJmuiden op zijn bromfiets aangehouden. Bij controle bleek dat de man zoveel had
gedronken (alcoholpromillage:
2,32) dat direct zijn rijbewijs is
ingenomen.

Santpoort-Noord - Scouting
heeft het imago nogal wat ouderwets te zijn. Bij scouting
denkt men toch met name aan
spoorzoeken en knopen leggen.
Maar niets is minder waar! Scoutingvereniging St Radboud is
haar tijd ver vooruit op de digitale snelweg. Hierbij hoort uiteraard een mooie en actuele website, maar in het huidige digitale tijdperk is er veel meer mogelijk. Afgelopen zomerkamp ontvingen de ouders al elke dag
twitterberichten van de staf. Zo
werd iedereen op de hoogte gehouden over de belevenissen en
avonturen van de kinderen. Hier
kwamen veel leuke reacties op.
Dit heeft Niels Stolp, webmaster binnen de vereniging, aangezet om nog actiever social media
te gaan inzetten. De vereniging
heeft nu ook google+, Hyves, Facebook, is te vinden op Scoutpedia, heeft een officiële venue op
Foursquare en heeft een eigen
app! Met deze app zijn de leden
altijd op de hoogte van de actuele agenda voor de komende drie
maanden. Scouting is dus ook
zeker van deze tijd!
Bent u ondertussen ook nieuwsgierig geworden? Volg de groep
op twitter via @radboudgroep of

bezoek www.scouting-radboud.
nl. Op de site vindt u leuke verhalen en foto’s van de activiteiten. Ook de geschiedenis wordt
in een modern jasje gestoken.
Op de site zijn enkele stukken
uit onze rijke geschiedenis te bewonderen. Heeft u ook nog oude foto’s, logboeken, programma’s of andere zaken ergens in
een hoekje op de zolder liggen?
De archivaris van St Radboud is
er erg in geïnteresseerd. U kunt
contact opnemen via de website.
Scouting St Radboud is al bijna
70 jaar een begrip in Santpoort,
maar nog steeds springlevend!

Ouderennieuws
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, woensdag en donderdag restaurant. Tussen 12.00
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond
11.45 uur) een 3-gangen a la carte menu. 6,- p.p.
Open tafel. Vrijdag 2 december: groentesoep, boerenkool
met worst en bitterkoekjesvla toe.
Woensdag 7 december: tomaten/
groentesoep, hutspot met rundvleesstew en seizoenvla toe. Vrijdag 9 december: aspergesoep, Pilaf met rijst en perziken, dessert
vruchtenvla. Kosten 6,-. 2 Dagen
voor de woensdag of vrijdag opgeven voor 12.00 uur bij de beheerder Gerard Schol.
Erwtensoepmaaltijd woensdag
14 december. Aanvang 12.00 uur.
Kosten 1,50.
Gezellige dag op zaterdag 10
december van 10.00 tot 15.00 uur.
Live muziek, Rad van Avontuur,
verloting, haringkraam, koffie met
gebak, soep van de dag en div.
belegde broodjes.
Kerstkienavond woensdag 14
december. Aanvang 19.00 uur,
zaal open 18.40 uur. Toegang 1,50
(incl. kopje koffie/thee, excl. kienkaartjes)0. Verkoop maandag 5
december vanaf 09.00 uur.

Ouderennieuws

Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Restaurant is geopend op maan-

dag en woensdag vanaf 11.30
uur kan men een maaltijdkeuze
doorgeven. De menukaart is vernieuwd. Kosten bedragen 6,50 euro voor een drie-gangen menu.
Vooraf reserveren niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 9 december: aspergesoep, braadworst, rode kool, aardappelen en vla met
vruchten toe. Aanvang 12.30 uur.
Kosten 6,-. Opgeven maandag van
11-12 uur. Dinsdag 13 december:
kip/kerriesoep, nasi, kipkarbonade en blanke vla met vruchten en
slagroom toe. Aanvang 17.30 uur.
Kosten 6,-. Opgeven donderdag 8
december tussen 11-12 uur.
Erwtensoepmaaltijd donderdag
8 december. Aanvang 12.00 uur.
Kosten 2,50. Opgeven niet nodig.
Hofstede thuisbioscoop vrijdag
9 december ‘White Christmas’.
Aanvang 19.30 uur. Kosten 2,- incl. koffie/thee en een hapje.
Kerst-in maandag 26 december.
Aanvang 12.00 uur. Kaarten zijn
nu verkrijgbaar aan het buffet.
Kosten 8 euro.
Expositie tot en met 5 februari van schilderclub De Boshoek.
Toegang gratis gedurende de
openingstijden.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat,
IJmuiden, 0255-562100.
Kerstbingo zondag 11 december. Aanvang 14.00 uur. Aanmelden woensdag 30 november tussen 10.00 en 12.00 uur. Info: 0255518888.

‘Jesu, meine Freude’
door Les Moucherons
Velsen - Kamerkoor Les Moucherons, onder leiding van
Antje de Wit, geeft twee concerten met een aantal mooie
werken van Buxtehude en
Bach, onder andere ‘Jesu, meine Freude’. Het eerste concert
is op zaterdag 10 december
om 20.00 uur in de Dorpskerk
in Santpoort georganiseerd
door de Stichting ‘Cultuur in de
Dorpskerk’. Het tweede concert
is op zondag 11 december om
15.00 uur in de Lutherse Kerk in
Haarlem. Vanwege de naderende Kerst, zingt Les Moucherons
onder andere een dubbelkorige
Advent-hymne van S. Scheidt
‘Nun komm, der Heiden Heiland’ én een feestelijke kerstcantate van D. Buxtehude voor
koor, strijkerensemble en basso continuo. Het concert wordt
ondersteund en instrumentaal
omlijst door Junko Sakakhibara (orgel), Wouter Wakker (contrabas) en een strijkerskwartet
bestaande uit (ex-)leden van
het Kennemer Jeugd Orkest

(Stijn Brinkman, Anna Barink,
Shanti Bolt en Arjun Ganguli).
Kamerkoor Les Moucherons
staat nu onder leiding van dirigente Antje de Wit. Het is een
redelijk ambitieus kamerkoor
met koorzangers uit Haarlem
en omgeving, waarin toegewijd
wordt gemusiceerd. Het afgelopen jaar zong het koor de bijzondere Mis van Stravinsky
met blazersensemble. Het komend jaar staat een jubileumconcert op het programma,
waarin een synthese wordt gezocht tussen koorzang, beeldende kunst en ruimtelijke regie. Kaarten à 12,50 euro zijn
te verkrijgen via www. lesmoucherons.nl, óf via koorleden óf
aan de zaal direct voorafgaand
aan het concert. Gaarne duidelijk aangeven of de kaarten
voor het concert in de Dorpskerk óf de Lutherse Kerk zijn.
De zaal en de kassa zijn een
half uur voor aanvang van het
concert geopend. (foto: Ben
Kruijsen)

Met korting naar
‘Submarine’ in WT
IJmuiden - Dinsdag 6 en
woensdag 7 december om 20.30
uur kunnen bezoekers van het
Witte Theater, Kanaalstraat 257
naar de film de film ‘Submarine’.
Oliver Tate is een pientere 15-jarige puber met een fantasievolle kijk op de wereld en met twee
doelen voor ogen. Allereerst wil
hij het wankele huwelijk van zijn
ouders redden, waarbij het wegwerken van de charmante buurman van essentieel belang is.
Ten tweede is hij van plan zijn
maagdelijkheid te verliezen. Bij
voorkeur aan klasgenoot Jordana, met als uiterste deadline zijn
naderende 16de verjaardag.

2,- KORTING

tegen inlevering van deze bon voor ‘SUBMARINE’ op 6 en 7
december 2011 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen
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Expo Marjon Bleeker
in Bibliotheek Velsen

Annelies
van Heck in
NH Zaken
Vrouwen
Velserbroek - Eens per jaar
verschijnt bij Rodi Media de
glossy Noord-Hollandse Zaken
Vrouwen. Het ‘verschijnsel’ zakenvrouw is kennelijk zeldzaam
genoeg om er een speciaal blad
mee te vullen. Het is een interessant blad geworden, boordevol verhalen over vrouwelijke ondernemers uit de provincie. Het blad is te vinden bij
de deelnemende ondernemers
en op op leestafels. Een van
de genoemde ondernemers in
het blad is Annelies van Heck,
sinds dertien jaar, eigenaresse van kapsalon Hair In in Winkelcentrum Velserbroek. Als je
in deze tijd een goedlopende
zaak hebt, moet je wel een goede ondernemer zijn. Annelies
doet dat op haar eigen wijze,
zo valt te lezen. ,,Ik maak van
mijn hart geen moordkuil, mensen weten wat ze aan me hebben.’’ Wel weet Annelies haar
grenzen te trekken. Zo gaat ze
regelmatig op vakantie en is
ze in haar vrije tijd lekker aan
het sporten, want ontspannen
is ook belangrijk voor haar. In
Hair In heerst dan ook dezelfde
ontspannen, hoewel professionele sfeer. Voor een goed kapsel en een gezellig praatje, is
Hair In dan ook een aanrader.
En u kunt er ook nog de glossy
Noord-Hollandse Zaken Vrouwen lezen.

Jubilarissen bij VV Vogelvrienden Fauna Felisena
IJmuiden - Bij de start van de
vogeltentoonstelling van VV Vogelvrienden Fauna Felisena, vrijdagavond, waren de afgevaardigde en secretaris van de Velser Gemeenschap, Ton Kaam, en
wethouder Wim Westerman aanwezig.
Bij de Vogelvrienden vierden
vijf jubilarissen hun lidmaatschap van de NBvV. De jubilarissen met 25 jaar lidmaatschap
zijn: Jan Verdikt, Willem Snijder
en Dick Timmermans. Voor Fred
van Amerongen en Willem van
Opbergen ging het zelfs om een
40-jarig lidmaatschap. De bijbehorende speldjes werden opgespeld door de wethouder en natuurlijk werd er druk gespeecht.
Twee zilveren jubilarissen waren
afwezig vanwege hun gezondheid, mevrouw Timmer en de
heer Staal.

Daarna volgde de opening van
de tentoonstelling met 250 vogels van verschillend pluimage,
van postuurkanarie, goulds, sijzen, bourken, agapornissen en
nog veel meer soorten. De keuring op leidde tot de volgende
resultaten: Algemeen Kampioen
Bondskruis: Willem Snijder; Algemeen Groepskampioen cultuur: Willem Snijder; Algemeen
Groepskampioen tropen: Peter
de Graaf; Algemeen Groepskampioen kromsnavels: Rob van Opbergen; Algemeen Groepskampioen postuurkanarie: Ben Mense; Algemeen Groepskampioen
OEK: Willem van Opbergen.
Tijdens de openingen op aterdag en zondag werd de tentoonstelling flink bezocht. Zondagmiddag na vieren namen de
deelnemers hun vogels weer
mee naar huis.

Lichtjesfeest IJmuiden
in aanloop naar kerst

Aanrijding
onder invloed

Regio - Vorige week donderdag omstreeks 00.50 uur zagen politieagenten op het Verwulft in Haarlem een auto tegen een lantaarnpaal aanrijden.
Bij ondersoek bleek de bestuurder, een 49-jarige IJmuidenaar,
onder invloed van alcohol. Hij
weigerde enige medewerking
aan het onderzoek en is overgebracht naar het politiebureau.
Zijn rijbewijs is ingevorderd en
er wordt proces-verbaal tegen
hem opgemaakt.

IJmuiden - Op vrijdagavond 9
december zal er voor het eerst
een Lichtjesfeest worden georganiseerd door Winkeliersvereniging Stadscentrum IJmuiden.
De organisatie wil een uniek en
sfeervol feest in en rondom het
winkelcentrum van IJmuiden
neerzetten. Het Lichtjesfeest zal
in het teken staan van kerst en
de kerstgedachte.
Het feestje begint rond 18.15 uur
met het verzamelen van de kinderen om vanaf Velserhof met
een lampionnenoptocht richting
Plein 1945 te vertrekken onder
leiding van het dweilorkest van
de IJmuider Harmonie. Het vertrek vanaf het Velserhof zal rond
half 7 plaatsvinden. Misschien
heb je je mooie lampion nog bewaard van St. Maarten of wil/
kan je zelf nog een hele mooie
knutselen.
Voor de kinderen die geen lampion meer hebben, kunnen deze
gratis (zolang de voorraad strekt)
ophalen bij Mara Home Decorations op Plein 1945 of DNM Fashion op de Lange Nieuwstraat.
De Winkeliersvereniging hoopt
natuurlijk op een grote opkomt
van de kinderen en hun ouders.

Aankomst op Plein 1945 is rond
18.45 uur. Het officïele programma start daar omstreeks 19.00
uur. Het concertorkest van de
IJmuider Harmonie zal hierbij
sfeervolle kerstmuziek ten gehore brengen en de organisatie hoopt natuurlijk dat het publiek lekker inhaakt met de samenzang.
De jazzballetmeiden van Ben
Rietdijk Sport treden op met een
spetterende kerstdans die ze
speciaal hebben ingestudeerd
voor deze avond. De Velsense
jonge talenten Madeleine Ruijter
en Nando Koridon zullen deze
avond een aantal mooie kerstnummers ten gehore brengen.
Uiteindelijk zal burgemeester
Franc Weerwind het sein geven
om de verlichting van de grote
kerstboom op Plein 1945 te ontsteken. Het einde van het programma is omstreeks 20.00 uur.
De presentatie van deze unieke
Lichtjesavond is in handen van
Mark Moreels.
Alle ingrediënten zijn aanwezig om deze avond tot een zeer
sfeervol festijn om te toveren.
Meer informatie op www.stadscentrumijmuiden.nl

IJmuiden - In de maand december exposeert Marjon Bleeker
een serie Amsterdamse straatfoto’s in Bibliotheek Velsen. Bijzondere aandacht is er in de fototentoonstelling voor fietsers in
de stad. Van een haastig de hoek
omslaande man op opoefiets tot
een met winkeltassen bepakte
bellende meid. En dat alles in het
prachtige en herkenbare decor
van de grachten, straten, stegen
en pleinen van onze hoofdstad.
De IJmuidense Marjon Bleeker is
aangestoken met de liefde voor
het fotograferen tijdens een cursus op de FotoVakSchool in Amsterdam. Zij verloor haar hart aan
de stad die de grootste inspiratiebron voor haar kleuren- en
zwart-witfoto’s zou gaan vormen.
De afgelopen jaren is zij heel veel
in de hoofdstad te vinden, altijd
met haar camera in de aanslag.
Niet alleen in haar woonplaats
IJmuiden, maar ook in de hoofdstad zelf is de straatfotografe inmiddels geen onbekende meer.
Zo zijn er in het Amsterdamse
stadsarchief elf foto’s van haar
hand opgenomen, die tevens
zijn tentoongesteld tijdens de
Amsterdamse Museumnacht in
2009. De Amsterdamse televisie-

zender AT5 maakt regelmatig gebruik van de foto’s en er is zelfs
al een memoryspel op de markt
dat door haar gefotografeerde
fietsbellen bevat. Een bijzondere functie hebben Marjons foto’s van Amsterdamse fietsers in
het Amerikaanse Portland, waar
deze worden getoond in lezingen ter promotie van het recreatieve fietsen in de stad. De expositie is de gehele maand december te bezichtigen tijdens de reguliere openingstijden van Bibliotheek Velsen.

63ste editie Sinterklaastoneel

OTK speelt ‘Koning
van Katoren’
Velsen - Als Sinterklaas in het
land is begint het bij de kinderen
van de openbare basisscholen in
Velsen weer te kriebelen. Niet alleen omdat de Sint zoveel mooie
cadeaus en lekkers mee brengt
maar ook omdat het dan al weer
bijna tijd is om naar de Stadsschouwburg Velsen te gaan voor
het traditionele Sinterklaastoneel
van de Onderwijzers Toneelvereniging Kennemerland. Dit jaar
wordt ‘Koning van Katoren’ gespeeld op 29 en 30 november en
1 en 2 december, aanvang 19.30
uur.
De juffen en meesters zijn sinds
augustus weer druk aan het repeteren voor de inmiddels 63ste
(!) voorstelling. Dit jaar spelen zij
‘Koning van Katoren’, oorspronkelijk geschreven door Jan Terlouw. OTK-regisseur Bram Bart,
bij het grote publiek vooral bekend als de stem van Bob de
Bouwer en de stem Bram op de
TomTom, heeft speciaal voor de
toneelspelende onderwijzers het
boek van Terlouw uit 1971 bewerkt tot een eigentijdse toneelversie. Hierdoor is het niet alleen
erg leuk voor kinderen maar is er
een versie ontstaan die ook ouders, opa’s en oma’s en andere
toneelliefhebbers zal aanspreken. ‘Koning van Katoren’ gaat
over de 17-jarige Stach die koning van Katoren wil worden.
Sinds de dood van de vorige ko-

ning is er nog nooit een opvolger gekomen. Zes zure ministers
zijn al zeventien jaar zogenaamd
opzoek naar een nieuwe koning.
Dan vraagt Stach wat je eigenlijk
moet doen om koning te worden.
De 7 opdrachten die de ministers voor hem bedenken blijken
haast onhaalbaar! Zal Katoren
ooit een nieuwe koning krijgen?
De kinderen van de openbare
basisscholen en hun juffen en
meesters hebben inmiddels een
uitnodiging gekregen om naar
dit stuk te komen kijken. Wilt u
ook genieten van ‘Koning van
Katoren’? Bestel dan tijdig uw
kaarten (slechts 7,50 euro per
stuk). Deze zijn verkrijgbaar via
de geheel vernieuwde website
van de Stadsschouwburg Velsen:
www.stadsschouwburgvelsen.nl
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Vrijdag Telstar-Sparta

Poortvliet blikt vooruit

Onderlinge
wedstrijden bij
Jeugdbrandweer
Velsen - Zaterdag heeft de
Jeugdbrandweer Kennemerland
zijn onderlinge wedstrijden gespeeld. Aan de wedstrijd deden de
ploegen mee van Velsen, Beverwijk, Badhoevedorp, Nieuw Vennep, Rijsenhout, Heemskerk, Zwanenburg, en Lisserbroek. De organiserende brandweerpost Heemskerk had zowel een aspirantenbaan als een junioren baan uitgezet in staalconstructiebedrijf de
Groot BV aan de Ambachtsring te
Heemskerk. Het scenario was dat
door onbekende oorzaak er een
brand was ontstaan in een magazijn. Binnen in het bedrijf was
het zoeken naar een brandhaard
in het magazijn en een uitbreiding
van die brand naar een daarachter gelegen wasruimte. De eerste straal moest op de brand in
het magazijn worden ingezet en
de tweede op de uitbreiding in de
wasruimte. De wisselbeker voor
beste bevelvoerder werd uitgereikt door wedstrijdvoorzitter Sander Kortekaas, en de prijzen voor
de ploegen door regionaal commandant Frans Schippers. Bij de
junioren was de eerste plaats
voor de ploeg van Beverwijk en
de tweede plaats voor Heemskerk. De eerste plaats op de aspirantenbaan was voor de ploeg van
Velsen 2, de tweede plaats voor
Beverwijk en de derde plaats voor
Lisserbroek. De wisselbeker beste bevelvoerder werd gewonnen
door Bas Idema van Velsen (zie
foto) (foto: leo Tillmans)

Beroving
Regio - De politie onderzoekt
een tasjesroof die dinsdag is gepleegd op de Laan der Nederlanden in Beverwijk en komt graag
in contact met getuigen. Van een
61-jarige Beverwijkse, die op de
kruising met de Italielaan overstak, werd omstreeks 18.05 uur
door een voorbijrijdende fietser
de schoudertas afgerukt door
een jongen op een fiets. Hij fietste weg in de richting van de Rubiconstraat. Signalement van de
verachte was tussen de 16 en 20
jaar, iets gedrongen popstuur,
lengte ongeveer 1.60 meter lang,
donkere kleding met muts op.

Het is altijd mooi om u hier iets
te mogen vertellen na een gewonnen wedstrijd. De wedstrijd
en de winst tegen AGOVV hebben ons goed gedaan. Het is
een enorme ruggensteun voor
de ploeg die hunkerde naar een
overwinning na een flink aantal
tegenvallende resultaten. Het
heeft behoorlijk lang geduurd
maar het is erg belangrijk dat
de jongens er altijd het vertrouwen in gehouden hebben. Dit
betaalde zich in Apeldoorn eindelijk uit. Het is nu belangrijk dit
vertrouwen mee te nemen naar
de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam.
Ik hoop vrijdag over een grotere selectie te beschikken dan
de afgelopen wedstrijden. Jergé
Hoefdraad zal terugkeren van
zijn schorsing van twee wedstrijden. Daarnaast heb ik goede hoop dat Raymond Fafiani weer aan zal sluiten en zijn
waarde kan bewijzen. Of Anthony Correia er bij zal zijn is moeilijk te zeggen. We hopen dat hij
deze week aan zal sluiten bij de
groep. De tijd zal het leren.
Sparta is de laatste weken bezig
met een goede reeks. De laatste
nederlaag dateert alweer van
meer dan een maand geleden.
Tegen FC Eindhoven speelde zij
ongelukkig nog gelijk, terwijl zij
in Apeldoorn enorm wisten uit
te halen tegen AGOVV: 0-6. Wij
zijn gewaarschuwd en zullen er
alles aan doen een goed resultaat weg te slepen.

De motivatie is ongelooflijk
groot. We hebben drie voetballers die bij Sparta onder contract hebben gestaan, zij staan
te trappelen om het op te nemen tegen hun oude club. Het
vertrouwen van vrijdag hopen wij terug te zien in de wedstrijd van vrijdag. De groep oogt
enorm scherp en hongerig.
Wij willen er met zijn allen een
mooie wedstrijd van maken.
Tegenover de supporters zijn
wij het toch ook verschuldigd
een goed resultaat neer te zetten. Bezoekers die keer op keer
aanwezig zijn, maar de laatste
weken amper hebben kunnen
genieten. Wij willen iedereen laten zien waar we toe in staat
zijn. Uw steun hierbij is niet te
onderschatten!
Jan Poortvliet

Bruidsfeest met knipoog
IJmuiden - Annelies van Heck
bekeek onlangs haar gedragen
bruidsjapon en dacht ‘Wat zal
ik daar eens mee doen?’ Vervolgens bedacht ze hiervoor een
zeer fantasievolle functie: een
bruidsfeest.
Kennelijk was Annelies niet de
enige bruid met een bruidsjapon in haar kast, want er kwamen zaterdag wel 35 bruiden
op haar feestje in Perron aan
Zee. Maar ook de ‘bijbehorende’
bruidegommen hesen zich in het
pak. Al kostte dat voor sommige feestgangers wel wat moeite.
Dan was het zaak om naar Greet

IJmondpopprijs
2012 weer van start
Regio - Met de sensationele finale van de editie 2011 nog vers
in het achterhoofd is de organisatie van de IJmondpopprijs alweer druk in de weer met de
voorbereidingen voor 2012. De
belangrijke boodschap op dit
moment is dat bands zich vanaf
1 december kunnen aanmelden
via de website www.ijmondpop.
nl. De aanmeldingsperiode duurt
tot 23 januari. Er zijn wel enkele
criteria waar bands aan moeten
voldoen: zo moeten ze afkomstig
zijn uit de regio IJmond (Velsen,
Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest
of Castricum). Ook is een vereiste
dat de bands eigen werk spelen.
Jonge, aanstormende bands krijgen voorrang bij de selectie. Er is
plek voor 18 bands. De voorrondes zullen plaatsvinden in Beverwijk, Velsen en Heemskerk op 10
maart, 24 maart en 7 april. De finale vindt traditiegetrouw plaats
op Koninginnenacht, 29 april. Het

doel van de wedstrijd is om jonge bands een kans te geven zich
te profileren op een professioneel podium. En met de te winnen prijzen krijgen bands de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen op verschillende gebieden binnen hun muzikale ambities. Er zijn bij de vijfde editie van
de IJmondpopprijs weer fantastische prijzen te winnen. Tijdens
de finale op zondag 29 april kunnen finalisten de volgende optredens in de wacht slepen: optredens op Beeckestijnpop hoofdpodium, Beeckestijnpop Oxypodium, het Young Art Festival, het
Koninginnefeest van Café Camille en in de Nozem en de Non.
Daarnaast is er ook nog twee
maal studiotijd te winnen. Alle
reden voor bands om zich aan te
melden dus! Bands krijgen na 23
februari te horen of ze geselecteerd zijn. Zie ook www.ijmondpop.nl.

Verkleed te gaan voor een beter
passend kostuum. In Perron aan
Zee was de zaal feestelijk aangekleed. En natuurlijk was er ook
muziek, van een dj en Dennis
Sintenie. De laatste vond het nodig dat alle ‘echtparen’ opnieuw
het ja-woord aan elkaar gaven.
Dat gebeurde uiteraard met veel
gelach. Een van de mannen had
zich als bruid verkleed, hilarisch
natuurlijk. Helemaal toen hij
ook nog zijn bruidsboeket ging
gooien. De al dan niet kersverse bruidsparen kunnen in ieder
geval terugkijken op een fantastisch themafeest.

De Ark wint scholentoernooi dammen
Velsen - In een zeer spannende
race tussen De Beekvliet en De
Ark, waar het ene moment Beekvliet bovenaan stond en het andere moment De Ark trok uiteindelijk De Ark toch aan het langste
eind. De scholen eindigden gelijk,
maar de Ark had net twee weerstandspunten meer. Derde werd
Vuurtoren-West. Bij de Ark speelt
DCIJ-clubkampioen Martijn Vis

die dan ook algemeen topscorer
werd met 15 punten uit 8 wedstrijden. In totaal deden 12 teams
mee in de Burgerzaal van de gemeente Velsen. De beker werd
uitgereikt door de sportwethouder Anette Baerveldt. De winnende scholenteams gaan verder in
de provincie en als ze zich plaatsen landelijk voor de finale in het
kampioenschap van Nederland.
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Voordelig zwemmen
Om alle kinderen van zwemmen te
laten genieten, organiseert zwembad De Heerenduinen in de dure
decembermaand een speciale actie. Per gezin heeft één kind gratis

toegang, mits deze begeleid wordt
door een volwassenen. Deze actie
geldt voor de weekenddagen en de
1e week van de kerstvakantie. Zie
ook www.zwembadvelsen.nl.

Van drempel naar partner
Wethouder Arjen Verkaik van
Economische Zaken kreeg op 24
november het ‘Bewijs van Goede
Dienst’ uit handen van horecaondernemer Remco Glas. Dit is een
instrument waarmee gemeenten
de dienstverlening richting ondernemers kunnen verbeteren.
Aan de hand van een nationaal
normenkader, opgesteld door
het MKB-Nederland, VNO-NCW
en diverse Nederlandse gemeenten, is de kwaliteit van de Velsense dienstverlening gemeten.
Onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat de administratieve lasten in Velsen lager
zijn dan de landelijk norm. Een ander pluspunt is dat Velsen haar informatievoorziening richting ondernemers goed op orde heeft. Wat beter kan is onder meer het tijdig afhandelen van aanvragen en de telefonische bereikbaarheid. Volgens wethouder Verkaik wil Velsen zich met
‘Bewijs van Goede Dienst’ waar mogelijk meer met ondernemers meedenken en de onderlinge relatie verbeteren. Hij verwoordde het aldus:

‘De gemeente is geen drempel maar
een partner.’
Tapontheffing
Als Velsense ondernemer en tevens
sectorvoorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, reikte Remco
Glas het ‘Bewijs van Goede Dienst’
uit aan wethouder Verkaik met de
aansporing de ingeslagen weg voort
te zetten. Remco Glas is eigenaar
van café-restaurant Loeca en heeft
meegewerkt aan het onderzoek. Mede namens collega-horecaondernemers deed hij de gemeente Velsen
suggesties voor een betere dienstverlening. Groot was zijn verassing
dat hij zijn voorstel om tapontheffingen voor een periode van vijf jaar te
verlenen, gehonoreerd zag.
Remco Glas kan gerust zijn. De gemeente Velsen gaat op de ingeslagen weg voort. De verbeteringen die
uit het onderzoek naar voren komen,
worden opgepakt en over twee jaar
volgt een tweede onderzoek. Dan
moet blijken of de tevredenheid van
ondernemers verder is toegenomen.
(foto: Gemeente Velsen)

Concordiastraat Velsen-Noord

Voetgangers- en fietsersbrug
Fietsers en voetgangers in Velsen-Noord kunnen voortaan veilig van het Wijkeroogpark naar
het dorp komen via de brug over
de Velsertunnel / A22.
Op 18 november 2011 is de fiets- en
voetgangersbrug over de Velsertunnel / A22 opengegaan voor het verkeer. De brug verbindt de oostzijde van Velsen-Noord met de woonkern. Nu kunnen fietsers en voetgangers veilig vanuit het Wijkeroogpark
naar het dorp komen. Tot voor kort
moesten zij – ter hoogte van de tunnel – gebruik maken van de versmalde rijbaan, die druk bereden wordt

door het vrachtverkeer.
De brug is een onderdeel van de
hoofdfietsroute in Velsen-Noord.
Op verzoek van de bewoners kunnen ook voetgangers er gebruik van
maken; deze aanpassing is opgenomen in het programma Frisse Wind
in Velsen-Noord. De voetgangersstrook is smal; een bredere strook
was technisch niet mogelijk.
Voor fietsverkeer naar het bedrijventerrein Grote Hout wordt in de
toekomst nog een extra aansluiting
op de Concordiastraat gerealiseerd.
(foto: Gemeente Velsen)

Rijkswaterstaat opent
spitsstrokendossier
Rijkswaterstaat heeft een digitaal dossier geopend over
spitsstroken. Bezoekers vinden er informatie en beelden
over het gebruik, de werking
en de veiligheid.
Spitsstroken helpen bij de doorstroming van het verkeer –
dat is de mening van de meeste weggebruikers. Noord-Hol-

land heeft er vijf: op de A9, A1,
A6, A4 en A10. Rijkswaterstaat
krijgt er vaak vragen over. Daarom is er nu een digitaal dossier
voor gemaakt, met video’s, foto’s, achtergrondinformatie en
de meest gestelde vragen over
het gebruik, de werking en de
veiligheid van spitsstroken. Zie
ook
www.rijkswaterstaat.nl/
spitsstroken.
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Vrijwilligerswerk:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Adres

Ondernemersloket

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

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

Klant Contact Centrum/Receptie

Meldingen Openbare Ruimte

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

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

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

Wat te doen bij een verstopping?

KCC/WMO-loket

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

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

Belastingen/Invordering

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

HVC

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

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

Burgerzaken

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

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

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

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

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

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

Voor vragen over:

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

Brandweer Kennemerland, post Velsen

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

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

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

- wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord;
IJmuiden-Zuid; Driehuis
- wethouder Baerveldt: Velserbroek
- wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk;
IJmuiden-West
- wethouder Te Beest: Santpoort-Noord;
Velsen-Noord
- wethouder Westerman: Santpoort-Zuid;
Velsen-Zuid
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Raadsplein 8 december 2011

Verkeersmaatregel

Bekendmaking

Donderdag 8 december 2011 vanaf 19.30 uur
vergadert de gemeenteraad weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
hebben besloten:

Voorbereiding wijziging Verordening Leerlingenvervoer

De agenda voor de Carrousel is als volgt:
Raadzaal

Sessie 1
19.30 - 21.00 uur Ontwikkelrichting kadeterrein
Grote Hout
Commissieruimte 1

Sessie 2
19.30 – 21.00 uur Groencompensatie Jongeren
Ontmoetingsplek Valckenhoeﬂaan
Commissieruimte 2

Sessie 3
19.30 – 21.00 uur Voeren van een Kerntakendiscussie
–of heroverwegingsdiscussie
Raadzaal

Sessie 4
21.30 – 22.30 uur Wijziging / aanpassing Parkeerverordening 1993 (verordening op
gebruik van parkeerplaatsen)
Inspreken tijdens de carrousel:

Over de sessies 1, 2 en 4 kan worden ingesproken.
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag
7 december 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel.
(0255) 567 502 of via email: griffier@velsen.nl
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan
ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien
deze tijdig is ingeleverd - dat kan via email: griffier@
velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering
naar de raadsleden doorgestuurd.
Het raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken
bekijken via de website www.velsen.nl
Op de website en bij de receptie evenals de bibliotheek van IJmuiden en Velserbroek, treft u een
Nieuwsbrief uit het Raadsplein aan waarin een aantal
onderwerpen wordt toegelicht.
U kunt deze Nieuwsbrief ook thuis ontvangen via
de e-mail. U kunt zich hiervoor aanmelden op
raadsplein@velsen.nl
Vergadering Rekenkamercommissie

Dinsdag 6 december 2011 vanaf 19.30 uur vergadert
de Rekenkamercommissie in commissieruimte 1 op
het Stadhuis.
Als u de vergadering wilt bijwonen, dan kunt u zich
tot uiterlijk dinsdag 6 december, 16.00 uur aanmelden
bij de Griffie, tel. (0255) 567 502 of via email:
griffier@velsen.nl .
1 Opening en mededelingen
2 Bespreking bestuursletter 2011
3 Overzicht aanbevelingen
4 Rondvraag en sluiting.

- een parkeerverbod in te stellen langs de westelijke
zijde van het Moerbergplantsoen, door middel van
het plaatsen van borden E01 zoals bedoeld in bijlage
1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- aan beide zijden van het Moerbergplantsoen een
verplicht ﬁetspad in te stellen door middel van het
plaatsen van borden G11 zoals bedoeld in bijlage 1
van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990;
- voorrangskruispunten in te stellen op de doorsteken van het ﬁetspad aan de westelijke zijde van
het Moerbergplantsoen ter plaatse van de Stephensonstraat en de Torricellistraat, waarbij het ﬁetsverkeer op de doorsteken voorrang moet verlenen
aan het verkeer op het Moerbergplantsoen, door
middel van het aanbrengen van haaientanden zoals
bedoeld in artikel 80 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het plaatsen van de
borden B6 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) aan te
leggen op het zuidelijk deel van het Moerbergplantsoen, ter plaatse van de rotonde Planetenweg/Lange
Nieuwstraat, door middel van het aanbrengen van
strepen op het wegdek zoals bedoeld in artikel 49 lid
2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het plaatsen van borden L02 zoals
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) aan te
leggen op het oostelijk deel van de Planetenweg, ter
plaatse van de rotonde Planetenweg/Lange Nieuwstraat, door middel van het aanbrengen van strepen
op het wegdek zoals bedoeld in artikel 49 lid 2 van
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990 en het plaatsen van borden L02 zoals bedoeld
in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- een voorrangskruispunt in te stellen tussen het
Moerbergplantsoen en de ontsluitingsweg van de
parkeerplaatsen, ter hoogte van het Moerbergplantsoen huisnummers 151 t/m 197, waarbij het verkeer
op de ontsluitingsweg van de parkeerplaatsen voorrang moet verlenen aan het verkeer op het Moerbergplantsoen door middel van het vormgeven van
een inritconstructie;
Mogelijkheid van bezwaar
Door belanghebbenden kan tegen het bovenstaande
besluit ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk bezwaar worden gemaakt.
Het bezwaar dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden.

Burgemeester en wethouders van Velsen maken
bekend:
Dat een wijziging van de Verordening Leerlingenvervoer in voorbereiding is; en dat de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure, van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing is op het
concept van de te wijzigen verordening.
De kern van de wijziging is dat afstand tussen woning
en school ten minste 6 kilometer dient te bedragen,
wil er eventueel leerlingenvervoer toegekend worden.
Volgens de huidige verordening is deze afstand 2 kilometer voor het vervoer naar de speciale scholen voor
basisonderwijs; 2 kilometer voor scholen voor speciaal basisonderwijs en 4 kilometer voor scholen voor
speciaal voortgezet onderwijs.
Ter inzage legging

Van 1 december 2011 tot en met 12 januari 2012 ligt
de conceptverordening ter inzage bij de publieksbalie
in het stadhuis.
Het concept is ook in te zien via de website van de
gemeente Velsen.
Kenbaar maken zienswijze

Belanghebbenden, zijnde ouders van leerlingen die
momenteel of in de toekomst van het leerlingenvervoer gebruik maken en scholen waarvan leerlingen
gebruik maken van het leerlingenvervoer, kunnen een
zienswijze kenbaar maken tot en met 12 januari 2012.
U kunt dit schriftelijk doen via een brief aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden. Uw zienswijze dient te zijn voorzien van uw naam en adres, de datum, het onderwerp
waarop uw zienswijze betrekking heeft en de redenen
van uw zienswijze. Indien de zienswijze mondeling
kenbaar gemaakt wil worden dan kunnen belanghebbenden een afspraak maken via het Klant Contact
Centrum, tel 140255.

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 19 tot en met
25 november 2011 de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De
datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit,
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: (0255) 567 424.
w11.000718

w11.000717
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
w11.000716

Cruiseboulevard ong. IJmuiden
het oprichten van een cruise terminal
aan de IJmondhaven (21/11/2011)
van Dalenlaan 171 Santpoort-Zuid
wijziging gebruik bedrijfspand tot
winkel (21/11/2011)
Hoﬂaan 1 Velsen-Noord
het kappen van een iep (21/11/2011)

Mededelingen

1 december 2011
w11.000720

w11.000719

w11.000725

w11.000724

w11.000723

w11.000722
w11.000721

w11.000729

w11.000728

w11.000726

Griftstraat 16 IJmuiden
het kappen van een boom
(22/11/2011)
Spitsaak 93 Velserbroek
vergroten garage en wijzigen zijgevel
(22/11/2011)
Koningin Wilhelminakade 7 IJmuiden
het plaatsen van een dakkapel
(23/11/2011)
Halkade 9 IJmuiden
toevoegen van kelderruimte aan bestaand gebouw (23/11/2011)
Fregat 41 Velserbroek
het plaatsen van een hekwerk om een
dakterras (23/11/2011)
Hofdijklaan 84 Driehuis
het kappen van een boom (23/11/2011)
Minister van Houtenlaan 16 VelsenZuid
het kappen van een boom (23/11/2011)
Heerenduinweg/IJmuiderslag ong.
IJmuiden
het verplaatsen van een kunstwerk
(25/11/2011)
Herculesstraat 22 IJmuiden
het plaatsen van een dakkapel
(25/11/2011)
Gurvenlaan 11 IJmuiden
het kappen van een boom (25/11/2011)

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op
grond van artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de
volgende aanvragen dienen te beslissen verlengd met
zes weken:
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Ontwerpbesluiten
Ontwerpbesluit tot wijziging bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in het kader van de Wet ruimtelijke ordening voornemens zijn het bestemmingsplan Driehuis
en Velsen-Zuid te wijzigen voor het perceel:
W11.000391

Da Costalaan 5 Driehuis
wijziging van de bestemming
“Gemengd” naar “Wonen”

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de aanvraag
omgevingsvergunning te verlenen voor:

w11.000638

Amsterdamseweg 44 Velsen-Zuid
het plaatsen van een uitbouw over 2
verdiepingen (achterzijde) en 2 dakkapellen (voorzijde) (29/09/2011)
Louise de Colignylaan 19 SantpoortZuid
het aanbrengen van nieuwe kozijnen
en een zinken dak, het kappen van 1
eik en het slopen van de bestaande
erker en een deel van het dakvlak
(05/10/2011)

Verleende omgevingsvergunningen-reguliere
procedure

w11.000495

w11.000517

w11.000533
W11.000493

Hoofdstraat 236 Santpoort-Noord
het plaatsen van een buitentrap en
wijzigen indeling

Bovenstaande ontwerpbesluiten liggen gedurende 6
weken ter inzage bij de afdeling publiekszaken van 2
december 2011 tot 13 januari 2012.
Gedurende de termijn van inzage kan een ieder
schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen
of kenbaar maken bij de afdeling Publiekszaken,
werkeenheid vergunningen, (Postbus 465, 1970 AL
IJMUIDEN), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
Uw zienswijze dient te zijn voorzien van uw naam
en adres, de datum, het ontwerpbesluit waarop uw
zienswijze betrekking heeft en de redenen van uw
zienswijzen

Besluiten
w11.000627

bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat
de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend.
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de
volgende besluiten genomen (de datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten
gedurende zes weken na de dag van verzending van
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en wethouders van
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD).In spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector

w11.000555

w11.000556

w11.000591

w11.000631

w11.000635

w11.000644

Heerenduinweg 41 IJmuiden
uitbreiding basisschool CBS Het
Kompas-Oost (23/11/2011)
Frogerstraat 6a en 6a rd IJmuiden
het renoveren van een gemeentelijk
monument (23/11/2011)
Rijksweg 116 Velsen-Zuid
aanvraag brandveilig gebruik landgoed Waterland (28/11/2011)
Wijk aan Zeeerweg ong. IJmuiden
het oprichten van een woonzorgcomplex met 14 appartementen
(16/11/2011)
Wijk aan Zeeerweg ong. IJmuiden
het oprichten van een appartementencomplex met 24 appartementen
en onderliggende garage (16/11/2011)
Duin en Kruidbergerweg 1 Driehuis
het plaatsen van een buitentrap
en wijzigen indeling hoofdgebouw
(28/11/2011)
Velserduinweg 298 IJmuiden
het plaatsen van een scootercube
(24/11/2011)
Louise de Colignylaan 30 SantpoortZuid
het kappen van een den (24/11/2011)
Kerkerinklaan 63 Santpoort-Noord
het kappen van een conifeer (28/11/2011)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV
de volgende vergunning verleend voor het organiseren van een evenement:
i11.010683

zone 3 strand IJmuiderslag IJmuiden
Open NK landboard (24/11/2011)

