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Scholieren naar Den Haag
Driehuis - De examenkandidaten van de Duin en Kruidberg mavo zijn eind november naar de Tweede Kamer
geweest.
In Den Haag kregen de leerlingen die zowel Geschiedenis als
Maatschappijleer in hun pakket
hebben verdere uitleg over onder andere hoe ons land wordt
bestuurd, wie daar allemaal over
beslissen en waarvoor we nou
eigenlijk stemmen. Dit was in de
klas al uitgebreid besproken zodat de leerlingen goed voorbereid waren. Zij werden in groepen verdeeld zodat niet iedereen
elkaar voor de voeten liep.
De leerlingen met geschiedenis
in hun pakket kregen het nodige te horen over de ontstaansgeschiedenis van het Binnenhof
en de Tweede Kamer. Direct na
aankomst werd er een korte introductie gegeven waarna er een
DVD werd afgespeeld waar vragen over beantwoord werden.
Bij ieder goed antwoord kregen
leerlingen als beloning 1 cent en
wie aan het einde van de dag de
meeste eurocenten bezat kreeg
een verrassing uitgereikt.
Hierna gingen de leerlingen met
z’n allen naar buiten voor een
stukje historie over de belangrijkste momenten en gebeurtenissen op en rond het Binnenhof. Na een pauze moest ieder-

Fax: 0255-518875

Groenrijk Santpoort

Biezenweg 70 s 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Iedere week
in deze krant:

een wat vragen gaan voorbereiden voor een gesprek met een
volkvertegenwoordiger. De leerlingen hebben met Tweede Kamerleden van de PvdA en CDA
gesproken. Hier gingen diverse vragen in het rond over wat
er nou zo leuk is aan het beroep
en hoe je volksvertegenwoordiger kunt worden. Maar ook over
de kilometerheffing en waarom
je niet mag stemmen onder de
achttien jaar. Nadat het gesprek
was afgerond werd er plaats genomen op de bezoekerstribune
in de plenaire vergaderzaal. Na

een beetje geroezemoes van de
leerlingen die bekenden voorbij zagen komen was al snel de
aandacht gericht op minister Ter
Horst die Tweede Kamerleden
antwoordde op vragen die gesteld werden.
Terug in de ruimte waar ze die
boeiende dag waren begonnen werden de centen geteld.
Een paar hadden het slim gespeeld door een alliantie te vormen. Zij hadden het meeste geld
verdiend en kregen een T-shirt
van de Tweede Kamer als aandenken.

Informatie
van de
gemeente
Velsen
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Zondag geopend
zaterdag en zondag
Live optreden van
Peter van Bugnum

Goed idee:
meedoen
aan de
Seniorenprijs
Zie bericht elders in de krant.
Rabobank. Een bank met ideeën .

Kerstwens samen mèt krant
Volgende week komen de bezorgers van deze krant
langs met hun kerstwens. Tegelijk met dit kaartje wordt
de krant overhandigd. U weet dan zeker dat u met de
echte bezorger te maken heeft.

Goed idee:
meedoen
Directie en medewerkers
Hofgeest
aandede
Seniorenprijs

We wensen u alvast hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2010.

MuseumboerderijZie“Jan
Makkes”
bericht elders
in de krant.

Kerstexpositie 2009

Rabobank. Een bank met ideeën .

Zaterdag 12 december t/m zondag 3 januari
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
Zondag 27 december optreden Voce di Luna

Goed
U bent van harte welkom
om deidee:
bijzondere
schilderijen van Jan te meedoen
komen bezichtigen.
aan de
Seniorenprijs

Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 5376227

Zie artikel elders in deze krant

Zie onze advertentie elders in deze krant

Vroege lammetjes
uw audiospecialist!

Div. nieuwe
modellen
LED tv’s
Nu ook digitale kastjes
Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden
Tel.: 0255-515726

Velsen-Zuid - Dit weekeinde
zijn op Informatieboerderij Zorgvrij de eerste lammetjes geboren.
Dit is ongebruikelijk vroeg. ,,We
waren verbaasd toen de afgelopen weken twee van onze schapen steeds dikker werden en
hun uier steeds voller werd. Dat
kon alleen maar betekenen dat
ze hoogdrachtig zouden zijn”, aldus de boeren. Normaal worden
schapen midden in de zomer
niet bronstig, maar deze twee

dieren van het Coburger Fuchs
ras zijn dus duidelijk veel vruchtbaarder en begin juli al gedekt.
In totaal werden er vier lammeren geboren: twee meisjes, Nelleke en Nienke, en twee jongens,
Arie en Kees. De grote geboortegolf begint naar verwachting
op 1 maart 2010. Deze lammeren blijven voorlopig binnen zodat iedereen er dagelijks (behalve op maandag) van 9.00 uur tot
17.00 uur van kan genieten.

Zie bericht elders in de krant.

zondag 13 december:
Rabobank.
Een bank met
ideeën .
Aanvang
14.00
uur
Sportpark zeewijk

Stormvogels tegen Vitesse’22

Deze advertentie is aangeboden door:
Noordborgh
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Zeehaven IJmuiden NV
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Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in IJmuiden en
Velsen-Noord.
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Velsen-Zuid.
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Graafmachine weggezakt
Velsen-Noord - Het treinverkeer tussen Beverwijk en Haarlem is
vorige week enige tijd onderbroken geweest op last van Prorail. Bij
werkzaamheden naast de tunnelbuis was donderdagochtend een
graafmachine weggezakt in het zand. De graafmachine is zondag
weggehaald. (foto: Michel van Bergen)

WMO nader toegelicht
IJmuiden - Uit een onlangs verschenen onderzoeksrapport van
de GGD-Kennemerland bleek
dat ruim een derde van de 65
plussers in onze gemeente nog
nooit van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
heeft gehoord. De Lokaal Samenwerkende Bonden Ouderen
in Velsen (LSBO-V) willen graag
een bijdrage leveren aan een betere bekendheid van deze belangrijke wetgeving.
Als onderdeel daarvan organiseert LSBO-V maandag 14 december van 14.00 tot 16.30 uur
een
voorlichtingsbijeenkomst
voor leden van de aangesloten
bonden (ANBO, KBO en PCOB)

en andere belangstellenden.
Tijdens deze middag zal door betrokken beleidsambtenaren van
de gemeente en andere deskundigen worden ingegaan op de
inhoud van de WMO en de vele mogelijkheden die deze wet
biedt voor bijvoorbeeld het verkrijgen van huishoudelijke hulp,
hulpmiddelen ingeval of aanpassingen. Over voorzieningen en
het WMO loket zal die middag
worden ingegaan. De middag
wordt gehouden in vergadercentrum Velserduin, Velserduinplein 3 in IJmuiden. Zaal open
om 13.30 uur, de toegang is gratis. Consumpties voor eigen rekening.

Niet goed: theater terug
IJmuiden – Stadsschouwburg
Velsen heeft een leuke actie: iedereen die een kerstpakket inlevert, krijgt daarvoor in ruil twee
vrijkaartjes voor een voorstelling terug. Het gaat niet alleen
om kerstpakketten maar ook om
andere cadeaus die in de decembermaand zijn ontvangen.
Wie bijvoorbeeld geen alcohol
drinkt maar een wijnpakket ontving, kan dat inruilen voor een
schouwburgbezoek. Of als iemand een fonduepan kreeg terwijl die al in de kast staat, of een
luchtje dat al in het bezit is, of de
zoveelste gebreide trui van oma.
De goederen moeten wel nieuw
en in de originele verpakking
zijn. Op zaterdag 2 januari kan
iedereen tussen 11.00 en 13.00
uur in de schouwburg terecht
om de cadeaus in te ruilen tegen
vrijkaarten. Er zijn zes voorstellingen uitgekozen voor deze actie en er is voor elke smaak wel
wat. Onder andere het Chinees
Nationaal Circus, de musical
van Pipo de Clown of de show
van rapper Ali B. Alle gedoneerde kerstpakketten en decembercadeaus gaan naar de Voedselbank. Zo worden er weer andere mensen blij mee gemaakt, die
ook wel eens een extraatje ver-

dienen.
Paula Schavemaker, hoofd marketing van de schouwburg: ,,We
hebben deze actie afgekeken
van de provincie Limburg, daar
was het vorig jaar een succes.
We werken samen met acht andere theaters in Noord-Holland,
dat is echt uniek. We zijn heel
benieuwd hoe de actie gaat verlopen. We hopen hier ook een
nieuw publiek mee te bereiken.
Mensen die iets inleveren worden er echt beter van. Ze gaan
de schouwburg bezoeken en ze
maken er via de Voedselbank
weer iemand anders blij mee.’’

Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur.
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za.
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur
tot precies één week later heeft dienst:

Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden,
tel. 0255-515030.

Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden.
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, email: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen:
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatieen
Klachtenbureau
Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie telefonisch bereikbaar via 0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad,
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE NoordWest en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice.
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400.
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Donderdag 10 december
Fakkelwake voor Dag van de
Mensenrechten op Plein 1945 in
IJmuiden. Aanvang 19.00 uur.
Optreden Get Together Again
in Zorgcentrum Velserduin,
Scheldestraat 101 in IJmuiden.
Aanvang 19.30 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Frans Bauer ‘Live in Concert VIII’ aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Disgrace. 20.30
uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Café: Mazgani. 22.30 uur. Toegang gratis.
Kleine zaal: LOS! met dj Paullie
& Co. 24.00-04.00 uur. Toegang
5,- voor studenten gratis.

Vrijdag 11 december
Feestelijke Bingo, Café Griffioen, F. Naereboutstr. 9 IJmuiden. Aanvang 19.00. Tafel reserveren is mogelijk.
Kenia-avond op het Ichthus
Lyceum, Wolff en Dekenlaan 1
in Driehuis voor iedereen van
binnen en buiten de school.
19.30 uur
Drankverloting met als hoofdprijs een mand met drank. Zeewegbar, Zeeweg in IJmuiden.
Aanvang 20.00 uur.
Sorrows & Joys in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.15 uur. Toegang gratis. Bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Disgrace. 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: kleine zaal:
Rob Acda Award. 20.00 uur.
Toegang 5,-.

Zaterdag 12 december
Peter van Bugnum bij GroenRijk, Biezenweg in Santpoort.
Kerstexpostitie op Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Dagelijks te bezoeken van 11.00 tot
18.00 uur.
Opening expositie ‘Leven en
werken aan boord van de KNSM
schepen’ in het Zee- en Havenmusuem. Expositie is te zien op
woensdag, zaterdag en zondag
van 13.00 tot 17.00 tot 28 december 2010.
Kerstkienavond bij Felison
Brass in Dienstencentrum Watervliet, Doelmanstraat 34 in Velsen-Noord. Aanvang 19.30 uur.
Wildavond Café Cheers, Ken-
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nemerlaan IJmuiden. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Adriana Miki. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Kleine zaal:
Postman. 20.30 uur. Toegang
12,50. Dommelsch zaal: Electric
Trash. 23.00-04.00 uur. Toegang
10,- vanaf 18 jaar.

Zondag 13 december
Peter van Bugnum bij GroenRijk, Biezenweg in Santpoort.
GroenRijk is geopend van 10.00
tot 17.00 uur.
Kerstexpostitie op Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Dagelijks te bezoeken van 11.00 tot
18.00 uur.
Kerstmarkt tussen het Burg.
Weertsplantsoen en einde van
de winkelstraat in SantpoortNoord. Van 12.00 tot 18.00 uur.
Optreden Get Together Again
in het W.F. Vissershuis, Houtmanstraat 1 in IJmuiden. Aanvang 14.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Cees Brandt met
jeugdvoorstelling ‘Klokken’. Aanvang 14.30 uur. Om 17.00 uur
foyerconcert met Six-Aloud. Toegang gratis.
Kleine kersmarkt bij VTV
IJmond, Groenelaantje 7 in Santpoort-Noord. Van 15.00 tot 18.00
uur.
Klarinet en piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis. Bijdrage in de onkosten wenselijk.
Tenorsaxofonist Boris van der
Lek te gast bij Stichting ‘Jazz
Club Kennemerland’ in de Bodega van 1618, Zwaanstraat 16
in Wijk aan Zee. Aanvang 16.00
uur, toegang gratis.
Christmas Carols in Engelmunduskerk in Velsen-Zuid. Aanvang
16.30 uur.
Advent en kerst in de Ichthuskerk, Snelliusstraat IJmuiden.
Aanvang 19.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Kleine zaal:
Haarlems Korenduet. 16.00 uur.
Toegang 7,50. Om 21.00 uur Zeqattack. Toegang 12,50.

Maandag 14 december
Kerstexpostitie op Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Dagelijks te bezoeken van 11.00 tot
18.00 uur.
Expositie Peter Meeuwisse in ‘t
Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg in Santpoort-Zuid.
Bezichtiging op maandag en
dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur.
Expositie is te zien tot 16 januari.

Dinsdag 15 december
Kerstexpostitie op Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Dagelijks te bezoeken van 11.00 tot
18.00 uur.

Stadsschouwburg
Velsen:
‘Danza Andaluza’. Aanvang 20.15
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Collectief White Horse
‘Trip’. Aanvang 20.30 uur.
L

Woensdag 16 december

Kinderen mogen, onde deskundige leiding, gratis een kerststukje maken bij GroenRijk, Biezenweg in Santpoort.
Kerstexpostitie op Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Dagelijks te bezoeken van 11.00 tot
18.00 uur.
Politiek-cultureel café over zin
of onzin van ontwikkelingssamenwerking in de Centrale Bibliotheek Velsen. Van 20.00 tot
22.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
John Leddy, Titus Muizelar e.a. in
‘Ko!’. Aanvang 20.15 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 IJmuiden: Kerstconcert van
het Kiev Koor.
Voorstelling is inmiddels uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Frozen River’.
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 17 december
Kerstexpostitie op Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Dagelijks te bezoeken van 11.00 tot
18.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Het
Nationale Toneel met ‘Equus’.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Prodktiehuis Brabant
speelt ‘Halfgeleiders’. Aanvang
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, www.patronaat.nl: Dommelsch zaal: Gotcha! Allstars, extra show. 21.00 uur.
Toegang 17,50. Café: Nathalie
mattheau en Les Hommes Perdus. 22.30 uur. Toegang gratis.
Kleine zaal: LOS! met dj Paullie en C ft. Olly. 24.00-04.00 uur.
Toegang 5,-.

Samenvatting
van Raadsplein

Velsen - De vonken sprongen er
soms vanaf tijdens de vergadering van de gemeenteraad van
donderdag 3 december. Aan alles was te merken dat de verkiezingen naderen. Er waren felle
discussies, zoals over het voorstel van B&W om één miljoen euro te betalen voor parkeergelegenheden bij sociale woningen.
Bij de financiële tussenrapportage kwamen twee oppositiepartijen zelfs met en motie van afkeuring, die uiteindelijk met grote meerderheid werd verworpen.
Seaport TV was erbij en heeft
een samenvatting gemaakt van
dit levendige Raadsplein, die
tot en met zondag 13 december
twee keer per dag om 17.30 uur
en 21.30 uur wordt uitgezonden.
Dit is direct na Velsen Centraal.

Sinterklaas met nat pak
IJmuiden - Voor de leerlingen
van groep 1, 2 en 3 van Basisschool Vuurtoren Oost was het
een bijzondere ochtend. Zei
mochten Sinterklaas zoeken,
maar dat was geen eenvoudige opgave. Wat bleek, de Goede
Sint was baantjes aan het zwemmen in zwembad De Heerenduinen. Op het parkeerterrein, vóór
het zwembad, kregen ze de tip
om maar eens in het zwembad
te gaan zoeken. En ja hoor, daar
ging Sinterklaas in een prachtig
gestreept zwempak en natuurlijk kompleet met baard, als een
haas door het water. Hij genoot
er zichtbaar van en had helemaal
geen zin om uit het water te komen. Na het zingen van een aan-

tal Sinterklaasliedjes en onder
steeds luider geroep van de kinderen kwam hij eindelijk naar de
kant. Daar werd hij met behulp
van een aantal kinderen en natuurlijk zijn Pieten, via de zwemtrap, uit het water geholpen. Nadat hij in z’n badjas was geholpen vertelde Sinterklaas dat hij
ook in Spanje elke dag zwemt.
Hij heeft daar een eigen zwembad, maar zwemt natuurlijk ook
wel eens in de warme zee. Onder
begeleiding van de zwarte Pieten
werd hij ook nog onder de douche gezet, waarna hij zich weer
kon omkleden in zijn mooie Sinterklaaspak. Al met al een fantastische ervaring voor de kinderen. (Joop Waijenberg)

Adriana Miki in
het Witte Theater

IJmuiden - Zaterdag 12 december om 20.30 uur staat Adriana
Miki op de bühne van het Witte
Theater aan de Kanaalstraat 257
in IJmuiden.
Oorspronkelijk uit São Paulo en
nu wonend in Lissabon, Portugal, voelde zangeres Adriana Miki zich op zeer jonge leeftijd al
onweerstaanbaar aangetrokken
tot de muziek (naar eigen zeggen al voordat ze kon lopen).
Adriana Miki neemt u mee op

een muzikale reis naar een onbekende wereld, of liever haar
eigen muzikale wereld, vol verschillende en originele geluiden.
Een wereld waarin er geen grens
is tussen Braziliaanse ritmes, de
jazz, de samba en de bossa nova.
Haar vocale bereik is indrukwekkend en intens persoonlijk.
Adriana Miki zingt met hart en
ziel en maakt u deelgenoot van
haar stemmingen en gevoelens.
Zie ook www.vivesco.nl.

e2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘zoveel meer dan alleen
maar jazz’ op 12 december 2009 om 20.30 uur. Bon is geldig
voor 2 personen
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Miezemuizen in PVM
Driehuis - Van 13 december tot
en met 28 februari is in het Pieter
Vermeulen Museum te Driehuis
de tentoonstelling Miezemuizen
te bezichtigen. Deze speel- en
speurtentoonstelling, voor kinderen van 3 tot en met 8 jaar,
gaat over natuur in de stad.
Joep de Merel, Miep de Muis en
Bep de Hommel vormen het decor van de tentoonstelling. Zij
wonen alle drie in de stad maar
niet op dezelfde plaats. Via deze
dieren maken de kinderen kennis met dieren, die zij regelmatig
tegen kunnen komen in huis, in
het park, in de straat, in de tuin
of in het schuurtje. De tentoonstelling bestaat ook letterlijk uit
deze vijf onderdelen, die toch
één geheel vormen qua vormgeving en sfeer. In hoeken en gaten en door middel van spelletjes speuren de kinderen naar de
verschillende dieren in de stad.
Voor de ouders van jonge kinderen is er een stadswijzer om
thema gewijs met de kinderen

de tentoonstelling te bekijken en
voor oudere kinderen is er een
speurtocht. Voor scholen wordt
een lesprogramma samengesteld om vooraf in de klas te gebruiken.
Kinderen leren zo hun eigen
woonomgeving beter kennen en
ontdekken zo dat het er krioelt
van de beestjes. Je hoeft de stad
dus niet uit om van de natuur te
genieten.
Bij deze tentoonstelling is de
frisse leskist ‘Jop zoekt een veer’
aangeschaft die gaat over vogels
in de eigen leefomgeving. In de
leskist zijn allerlei materialen te
vinden; zoals een echt vogelnestje met eieren, vier zandstempels
om pootafdrukken te maken, een
memoriespel met grote platen en
een grote dobbelsteen, een voederhuisje, drie boeken, vogelknuffels, elf vogel- doe-kaarten,
6 werkbladen, vogelgeluiden-cd
en nog veel meer. Genoeg om er
met een groep kinderen mee aan
de slag te gaan en passend bij
deze tentoonstelling.

Sfeeractie bij Telstar
Velsen-Zuid - Vrijdag spelen de
Witte Leeuwen in het TATA Steel
Stadion tegen FC Dordrecht. Dit
is de laatste thuiswedstrijd van
2009.
De club wil dit kalenderjaar gepast afsluiten met een grote sfeeractie op de Oosttribune. Daarom ligt er voor elke seizoenskaarthouder van de
Oosttribune een unieke Telstar
Fansjaal klaar. Deze kunt u op

Strawberries
heren 1
speelt gelijk

Judoka’s Ben Rietdijk
op stage in Japan
Velserbroek - Komende week zijn de judoka’s van Ben Rietdijk
Sport te gast op Tsukuba en van daaruit reizen ze door naar Tokio
om de Grand Slam te bekijken waar Linda Bolder en Michelle Diemeer aan deelnemen. In de week erna blijven de judoka’s nog trainen op de internationale stage in Tokio. De groep bestaat uit Caroline de Wit, Karen Stevenson, Iris Lemmen, Michelle Steenvoorden,
Amber Tromp, Patrick Abbink, Albert Wesseling, Jan de Wit, David
Miccoli, Jeffrey Krab, Bram Crans, Timo Lesterhuis, Bas Rosenmuller,
Maarten Visker, Melvin Schol en Danny Thijssing. Michelle Diemeer
en Linda Bolder sluiten vanuit Beijing aan. Als coaches zijn mee Bas
Meerveld en Ben Rietdijk.

vertoon van uw seizoenskaart
voorafgaand aan de wedstrijd
Telstar-FC Dordrecht afhalen bij
een speciale kassa op het voorplein.
Tevens wordt iedere seizoenskaarthouder van harte uitgenodigd om een introducé mee
te nemen. Uw introducé betaalt
slechts 5 euro voor een kaartje. Hij of zij krijgt dan tevens de
unieke fansjaal cadeau.

In ‘t Mosterdzaadje

Santpoortse musiciennes
en alles van Schumann Sinterklaasmusical
op De Beekvliet
Santpoort-Noord - Allemaal
klankjuweeltjes in het concert
dat op vrijdag 11 december om
20.15 2uur in ’t Mosterdzaadje
gegeven gaat worden. Het programma heet Sorrows & Joys
met voor de pauze muziek die
ontroert door verklankt verdriet
en na de pauze een aanstekelijke ode aan vreugde en geluk.
De uitvoerenden zijn de in Santpoort wonende Carole Doucetgitaar en zang en teksten, Dasha Beltiukova-fluit, Gerda Zonneveld- contrabas en Aksana
Stahievitch-piano. Muziek van
Dowland, Scarlatti, C.Ph.E. Bach,
Poulenc, Beltiukov en de Frans
Canadese chansons vertolkt en
sommige ook geschreven door
Carole Doucet.
Zondag 13 december om 15.00
uur zetten de klarinettiste Fleur
Bouwer en de pianist Martijn
Willers de componist Robert
Schumann centraal in hun concert in ’t Mosterdzaadje. Voor
Fleur Bouwer al heel lang een
wens alle stukken van deze op
en top romantische componist

op één programma te zetten. Een
mooi voorproefje op het Schumann jaar in 2010 Tussendoor
verrast Fleur Bouwer het publiek
met Stockhausen en Widmann.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in
Santpoort-Noord, telefoon 0235378625. Vanaf een half uur voor
aanvang is de zaal open. De toegang is gratis, een bijdrage in
de onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl.

Velserbroek - Vorige week vrijdag werd Sinterklaas op een wel
heel speciale manier onthaald
op basisschool De Beekvliet in
Velserbroek. Er bleek namelijk
als verrassing voor Sinterklaas
een musical te zijn ingestudeerd
door twee van zijn eigen pieten
samen met juf Nicole, juf Mariska, juf Rianne en meester Jord.
Hiervoor waren de pieten zonder
dat Sinterklaas dit wist al eerder
op De Beekvliet geweest.
De musical ‘Het vergeten Pietje’
is een spannend en vrolijk ver-

haal over een klein pietje dat per
ongeluk achtergebleven was in
Spanje, maar uiteindelijk het hele Sinterklaasfeest wist te redden.
De kleintjes smulden van de komische situaties en zongen de
liedjes uit volle borst mee. Al met
al een heel leuke opening van
een toch al bijzondere dag voor
de kinderen.
Na afloop van de musical kwam
Sinterklaas natuurlijk ook nog
even in de klassen op bezoek om
cadeautjes te brengen.

Zonder rijbewijs
op de brommer
Regio - Surveillerende politieagenten zagen maandag omstreeks 01.45 uur op de Rijksstraatweg in Haarlem een brommer rijden zonder verlichting. De
bestuurder reageerde niet op het
stopteken en ging er vandoor.

Op de Indischestraat wisten zij
de man tot staan te brengen. Hij
bleek teveel te hebben gedronken en bovendien geen rijbewijs
te hebben. De 35-jarige bromfietser uit Velserbroek krijgt proces-verbaal.

Driehuis - Het eerste herenteam van hockeyclub Strawberries heeft afgelopen zondag met
1-1 gelijk gespeeld uit tegen
Naarden. Door dit gelijkspel blijft
Strawberries op de zesde plaats
steken. Daardoor zijn de promotiekansen vrijwel nihil geworden.
De spannende wedstrijd werd
door Naarden het beste begonnen. De thuisploeg kreeg een
paar goede kansen, maar deze
werden onder andere door een
zeer gefrustreerde spits niet benut. Strawberries counterde zich
steeds meer richting het doel
van de tegenstander toe. Het
behaalde een paar strafcorners,
die mede door een slecht deel
van het veld niet goed werden
aangegeven. Daan van Poorten
scoorde echter wel een doelpunt uit een strafcorner. Hij gaf
de derde rebound de laatste zet,
waardoor Strawberries op voorsprong kwam. Met die 0-1 stand
werd tevens de rust bereikt. In
de tweede helft werd de wedstrijd steeds fanatieker. Bart van
Hofwegen moest in zijn cirkel
aan de noodrem trekken, waardoor Naarden een terechte strafbal kreeg. Keeper Wouter Rempt
illustreerde met het stoppen van
de strafbal zijn zeer goede vorm
van de afgelopen weken. De
speler die de strafbal niet wist
te benutten, kreeg enkele minuten later een terechte gele kaart.
Gefrustreerd fysiek spel werd terecht bestraft met de tijdstraf.
Strawberries wist echter niet het
veldvoordeel te benutten met
een tweede doelpunt. Kansen
kwamen er voor beide teams,
maar tot tien minuten voor het
einde van de wedstrijd werd er
niet gescoord. Een strafcorner
werd door Naarden benut door
middel van goed gemikte sleeppush. Door dit doelpunt werd de
slotfase erg spannend, iets waar
Strawberries patent op lijkt te
hebben. Naarden kreeg tot verbazing van de coach en publiek
geen strafbal op het moment dat
gelegenheidsaanvoerder
Finn
van Leeuwen de bal wel heel riskant in lucht uit de cirkel sloeg.
Een strafcorner was het gevolg,
maar die wist Naarden niet te
benutten. Eindstand 1-1. (Finn
van Leeuwen)

Auto te water

Velserbroek - Na een melding van een auto te water, vorige week vrijdag, ging de politie naar de Dammersweg in
Velserbroek, waar ze een lege auto aantroffen zonder bestuurder. Ook in de omgeving
was niemand meer aanwezig.
De auto bleek eigendom van
een 35-jarige man uit Purmerend. De auto werd door een
bergingsbedrijf weggesleept
en de politie heeft contact gezocht met de eigenaar van de
auto.
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Verkiezingsprogramma CDA

Kerstexpo in Museumboerderij Jan Makkes
Velserbroek - Ook dit jaar is er
weer een kleurrijke kerstexpositie van kunstschilder Jan Makkes in Museumboerderij Jan
Makkes. Van zaterdag 12 december tot en met zondag 3 januari kan men dagelijks tussen
11.00 en 18.00 uur het bijzondere
werk van de overleden schilder
bezichtigen. In de unieke Museumboerderij Jan Makkes is deze
dagen een feestelijke kerstsfeer
en krijgt men tevens een beeld
van het leven van Jan Makkes.
‘Mijn opdracht als kunstenaar
in deze wereld heb ik volbracht.
Maar mijn talent neem ik mee
in eeuwigheid, terug naar mijn
schepper.. Want hij is het die mij
beoordeelt.’ Woorden van Jan
Makkes, geboren in 1935, overleden in 1999. Hij liet gelukkig
heel veel prachtig werk na, waarvan veel tijdens de kerstexpositie is terug te zien. Jan Makkes
schilderde kleurrijke bloemarrangementen, sfeervolle dorpjes,
haventjes en winterlandschap-

pen. Jan Makkes overschreed
niet alleen met zijn schilderwerk
de landsgrenzen. Hij ontmoette gedurende zijn leven veel beroemde mensen. Tijdens een bezoek aan de Museumboerderij is
daarom ook een videopresentatie over het leven en werken van
Jan Makkes te zien. Tijdens de
expositie is het boek ‘Jan Makkes.. een gedreven kunstenaar’
te koop.
Op zondag 27 december zal vocaal ensemble Voce di Luna een
prachtig kerstconcert verzorgen.
Dit vocale kwintet brengt liederen uit de Engelse traditie, aangevuld met vocale klassiekers
van onder meer Bach, Händel
en Anita Kerr. Tussen 14.00 en
17.00 uur zullen zij diverse malen optreden. De Museumboerderij van Jan Makkes is te vinden aan Hofgeesterweg 22a in
Velserbroek. Parkeren kan volop
op het naastgelegen parkeerterrein van VSV. De toegang tot de
expositie is gratis.
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Nieuws voor
de schoter?

Geen krant gehad?

Velsen - De kandidaten op de
lijst van het CDA hebben, onder
aanvoering van lijsttrekker Robert te Beest, afgelopen week
het verkiezingsprogram gepresenteerd en aangeboden aan de
pers. Maandagmiddag stonden
de kandidaten op de stoep bij
de Jutter. Aan de medewerkers
werd een exemplaar van het program overhandigd. Het programma draagt de uitdagende titel:
“respectvol samenleven in een
sterke gemeente”. De titel verraadt direct de kernpunten in het
program.
Het CDA verkiezingsprogram
kent de volgende kernthema’s; 1.
Veiligheid en fatsoen, 2. Integratie en participatie, 3. Economie
en verminderen bureaucratie, 4.
Gezin en onderwijs en 5. Jeugd,
ouderen en generatiebeleid. Om
deze vijf kernthema’s is het verkiezingsprogram geschreven. De
onderliggende boodschap is dat
we meer met respect voor elkaar
moeten omgaan en dat we ondanks de magere financiële situatie kunnen bouwen aan een
sterke gemeente Velsen.
Het programma kent een aantal opvallende punten. Handhaven en veiligheid vormen daarbij een speerpunt. Het CDA wil
de bestuurlijke boete invoeren
voor de alledaagse kleine ergernissen zoals verkeerd aanbieden
van huisvuil. Het CDA wil beslist
geen coffeeshops in de buurt van
scholen, sportaccommodaties,
jeugdvoorzieningen en kinderrijke woonwijken. Het alcoholge-
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Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
Chi Ling nogmaals
bekroond
Bel 0255-533900

info@deschoter.nl

IJmuiden aan Zee - Voor de
Nieuws
tweede
keer dit jaarvoor
is chinees de schoter?
restaurant
Chi-Ling in de prijinfo@deschoter
.nl
zen gevallen. In januari van dit
jaar was het al groot feest toen
een groot aantal koks en restaurants een onderscheiding ontvingen uit handen van de Chinese consul, de heer Chang. Ook
restaurant Chi-Ling werd toen
bekroond met de belangrijke onderscheiding: Famous Chinese
Restaurant.
Afgelopen week was het weer
raak toen de familie Hu, eigenaars van het restaurant, een
uitnodiging ontvingen om bij een
prijsuitreiking aanwezig te zijn,
zonder te weten dat ook hen een
prijs te wachten stond.
Groot was dan ook de verrassing
dat men tijdens de bijeenkomst
van de Koninklijke Horeca Nederland tijdens de eerste uitgave
van de Chinese Restaurant Top100 van het blad Misset Horeca
op een zeer hoge plaats was geëindigd, namelijk op plaats 26.
Een bijzondere prestatie, uitgaande van de grote hoeveelheid Chinese restaurants die

Nederland rijk is. Chi-Ling is een
volledig familiebedrijf, gedreven
door de familie Hu die zich al in
1996 op de Kennemerboulevard
hebben gevestigd, na te zijn vertrokken uit Amersfoort.
Destijds waren zij zo’n beetje de
eersten die het risico namen om
zich op een nog nagenoeg kale
Kennemerboulevard te vestigen.
Angjong Hu vertelde dat men
het huidige, hoge niveau heeft
kunnen bereiken door voort-

bruik en overlast onder minderjarigen moet worden teruggedrongen en in regionaal verband
moet aandacht worden besteed
aan de uit de hand gelopen openingstijden van de avond- en met
name nachthoreca.
Het CDA zet verder in op zowel
de zorg voor de meest kwetsbare mensen als de fitte inwoners
in Velsen. Zo willen zij stimulering en erkenning van het vrijwilligerswerk zoals bijvoorbeeld de
mantelzorg. Ook een actief ouderenbeleid is belangrijk waarbij dit beleid moet worden opgesteld in samenspraak met de ouderenbonden. Het CDA wil een
volwaardig ziekenhuis en ambulancepost in of direct nabij Velsen en een laagdrempelig centrum voor jeugd en gezin voor alle grote, maar vooral ook kleine
zorgen van ouders.
Het CDA wil wel samenwerking
maar geen fusie met bijvoorbeeld

De Mel

e Du
Br eli
bo

de IJmondgemeenten. Investeren in onderwijs, sport en wijkvoorzieningen zijn voor het CDA
speerpunt. Een nota kunstgrasvelden is wenselijk om op lange
termijn aan de behoeften van de
sportclubs tegemoet te komen.
Overige punten in het programma zijn: zo min mogelijk de OZB
verhoging. Groene plekken optimaal ingericht. Een krachtig centrum in IJmuiden, welke bereikbaar is via goed en hoogwaardig
openbaar vervoer. Scholenbouw
in Zeewijk (Klipper en Zandloper) en indien betaalbaar een
brede school of multifunctionele
accommodatie in Velsen-Noord.
Bovenstaande is maar een kleine greep uit het ambitieuze maar
realistische programma van het
CDA. Op de foto overhandigt de
Robert te Beest het verkiezingsprogramma aan directeur Frits
Raadsheer van de Jutter en de
Hofgeest.

Mooi
spel
Geen krant
gehad?’t Voetlicht
Bel 0255-533900
IJmuiden – Maandag en dinsdag stond toneelvereniging ’t
Voetlicht in het Witte theater met
het stuk ‘4x verkocht’. Vier eenakters met steeds een ander stel
speelden zich af in hetzelfde appartement. Life is what happens
while you’re busy making other
plans: elk stel kwam binnen met
een bepaald plan, maar het liep
iedere keer heel anders af. Lotte (Rebecca Bruggenkamp) en
Willem Jan (Jan Commandeur)
(foto) zijn bijna gescheiden en
het huis moet verkocht worden. Ze halen herinneringen op
en even lijkt het, of ze spijt krijgen en weer samen verder willen. Maar dan herinnert Willem
Jan zich dat zijn nieuwe vriendin
dure kaartjes heeft gekocht voor
een bokswedstrijd die avond,
terwijl Lotte door haar nieuwe
vlam wordt gebeld met de mededeling, dat ze de volgende dag
naar een diner moeten. Voor de
droogkomische noot zorgden de
twee verhuizers (Leo Commandeur en Maick Roubos), die in
en uit liepen. Het tweede deel
draait om Jessica (Monique Verkruysen) en de veel oudere Bob
(Joep Brinkhof) die het appartement komen bezichtigen. Als de
moeder van Jessica, Betty (Sonja
Floor) ook even langs komt, dan
blijkt ze Bob te kennen. Ze heeft

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

durend aan alle aspecten rond
kwaliteit te werken. Uiteraard
moet het eten uitstekend zijn,
maar ook zaken zoals een gastvrije ontvangst, keurig gedekte
tafels, een onberispelijke bediening enzovoort hebben geleid tot
dit hoge niveau. Uiteraard heeft
men voor de kerstdagen weer
een aantal bijzondere kerstmenu’s samengesteld, waarbij het
aanbeveling verdient om tijdig te
reserveren. (Joop Waijenberg)

vroeger kortstondig iets moois
met hem gehad. Dit doet Bob
bedenken, dat Jessica zijn dochter wel eens zou kunnen zijn en
hij neemt de benen. In het derde
stuk wil de steenrijke Irene (Rebecca Bruggenkamp) het appartement kopen voor haar onbehouwen minnaar Peter (Joep
Brinkhof) en tenslotte heeft Annet (Linda Greven) het appartement gekocht om er een nieuw
bestaan op te bouwen met haar
minnaar Marcel (Leo Commandeur). De twee blijken de man
van Annet omgebracht te hebben en Marcel gaat daarom liever naar Canada. (Carla Zwart)
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Ouderennieuws
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en donderdag restaurant. Tussen 12.00
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond
11.45 uur) een 3-gangen a la carte menu. 6,- p.p. Op woensdag
en vrijdag om 12.00 uur open tafel. Opgeven noodzakelijk, uiterlijk 2 dagen van tevoren bij de
beheerder. Kosten 6,-. Vrijdag 11
december: tomatensoep, gebakken vis met worteltjes en doperwten en ijs als dessert. Woensdag 16 december: kruidenbouillon, boernkool met worst en vanillevla. Vrijdag 18 december is
het kerstdiner (alleen toegankelijk voor mensen die vast op
de lijst staan. Woensdag 23 december: tomaten/groentensoep,
spruitjes met kip cordonblue en
vla.
Internetcursus, maandagmiddag voor senioren. Kosten 15 euro voor drie middagen. Opgeven
bij de beheerder.
Filmavond vanaf oktober elke 3e donderdagavond van de
maand. Aanvang 19.30 uur. Kosten 2,- incl. kopje koffie/thee.
Donderdag 17 december wordt
de kerstfilm ‘Chrismas Vakantie’
vertoond.
Kerstkien woensdag 16 december. Kaartjes à 1,50 euro kan
men op werkdagen verkrijgen
op 7 december vanaf 09.00 uur
(max. 4 kaartjes p.p.).
Kerst-inn zaterdag 26 december van 12.00 tot ca. 16.00 uur.
Op 7 december, op werkdagen,
tussen 10.00 tot 11.30 uur kan
men kaarten à 8,50 kopen bij de
beheerder. De nieuwjaarsreceptie is op 4 januari van 14.5 tot
16.15 uur.
Oudejaarsviering van 19.30 tot
ca. 01.00 uur. Kaarten à 10 euro
voor een geheel verzorgde avond
zijn maandag 7 december af te
halen tussen 10.00 en 11.30 uur.
Vrij biljarten op maandag- en
dinsdagochtend. Verder op alle
middagen en ook in het weekend.
Darten op maandag (gehele
dag), woensdag-, donderdag- en
vrijdagochtend vanaf 10.00 uur.
‘s Middags op donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag.

Ouderennieuws

12.00 tot 13.00 uur. U kunt a la
carte komen eten, waarbij u
naast een hoofdgerecht ook een
soepje vooraf en toetje geserveerd krijgt. Kosten 6,-.
Open tafel vrijdag 18 december kerstdiner. Inschrijven kan
op maandag 14 december tussen 11.00 - 12.00 uur. Vast gasten gaan voor incidentele gasten.
Aanvang 12.30 uur. Kosten 7,50.
Hofstede cinema vrijdag 11 december ‘Op Hoop van Zegen’.
Toegang 2,- incl. koffie/thee en
een hapje.
Kerst-inn zaterdag 26 december vanaf 11.00 uur. Koffie met
gebak, diverse hapjes en optreden Diego’s. Kosten 7,50.
Yoga voor senioren op dinsdagmiddag. Zij kunnen zich weer
opgeven.
Internetcursus voor senioren op de woensdagochtend. Zij
kunnen weer deelnemers aannemen.
Expositie De Boshoek exposeert tot maandag 7 december.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, IJmuiden, 0255-520960.
Inloopspreekuur Ouderenadviseurs: maandag- en vrijdagochtend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreekuur iedere werkdag op afspraak
(09.00–12.00 uur): tel. 0255533885.
Frontoffice van Zorgbalans:
vragen over zorgverlening: tel.
023-8910550.
Formulieren Brigade: moeite
met het invullen van gemeentelijke formulieren? Hiervoor kan
men langskomen of bellen met
tel. 0255-533885.
Wonenplus: Voor vele vormen
van dienstverlening: zoals klusjes, boodschappen en/of vervoer: tel. 0255-518888.

Visserhuis,
Houtmanstraat,
IJmuiden, 0255-549549.
Optreden gospelgroep Get Together Again, dinsdag 15 december om 14.30 uur.
Kinderen van het Kompas komen kerstliedjes zingen op dinsdag 15 december om 10.00 uur.
Filmmiddag, de film ‘Cocoon’.
Woensdag 16 december om
15.00 uur.
Kerststukjes maken op donWijksteunpunt De Hofstede, derdag 17 december om 14.30
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, uur. Zelf een bakje meenemen.
023-5386528.
Kerstdiner op woensdag 23 deRestaurant is geopend van cember om 16.00 uur.

Suppportersfeest Telstar
Velsen - Traditioneel sluiten de
supporters van Telstar ieder jaar
af met een feestje na afloop van
de laatste thuiswedstrijd. Aanstaande vrijdag 11 december is
het weer zover, na de wedstrijd
Telstar-FC Dordrecht.
In Paviljoen Schoonenberg begint direct na het laatste fluit-

signaal het feestje. De avond is
voor iedereen toegankelijk, ook
als men niet naar de wedstrijd
is geweest. De Supportersvereniging zorgt voor muziek, hapjes en ook hebben zij de spelers
uitgenodigd. Er is een gratis, bewaakte garderobe in het supportershome.

Formulierenbrigade Velsen

Topwedstrijden
bij Smashing Velsen
IJmuiden - Het lijkt al vroeg zo
halverwege het seizoen, maar bij
een overwinning aanstaande vrijdag kan het eerste damesteam
een hele grote stap maken naar
een eventueel kampioenschap.
Het team onder leiding van Willem Prins staat op twee punten
van de koploper Zaanstad en
krijgt in de Zeewijkhal om 20.00
uur de derde uit de poule van
de tweede klasse op bezoek. De
dames hebben een goede drive
dit seizoen met goed geconcentreerd spel, wat zeker in de rally’s zich uitbetaald in punten.
Ook de meisjes A1 (16–18 jaar)
gaan goed, ze staan nummer
één en krijgen de nummer 2 SAS
Uithoorn op bezoek, bij winst
staan ze met 65 punten los van
de rest. Wat ook een spannende wedstrijd kan worden is in de
B–poule van de meisjes (14 tot

16 jaar) waar het eerste B team
de meiden van Ouderkerk ontmoeten welke drie punten minder hebben. De meiden staan op
een gedeelde tweede plek. Het
vierde damesteam staat stevig
op de tweede plaats met maar
drie verliespunten op de nummer één. De dames gaan maandag een uitwedstrijd spelen tegen Allides uit Haarlem, welke
laatste staan. Bij de heren kruipen de teams langzaam naar de
topposities in de poules en met
een beetje geluk en goed spel
is her en der een tweede plek
niet uitgesloten. Zelfs bij de allerjongsten volleyballers wordt
het leuk want deze mini’s (van 6
tot 12 jaar) spelen zaterdag hun
maandelijkse toernooi weer en
Smashing Velsen vaardigt maar
liefst 10 teams af. Zie ook www.
smashingvelsen.nl.

Tweemaal winst junioren
Akrides, verlies heren 1
IJmuiden - De junioren van VBC
Akrides, uitkomend in de eredivisie, kwamen dit weekend twee
keer in actie. Op Sinterklaasavond in Weert tegen Basketballstars Weert en op 6 december thuis de inhaalwedstrijd tegen Matrixx Magixx uit Nijmegen. Op sinterklaasavond was
het een makkie voor de junioren
uit IJmuiden. In Weert werd gewonnen met 50-79. Er werd goed
verdedigd, aanvallend was er wel
meer mogelijk geweest. Man van
de wedstrijd was Ewoud Kuin met
25 punten en 15 rebounds. Wytze
Blom 10 punten en 15 rebounds
en Mart Kieftenbelt 11 punten en
8 rebounds. In de wedstrijd tegen Matrixx moest er in het vierde kwart een achterstand van 11
punten goed gemaakt worden.
Door hard werken en een strakke verdediging werd deze achterstand weggewerkt. Joost Knij-

nenberg zorgde in de slotfase
voor een aantal belangrijke scores. Gijs Schouten speelde ook
een sterke wedstrijd. Mede hierdoor bleven de punten in IJmuiden. Scores: Ewoud Kuin 15 punten, Mart Kieftenbelt 8 punten.
De heren selectie speelde dit
weekend in eigen sporthal tegen de regerend kampioen van
de promotiedivisie GOBA uit Gorinchem. Er werd slap begonnen en de IJmuidenaren liepen
al snel tegen een dikke achterstand aan. Ruststand 24-42. In
de tweede helft stond er een heel
ander Akrides. Er werd hard gewerkt, Akrides kwam zelfs terug
tot 53-56. Deze run kostte echter
zoveel energie dat GOBA weer
kon uitlopen naar eindstand 5966. Scores: Lennart Meijland 32.
De meiden onder 20 en de dames 1 kwamen dit weekend niet
in actie.

Velsen – Bewoners van Velsen met een laag inkomen hebben misschien wel recht op bepaalde voorzieningen of regelingen die de financiële situatie
verbeteren. De formulierenbrigade Velsen helpt bij het invullen van de formulieren en kijkt
naar de regelingen en voorzieningen die van toepassing kunnen zijn. Als er sprake is van een
onvolledige AOW, kan de Formulierenbrigade Velsen kijken of
de mogelijkheid bestaat op een
aanvulling. Bel om een afspraak
te maken met de Formulierenbrigade Velsen tussen 9.00 en
17.00 uur telefoonnummer 0255533885. Of loop even binnen bij
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, te vinden in de Rijnstraat 2 in IJmuiden of maak een
afspraak maken via de e-mail
formulierenbrigadevelsen@madi-mk.nl. De formulierenbrigade
komt ook bij mensen thuis die
niet mobiel zijn.

Internet
in de bieb

Velsen - Vanaf 25 januari is er,
in de Centrale bibliotheek Velsen
aan het Dudokplein 16 in IJmuiden, iedere laatste maandagmorgen van de maand Internetpluscafé: gratis een inloopuurtje voor alle 55-plussers die geïnteresseerd zijn in internet. Wel
even aanbellen bij de dienstingang (ijzeren deur rechts van
de hoofdingang), want de bibliotheek is op maandag tot 12 uur
gesloten voor publiek. Deze activiteit is voor mensen die nog
veel willen leren over de computer, internet en e-mail (of anderen daarmee willen helpen). De
tijd is steeds van 10.00 tot 11.00
uur, de deelname is gratis. Als u
niets van computers weet, kunt
u eerst een introductiecursus internet en e-mail volgen. Deze
wordt gehouden op twee maandagochtenden. U kunt zich inschrijven bij de servicebalie in de
bibliotheek. Er wordt dan contact
met u opgenomen op welke datum de cursus plaats zal vinden.
De tijd is dan van 10.00 tot 11.30
uur, deelname voor leden 5 euro, niet leden 7,50 euro. Ook zal
men in de bibliotheek de website en de bibliotheekcatalogus
(zones) gaan uitleggen. Hiervoor
is het handig dat u eerst de introductiecursus internet en email gevolgd hebt in de bibliotheek of elders. Locatie: Centrale Bibliotheek Velsen. De datum
wordt nog nader bepaald. Tijd
van 10.00 tot 11.30 uur. Deelname: gratis. Voor alle cursussen
(behalve Internetpluscafé) geldt
dat deze ook in de bibliotheek
van Velserbroek kunnen worden gevolgd op donderdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur. Voor
meer informatie: Thea Kroon,
0255-525353 of mail naar: info@bibliotheekvelsen.nl.Zie ook
www.bibliotheekvelsen.nl.
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Kerstkien bij
Felison Brass

Velsen-Noord - Een schitterende en grote kerst kien, die bekend staat om zijn vele mooie
en grote prijzen. Deze altijd druk
bezochte kienavond zal plaats
vinden op 12 december. Voor
aanvang van deze kienavond zal
een kerstensemble u begroeten bij binnenkomst in het dienstencentrum met vrolijke kerstklanken. De avond vindt plaats
in Dienstencentrum Watervliet,
Doelmanstraat 34 in VelsenNoord. Aanvang 19.30 uur, zaal
open 19.00 uur. De toegang bedraagt 1 euro. Kaarten zijn aan
de zaal te verkrijgen, of bij Familie Joustra, Melklaan 47, VelsenNoord, mevrouw Prick, Kruisbeeklaan 14, Velsen-Noord of familie Ruijgrok, Ahornstraat 24 in
IJmuiden, telefoon 06-51604646.

Advent
en kerst in
Ichthuskerk
IJmuiden - Zondag 13 december staan ook ’s avonds de deuren van de Ichthuskerk open.
Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom voor de sfeervolle zangavond van advents- en kerstliederen in de kerk aan de Snelliusstraat. De zangavond begint
om 19.30 uur en het Goede Herderkoor, onder leiding van Jan
Schotvanger, verleent haar medewerking. De begeleiding op
orgel is in handen van Martin de
Jong. Er is gekozen uit een breed
repertoire, zowel voor de koorzang als voor de samenzang. De
liederen worden afgewisseld met
korte teksten en gedichten.

Kerstverloting
BC Velsen

Velsen - Op donderdag 17 december organiseert BC Velsen
haar jaarlijkse kerstverloting in
de kantine van de Zeewijkhal. Er
zijn prachtige prijzen te winnen.
Leden, familie, vrienden en buren zijn van harte welkom vanaf 21.00 uur. Uiteraard komt de
opbrengst van deze avond weer
geheel te goede aan de jeugdspelers. Er is gelegenheid om tot
22.00 uur te badmintonnen. Zie
ook www.bcvelsen.nl.

IJmuiden – Joanne Esmée
Stoop is de dochter van Rianne en Patrick Stoop, zij
werd geboren op 15 augustus 2009. Nick Kooiman is de
zoon van Linda Stoop en Joris
Kooiman, hij zag op 13 september 2009 het levenslicht.

Mooie Stad levert huizen
Watertorenparck op
IJmuiden - De Mooie Stad C.V.
is gestart met de oplevering van
zeventien woningen van het project Watertorenparck in IJmuiden. Op de plaats van het voormalige rijksmonumentaal waterleidingcomplex staan nu zestien
rijwoningen en een villa. Medio
december zijn alle woningen opgeleverd.
De voormalige drinkwatervoorziening is veranderd in een bijzondere woon- en werkplek, die
wordt gekenmerkt door markante bebouwing en een groene
omgeving. De in het oorspronkelijke duingebied gelegen gebouwen maken deel uit van een
openbaar toegankelijk park. Op
de locatie van het pompgebouw
staat een vrijstaande villa en in
het voormalige filtergebouw is
een medisch centrum gerealiseerd.
De woningen zijn opgebouwd
vanaf de vloer van de waterkelders, waardoor de eerste woonlaag onder het maaiveld ligt. Om

voldoende daglicht toe te laten, is aan de parkzijde een talud aangebracht en aan de andere kant is het parkeerterrein
verlaagd. In de kelder bevinden
zich twee slaapkamers, een ruime badkamer, een technische
ruimte en een aparte ruimte voor
de was- en droogmachine. De
keuken, de entree en het toilet bevinden zich op de begane
grond. De eerste verdieping kan
worden ingericht als woonkamer
met daarbij een werkruimte of
atelier. Alle woningen zijn voorzien van een terras.
Er zijn nog enkele woningen te
koop. Op 12 en 19 december is
de modelwoning open. Belangstellenden zijn op deze dagen
van 10 tot 12 uur van harte welkom. Meer informatie is te vinden op www.watertorenparck.nl.
Watertorenparck is een ontwikkeling van De Mooie Stad C.V.,
een samenwerkingsverband tussen BAM Woningbouw Alkmaar
en Ymere.

Neef en nicht schelen dus een
kleine maand. Rianne en Linda
zijn schoonzusjes, zij waren acht
maanden samen zwanger en
vinden het daarom leuk om ook
samen in deze rubriek hun kinderen voor te stellen.
Rianne had de eerste zeven
maanden een goede zwangerschap. Daarna kreeg ze last van
harde buiken en moest ze vaak
naar het ziekenhuis voor onderzoek. Toch diende ze de hele zwangerschap uit. Dochter Joanne lijkt met haar volle
donkere haardos wel een beetje op een punker. Maar hierdoor
was tijdens de bevalling ook de
hartslag niet goed te horen via
de doptone, die op het hoofdje
van de baby geplaatst werd. Deze paste niet door het vele haar.
Daarom besloot de gynaecoloog in te grijpen en kwam Joanne met de vacuümpomp ter wereld. Na twee dagen ziekenhuis
mocht Patrick vrouw en dochter weer mee naar huis nemen
en daar gaat het goed. Joanne
doet alles volgens het boekje:
ze slaapt goed, eet goed, groeit
goed en begint ook al een beetje te kletsen.

Linda hield vocht vast toen ze
zwanger was, op het laatst pasten haar eigen schoenen niet
meer. Op vrijdag braken de vliezen, maar de bevalling bleef uit.
Zaterdag gingen Linda en Joris naar het ziekenhuis om een
hartfilmpje van de baby te laten maken. Dat was goed en
Linda mocht kiezen: blijven of
naar huis. Ze koos voor het laatste, want ze wilde graag thuis
bevallen. Maar thuis aangekomen werden de weeën plotseling heel heftig. Joris belde de
verloskundige en die adviseerde
om toch maar weer naar het ziekenhuis te gaan. Rond 21.00 uur
waren ze daar weer, om 4.00 uur
ging Linda pas naar de verloskamer. De gynaecoloog arriveerde
om 7.00 uur. ,,Het had lang geduurd, maar toen de gynaecoloog er eenmaal was, werd Nick
binnen een kwartier geboren’’,
aldus Linda. Moeder en kind bleven een nacht in het ziekenhuis.
Er was een kans op infectiegevaar, omdat Nick het twee dagen
zonder vruchtwater had moeten doen. Dit viel gelukkig mee
en ook hij mocht naar huis, waar
het prima gaat. Doordat Rianne
en Linda allebei moeder zijn geworden, trekken ze nu nog vaker met elkaar op dan voorheen
en hebben ze dikwijls maar één
gespreksonderwerp. Ze kijken er
naar uit om straks uitstapjes met
de kinderen te gaan maken, zoals naar de kinderboerderij en de
speeltuin. (Carla Zwart)

Damclub IJmuiden
weer naar de top?
IJmuiden - Na de afgelopen tien
jaren in de hoofdklasse te hebben gespeeld, meestal in de onderste regionen, is na zorgvuldig
jeugdbeleid het eerste van DCIJ
weer aan de top van de ranglijst
terecht gekomen en lonkt promotie naar de ereklasse, waar
illustere tegenstanders als Ton
Sijbrands en Harm Wiersma bestreden moeten worden. Maar
eerst moeten nog enige tegenstanders verslagen worden. Afgelopen zaterdag speelde DCIJ
tegen het sterke Den Haag, dat
op de tweede plaats stond met
een punt achterstand op DCIJ.
Bij DCIJ was niets aan het toeval
overgelaten en was Jeroen Sterel
overgevlogen uit Dubai om mee
te spelen.
Harry van de Vossen was uit het
tiental weggelaten. Good old
Kees Pippel won als eerste door
sterk spel, maar Wim Winter en
Cees van de Vlis stonden slecht.
De superjonge Conall Sleutel

wist remise te spelen tegen Jeroen Kos, die 500 ratingpunten
meer heeft dan Conall. Een geweldige prestatie. Martin van
Dijk, Jesse Bos en Feroz Amirkhan speelden remise, dus het
bleef spannend, want Stijn Tuijtel
kwam ook slecht te staan tegen
de sterke Fred Ivens. Cees van de
Vlis zakte door het ijs en verloor.
Wim Winter wist na de tijdnoodfase ternauwernood de remisehaven te bereiken. Jeroen Sterel
deed gelukkig keurig waar hij
voor ingehuurd was en wist subtiel te winnen. Casper Remeijer
won voor de vijfde achtereenvolgende keer opnieuw en ook Stijn
wist nog remise te maken, waarmee de zege een feit was. Goede tijden breken aan voor Damclub IJmuiden.
Met grootmeester Kalmakov uit
het verre Rusland zijn inmiddels
contractbesprekingen gaande
om bij DCIJ te gaan spelen als
de promotie een feit is.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Zeventien spelers van Full Speed, afdeling
klootschieten, hebben de moeite
genomen om dreigende wolken
te laten wat het was. Al drie weken regent het zaterdag ‘s morgens pijpenstelen. Tegen de tijd
dat men naar Spaarnwoude wil
rijden is het droog. Vroeger had
men het over de weergoden die
de club beschermden, dat is nu
ook het geval. De dikke laag klei
die over de geulen van de glasvezel kabels in Spaarnwoude zijn
gedeponeerd, speelt de club nog
steeds parten. Dat spul plakt
overal aan als kauwgom. Als je
er op gaat staan zijn de schoen-

zolen twee keer zo dik. Team1
met Dirk, Nico en Dries werden
eerste met 61 schoten en 59 meter. Team 4 met Ton, Bertus en
Elly werden tweede op 66–21.
Team 2 met Jan St., Harm en Ina
werden derde op 73–18. Team
6 met Bianca en Sonja werden
vierde op 76–27. Team 3 met Willem, Lia en Astrid werden vijfde
op 81–28. Team 5 met Agnes, Ingrid en Randy werden zesde op
101-51. Voor de komende zaterdag is de Beeckestijnroute aan
de beurt, Meer informatie: Nico Prins, 0255–518648 of Dirk
Sieraad, 0255–515602. Zie ook
www.svfullspeed.nl.
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Kaarsen verven
op Zorgvrij

Velsen-Zuid - Zondag 13 december kunnen kinderen kaarsjes verven op informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude. Het
verven is van 13.00 uur tot 16.00
uur, twee kaarsjes kosten 1 euro.
Boerderij Zorgvrij ligt aan de Genieweg 50 in Velsen Zuid, zie ook
www.spaarnwoude.nl.

Vrouw gewond
na aanrijding

Driehuis - Een 19-jarige vrouw
uit Driehuis is dinsdag gewond
geraakt bij een aanrijding op de
Nicolaas Beetslaan. De vrouw
reed rond 18.40 uur op haar fiets
en werd geschept door een auto bestuurd door een 63-jarige
man uit Velserbroek. De vrouw
kwam ten val en raakte gewond
van 17.40 tot 22.40 uur: Klipper, aan hoofd en nek. Ze is voor beA. Molletstraat, Spitsaak, Grote handeling naar een ziekenhuis
Buitendijk, Krommeweid, Ture- gebracht.
luur, Grote Boterbloem, Zonbastion. Zondagmiddag 24 januari
van 12.00 tot 16.15 uur: H. Poortmanstraat, , L. Zocherplantsoen,
Swoerkamp, Watergentiaan, Watermunt, Waterdrieblad. Zondagavond 24 januari van 16.15 tot
21.10 uur: M. Jungiusstraat, Hofgeesterweg, L. Brownstraat, A.
Jacobsstraat, Boeier, Bagijnenkamp, Engels Gras, H. Reptonstraat.
Op www.stratenteams.nl is alle informatie van de afgelopen
19 jaar te vinden met veel foto’s. Wie met de ‘Rabobank Stratenteams Trofee’ naar huis mag,
wordt zaterdag 30 januari 2010
duidelijk. De voorrondes zijn in
het weekeinde van 23 en 24 jaVelserbroek - Twaalf leden van
nuari 2010.
de teken-en schildersclub Velserhooft laten vanaf maandag 7
december hun werk zien in de
Hofstede. Onder leiding van Afke Spaargaren werd dit jaar gewerkt aan de thema’s ‘Een bijzondere ontmoeting’ en ‘Flora’.
sen. Een vrije trap van Erik Met- Bij Hanneke Cortel sta je oog
god werd door de doelman uit in oog met een hertje en vogelde hoek getikt, Roy Schoorl pik- tjes in de sneeuw met pastelkrijt.
te de rebound op en legde de bal Het luipaard van Paul Egner beterug op Roel Pitstra maar van- kijkt de bezoeker ook vanaf de
af twee meter slaagde de to- pilaar. In de lange gang hangen
taal niet in de wedstrijd zittende nog meer verrassende ontmoePitstra er in om de bal naast te tingen. Zo aquarelleerde Suus
Bijleveld haar muzikale familie
schieten.
Dit was tevens de laatste kans en schilderde Miep Groot een
van deze papieren topper die Venetiaanse ontmoeting. Opvalgeen enkel moment een echte lend veel vogels werden dit jaar
in beeld gebracht zowel in aquatopper was.
Met het slechter worden van het rel, olieverf als pastelkrijt door
weer en de steeds slechter wor- Ria Kras, Ankie Baardman, Anidende trainingsvelden werd het ta Bonnema en Lida Spijkerboer.
spel van de Rood-Witten er niet Het thema ‘flora’ inspireerde Els
beter op. Hopelijk kan volgende van der Heijde tot het maken van
week tegen Purmerend de draad een roze droom, een paradijsweer worden opgepakt. De eer- vogelbloem kwam uit de penste wedstrijd tegen de Purme- seel van Marij Reijendam, en de
renders werd net aan met 0-1 tulpen van Ge Dubbelman stragewonnen dus van onderschat- len vanaf de muur bij het biljard.
Tenslotte bracht Marian Hosting mag geen sprake zijn.
VSV 2 liep tegen een ongelukki- per een hommage aan de schilge 3-2 nederlaag bij Hellas Sport der Modigliani met haar bruidsop. Volgende week speelt VSV 2 paar en het meisje op de bank in
de topper tegen DEM 2. De ver- acrylverf. De expositie is open tijliezer van deze wedstrijd haakt dens kantooruren van de Hofstevoorlopig af in de strijd om de ti- de tot en met 1 februari.

Deelnemers Stratenteams
Toernooi 2010 bekend
Velserbroek – De deelnemers
aan de 20ste editie van het Rabobank Stratenteams Toernooi
zijn bekend. Er zijn 30 straten die
zich hebben ingeschreven voor
het populaire voetbaltoernooi in
Velserbroek.
J. Paxtonstraat is dit jaar de titelverdediger. Of dat dit jaar weer
gaat gebeuren is de grote vraag.
De andere straten staan op
scherp en laten zich niet verrassen. Het wordt weer een spannende strijd met wat nieuwe gezichten. De indeling van de 20ste
editie van het voetbaltoernooi
voor stratenteams 2010 ziet er
als volgt uit: Zaterdagmiddag 23
januari van 12.30 tot 17.30 uur: D.
Marotstraat, Grote Boterbloem
2, J. Paxtonstraat, Mina Krusemanstraat, Ossenland, Westbroekerweg, Lieskamp, Nieuweland. Zaterdagavond 23 januari

Aanvallend onmachtig
VSV speelt gelijk
Velserbroek - Zondag was HSV
de tegenstander, deze ploeg wist
VSV op wedstrijddag één met 32 te verslaan en stond vlak achter de Velserbroekers op plaats
drie. De beginfase was duidelijk
voor VSV en via Robert Schippers en Bob Schol had men op
voorsprong kunnen komen.
Daar tegenover kreeg HSV een
grote kans maar doelman Ebbeling wist met de vingertoppen
te redden. Na dit aantrekkelijke
kwartier zakte de wedstrijd naar
een bedenkelijk niveau. Geen
van de ploegen slaagde erin een
fatsoenlijke aanval op te zetten
en van langdurig balbezit was
ook geen sprake zodat er voor
de neutrale toeschouwer weinig
te genieten viel.
De tweede helft was niet veel beter. De aanvallers van VSV waren
niet bij machte de tegenstanders
hun wil op te leggen en aangezien de Heiloërs het niet veel beter deden gebeurde er weinig
voor beide doelen.
Toch had VSV de wedstrijd tien
minuten voor tijd moeten beslis-

Expositie in
De Hofstede

Kerstboom in Driehuis

Driehuis - Zondagmiddag heeft Stichting Dorpsfeest Driehuis de
kerstboom in het dorp geplaatst. Net als voorgaande jaren staat de
boom op de hoek bij Grand Café Valerius, recht tegenover Café Middeloo. Op 23 december wordt om 19.30 uur op deze plek de inmiddels traditionele kerst samenzang georganiseerd onder aanvoering
van zangkoor Take It Easy.

Ingezonden brief
Tijdens het bezorgen van de
Hofgeest in Santpoort-Noord
op donderdag 27 november is
de fiets van onze 16-jarige zoon
gestolen. Hij had hem even geparkeerd bij de viswinkel en
na het verspreiden van enkele
kranten, slechts een paar minuten later, bleek zijn fiets verdwenen te zijn.
Na een telefoontje naar huis en
een snelle zoekactie van zijn vader en broer bleek zijn tas met
kranten gedumpt te zijn bij het
fietstunneltje onder de Rijksweg, aan het einde van de
Hoofdstraat. De wijk heeft hij lopend af moeten maken en voorlopig moest hij ook lopend naar
school in Haarlem Noord.
We hebben een tijdelijke fiets
kunnen regelen, maar het is natuurlijk te gek voor woorden dat

wij nu genoodzaakt worden om
een fatsoenlijke fiets voor hem
aan te schaffen, terwijl een ander nu doodleuk rondfietst op
zijn fiets of nog erger; gedumpt
heeft in een sloot. Diep teleurgesteld en ontzettend boos zijn
wij. Waarom kunnen mensen
niet van andermans eigendommen afblijven?
En dan hebben we het ook niet
over de reactie van de politie
toen zijn vader belde dat er iemand op dat moment rondreed
in Velserbroek op een gestolen
fiets. Nee, u moet eerst aangifte via internet doen. Daarna ontvang je bericht dat ze er niets
mee doen, maar dat de aangifte
wel van belang is voor de statistiek. Dat schiet lekker op!
M.L. de Vilder, Santpoort-Noord

Jubileumhyacinten
Soli aan huis gebracht
Santpoort-Noord - Muziekvereniging Soli gaat zaterdag 12 december massaal de straat op om
hyacinten aan huis te verkopen.
Tijdens deze jaarlijks terugkerende actie proberen we zo veel
mogelijk huishoudens in de gemeente Velsen van hyacinten te
voorzien. De opbrengst van deze
actie kan Soli goed gebruiken in
verband met de extra kosten die
dit jaar gemaakt zijn tijdens de
verschillende jubileumactiviteiten rond het 100-jarig bestaan.
De hyacinten kosten slechts 2,50
euro per bakje à drie stuks. Uiteraard zijn de hyacinten weer
verkrijgbaar in de bekende kleuren wit, blauw en roze. De verkoop start om 9.30 uur met de
huis-aan-huis verspreiding en
stopt alleen tussen de middag
even voor een lunch. Wie de verkopers aan de deur heeft gemist
kan de kraam op de kerstmarkt,

zondag 13 december in Santpoort-Noord bezoeken. Zie ook
www.soli.nl
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Marlieke
in
Afrika
Dan ben je 22 jaar, heb je je bachelor geneeskunde gehaald en
weet je dat je nog zo’n 10 jaar
aan het studeren bent voordat
je echt dokter bent. Wat doe je
dan? Dan ga je reizen. Dat doet
namelijk de halve studentenbevolking. Om me dan toch te onderscheiden en een boost te geven aan mijn ontwikkeling ga ik
niet backpacken door Australië.
Nee, ik ga vrijwilligerswerk doen
in Zuid-Afrika, voordat ik in februari als co-assistent aan de
slag ga.
Door een tip van mijn voormalige buurmeisje kwam ik terecht
bij Be More, een stichting die in
2006 werd opgericht door twee
jonge mensen die zich na hun
vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika
wilden blijven inzetten voor deze en andere kinderen. Nu, zo’n
drie jaar later, is de stichting uitgegroeid tot een professionele organisatie dat tientallen projecten in Zuid-Afrika en Uganda steunt. Be More werkt samen met kleinschalige, lokale organisaties die zij ondersteunen
door het werven van vrijwilligers
en door het bieden van financiële hulp. Ik heb gekozen voor het
project Umthombo. Op de straten van Durban, aan de oostkust
van Zuid-Afrika, wonen duizenden straatkinderen. Kinderen die
geen thuis meer hebben, die leven in steegjes en portieken en
naar wie bijna niemand omkijkt.
Behalve Umthombo. Zij zoekt
de straatkinderen op, praat met
ze, leert ze kennen, biedt ze medische zorg, probeert hun vertrouwen te winnen en ze te stimuleren om terug te gaan naar
huis, of het straatleven te verruilen voor een normale woonsituatie. Dit alles wordt veelal gedaan
door mensen die zelf ook ooit
op straat leefden en nu met Umthombo samen werken.
Umthombo beschikt onder meer
over een eigen mobiele medische kliniek, waarmee ze de
stad doorkruisen om de kinderen daar te behandelen. Vrijwilligers met een medische achtergrond vullen de bemanning
aan en behandelen infecties en
ziekten, steek- en brandwonden
en de gevolgen van verwaarlozing. Daarnaast runt Umthombo een drop-in centre waar kinderen dag en nacht terecht kunnen voor eten, sanitaire voorzieningen, activiteiten en een luisterend oor. Vrijwilligers bieden hier
ondersteuning door onder andere het organiseren van sport- en
spelactiviteiten. De invloed van
vrijwilligers is immens. Voor kinderen die denken dat ze het uitschot van de samenleving vormen, is het van onschatbare
waarde dat een internationale
vrijwilliger tijd en geld investeert
om naar Afrika te komen.

10 decmeber 2009

Bedrijfsleven
vraagt om
Marlieke
Bewijs van goede
in dienst

Afrika

Regio - MKB-IJmond heeft de 4
IJmond gemeenten – Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest gevraagd om verbetering dienstverlening aan ondernemers door
invoering van minimale normen
voor dienstverlening. De huidige crisis vraag om een snelle en professionele dienstverlening aan bedrijven. Dat trekt bedrijven sneller over de streep te
investeren.
Met behulp van het Bewijs van
goede dienst meet de gemeente
de kwaliteit van haar dienstverlening en bepaalt vervolgens waar
verbeteringen nodig zijn. De resultaten van deze zelfscan worden vertaald naar afspraken met
het bedrijfsleven over de dienstverlening, zoals het op tijd afgeven van een vergunning, afstem-

men van controles, het snel geven van goede informatie en antwoorden en een goede website.
In ‘het bewijs van goede dienst’
presenteert de gemeente haar
verbeteracties aan het bedrijfsleven. Alleen bedrijven die voldoen aan een aantal randvoorwaarden (correcte en complete indiening van aanvragen bijvoorbeeld), kunnen de gemeente aanspreken op de afgesproken servicenormen. Zo ontstaan er heldere verwachtingen
over en weer. Het instrument is
gezamenlijk ontwikkeld door
(pionier)gemeenten, VNG, het
Rijk, MKB-Nederland en VNONCW. Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld (voucherregeling) om gemeenten te ondersteunen.

Tuincentrum Gozeling
verkoopt vuurwerk
Santpoort-Noord - Het eind
van het jaar is in zicht en dat
betekent dat we het jaar afsluiten met een spektakel aan eindejaarsknallen en mooie lichteffecten. De laatste drie dagen
van het jaar staan bij Tuincentrum Gozeling volledig in het teken van vuurwerk. Dit jaar is het
nieuwste afhaalpunt in de gemeente Velsen namelijk gevestigd in Tuincentrum Gozeling aan
de Hagelingerweg in SantpoortNoord.
Tuincentrum Gozeling heeft een
mooie collectie vuurwerk en le-

vert van prachtige fonteinen tot
100.000 klappers. In het tuincentrum is een mooie opstelling gemaakt waarop de dummy’s staan
opgesteld.
,,Op dit moment hebben wij een
collectie waarin we rekening
houden met de ervaren vuurwerk afsteker tot aan het kinderassortiment van Spooky”, vertelt
Sander Gozeling.
Indien de klant via de website
www.vuurwerksantpoort.nl een
voorbestelling doet, krijgt deze
al vanaf dertig euro gratis producten.

Nieuw: tweedehands
kledingzaak Sjaksjop
Uitbreiding Fysiotherapie IJmuiden-Oost
IJmuiden - Sinds 1 september
is Linda Huikeshoven, door het
toegenomen aanbod van patiënten, als tweede kinderfysiotherapeut komen werken bij Praktijk voor Fysiotherapie IJmuiden-Oost. Samen met haar colHoewel ik graag mijn steentje bij wil dragen aan dit project,
wil ik, naast de armoede, ellende
en wanhoop ook de andere kant
van de immense verschillen in
Zuid-Afrika ervaren: de prachtige natuur, de vele tradities en de
rijkheid aan culturen. Daarom ga
ik vooraf op rondreis. Samen met
mijn zusje Janne zal ik met de
auto van Johannesburg, via het
Krugerpark, dan langs de kust
naar Kaapstad rijden, op zoek
naar nieuwe indrukken en grootse avonturen. Hiervan zal ik jullie via deze column op de hoogte houden. En ja... ik zal voorzichtig zijn!
Je kunt het werk van Marlieke
steunen door een bijdrage te
storten op 12.17.74.228 t.n.v.
Be More te Nijmegen o.v.v. M.
Bruntink. Zie ook www.
marliekebrunink.be-more.nl

lega Linda Selhorst richt zij zich
op onderzoek en behandeling
van kinderen van nul tot 16 jaar
in IJmuiden, Velsen–Noord, Velsen–Zuid en Driehuis. Beide kinderfysiotherapeuten zijn geregistreerd in het register kinderfysiotherapie van het Koninklijk
Genootschap voor Fysiotherapie
en hebben ook nascholing gevolgd in de zogenaamde plagiocephalometrie. Dit is een gevalideerd en betrouwbaar meetinstrument om de scheefheid van
de schedel bij zuigelingen met
een voorkeurshouding en/of afplatting van het hoofd te bepalen door het aanleggen van een
bandje om het hoofd van de zuigeling.
Daarnaast houdt Linda Huikeshoven zich bezig met Sensorische Integratie: een therapievorm die zich richt op kinderen
met problemen in het verwerken
van zintuiglijke prikkels. Hierbij
moet men denken aan kinderen
die moeite hebben met opletten
in de klas doordat ze te druk of
te snel afgeleid zijn, of juist erg
dromerig zijn en moeite hebben
hun gedachten bij de les te houden.

IJmuiden – Vanaf vrijdag 11 december is IJmuiden een leuke
winkel in 2e hands kleding rijker. Eigenaresse Jaqueline Tol
opent dan haar zaak Sjaksjop.
Jaqueline werkte 22 jaar in de
confectie en bekleedde diverse functies in die sector, ze
kent alle kneepjes van het vak.
Daarna ging ze de administratie doen voor het transportbedrijf van haar man, M-trex. Maar
de mode bleef trekken. Een
vriendin van Jaqueline heeft al
28 jaar een 2e hands kledingzaak in Amsterdam en zij is een
groot voorbeeld. Een deel van de
loods en het magazijn in het bedrijf van haar man werd grondig verbouwd en opgeknapt en
werd omgetoverd tot een mooi
winkeltje. Er hangt veel merkkleding voor dames en kinderen, er
is een klein deel nieuw en er is
ook wat voor heren. Verder zijn
er veel mooie 2e hands accessoires verkrijgbaar, zoals sieraden, riemen, tassen, schoenen
en laarzen ,,Er ia al lang geen
taboe meer op het kopen van
2e hands kleding, zeker in deze
tijd’’, vertelt Jaqueline enthousiast. ,,Zelf koop ik wel eens iets
dat ik eenmalig draag en dan
kom ik er achter dat het me toch
niet aanstaat. Dan blijft het in de
kast hangen, want weggooien
is zonde. Mensen kunnen zulke
miskopen nu bij mij brengen. En
kinderen groeien soms zo hard,

die verslijten hun kleren amper,
dat blijft mooi. Elk merk, elke
maat en model is welkom. Maar
ik let wel scherp op kwaliteit.’’ De
kleding blijft vier tot zes maanden hangen en de inbrenger
krijgt vijftig procent van de opbrengst. Het inbrengen van kleding kan op vrijdag van 12.00 tot
17.00 uur. De winkel is dan tevens open voor de verkoop, net
zoals op zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur. Sjaksjop is gevestigd
aan de Industriestraat 39,, de ingang is om de hoek in de Visserijstraat.
Jaqueline is van woensdag tot
en met vrijdag telefonisch bereikbaar via 06-19158673. Er is
een paskamer aanwezig en de
koffie staat klaar.
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Kerststal in
Velsen-Zuid

Nieuwe feestzaal Bartje
Santpoort-Noord - Café Bartje aan de Hoofdstraat in Santpoort-Noord en bekend bij nagenoeg iedereen bekend in de
omgeving, heeft de faciliteiten
voor feesten en partijen uitgebreid met een prachtige, nieuwe
feestzaal op de bovenetage. Begon oktober is de zaal officieel in
gebruik genomen en inmiddels
hebben er al diverse festiviteiten plaatsgevonden. De ruimte is
bedoeld voor feesten, partijen en
vergaderingen Onder andere zijn
er al avonden met oud-hollandse
gerechten georganiseerd. De entree naar boven is voorzien van
een zeer ruime trap, zodat ook

mensen die moeilijk ter been zijn
de zaal zonder veel moeite kunnen bereiken.
De nieuwe, grote zaal heeft voldoende capaciteit om 90 bezoekers een plaats te bieden.
Tegelijk met de verbouwing van
de feestzaal zijn ook de toiletten volledig vernieuwd en is de
keuken voorzien van de nieuwste apparatuur. Volgens Wouter
van der Zwet ligt het niet in de
bedoeling om tijdens de komende feestdagen nog speciale activiteiten te organiseren.
Voor informatie en reserveringen is Café Bartje te bereiken via
023-5378640. (Joop Waijenberg)

Inspirerende kerstshow
IJmuiden - Op dinsdagavond 8
december was het bij Jacky Hart
al kerst. Zo’n 70 dames werden verwelkomd in een weelderig, traditioneel versierde winkel,
waarvoor alle lof naar de buurman Abelia Fleuristen gaat. De
outfits van de mannequins waren
divers. De show begon met warme comfortabele jacks en truien,
die gecombineerd met shawls,
mutsen en handschoenen je
het gevoel gaven direct naar de
sneeuw af te willen reizen. Een
grote sortering aan feestkleding
passeerde vervolgens de revue.
De showdames in verschillende
maten, vanaf 36 tot en met 44,
zagen er casual-chic tot chic uit.
Van galajurken tot pailettentopjes van leggings tot de klassiekere broek. Zwart voert toch ook
dit jaar weer de boventoon. Met
hier en daar wat rood en paars

als kleuraccent. De hairstylisten
van Creations, sinds kort gevestigd in de Kennemerlaan, namen
deze avond de kapsels voor hun
rekening. Dat het ware artiesten zijn mag met recht gezegd.
Creations hecht grote waarde
aan de wensen van de klant. Er
wordt dan ook zorgvuldig geluisterd wat zij willen. Echt belangrijk natuurlijk als je een andere kleur in je haar wilt, of juist
een totaal andere look. Bij Creations ben je in goeie handen. Na
de show werd er volop gepast en
werden de gasten verwend met
de lekkere hapjes van buurman
Korf Catering. Ideaal als je met
Kerst niet veel in de keuken wil
staan! De wijnen werden verzorgd door Abelia. Zij hebben
prachtige flessen staan en worden dan ook veelvuldig gebruikt
in de Kerstpakketten.

Velsen-Zuid - Zaterdag 19 december viert de werkgroep van
de Levende Kerststal haar lustrum. De levende kerststal wordt
gehouden van 13.00 tot 17.00 uur
in en rondom de Engelmunduskerk. Ook dit jaar werken weer
veel oudere en jonge gemeenteleden met elkaar in de kerststal. Het verhaal wordt niet verteld, maar uitgebeeld door deze
gemeenteleden. Ook zullen dit
jaar weer diverse dieren aanwezig zijn. In verband met het lustrum zullen geweldige koren optreden. Om 14.00 uur het ensemble Voce di Luna, bestaande uit twee sopranen; alt, tenor en bas. Dan om 15.00 uur
het Engelmunduskoor onder leiding van Philien Schouten en om
16.00 uur het Goede Herderkoor
onder leiding van Jan Schotvanger. Om 13.30, 14.30 en 15.30
uur vertelt een échte kerstvertelster een verhaal in de kerststal.
Verder zijn creatieve dingen en
kerststukjes te koop bij de kramen. Deze zijn gemaakt op de
workshops twee dagen eerder.
Dit jaar zijn er flessen glühwein
te koop met het jubileumlogo erop, evenals mokken met het logo. In de Goede Herderzaal van
het wijkcentrum zal de inwendige mens niet worden vergeten,
de inmiddels beroemde zelfgemaakte Engelmundus erwtensoep zal dan ook niet ontbreken. Zoals ieder jaar wordt de levende kerststal afgesloten met
een samenzang. Dit jaar wordt
uniek, om 16.30 uur is er een gezamenlijk optreden van het Goede Herderkoor met het Engelmunduskoor onder leiding van
Jan Schotvanger en als organist
Ary Rijke. Ook nieuw dit jaar is
de wensboom, waar u voor een
klein bedrag uw wens mag hangen. De opbrengst gaat naar het
Bijna Thuis Huis in Santpoort.
Deze levende kerststal kost het
nodige geld. Een donatie wordt
dan ook zeer op prijs gesteld.
Dit kan door een bijdrage over
te maken op rekeningnummer
106.61.60 ten name van Projekt
de Levende Kerststal.

Klokgelui
voor klimaat

Velsen - Kerken in de hele wereld, waaronder de Dorpskerk
in Santpoort-Noord en de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid,
luiden zondag om 15.00 uur de
klokken voor het klimaat. Zo laten kerken weten dat het de
hoogste tijd is om een einde te
maken aan de opwarming van
de aarde. Dat gebeurt op een
moment dat in Kopenhagen
honderden wereldleiders bijeen
zijn om te praten over een nieuw
klimaatverdrag, de opvolger van
het Kyotoprotocol dat in 2012 afloopt. Ook in de Deense hoofdstad worden zondag de kerkklokken worden geluid. De klimaattop duurt tot zaterdag 19
december.

Wijnen en levensmiddelen

Kwaliteitsproducten
rechtstreeks uit Italië
Heemskerk - De feestdagen
staan weer voor de deur en
dat betekent traditioneel topdrukte bij de firma Smeraglia
de Lijnbaan 77 in Heemskerk
Smeraglia levert al vele jaren
een groot assortiment Italiaanse wijnen en levensmiddelen. Deze kwaliteitsproducten worden rechtstreeks
uit Italië direct aan de klant
geleverd. Het assortiment van
de firma Smeraglia leent zich
ook uitstekend om te verwerken in een kerstpakket of relatiegeschenk.
Wie kent ze niet, de befaamde panettones uit Italië. Een gebaksoort die het midden houdt
tussen brood en cake, rond
van vorm en hoog gebakken in
een luchtige deegstructuur met
vruchtjes. Van oudsher wordt de
panettone vooral gegeten rond
kerstmis. Smeraglia heeft 40 verschillende soorten panettones in
het assortiment. Ze zijn er in luxe
geschenkverpakking.
Dat Italië een echt wijnland is,
behoeft geen nadere uitleg. De
laatste tijd is met name het zuidelijke deel van het land populair. De firma Smeraglia heeft
een mooi assortiment wijnen uit
streken elders in Italië, recent is
daar een aantal wijnen uit het
zuiden van het land en van het
eiland Sardinië aan toegevoegd.
En wat te denken van de grote verscheidenheid aan pasta’s
van goede kwaliteit? Thuis een
uitgebreide maaltijd bereiden is

weer helemaal in, bij Smeraglia
vindt men de complete Italiaanse
keuken onder één dak. Van visspecialiteiten tot mozarella, alle producten staan overzichtelijk opgesteld in het bedrijfspand
aan de Lijnbaan 77, waar een
deel van het magazijn als winkel is ingericht. De medewerkers
van het bedrijf adviseren graag.
Enkele malen per jaar reist men
af naar Italië om daar zelf nieuwe contacten te leggen met producenten en leveranciers en om
nieuwe producten direct te keuren en in te kopen.
De klanten van de firma Smeraglia blijken in de loop der jaren zelf
steeds meer kennis van zaken te
hebben gekregen en veelal weet
men precies wat de beste keuze is. Het bedrijf speelt daarop in
door uitsluitend topkwaliteit in te
kopen en het assortiment regelmatig uit te breiden op basis van
nieuwe trends. Via de website
www.smeraglia.nl krijgt men een
eerste indruk van de producten,
vooral de panettones, die er worden verkocht. Wie het complete
assortiment wil bekijken, wordt
aangeraden om een kijkje te nemen bij de firma Smeraglia. Men
kan er van maandag tot en met
vrijdag terecht tussen 09.00 en
17.00 uur.
Smeraglia, importeur van Italiaanse wijnen en levensmiddelen, Lijnbaan 77 te Heemskerk. Kijk voor meer informatie
op www.smeraglia.nl of bel met
0251-247204.

Get Together Again
IJmuiden - Get Together Again
heeft het dit jaar bijzonder druk.
Vooral nu de donkere feestdagen weer voor de deur staan, is
er erg veel vraag naar stemmige muziek die op een swingende manier ten gehore wordt gebracht. De komende week staan
er al 2 concerten gepland die in
de kerstsfeer worden gegeven.
Allereerst is er in Zorgcentrum
Velserduin aan de Scheldestraat

101 op donderdag 10 december
een kerstconcert. De aanvang
hiervan is 19.30 uur. Op zondag
13 december is er een kerstoptreden in het W.F. Vissershuis
aan de Houtmanstraat 1. Dit
concert vangt aan om 14.30 uur.
Belangstellenden zijn van harte
welkom. Naast traditionele gospels brengt het koor tijdens deze
optreden ook stemmige kersttraditionals ten gehore.
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Opening expositie in
Zee- en Havenmuseum

Politiek
cultureel café

IJmuiden - Woensdag 16 december staat het politiek cultureel café in het teken van de zin
of onzin van ontwikkelingssamenwerking. De avond is georganiseerd door Bibliotheek Velsen en IJmuider Courant, met
medewerking van stichting Velsen voor de Derde Wereld. Sprekers zijn Theo Ruyter, auteur van
‘Requiem voor de hulp’ en ‘De
koe lacht niet meer’ en Martha
Klein, beleidsmedewerker van
het COS Noord-Holland. De ene
spreker verdedigt de stelling dat
de huidige wijze van ontwikkelingssamenwerking, met name
in Afrika, zijn doel voorbijschiet
en mensen hulpverslaafd maakt,
de andere stelt dat ontwikkelingssamenwerking, mits met de
juiste insteek, een zinnige bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van mensen in de ontvangende landen. De discussie met
de zaal wordt geleid door Trudie
Betlem.De toegang is gratis. Tijd
van 20.00 tot 22.00 uur in Centrale Bibliohteek Velsen, Dudokplein, IJmuiden.

Kerstzangavond
IJmuiden - Woensdag 23 december wordt in de Petrakerk
aan de Merwedestraat een
kerstzangavond gehouden. Aan
deze avond werken onder andere Gospelkoor Sign, Cees Verschoor, Monique Wijnker en
Niels Schoenmaker mee. De
avond begint om 20.00 uur. De
toegang is gratis.

Kerstconcert Corus
Regio - Na een turbulent jaar
met een economische crisis, de
Mexicaanse griep, faillissementen van banken en alle hectiek
daaromheen is de Kersttijd een
tijd van bezinning en een rustpunt. Voor het Corus Symfonisch
Blaasorkest is 2009 een turbulent jaar geweest met een aantal concerten op topniveau in
binnen- en buitenland en de traditionele concerten in de regio.
De economische problemen zijn
ook aan Corus Orkest niet onopgemerkt voorbijgegaan, maar
gelukkig merkt u als trouwe bezoekers van onze concerten daar
niets van.
Het traditionele kerstconcert op
18 december in de H. Laurentiuskerk in Heemskerk wordt
dit jaar volledig door het Corus Symfonisch Blaasorkest en
daaruit samengestelde ensembles verzorgd. Hierdoor krijgen
alle muzikanten de gelegenheid
hun kunsten ook eens in een wat
kleiner collectief te laten horen.
Zo staan een blaaskwintet, een

klarinetchoir, een fluitensemble
en een kopergroep op het programma. De ensembles spelen
vooral kerstmuziek. Daarnaast
zal het grote orkest u een aantal Gouwe Ouwe uit de harmoniemuziek presenteren. Zo staan
de bekende Elsa’s Processie uit
‘Lohengrin’ van Richard Wagner
en Nimrod uit de ‘Enigma Variations’ van Edward Elgar op het
programma. Balletmuziek van
Franz Schubert uit ‘Rosamunde’ als mede een aantal delen uit het concert dat eind oktober in Luxemburg plaatsvond.
Natuurlijk zijn er ook kerstnummers geprogrammeerd waaronder het swingende ‘All you want
for Christmas’ van Mariah Carey.
Zo biedt Corus Orkest u een afwisselend programma dat u hopelijk al een beetje in de kerststemming zal brengen.
De aanvang van het concert in
de Laurentiuskerk is 20.00 uur.
Kaarten à 4.50 euro zijn verkrijgbaar via secretaris@corusorkest.
nl. Zie ook www.corusorkest.nl

IJmuiden - Op initiatief van het
Zee- en Havenmuseum en in samenwerking met de ‘De Kroonvaarders’ (de vereniging van
oud-zeevarenden en wal empoyers van de Koninklijke Nederlandse Stoombon Maatschappij
NV) zal op zaterdag 12 december de expositie ‘Leven en werken aan boord van de KNSM
schepen’ worden geopend. Deze expositie duurt tot en met 28
december 2010. De KNSM werd
op 1 oktober 1856 opgericht met
steun van Koning Willem III, die
de onderneming al bij aanvang
het predikaat ‘koninklijke’ verleende. Aanvankelijk werden
lijndiensten tot stand gebracht
tussen Amsterdam, Sint Petersburg en Bordeaux.
In de loop der tijd werden de Europese lijndiensten verder uitgebreid. Door de overname van de
Koninklijke West-Indische Maildienst werden in 1912 de lijndiensten uitgebreid naar het Caraibisch gebied en Zuid-Amerika, alsmede naar de havens aan
de golf- en oostkust van NoordAmerika. Met het oog op de toenemende containerisatie beslo-

tend de Nederlandse lijnvaatrederijen zich in 1970 te bundelen en kwam de Koninklijke
Nedloyd Groep tot stand, met
als vestigingsplaats Rotterdam.
In 1980 besloot de KNSM eveneens toe te treden tot de Koninklijke Nedloyd Groep NV en verliet de KNSM als laatste de Amsterdamse Lijnvaartrederij ‘Het
Scheepvaarthuis’ en de thuishaven Amsterdam. In 1979 werd
door de oud-opvarende van de
KNSM de vereniging ‘De Kroonvaarders’ opgericht. De vereniging groeide voorspoedig, organiseert regelmatig bijeenkomsten en geeft dikwijls een tijdschrift uit, het ‘Blauwe Boekje’.
De tentoongestelde foto’s, modellen, schilderijen en andere attributen zullen het leven en werken aan boord weergeven.
De expositie is te zien in het Zeeen Havenmuseum de Visserijschool aan de Havenkade 55 in
IJmuiden. Geopend op woensdag, zaterdag en zondag van
13.00 tot 17.00 uur. De toegang
bedraagt 4 euro voor volwassenen, 2 euro voor kinderen tot 12
jaar en 65plus.

Averij voor Kijk Uit

Veerman in
One Way Wind
Velsen - Zondag 13 december is
Harmen Veerman te gast in One
Way Wind. Veerman maakte tussen 1968 en 1976 deel uit van
de groep Left Side en wist met
nummers als ‘Like a locomotion’
en ‘Confusion in my mind’ flinke successsen te boeken in binnen- en buitenland. Na de Left
Side periode is Harmen altijd in
de muziek actief geweest. Nog
regelmatig staat hij op de planken met zijn zoon en op oldiesavonden in Volendam. Naast
zijn werkzaamheden in de muziek heeft hij ook nog een eigen
winkel met muziekinstrumenten,
cd’s, dvd’s en tijdschriften.

IJmuiden - De droom was er, de
positie op de ranglijst, alles leek
te kloppen, maar in de wedstrijd
tegen de jonkies van Z.S.C. Saende 7 is Kijk Uit 3 stevig uit zijn
roes wakker geworden.
Zelden is er een wedstrijd slechter begonnen. Sjef Rosier dacht
degelijk te openen, maar het damegambiet werkte niet in zijn
voordeel en na tien zetten kon
Sjef opgeven.
Patrick de Koning deed het niet
veel beter. Na een luttel aantal
zetten stond zijn koning dermate onder druk, dat alleen het offeren van de dame het mat kon
verhinderen. Even was daar een
glimp van zijn kunnen maar het
mocht niet baten. Het materiaalverlies was eenvoudig te groot.
Louw Post zat niet helemaal lekker in zijn vel en vroeg om een
snelle remise.
René Koens stond in aanvang
wel ‘lekker’ maar werd langzaam teruggedrongen, kreeg remise aangeboden dat aangenomen moest worden.. De achterstand bleef twee punten maar de
topscoorder van het derde, Gregory van den Ende, speelde een
puike partij. Met aanvallend spel
werd een toren buitgemaakt.
Met dit voordeel wist Gregory

wel raad. Peter Duijn probeerde
alles uit de kast te halen maar hij
bleef steken in goede bedoelingen en moest genoegen nemen
met remise. Wim Geels had last
van twee heel vervelende paarden voor zijn koningsstelling die
de inleiding vormden van zijn
nederlaag. Guido de Waal probeerde een gaatje te vinden in
de verdediging van zijn tegenstander hetgeen niet lukte met
remise als gevolg. Zie ook www.
schaakclubkijkuit.nl.

Presentatie boek
‘De Keetbergflat’
IJmuide - De Theeschenkerij in
Velserbeek was de locatie waar
de presentatie en overhandiging
van het boek ‘De Keetbergflat’
een onuitwisbaar stuk IJmuiden’ plaatsvond. In een goed gevulde zaal met belanghebbenden, belangstellenden en (oud)
bewoners werden door Ted Kuné, directeur van het Woningbedrijf Velsen, de eerste exemplaren ven het boek uitgereikt. Het
eerste boek ging naar mevrouw
E. Warnaar-Schreuder, dochter
van één de bewoners die aan het
boek heeft meegewerkt maar die
helaas is overleden. Het tweede exemplaar mocht de 83-jarige mevrouw Van Rijn in ontvangst nemen. Jarenlang zat zij
in een bewonersvereniging en is
nog steeds voorzitter van de be-

wonerscommissie Keetberglaan.
en zij heeft zich lange tijd tegen
de sloop van de kenmerkende
flat verzet.
Ted Kuné zei in zijn toespraak
dat IJmuiden, na de sloop, nooit
meer hetzelfde zal zijn nu dit
markante, beeldbepalende, gebouw er straks niet meer zal
staan. Het was in het begin een
exclusieve flat met een toelatingscommissie die streng selecteerde op nette mensen.
Maar andere mogelijkheden om
het gebouw te redden, zoals renovatie, werden na jarenlange
uitvoerige onderzoeken als niet
haalbaar verworpen. Zodra de
Keetbergflat is gesloopt zullen er
op deze locatie drie gebouwen
van elk acht woonlagen verrijzen. (Joop Waijenberg)
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Uitverkoop bij
Gallo Originals
Santpoort-Noord – Wie nog
iets leuks zoekt: op donderdag
10 december gaat de uitverkoop
bij Gallo Originals van start. De
dames-, heren- en kinderkleding gaat weg met een korting
van 20 tot 50 procent, met uitzondering van de kerstcollectie.
Het is beslist de moeite waard: er
zijn nu bijvoorbeeld mooie winterjassen met 40 tot 50 procent
korting en dat is toch mooi meegenomen. Nieuw in het assortiment van Gallo is de outdoor kleding. Zoals handgemaakte rubberen laarzen van het merk Aigle. Er zijn prima wax jassen en
poncho’s die absoluut geen wind
of regen doorlaten. Eigenlijk onmisbaar in dit seizoen. Voor iedereen die de hond moet uitlaten, op de fiets door de regen
moet of gewoon naar het bos of
het strand wil met regenachtig
weer. De kleding van de merken
Jack Murphy en Mongo zijn echt
wind- en waterdicht. Van het
laatste merk zijn er ook mooie
grote omslagdoeken in allerlei
kleuren. De kerstcollectie is dit

jaar heel stijlvol. Veel zwart met
paars en diverse aparte details,
zoals glanzende en glitterstoffen en pailletten. Natuurlijk zijn
er ook volop bijpassende accessoires verkrijgbaar. En wie nog
een kerstcadeautje zoekt: een
cadeaubon van Gallo Originals
is altijd een welkom geschenk.
Gallo is aanstaande zondag ook
met een kraam aanwezig op de
kerstmarkt, van 12.00 tot 18.00
uur. Voor de uitverkoop geldt:
wees er snel bij, want op = op!
Dus voor een koopje, cadeaubon, outdoor kleding, een outfit
voor Kerstmis: loop gewoon eens
vrijblijvend binnen bij Gallo Originals aan de Hoofdstraat 189b,
telefoon 023 5384433. Zie ook
www.gallo-originals.nl

Met 140 over
de Stationsweg

Velsen - De politie heeft zaterdag rond 03.30 uur een 27-jarige
IJmuidenaar aangehouden omdat hij met een snelheid van 140
kilometer per uur over de Stationsweg reed. De politie zette de
man aan de kant op de Zoutmanstraat, waar direct zijn rijbewijs werd ingevorderd.

Frans Baud voorzitter
ledenraad Rabobank

Voordelige auto’s
bij Autobedrijf Geels
IJmuiden – Autobedrijf Geels
aan de Tussenbeeksweg ontwikkelt zich voorspoedig, ondanks
de economisch wat matige tijden. Door handig inspringen op
actualiteiten, bieden zij precies
die diensten waar vraag naar is.
En in de vier jaar van haar bestaan heeft Autobedrijf Geels
haar klanten laten zien hoe prettig het is een betrouwbaar allround autobedrijf in de omgeving te hebben.
Allround betekent voor Geels
verkoop, onderhoud, schadeherstel en verhuur van auto’s. Allround betekent daarnaast ook
voor alle merken. Dus kan men
voor reparatie, APK, onderhoud,
schadeherstel van parkeerfoutjes of ernstiger ontmoetingen
van alle automerken bij dit prettige bedrijf terecht. Bij schadeherstel krijgt men overigens gratis
vervangend vervoer. Twee kundige monteurs, Peter en Bart, verzorgen alle werkplaatshandelingen en eigenaar Guus Geels is
eerste aanspreekpunt waar het
gaat om aankoop, inruil, verhuur
en service. En dat gaat op gegarandeerd prettige wijze, want
Guus heeft een bijzonder talent

om met mensen (en auto’s) om
te gaan.
Zoals gezegd ontwikkelt Autobedrijf Geels zijn eigen visie op dure tijden, door bijvoorbeeld huurauto’s tegen zeer prettige prijzen
aan te bieden. Met zo’n Peugeot
107 of een Citroën C4 kan men
tegen geringe kosten gemakkelijk met de hele familie een dagje uit. Er is zelfs een bedrijfsbusje te huur, heel handig als je iets
te verhuizen hebt of een keer je
slag wilt slaan bij Ikea.
Wie liever over een eigen auto
beschikt, krijgt nu via Autobedrijf Geels de kans om tegen zeer
scherpe prijs een gloednieuwe
Citroën te kopen. Guus heeft de
hand weten te leggen op geregistreerde auto’s, zonder kilometers
op de teller, die sinds deze week
in de showroom glanzend staan
te wachten op nieuwe eigenaren.
Uiteraard is de gebruikelijke fabrieksgarantie van toepassing op
deze automobielen. Het is beslist
een aanrader om zeer binnenkort
deze nieuwe auto’s te komen bekijken. Guus vertelt u graag over
de mogelijkheden van deze bijzondere aankoop. Meer weten?
Bel 0255-514156.

Velsen - Maandag organiseerde Rabobank Velsen en Omstreken haar laatste ledenraadsvergadering van dit jaar. Frans Baud
heeft als nieuwe voorzitter van de
Raad van Commissarissen, het
stokje overgenomen van voormalig voorzitter Harry Scheeper.
Hiermee is Baud ook de voorzitter van de ledenraadsvergaderingen. Baud leidde de ledenraad door haar agenda in het Tata Steel Stadion in Velsen-Zuid.
Deze keer kwamen de aanwezigen in actie door in groepjes uit
elkaar te gaan en van gedachten
te wisselen over vier thema’s. De
output van de sessies wordt door
de bank gebruikt om de klant zo
optimaal mogelijk te bedienen.
Commercieel directeur Steef
Hammerstein van Telstar trapte
de bijeenkomst af met een rondleiding door het prachtige nieuwe stadion. Vervolgens werd de
vergadering geopend, waarbij
onder andere de begroting 2010
werd besproken aan de hand
van een presentatie door Kees
de Jong, directeur Bedrijven.
,,Ondanks de huidige economische situatie, stelt de bank ambitieuze doelen voor 2010’’, aldus Baud.
Margreet van der Meer, voorzitter
van het Coöperatiefonds, meldde dat zij en Ron van der Aar dit
jaar aftreden uit de commissie
van aanbeveling. Zij riep de overige ledenraadsleden op om zich
aan te melden voor deelname in
de commissie. Haar toevoeging
hierbij was: ,,Het is zo leuk om
andere mensen blij te maken en
geld weg te geven aan stichtingen en verenigingen die dat geld
hard nodig hebben.’’
De bijeenkomst werd afgerond
met een interactief gedeelte,
waar de ledenraadsleden zich

opsplitsten in groepjes om met
elkaar in gesprek te gaan over
vier thema’s. De besproken onderwerpen hadden betrekking
op het ledenbeleid, de rol van
de bank richting ondernemers in
het huidige economische klimaat
en de keuze van klanten voor de
digitale kanalen, zoals internetbankieren. De bank neemt de
uitkomsten mee bij de evaluatie
van haar beleid en zal de ledenraad terugrapporteren over de
resultaten.
Na afloop van de vergadering
merkte Baud op: ,,Ik wil me met
name inzetten om transparantie
te vergroten. Openheid van zaken richting zowel leden als ledenraadsleden en Raad van
Commissarissen. Op die manier
kun je verfijnder bijsturen indien nodig en kun je gezamenlijk
constructief werken aan een nog
betere klantbediening.’’
Voor al uw bankvragen kunt u
contact opnemen met Rabobank
Velsen en Omstreken via (023)
513 3715 of www.rabobank.nl/
velsen bezoeken.

Volop kerstbomen bij GroenRijk Santpoort
Santpoort-Noord - GroenRijk Santpoort is helemaal in
de kerstsfeer. Zowel binnen
als buiten is het tuincentrum
aan de Biezenweg in Santpoort-Noord in kerstkleuren
en kerstverlichting gehuld.
Buiten staan alle soorten en maten kerstbomen uitgestald in de
grootste sortering kerstbomen
uit de regio. U heeft de keuze
uit de grote, gesorteerde vakken
met duizenden bomen van 1 tot
10 meter, gezaagd of met kluit.
En vooral belangrijk om te weten: GroenRijk Santpoort koopt
de bomen zelf in. Een betere kwaliteitsgarantie kunt u niet
krijgen.
Binnen is een sfeervolle kerstshow ingericht met een uitgebreide collectie aan kerstversiering en andere sfeerartikelen. Er
zijn kerststalletjes in diverse formaten en een zeer grote sorte-

ring aan boomversiering. Ook
voor de buitenboom is er een ruime keuze en dat geldt zeker voor
de kerstverlichting. Niet voor
niets is GroenRijk dé specialist in
kerstverlichting. Dit jaar een zeer
grote sortering buitenverlichting.
Zo is het mogelijk door middel
van verlichtingsbouwpakketten
met eenvoudige koppelingen de
buitenverlichting uit te breiden
tot wel 200 meter!
Een speciale afdeling is ingericht
met allerlei attributen om zelf de
mooiste kerstversiering te maken, van een mooie schaal tot
dennenappel.
Er is uiteraard nog veel meer te
zien zoals kaarsenstandaards,
kaarsen, lantaarns voor binnen
en buiten en een grote sortering
glaswerk. Aanstaande zaterdag
en zondag brengt de bekende zanger Peter van Bugnum de
klanten alvast in kerstsfeer met
een live-optreden.

Ook komende zondag is GroenRijk Santpoort aan de Biezenweg
in Santpoort-Noord geopend van
10.00 tot 17.00 uur en alle andere dagen op de gewone tijden.
Parkeren is geen probleem, want
GroenRijk heeft maar liefst 200

gratis parkeerplaatsen. Woensdag 16 december staat er een
speciale middag voor kinderen op het programma. Zij mogen dan, onder deskundige leiding, gratis een kerststukje komen maken.
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Kerstconcert
Decibel

Velsen-Zuid - Vrijdag 18 december verzorgt popkoor Decibel een kerstconcert in de sfeervolle Engelmunduskerk in Velsen-Zuid. Naast traditionele en
Engelse Carols worden er ook
moderne Amerikaanse kerstnummers gezongen, vaak in een
verrassend arrangement. Een
prima gelegenheid om alvast in
de kerstsfeer te komen! Kaarten
voor het concert kosten 7,50 euro en zijn te bestellen via 0255536720. Het concert begint om
20.15 uur. De Engelmunduskerk
is vanaf 20.00 uur geopend.

Volksdansen
in Velserhooft

Santpoort-Noord - De Volksdansgroep van de Unie van Vrijwilligers afdeling Velsen zoekt
nieuwe enthousiaste leden. Onder deskundige leiding worden
nationale en internationale dansen beoefend. De groep komt
bijeen op de dinsdagochtend in
het gebouw Velserhooft aan de
Valckenhoeflaan in SantpoortNoord van 10.15 tot 11.45 uur.
De kosten bedragen 7,50 euro
per maand. Meer informatie: J.
Kruijten, telefoon 023-5386429.

Zangmiddag
en vesper

Santpoort-Noord - Zaterdag
19 december om 12.00 uur is er
een zangmiddag onder leiding
van Antje de Wit in de Dorpskerk in Santpoort-Noord. Aansluitend is er een vesper. Om
18.15 uur is er een gezamenlijke
soepmaaltijd, gaarne zelf brood
meenemen. Om 19.00 uur worden alle liederen in de aansluitende vesper gezongen, waarin
zoals gewoon kaarsen gebrand
kunnen worden en stiltemomenten zijn. Kosten 13 euro. Opgave van te voren nodig tot uiterlijk 12 december. Doorgang is afhankelijk van het aantal deelnemers. Aanmelden kan via symphonia@xs4all.nl of Antje, telefoon 06-21805104. Zie ook www.
pknsantpoortenvelserbroek.nl bij
‘Muziek in Santpoort’.
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Exposisite in
‘t Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Van maandag
14 december tot 16 januari exposeert Peter Meeuwisse in ’t Brederode Huys aan de Bloemendaalsestraatweg 201 in Santpoort-Zuid. Peter woont in Santpoort-Zuid. Hij heeft vorig seizoen een serie lessen verzorgd in
’t Brederode Huys. Daarin kwamen enkele perioden en stromingen uit de kunstgeschiedenis aan de orde met een combinatie van theorie en praktijk. Hij
is in 2007 afgestudeerd aan de
Academie voor Beeldende Vorming te Amsterdam als docent
Beeldende Kunst en Vormgeving. Sindsdien geeft hij naast
zijn werk bij de gemeente Haarlem lessen in tekenen en schilderen in Het Houten Huys te
Oostzaan. Als afstudeerthema
had Peter gekozen voor ‘de weg’,
een taoïstische benadering van
het proces dat doorlopen wordt
bij het maken van een kunstwerk. Daarbij werkte hij met grafische en collagetechnieken op

textiel. Het werk dat Peter nu
maakt vormt een mengeling van
acrylverf met collagetechniek in
papier en textiel. Hij kiest een
thema waaruit een serie werken ontstaat die met elkaar verbonden zijn. Op de tentoonstelling zijn werken te zien die hij de
afgelopen jaren heeft gemaakt.
Bezichtigingstijd: maandag- en
dinsdagmiddag van 13.30 tot
15.30 uur en op afspraak.

SC Santpoort speelt
in Meesterklasse

Sherpa’s verkopen
kerstbomen
Santpoort-Zuid – De Sherpa’s
van scoutinggroep Sint Radboud
verkopen weer kerstbomen. De
blauwsparren, door de groep zelf
gekapt in Brabant, zijn er in diverse maten en prijzen. Er is al
een boom voor tien euro. De opbrengst gaat naar hun avontuurlijke expeditie.
De verkoopdata zijn: vrijdag 11

december van 19.00 tot 21.30 uur,
zaterdag 12 december van 11.00
tot 17.00 uur, zondag 13 december van 12.00 tot 17.00 uur, vrijdag 18 december van 19.00 tot
21.30 uur, zaterdag 19 december
van 11.00 tot 17.00 uur en zondag
20 december van 12.00 tot 17.00
uur. Verkoopadres is Middenduinerweg 74 in Santpoort-Zuid.

Kerstmarkt
VTV IJmond
Santpoort-Noord - Zondag 13
december is er bij VTV IJmond
een kleine kerstmarkt. U kunt
hier alles vinden voor de kerst. Er
zijn tal van kerststukken te koop
en daarnaast sieraden, kaarsen,
oliebranders van Lifestyle en nog
veel en veel meer moois. Wilt u
voor thuis een lekkere wijn dan
kunt u dit jaar op de kerstmarkt
ook zelfgemaakte wijn proeven.
Voor de liefhebbers is er een
glaasje glühwein of een kopje erwtensoep. De kerstmarkt is
van 15.00 tot 18.00 uur bij VTV
IJmond op het Groenelaantje 7.

Vreman slagroomtaart
voor oude kranten
Santpoort-Noord - De oud papieractie van de Parnassiaschool
levert elke maand een winnaar
op. De heerlijke slagroomtaart
van bakker Vreman ging deze
maand naar Harry en Jolanda
Kors uit Santpoort. Samen met
hun kinderen Brenda, Dieuwertje en Wouter hebben zij in de
maand oktober hun oud papier

naar de container gebracht.
De kinderen gaan niet voor niets
mee, zij krijgen bij het inbrengen
van het oude papier een lekker snoepje. En dan ook nog de
taart deze maand. De taart is zo
groot, dat zij deze gedeeld hebben met oma Kors en andere familieleden. Wat een lekkere oud
papieractie.

Velserbroek - Doordat SC Santpoort afgelopen seizoen voor het
eerst in de geschiedenis de beker heeft gewonnen mag het
team nu uitkomen in de Meesterklasse. De eerste ronde hebben ze overleefd, nu moesten ze
op sinterklaasavond in het Polderhuis in Velserbroek aantreden tegen LSG uit Leiden. LSG
kwam met een sterke delegatie.
De gemiddelde rating was 2400.
Helaas werd het 3,5-05 voor de
tegenstander. Alleen Peter de
Roode haalde een remise.
Op dezelfde avond moest Santpoort 3 aantreden tegen Saende
4 uit Zaandam. Ronald Hoekstra
liet zijn tegenstander direct naar
lucht happen en na een klein uur
konden de stukken alweer in de

doos, de andere winnaars waren
Hans Kors, Henk Swier en invallende jeugdspeler Dave Looyer. Wim Dijkman zorgde voor
het beslissende halfje, eindstand
4,5-3,5.
Op 19 november speelde Santpoort 4 hun tweede wedstrijd.
De eerste tegen de Vennip werd
met 6-2 gewonnen. Tegen buurman de Wijker Toren 5 speelde
de jeugd van Santpoort tegen de
oude garde, met een leeftijdsverschil van gemiddeld 50 jaar.
Eindstand: 4-4. Dave Looyer,
Bastiaan Eisses en Sjoerd Haver
wonnen hun partij. Cherl Looyer
en Roelof Strikker speelden remise.
Zie ook www.schaakclubsantpoort.nl.

Nieuwe directeur
Duin & Kruidberg
Santpoort-Noord - Dinsdag 1
december is Bernard Lensink, na
ruim een jaar als directeur a.i. te
hebben geopereerd, benoemd
tot directeur van Landgoed Duin
& Kruidberg in Santpoort-Noord.
In november 2008 kreeg de toenmalige adjunct directeur Bernard
Lensink de kans om directeur ad
interim te worden. Op dat moment stond het Landgoed reeds
in de verkoop, na het opsplitsen
van de ABN AMRO Bank door
het consortium. Inmiddels is bekend, dat het Landgoed een volledige dochtermaatschappij van
de ABN AMRO Bank zal blijven
en dat de gehele zakelijke en
particuliere markt van harte welkom is.
Bij deze ontwikkeling kon de benoeming van een directeur niet
uitblijven. Bernard Lensink (35
jaar) is hiermee de jongste directeur van een vijfsterren hotel
in Nederland.
Bernard Lensink is sinds juli 2006
werkzaam als adjunct directeur
bij Landgoed Duin & Kruidberg.
Daarvoor heeft hij diverse functies bekleed bij gerenommeerde
hotelketens zoals Radisson SAS
en Le Méridien. Hij is in Brussel,
Cannes, Bad Saarow, Berlijn en
Amsterdam werkzaam geweest.

Tevens was hij gedurende 4 jaar
bestuurslid van de Association of
Food & Beverage Management
en is hij momenteel bestuurslid
van Meetings & More.
Landgoed Duin & Kruidberg is
een vijfsterrenhotel met 75 hotelkamers, 9 conferentiezalen,
5 stijlkamers, Brasserie & Loungebar DenK en Restaurant De
Vrienden van Jacob, dat is bekroond met een Michelinster.
(foto: Cynthia van Dijke)
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Aanmelden voor
Seniorenprijs verlengd
Velsen - U bent met pensioen
en heeft het idee om een studie te gaan volgen? Of werkt u
op individuele basis aan een bijzonder project? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de Seniorenprijs van Rabobank Velsen
en Omstreken.
In tegenstelling tot het Coöperatiefonds richt het Ambitiefonds,
waar de Seniorenprijs onderdeel van uitmaakt, zich op individuele leden die hun persoonlijke ambities willen waarmaken.
Hiervoor is een budget van enkele duizenden euro’s uit het coöperatief dividend vrijgemaakt.
De aanmeldingstermijn voor de
nieuwe prijs is verlengd tot 19
februari 2010.
Om in aanmerking te komen
voor de Seniorenprijs dient u lid
te zijn van Rabobank Velsen en

Omstreken. Daarnaast bent u 65
jaar of ouder of niet langer werkzaam en bent u actief op het gebied van sport, studie, kunst of
onderzoek. De Seniorenprijs beloont de drie meest in het oog
springende initiatieven met geldbedragen van 2.500, 1.500 en
1.000 euro.
Wilt u in aanmerking komen voor
de Seniorenprijs? Of wilt u kijken welke ideeën vorig jaar met
de Seniorenprijs zijn beloond?
Neem dan een kijkje op www.rabobank.nl/velsen of bel met de
afdeling Marketing, Communicatie en Coöperatie van Rabobank
Velsen en Omstreken op het telefoonnummer 023-5133715. In
maart wordt bekendgemaakt
welke ideeën met hulp van de
Rabobank waargemaakt kunnen
worden.

Lopen met CareworX
Velsen-Zuid - Eind oktober vond
de officiële opening plaats van
Careworx, een beweeg- en zorgcentrum, gevestigd in het nieuwe TATA Steel Stadion, thuisbasis van Telstar. Uitgangspunt van
dit nieuwe zorgcentrum is in de
eerste plaats de mogelijkheid
van een snelle (multidisciplinaire) behandeling, zodat men niet
weken hoeft te wachten voordat
iemand bij een fysiotherapeut of
en andere (medisch)specialist
terecht kan. Naast deze vernieuwende nieuwe vorm van samenwerking staan kwaliteit en de
laatste technieken in behandelingen door de diverse specialisten voor de klanten klaar.
In het centrum worden niet alleen orthopedische patiënten en
sporters maar ook mensen met
chronische aandoeningen, diabetes, obesitas, copd, hart en
vaat lijden of artrose behandeld.
De laatste uitbreiding van de
activiteiten van CareworX gaat
van start onder de naam Careworx Running onder de deskundige leiding van Christiaan van
Os, een ervaren atletieksporter,
die op zaterdagochtend loop-en

bewegingstrainingen gaat verzorgen voor zowel beginners als
gevorderden. Bij de eerste training zal een schifting worden
gemaakt waardoor het voor een
ieder zeer toegankelijk is de training als start of als een voortgezette training te kunnen volgen. De training begint om 09.30
uur en duurt tot 10.30 uur waarbij gewerkt gaat worden aan uithoudingsvermogen, kracht en
coördinatie.
Er wordt gesport onder leiding van (een) gediplomeerde
trainer(s), in de buitenlucht in
het achter het stadion gelegen
park Beeckestijn. Sporters die
buiten de basiscursus nog extra
activiteiten willen doen kunnen
zich inschrijven voor aanvullende
trainingen en begeleiding. Zaterdag 12 december vindt de eerste,
gratis, proeftraining plaats, daarna bestaat de mogelijkheid om
strippenkaarten te kopen voor 6
of 12 lessen. De kosten hiervoor
bedragen 5 euro per les. Mensen die lekker willen sporten, op
ieders niveau, kunnen zich aanmelden via 06-12085252 (Christiaan) of info@careworx.nl.

Manifestatie over wonen
in ‘nieuw’ Oud IJmuiden
IJmuiden - Met een informatieve
verkoopmanifestatie start op zaterdag 12 december de verkoop
van woningen van de gezichtsbepalende appartementengebouwen De Vrijheit en De Vreede in het nieuwe Oud IJmuiden.
De bijeenkomst vindt plaats van
11.00 tot 14.00 uur in het kerkje aan de Helmstraat 9 in Oud
IJmuiden. Gezien de scherpe
prijsstelling rekent woningcorporatie AWV Eigen Haard op een
grote toeloop van belangstellenden. Gegadigden kunnen hun
voorkeur kenbaar maken op een
inschrijfformulier dat tot uiterlijk
4 januari 17.00 uur kan worden
ingeleverd bij Bon& Breed Makelaardij. Toewijzing geschiedt
op basis van loting.
Naast 10 appartementen in de
vrije sector gaan op 12 december ook 41 Koopgarant-appartementen in de verkoop. Dat zijn
woningen die worden aangeboden tegen een sterk gereduceerde prijs en risicoverlagende voorwaarden, speciaal bedoeld voor starters en mensen
in de lagere en midden-inkomensgroepen die op deze wijze de stap kunnen zetten naar
een eigen woning. Prijzen, inclusief korting, van de Koopgarant-woningen in De Vrijheit en
De Vreede beginnen bij 102.800
euro vrij op naam. Vrije sectorappartementen zijn te koop vanaf 207.500 euro, eveneens vrij op
naam. De bouw begint nog deze
maand; oplevering staat gepland
voor juni 2011.
Voor de Koopgarant-appartementen gelden inkomenseisen
en voor de meeste is ook een
huisvestingsvergunning nodig.

Inschrijving voor de vrije sectorappartementen staat open voor
iedereen.
De beide woongebouwen van
AWV Eigen Haard maken deel
uit van een veelomvattend vernieuwingsplan voor het oudste, meest karakteristieke stukje IJmuiden. Het wordt in de
geest van hoe het vroeger was,
hersteld. Het historische, intieme
stratenpatroon komt terug, met
prachtige, sfeervolle nieuwbouw.
Nostalgisch van aard, kleinschalig en uiterst gevarieerd. Met volop ruimte voor wonen, werken
en recreëren.
De Vrijheit en De Vreede zijn de
eerste projecten die in uitvoering
worden genomen. De gebouwen
zijn vernoemd naar schepen met
een historie die nauw verbonden
is met IJmuiden en/of de NoordHollandse kust. Bijzonder is ook
het hoogste ‘pand’ van De Vrijheit. Deze tien verdiepingen hoge toren, met zijn karakteristieke
schuine dak, geeft het hele gebouw een bijzondere uitstraling
en fungeert tevens als ‘landmark’
van heel Nieuw Oud IJmuiden.
Bezoekers van de verkoopmanifestatie krijgen een zo realistisch
mogelijk beeld van zowel de gebouwen als de appartementen
zelf, en daarnaast van het totale plan voor Oud IJmuiden. In de
verkoopbrochures is alles thuis
nog eens rustig opnieuw te bekijken. Wie niet in de gelegenheid is om de manifestatie te
bezoeken, kan deze brochures
na de verkoopmanifestatie ook
aanvragen of ophalen bij Bon &
Breed Makelaardij, Zon Bastion
2 in Velserbroek. Zie ook www.
bon.nl.

Zelfgemaakte
chocoladeletters
IJmuiden - Vijftien kinderen uit
Oud-IJmuiden hebben een heerlijke middag achter de rug. Ze
hebben zelf twee chocoladeletters gemaakt en versierd. Het
was een hele gezellige middag
waarbij ouders en grootouders
ook mee deden. RC de Ruimte
heeft van Woningbedrijf Velsen
de opdracht gekregen kunst-

projecten te organiseren in OudIJmuiden. Zij gingen rustig van
start door met de kinderen uit
de buurt zelf chocoladeletters
te maken. Volgende week is de
kerstversieringen aan de beurt.
In het nieuwe jaar komen langzamerhand de echte kunstproject aan bod. Zie ook www.hetnieuwevroeger.nl.

Regio - Zingen wordt zowel privé als in koorverband beoefend.
Dat daarbij een goede stembehandeling noodzakelijk is, behoeft natuurlijk geen betoog.
Juist de menselijke stem wordt
vaak zeer slecht gebruikt. De
stembanden krijgen dan heel
wat te verduren, terwijl juist met
een goed stemgebruik het toonbereik groter wordt en dit het
zingen aanmerkelijk vergemakkelijkt.
Bij goed stemgebruik word je
niet moe en krijgt men bijvoorbeeld geen knobbeltjes op de
stembanden. Hoe ver men de
stem ook ontwikkelt, hoe groot
het volume ook mag zijn, en hoe
ver de stem door oefening ook
mag reiken, men moet de verantwoordelijkheid blijven voelen
voor het ongeschonden behoud
van de natuurlijke stem in elk
ontwikkelingsstadium, anders
blijft daar niets van over.
Juist daarom heeft ‘t Muzenhuis
de cursus ‘stemvorming’. Vanaf zaterdag 9 januari gaat in 7
wekelijkse lessen van anderhalf
uur deze cursus van start onder
de bezielende leiding van Bernadette Bouthoorn. Bernadette is als klassiek zangdocente
sinds januari 2000 bij ‘t Muzenhuis betrokken. Inmiddels heeft
Bernadette een indrukwekkende staat van dienst . Zo is of was
zij solist bij ‘Opera Forum’, ‘Chapelle Royale’, ‘Collegium Vocale
Gent’, ‘Nederlands Operakoor’,
‘Nederlands Kamerkoor’, ’Omroep Koor‘, ’Kamerkoor Nieuwe
Muziek’ en het Vocaal Kwintet
’The Lost Maples’. Tevens wordt
zij veel gevraagd als solist voor
diverse oratorium concerten. Zij
deed talloze radio- en tv opnames, alsmede diverse tournees
door Europa en Amerika. Haar
specialiteit binnen ’t Muzenhuis
is het lesgeven aan professionele en afgestudeerde zangers
en zangeressen. Naast haar docentschap bij het Muzenhuis,
heeft zij een vaste aanstelling
in het koor van ’De Nederlandse Opera’.
De kosten voor deze cursus zijn
173,75 euro. Meer weten? Bel
023–5360525 of mail naar info@
muzenhuis.nl. Zie ook www.muzenhuis.nl,
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Geen aangifte
IJmuiden - Zondag rond 02.00
uur werd de assistente van de
politie gevraagd bij een ruzie op
de Kennemerlaan. Toen de politie daar aankwam, bleken twee
mannen ruzie te hebben met elkaar. Eromheen stond een grote
groep van 40 tot 50 veelal dronken mensen. Toen de agenten uit
hun auto stapten, verspreidde de
groep zich snel. Een van de jongemannen bleek een flinke snee
te hebben opgelopen boven zijn
oog. Niemand wilde echter aangifte doen. De politie verzocht de
dronken mensen weg te gaan.
Een 18-jarige IJmuidenaar, die
niet aan de vordering voldeed,
werd om 02.10 uur aangehouden. Hij verkeerde ernstig onder
invloed van alcohol.

Geen overlast
meer van reeën

Velsen - De overlast van de reeën op begraafplaats Duinhof is
vorige week donderdag en vrijdag (26 en 27 november) op een
diervriendelijke manier opgelost. De reeën zijn sindsdien niet
meer gesignaleerd.
Er zijn verschillende maatregelen
genomen om te voorkomen dat
de reeën de begraafplaats weer
kunnen betreden. De gemeente hoopt dat hiermee de overlast die al maanden duurt, tot het
verleden behoort.

Telstarkerstballen

Velsen-Zuid - Vanaf vrijdag 11
december zijn de unieke Telstar- kerstballen te koop. Op deze prachtige bal is het logo van
Telstar gedrukt.
De Telstar-kerstballen kosten 2
euro per stuk maar zijn verkrijgbaar in een set van zes stuks tegen een prijs van 10 euro. Vanaf de wedstrijd Telstar- FC Dordrecht van aanstaande vrijdag
zijn de kerstballen te koop bij de
Fanshop en bij de administratie
van Telstar.

Opbrengst collecte MS
IJmuiden - Het MS Fonds heeft
het mooie bedrag van 1085,94 in
IJmuiden opgehaald. Dankzij deze opbrengst kunnen zij nuttige dingen doen én regelen voor
mensen met Multiple Sclerose,
maar ook voor mensen in hun
naaste omgeving.
Met uw hulp krijgen meer mensen met MS zicht op een toekomst. Multiple Sclerose is de
meest invaliderende aandoening onder jonge mensen, zelfs
kinderen in Nederland. Helaas
is het nog niet mogelijk om MS
te genezen. Het MS Fonds helpt

Mevrouw LandeweerdSeufert 102 jaar
IJmuiden – Afgelopen zondag
bereikte mevrouw LandeweerdSeufert de respectabele leeftijd
van 102 jaar. Dit werd gevierd in
verpleeghuis Velserduin, waar zij
sinds 2007 verblijft. Het was een
gezellige bedoening: er werd
muziek gemaakt en gezongen, er
was koffie en taart. Er waren veel
neven en nichten uit Duitsland
overgekomen, net zoals diverse
buren uit haar voormalige woonplaats Santpoort. Loco-burgemeester Karel Ockeloen kwam
namens de gemeenteraad de felicitaties overbrengen en bracht
een prachtige fruitmand mee.
In 1907 werd ze geboren als Maria Seufert in het Duitse Mainberg. In 1933 kwam ze naar Nederland waar ze haar man Jean
Pierre Landeweerd ontmoette
tijdens een dansavondje in Bloe-

mendaal. Het stel trouwde in
1936, meneer Landeweerd overleed in 1976. Mevrouw Landeweerd woonde maar liefst 70 jaar
aan de Terrasweg in Santpoort.
Ze werkte jarenlang in de wasserij van de familie van Lieshout,
tegenover haar huis. ,,Ze is nog
goed gezond, alleen haar gehoor
wordt minder’’, vertelt Tiny van
Lieshout. ,,Als ze gaat vertellen
over vroeger of over dieren, waar
ze dol op is, dan praat ze je de
gaten in de sokken.’’ De wasserij
was van haar schoonouders. Ze
vervolgt: ,,Mijn schoonmoeder
overleed vroeg. Mijn schoonvader is later wel hertrouwd, maar
mevrouw Landeweerd stond altijd klaar voor de kinderen uit het
gezin, eigenlijk voor iedereen uit
de buurt. En nu zijn wij er voor
haar.’’ (Carla Zwart)

Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal

Huiselijk
geweld

zaterdag 12 deCember
SDC Putten-odin’59 (hoofdklasse b)
- 14.30
Kennemerland (2a)-Castricum
- 14.30
Jong Hercules (3a)-medemblik
- 14.30
IJmuiden (3a)-bol
- 14.30
velsen (4a)
vrij
olympia Haarlem-eDo (4a)
- 14.30
taba-Schoten (5b)
- 15.00
Dem (5b)
vrij
zondag 13 deCember

Velsen-Noord - Een man uit
Velsen-Noord meldde woensdagavond dat hij door zijn 16-jarige zoon achterna werd gezeten met een mes. Agenten werden buiten de woning door de
man aangesproken. Hij vertelde
dat er al vaker incidenten waren
geweest en dat de maat nu vol
was. Hij wenste aangifte te doen.
De agenten hebben de jongen in
de woning aangehouden. Omdat hij zich flink verzette hebben ze daarbij wat geweld moeten gebruiken en hebben ze hem
in de boeien gewerkt. De jongen
is meegenomen naar het bureau.
In overleg met bureau Jeugdzorg
zal een oplossing worden gezocht.

aDo’20 (hoofdklasse a)-tonegido
De Kennemers (1a)-aFC’34
Stormvogels (2a)-vitesse’22
Zilvermeeuwen-velsen (2a)
Kolping boys-eDo (2a)
Dem (2a)-Hellas Sport
vSv (3b)-Purmerend
DSS (3b)-HSv
ZtS-onze Gezellen (3b)
rCH-Schoten (4D)
rCH-SvIJ (4D)
FC velsenoord (4D)-De brug
Waterloo (5D)-DSov
terrasvogels (5D)-Zandvoort
Wijk aan Zee (5e)-SC Nieuwendam
Westzaan-beverwijk (5D)

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

mensen die Multiple Sclerose
hebben met coaching, voorlichting en financiering van wetenschappelijk onderzoek. Het MS
Fonds bedankt de gevers, maar
uiteraard ook de collectanten die
door weer en wind op pd zijn geweest.
Heeft u de collectant gemist?
Dan kunt u een bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis. Wilt u de collecte van volend jaar ondersteuenen als collectant? Neem dan contact op
met het MS Fonds via www.msfonds.nl.

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010
Nog een kleine 100 dagen tot de
gemeenteraadsverkiezingen op
3 maart 2010. Als volksvertegenwoordiger is dit het moment
om niet alleen met plannen naar
voren te komen, maar ook eens
achterom te kijken. Als raadslid
voor GroenLinks doe ik dit, samen met de partij, met veel plezier en tevredenheid. Gezien de
tientallen onderwerpen waarop
GroenLinks de afgelopen jaren
haar stempel heeft gedrukt, kost
dit weinig moeite.
Zo was GroenLinks de enige
fractie, die regelmatig aandacht
vroeg voor de ontwikkelingen en
de toekomst van het Recreatieschap Noord-Hollland/Spaarnwoude. Ook het Fort Benoorden
Spaarndam en de leefbaarheid
rondom Zijkanaal B kwamen via
collegevragen of de inzet van
de raadsleden regelmatig onder de aandacht. Op sociaal terrein heeft GroenLinks succes
behaald op het brede vlak van
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Met een
– door de raad overgenomen –
motie riep GroenLinks het college op om de Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg nadrukkelijk in het WMO-beleid naar
voren te laten komen.
GroenLinks laat bij de uitwerking van de verschillende thema’s/onderwerpen zien dat zij
zich niet alleen richt op de korte
termijn, maar ook vanuit diverse
invalshoeken op de lange termijn. De wensen en behoeften
van de Velsense bevolking staan
daarbij centraal.
In de aankomende verkiezingsperiode wil GroenLinks laten
zien, dat zij voor een ‘groen’ en
‘sociaal’ Velsen staat. GroenLinks Velsen gaat de komende gemeenteraadsverkiezingen
in met de leus ‘Groen Werkt’, om
de ‘groene’ en ‘sociale’ uitdagingen van deze gemeente aan te
gaan en de doelstellingen van
de partij te bereiken.
In de aanloop naar de verkiezingen zal: ‘Groen Werkt’ terugkomen in verschillende thema’s.
Zo heeft de fractie van GroenLinks het initiatief genomen om
te komen tot een Nota Dierenwelzijnsbeleid Velsen.

GroenLinks staat voor burgerparticipatie. Zij vindt dat burgers, wanneer zij bij het gemeentelijk apparaat geen gehoor krijgen, bij de politiek terecht moeten kunnen om signalen af te geven over zaken die
in de gemeente niet lopen. Zeker bij grootschalige plannen als
Blekersduin, de zuidoost-rand
van Driehuis en de Grote Buitendijk moeten volgens Groenlinks burgers, organisaties en
bedrijven vanaf het begin worden betrokken.
Op economisch terrein heeft
GroenLinks de discussie over
de uitbreidingsplannen ‘havens
Amsterdam’ op gang gebracht.
Daarbij bestaat aandacht voor
de onzin van bulkopslag en –
doorvoer via Amsterdam en de
voordelen van het Noordzeekanaalgebied als verwerkingsgebied.
Uit het bovenstaande mag blijken dat GroenLinks zin in de
toekomst heeft. Aankomende
periode zal GroenLinks graag
gebruik maken van de betrokkenheid van de Velsenaren, zowel in de raad als mogelijkerwijs
in het college.
Marc Hillebrink
Lijsttrekker GroenLinks Velsen
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DKV jeugdwedstrijden
IJmuiden - Zaterdag werden er
vier jeugdwedstrijden gespeeld.
De E1 moest als eerste aantreden tegen Groen Geel E3. Het
vak van Maaike, Sylvie, Thijs en
Sverre speelde goed samen en
had aardig wat kansen. Na mooi
aangeven van Maaike scoorde Sverre. Het andere vak met
Niels, Thomas, Loek en Sem verdedigde sterk. Thomas scoorde vlak voor rust de 2-0 na een
mooie lange bal van Loek. Na
rust scoorden Sverre (één maal)
en Thomas (vier maal). De eindstand was 7-2.
De C1 speelde tegen Helios. Na
een erg sterke eerste helft waarin een 4-2 voorsprong werd opgebouwd door doelpunten van
Bjarne, Maud en een prachtige doorloopbal van Joram kwam
Helios in de tweede helft sterk
terug tot 4-4. DKV kwam weer

voor, maar Helios maakte vrijwel direct weer gelijk. Een schitterende pass van Elise kwam terecht bij Joram die de bal mooi
afrondde; 6-5. De eerste winst
voor de C1!
De B1 speelde een goede wedstrijd tegen koploper OKV B1. De
start was voor OKV, gezien de 03 stand. DKV kwam echter goed
terug en kwam steeds beter in de
wedstrijd. De doelpunten kwamen van Jasper, Niels en Roland
en invaller Donny. Dit kwam natuurlijk ook door het harde werk
van de dames. OKV won met 810, dankzij afstandsschoten.
De A2 verloor met 13-11 van Rapid A2. Gezien de eindstand was
het een spannende wedstrijd.
DKV kreeg veel omdraaiballen
tegen, maar heeft zelf ook een
aantal mooie doelpunten gescoord.

Ingezonden brief
Zaterdagochtend omstreeks
vier uur ‘s ochtends werd de
Van Leeuwenstraat in IJmuiden opgeschrikt door een harde knal met een lichtflits. Deze zomer heb ik een tweetal verkeersmaatjes geregeld in samenwerking met AWV Eigen
Haard. De verkeersmaatjes zijn
bedoeld om de verkeersveiligheid voor kinderen te vergroten.
Ze staan met een slot aan de
boom om diefstal te voorkomen,
maar op deze zaterdagochtend
vond de jeugd het leuk om deze
pop met vuurwerk in zijn geheel
op te blazen met vuurwerk. Het
is niet de eerste keer dat de pop
jeugd aantrekt. Zo is er al een
keer een auto overheen gereden en is het voor de jeugd heel
leuk om de pop zo hard mogelijk om te schoppen. De pop

heeft een waarde van 45 euro.
Toch zonde!
Bauke Mellema, IJmuiden

Kerstconcert
koor Vitaal

IJmuiden - Onder leiding van
dirigent Thom ten Harkel en met
medewerking van Jacqueline
van Ratingen piano en Monique
van der Heijde dwarsfluit, zal het
jaarlijkse Kerstconcert door Seniorenkoor Vitaal worden gegeven op zondag 20 december.
Deze keer middeleeuwse en moderne Nederlandse kerstliederen en Engelse Christmas carols.
De presentatie wordt verzorgd
door: Els Rill-Odijk en Hendrien
Rill. Het concert in de Laurentiuskerk Fidelishof. Aanvang om
14.00 uur, Zaal open 13.30 uur.
De toegang is gratis.

Glühweintoernooi

IJmuiden - Zaterdag 12 December is er het jaarlijkse Glühwein
toernooi bij Jeu de Boule vereniging PUIJ aan de Heerenduinweg in IJmuiden. Zij zijn gelegen
tussen speeltuin De Veilige Haven en het Kerbert Dierentehuis.
Aanvang van dit toernooi is 10.30
uur, vanaf 10.00 uur is iederen
welkom. Er wordt in een gezellige ontspannen sfeer gespeeld.
Iedereen kan aan dit spel meedoen. Men hoeft dus niet perse
lid te zijn Kom gezellig naar PUIJ
en proef de sfeer van het Jeu de
Boule. Meer informatie: P. Verdoes, telefoon 0255–510085.

Hülya Kat (D66Velsen)
bezoekt Velsen-Noord
Velsen - Vaak hoor je dat Velsen-Noord een vergeten dorpskern is, het ‘stiefkind van Velsen’! Maar geef ze eens ongelijk: er moet hier nog veel gebeuren! D66Velsen zet zich sterk
in voor behoud van de kernenstructuur waarbij de inwoners
zelf betrokken en mede verantwoordelijk moeten zijn voor een
goed woon- en leefklimaat. Daar
waar nodig dient de gemeente voorwaarden te scheppen en
zich terughoudend op te stellen.
Een mooi voorbeeld van betrokkenheid is het Kleindierenverblijf de Rietvink. Afgelopen week
heeft Hülya Kat, vijfde op de lijst
van D66Velsen, een kennismakingsbezoek gebracht aan Velsen-Noord en aan het Kleindierenverblijf in Velsen-Noord, onderdeel van buurthuis de Mel.
Het Kleindierenverblijf is een
project om mensen met een sociale beperking en mensen zonder beperking samen te laten
werken. Hierdoor krijgen mensen met een beperking de ge-

legenheid om in de samenleving te integreren. Op de tweede plaats is het een dierentuin
waar kinderen leren om met dieren om te gaan. Een goed initiatief dat de aandacht verdient
van ons allen! Ondanks dat het
klein dierenverblijf ondersteund
wordt door Stichting Welzijn Velsen en diverse bedrijven en particulieren, is er een tekort aan financiële middelen. Vooral geld
voor groenvoer voor de dieren
ontbreekt. Beheerder Margreeth
van den Brink: ,,De dieren krijgen
vooral brood te eten, maar gras
en groenvoer is veel beter voor
ze. Daarom is het ook zo fijn als
buurtbewoners groenvoer in de
ton gooien, wat wij weer verdelen onder de dieren. Daarnaast
kost het onderhoud van de bestaande hokken veel geld. Kortom, het dierenverblijf is op zoek
naar structureel geld.’’ Kat is zo
enthousiast over het project dat
zij hoopt dat meer middenstanders in Velsen-Noord dit financieel willen ondersteunen.

Doorgereden
na aanrijding

SixAloud in foyer WT
IJmuiden - De band SixAloud
bestaat uit zes muzikanten die
muziekmaken in het bloed zit.
Zes instrumenten die elkaar fantastisch aanvullen, ruige nummers afgewisseld door balladachtige nummers. Songs die juichen of fluisteren, of songs om
uit je dak te gaan of weer op

IJmuiden - Het dagelijkse tvprogramma Velsen Centraal op
Seaport TV is elke dag om 17.00
en 21.00 uur te zien. Op vrijdag
11 december starten afwisselend
twee programma’s, die de gehele week iedere dag uitgezonden
worden. Komende week zijn de
fractievoorzitters van Partij van
de Arbeid, VVD en Democraten
66 Velsen van de gemeenteraad
van Velsen de studiogasten. In
het andere programma spreekt
eindredacteur Jac. Zuurbier met
de oud-wethouder van financiën, Ton Maks.

adem te komen. Muziek van de
late 70 tot en met het heden van
Steve Miller tot Jamie Cullum via
Amy Whinehouse naar Norah
Jones. Ondertussen hoor je ook
nog een vleugje Earth-Wind en
Fire. Aanvang 16.30 uur. De toegang is gratis. Witte Theater, Kanaalstraat 257 in IJmuiden.

Velsen-Noord - De politie heeft
zaterdag geen 34-jarige automobilist uit Velsen-Noord aangehouden, nadat hij was doorgereden na een aanrijding rond 15.55
uur met een 50-jarige fietsster
op de Wijkerstraatweg. De vrouw
is voor behandeling naar het ziekenhuis gegaan. Na de aanrijding reed de automobilist weg,
maar getuigen wisten aan de politie door te geven wat het kenteken was en zo kon de politie korte tijd later de automobilist aan
de kant zetten en aanhouden. De
man verklaarde direct dat hij betrokken was geweest bij de aanrijding en bood direct zijn excuses aan

Sint in de Schulpen
Velsen-Noord - Het Sinterklaasfeest was een groot succes voor de bewoners van De
Schulpen. Zij werden die dag
verrast met warme chocolademelk en een speculaaspop. Het
Schulpenkoor, dat bestaat uit eigen bewoners, werd op de accordeon begeleid door meneer

van Houwelingen, ook een bewoner. Het zingen van de welbekende Sinterklaasliedjes was op
die manier een genot.
De komst van Sinterklaas met
drie zwarte pieten was de volgende verrassing. Mevrouw van
Wieringen, 93 jaar, maakte zelfs
een dansje met zwarte piet.
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Overleg over Grote Buitendijk/Hofgeest

Wethouder Korf heeft
vertrouwen in voortgang
De gemeenteraad neemt donderdag 17 december een besluit over
de plannen voor de Grote Buitendijk/Hofgeest. De gemeente zet – na
het besluit – in op brede participatie
van belanghebbenden. Het is de bedoeling om zo duurzaam mogelijk te
gaan bouwen.

Veilig verkeer bij basisscholen
De gemeente pakt de verkeersveiligheid bij de basisscholen in Velsen aan. Kinderen moeten beter zicht
krijgen op straat en zelf ook zichtbaarder worden. Er wordt met kleinschalige ingrepen begonnen, zoals
met een stopverbod. Landelijke instanties voor verkeersveiligheid bevelen dit soort maatregelen van harte aan.
De Bosbeekschool in Santpoort-Noord
had de primeur: op maandag 7 december werd daar begonnen met de aanleg
van een bredere stoep en werd een stopverbod ingesteld. In de komende maanden zullen dergelijke maatregelen bij veel
scholen in Velsen worden aangebracht.
Bij de Parnassiaschool (Santpoort-Noord)
bijvoorbeeld komt een stopverbod, en bij
De Klipper (Koningsplein) en De Vuurtoren (Kanaalstraat) in IJmuiden komt een
gedeeltelijk stopverbod bij de schooluitgangen en een verkeersdrempel.

Bij veel scholen is de verkeerssituatie onoverzichtelijk op het moment dat de kinderen met de auto worden gebracht of
gehaald. Geparkeerde auto’s belemmeren het zicht op de straat. Kinderen steken vaak niet boven de auto’s uit; zij kunnen de situatie niet goed overzien en zijn
zelf niet zichtbaar voor passerende weggebruikers.
De gemeente begint met de aanleg van
bredere stoepen en snelheidsremmende drempels en besteedt extra aandacht
aan drukke oversteekplaatsen. Daarnaast
wordt gekeken naar doodlopende straatjes bij scholen, waar gevaarlijke situaties ontstaan omdat auto’s daar achteruitrijden en keren. Met deze maatregelen
hoopt de gemeente het aantal auto’s in de
directe omgeving van de school terug te
dringen en de veiligheid voor de kinderen
te vergroten. Bijkomend voordeel: minder
uitlaatgassen. De omgeving van de school
wordt er ook nog eens frisser van.

Tweede vaccinatieronde
tegen Mexicaanse griep
Op maandag 14 december begint de
twee vaccinatieronde tegen Nieuwe
Influenza A (H1N1), ook wel bekend
als de Mexicaanse griep.
GGD Kennemerland roept op maandag
14, dinsdag 15 en woensdag 16 december alle kinderen op van 6 maanden tot
en met 4 jaar, en de huisgenoten van baby’s tot 6 maanden. In de brief staat wanneer, waar en hoelaat mensen terechtkunnen voor de tweede prik. De eerste
vaccinatieronde voor deze groepen was
op 23, 24 en 25 november.
Wie in november of december verhinderd
was, kan in januari 2010 alsnog terecht.
Eind december staat op de website van
GGD Kennemerland waar en wanneer
dat precies gaat gebeuren.

Meer informatie over de vaccinaties, de
griep, en de uitnodiging van GGD Kennemerland is te vinden op www.ggdkennemerland.nl en te verkrijgen via telefoonnummer 023-511 5566. Het algemene
landelijke telefoonnummer voor informatie is 0800-1100.

Op 8 december lichtte Wethouder Korf in
De Hofstede in Velserbroek de stand van
zaken toe met betrekking tot de plannen
voor de Grote Buitendijk / Hofgeest. Eerder dit jaar besprak de gemeenteraad
‘model B’ zoals ingebracht door VSV,
Westwijk en de actiegroep Grote Buitendijk. Dit model hield in: de meeste
woningen in de Hofgeest, een open en
parkachtige inrichting van de Grote Buitendijk en verplaatsing van de voetbalvelden van VSV naar een strook langs de
A9 en de A22.

AnneMieke Korf legde uit dat het project
door wisseling van personeel bij de gemeente enige tijd heeft stilgelegen. Met
de komst van de nieuwe projectleider
kan de draad weer worden opgepakt.
Donderdag 17 december wordt in de gemeenteraad de discussie van afgelopen
voorjaar over dit project afgerond. De
werkgroep Grote Buitendijk / Hofgeest
als zodanig zal dan ophouden te bestaan, maar – zo stelde de wethouder –
de gemeente zal nadrukkelijk de participatie zoeken met alle belanghebbenden.
Zo zullen bijvoorbeeld ook de pachters in
het gebied worden uitgenodigd om mee
te praten.
Tot slot meldde mevrouw Korf dat de
gemeente het voornemen heeft om zo
duurzaam mogelijk te bouwen in het gebied.

Openingstijden stadhuis
in december en januari
Rond de feestdagen gelden er andere openingstijden op het stadhuis:
Dinsdag 15 december

Extra openstelling van 18.00 tot 20.00 uur

Woensdag 16 december

Gesloten vanaf 15.30 uur (ook ‘s avonds)

Woensdag 23 december

Extra openstelling van 18.00 tot 20.00 uur

Donderdag 24 december

Gesloten vanaf 16.00 uur (ook ‘s avonds)

Vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag) Gesloten (gehele dag)
Donderdag 31 december (Oudjaar)

Gesloten vanaf 12.00 uur (ook ’s avonds)

Vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)

Gesloten (gehele dag)

Maandag 4 januari

Geopend vanaf 10.00 uur

Nieuwe bushalte
op de Van Dalenlaan
Er komt een nieuwe bushalte op de
Van Dalenlaan voor lijn 81, die rijdt
tussen Haarlem en Santpoort-Zuid.
Bij de kruising met de Rusburglaan en
Zinneveltlaan worden twee drempels
aangelegd om het hardrijden over de
Van Dalenlaan tegen te gaan. De aansluiting Zinneveltlaan-Rusburglaan
blijft een verhoogd plateau.
Met ingang van de nieuwe dienstregeling op 13 december verandert een deel
van de route van bus 81; vanaf die dag
is station Santpoort-Zuid de eindhalte.
Hij keert terug naar Haarlem zoals hij gekomen is: over de Van Dalenlaan. Daar-

door moet er een bushalte bijkomen; die
komt ter hoogte van de Rusburglaan bij
het plantsoentje op de hoek met de Van
Dalenlaan.
Om het hardrijden op de Van Dalenlaan
tegen te gaan, worden ter hoogte van de
kruising met de Rusburglaan en Zinneveltlaan twee drempels aangelegd. Die
komen in de plaats van de verhogingen
in het wegdek (met witte en zwarte klinkers) aan weerszijden van een langgerekt
plateau. Dit betekent dat de bus niet langer vanaf station Santpoort-Zuid over de
Willem de Zwijgerlaan en de Brederoodseweg zal rijden.
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OV-Taxi tijdens de feestdagen
De OV-Taxi verwacht extra drukte tijdens Kerst en Oud & Nieuw. Om teleurstelling te voorkomen op deze
drukke dagen is het verstandig daar
rekening mee te houden.
Kerstdagen
Het is raadzaam om ritten voor de Kerst
ruim van tevoren te boeken; dat kan vanaf vandaag al. Ritten voor beide Kerstdagen kunnen tot uiterlijk dinsdag 22 december 18.00 uur worden besteld.
Als er door drukte geen rit beschikbaar
is op het gewenste tijdstip wordt in over-

leg met de klant naar een ander geschikt
tijdstip gezocht.
Oud & Nieuw
Het is raadzaam om ritten voor Oud &
Nieuw ruim van tevoren te boeken; dat
kan vanaf vandaag al.
Op 31 december rijdt de OV-Taxi tot uiterlijk 20.00 uur ’s avonds. Op 1 januari 2010 rijdt de OV-Taxi weert vanaf 08.00
uur ’s ochtends.
Wie vragen heeft kan bellen met 09008684.

Houd alles heel!

Duingebiedje bij Blauwe
Zeedistel komt in de knel
Tussen de Blauwe Zeedistel en de Orionweg in IJmuiden ligt een klein stukje duingebied. Omwonenden hebben
daar veel plezier van. Het is een mooi
openbaar stukje duin, waar jong en
oud terecht kan.
Maar blijkbaar kan niet iedereen daar
goed mee omgaan. Omwonenden melden dat vooral jonge bomen worden belaagd door groepjes schoolkinderen. Ze
gaan aan de takken hangen tot ze afbreken, en als ze er niet bij kunnen, zetten
ze er een pallet tegenaan. Veel boompjes
overleven dat niet.

De wijkbeheerder van de gemeente, de
heer Van Oosterom, heeft contact gelegd met bewoners en is poolshoogte
gaan nemen: ,,De gemeente maakt zich
zorgen over deze ontwikkeling. Het is de
bedoeling dat iedereen daar met plezier
kan rondlopen en spelen, en het vernielen van bomen hoort daar niet bij. Spelen is prima, maar jonge beplanting moet
je met rust laten. We moeten juist zuinig zijn op dit soort plekken. We hopen
dat ouders en omwonenden een oogje in
het zeil houden en dat ze de jongelui erop aanspreken. Dat wil nog wel eens helpen.’’

Wethouders openen speelplek
Wethouder Annette Baerveldt en Wethouder AnneMieke Korf knippen het lint door
van de nieuwe speelplaats van het Stratingplantsoen. (foto: Ko van Leeuwen)

(S)Cool on Wheels

Sporten met een beperking

Markt Santpoort-Noord
één keer op woensdag
In de laatste twee weken van het jaar
vervalt de vrijdagse weekmarkt in Santpoort-Noord. Dat komt omdat de marktdagen op Eerste Kerstdag en Nieuw-

jaarsdag vallen. In plaats daarvan is
er markt op woensdag 23 december.
De eerste markt in het nieuwe jaar is op
vrijdag 8 januari.

Rennen met een blinddoek om en basketballen in een rolstoel – de kinderen
van groep 7 en 8 van basisschool De
Vuurtoren (locatie Oost) weten nu hoe
dat is. Zij deden dinsdag 8 december
– als eerste school in de regio – mee
aan een dag over sporten met een beperking. Scholen kunnen zich nog tot
1 februari 2010 aanmelden voor het
project.
Gastdocenten – met beperking – van
(S)Cool on Wheels bezoeken de scholen. Het project bestaat uit drie onderdelen. De kinderen krijgen theorieles, waarin
de docenten vertellen hoe ze gehandicapt
zijn geraakt en wat dat voor hen betekent.
Dan komt de praktijk: de leerlingen gaan
bijvoorbeeld geblinddoekt een stukje rennen, en spelen een tijdje rolstoelbasketbal.

Tijdens het sporten ligt de nadruk op dat
wat mogelijk is. Dat is het uitgangspunt.
Het derde onderdeel is een sponsoractie
van de kinderen, waarvan de opbrengst
ten goede komt aan aangepast sporten in
Noord-Holland.
(S)Cool on Wheels is een voorlichtingsproject voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Mensen met een beperking
moeten er positiever door in beeld komen.
Het is een landelijk project van het Fonds
Gehandicaptensport en Gehandicaptensport Nederland. Deelname is kosteloos.
Scholen die interesse hebben kunnen
bellen met Loes Boetes van Sportservice
Noord-Holland op tel.nr. 0224-214774 of
mailen naar lboetes@sportservicenoordholland.nl. (foto: mevrouw J. de Bruijn)

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn
van Burgerzaken, tel. (0255) 56 72 00.

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

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

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en
di, do 14.00 - 15.00 uur

AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl
Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator
mondiale bewustwording, regionale samenwerking,
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie,
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot
burgemeester Franc Weerwind

Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder
Ineke Edzes - Altena

WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00
uur en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1,
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing
en urgenties
Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

Raadsvergadering - aanvang 21.30 uur
Raadzaal

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

RAADSPLEIN 17 DECEMBER 2009
Donderdag 17 december 2009 vanaf 19.00 uur vergadert
de gemeenteraad weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Voor vragen over:
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid,
Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich
wenden tot wethouder AnneMieke Korf
- financiën, belastingen, grondzaken, milieu,
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie,
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot
wethouder Karel Ockeloen
- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken,
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen,
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust,
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot
wethouder Arjen Verkaik
- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project
Kustvisie, Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden
tot wethouder Annette Baerveldt
- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), welzijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein,

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u
terecht bij het WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m
vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, Kennemerhof
1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige
verblijfsvergunning.

Raadzaal
Sessie 1-1
19.00 - 20.00 uur

Wijkgerichte dienstverlening

Sessie 1-2
20.00 - 21.00 uur

Dierenwelzijnsbeleid

Commissieruimte 1
Sessie 2-1
19.00 - 20.30 uur
Startdocument De Leck en de Bergen
Sessie 2-2
20.30 - 21.00 uur

Wijde Weideveld
- peilen raadsonderzoek

Commissieruimte 2
Sessie 3-1
19.00 - 20.00 uur Visie Brede Scholen
Inspreken tijdens de carrousel:
Over geen van de agendapunt kan worden ingesproken.

Punt Onderwerp
1
Opening
2R Vaststellen:
- notulen raadsvergadering 3 december 2009
- besluitenlijst raadsvergadering 3 december
2009
3R Afhandelen:
Lijst van aan de raad gerichte brieven
Debat - gevolgd door besluitvorming
4R Ontwikkelingsrichting Grote Buitendijk/Hofgeest
Besluitvorming
5R Nota sportaccommodaties 2010-2015
6R Het ruimtelijk functioneel kader en de nieuwe
Wet op de Ruimtelijke Ordening
7R Parkeernormen gemeente Velsen 2009
8R Controleprotocol Velsen 2009
9R Grondprijzen 2010
10R Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Velsen 2009
Sluiting
Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze
tijdig is ingeleverd - dat kan ook via de mail naar
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
Het Raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van
Velserbroek aan de Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken
via de website www.velsen.nl
De sessies in de Raadzaal en de raadsvergadering zelf
worden vanaf 19.00 uur live uitgezonden op de lokale

MEDEDELINGEN

Colofon: Stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 10 december 2009

zender Seaport TV. De agenda en een korte inhoud van
sommige agendapunten zijn ook te lezen bij Seaport
TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.

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

Op de website en bij de receptie treft u een greep uit
het Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen
wordt toegelicht.
U kunt deze greep ook thuis ontvangen via de e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl

HANDHAVINGSBELEID KINDEROPVANG

De raad heeft in zijn vergadering van 3 december 2009
een besluit genomen over de volgende onderwerpen:
-

Gemeentelijke heffingen en tarieven 2010
Gildenspoor
Prestatieafspraak bijdrage gebouwd parkeren
2e tussenrapportage 2009
Renovatie stadhuis gemeente Velsen (gebouw B)
Intrekken instructie Concerncontroller
Verordeningen Wet investeren in jongeren
Kredietverstrekking t.b.v. herstel Plein 1945

De besluitenlijsten zijn in te zien op de website
www.velsen.nl

INSPRAAKAVOND VERKEERSSITUATIE WATERMUNT
In maart 2010 staan werkzaamheden gepland om de
Watermunt ter plaatse van de Zadelmakerstraat af te
sluiten voor het autoverkeer.
Op donderdag 14 januari 2010 wordt in ‘Kerkelijk
Centrum Het Kruispunt’, Zon Bastion 3 te Velserbroek
een inspraakavond gehouden. De bijeenkomst begint
om 19.30 uur met een informatief gedeelte waarin een
toelichting op de plannen wordt gegeven en vragen
kunnen worden gesteld. Hierna volgt het formele
gedeelte, waarin kan worden ingesproken.
Informatie over het voorstel is te vinden in het
inspraakdocument. Dit is in te zien op onze website
www.velsen.nl. Tevens ligt het document van 10
december 2009 tot 21 januari 2010 ter inzage bij de
volgende adressen:
- de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden,
geopend op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot
16.00 uur en op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur;
- de vestiging van de openbare bibliotheek,
Vestingplein 58 te Velserbroek, tijdens de gebruikelijke
openingstijden.
Mondelinge reacties kunnen worden gegeven tijdens
de inspraakavond.
Schriftelijke reacties kunnen worden afgegeven tijdens de
inspraakavond of tot 21 januari 2010 worden ingediend
bij het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. Zowel van de mondelinge als van de schriftelijke reacties wordt verslag
gemaakt. Daarna vindt nadere besluitvorming plaats.

VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders hebben besloten een
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor het volgende perceel:
Hoofdstraat 120 te Santpoort
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen. Dit
besluit is door verzending aan de aanvrager op
3 december 2009 bekendgemaakt.

Burgemeester en Wethouders hebben op 24 november
2009 het concept aangepast handhavingsbeleid kinderopvang en het daarbij behorend concept boetebeleidsregels voor inspraak vrijgegeven. Deze documenten
vormen de basis voor het handhavingsbeleid kinderopvang in de gemeente Velsen.
Wilt u het Startdocument inzien?
De documenten liggen voor eenieder vanaf heden
gedurende zes weken ter inzage bij de receptie in het
stadhuis, Dudokpein 1 te IJmuiden (de receptie is op
maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur).

VERORDENINGEN WET INVESTEREN
IN JONGEREN VASTGESTELD
De gemeenteraad heeft op 3 december 2009 een
aantal verordeningen op grond van de Wet investeren in
jongeren (WIJ) vastgesteld. Deze verordeningen liggen
gedurende zes weken na deze publicatie ter inzage bij
de receptie van het stadhuis Velsen, Dudokplein 1,
IJmuiden. De verordeningen treden in werking op
1 januari 2010. Het gaat om de volgende verordeningen:
a. de Verordening werkleeraanbod WIJ;
b. de Maatregelenverordening WIJ;
c. de Toeslagenverordening WIJ;
d. de Handhavingsverordening WWB en WIJ;
e. de Participatieverordening WWB en WIJ.
De verordeningen zullen ook op de website van de
gemeente Velsen worden geplaatst.

MEDEDELING
In de raadsvergadering van 3 december 2009 zijn de
volgende belastingverordeningen 2010 vastgesteld:
verordening Onroerendezaakbelastingen 2010
verordening Roerende woon- en bedrijfsruimten 2010
verordening Hondenbelastingen 2010
verordening Rioolrechten 2010
verordening Afvalstoffenheffing 2010
verordening Precariobelasting 2010
verordening Toeristenbelasting 2010
verordening Watertoeristenbelasting 2010
Legesverordening 2010
verordening Marktgelden 2010
verordening Standplaatsgelden 2010
verordening Lijkbezorgingsrechten 2010
verordening Parkeerbelasting 2010
Aanwijzingsbesluit ingevolge de verordening Parkeerbelasting 2010
Bovengenoemde verordeningen zijn opgenomen in het
register ‘gepubliceerde belastingverordeningen 2010’.
De verordeningen treden in werking op 1 januari 2010.
Alle belastingverordeningen en regelingen liggen
kosteloos ter inzage bij de receptie van het stadhuis
van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Eenieder kan op verzoek tegen betaling van een
bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van bovengenoemde besluiten. De belastingverordeningen kunt
u ook raadplegen op de website van de gemeente
Velsen (www.velsen.nl).
Hebt u nog vragen, dan kunt u bellen met afdeling
Belastingen en Invordering, telefoon (0255) 56 73 22.

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

straat en huisnummer aantal en soort
Orionweg ong.
13 iepen
(bomen tussen bushalte en school mogen worden
gekapt vanwege dunning)
Driehuizerkerkweg ong. 8 esdoorns, 4 iepen
12 eiken en 10 beuken
(bomen in park Velserbeek mogen worden gekapt
vanwege dunning)
Park Schoonenberg
25 esdoorns, 10 iepen en
8 essen
(bomen in park Schoonenberg mogen worden gekapt
vanwege dunning)
Slingerduinlaan ong.
11 abelen
(bomen op begraafplaats Duinhof mogen worden
gekapt vanwege dunning)
Slingerduinlaan ong.
15 eiken
(bomen op begraafplaats Duinhof mogen worden
gekapt vanwege de aanleg van een calamiteitenveld)
Spaarnberglaan ong.
6 kastanjebomen, 15 elzen
en 30 essen
(de kastanjebomen in park Spaarnberg mogen worden
gekapt vanwege de kastanjebloedingsziekte. De elzen
en essen mogen worden gekapt vanwege dunning)
Kennemergaardeweg ong. 7 kastanjebomen
(bomen in park Kennemergaarde mogen worden
gekapt vanwege de kastanjebloedingsziekte)
Middenduinerweg ong.
25 dennenbomen
(bomen in het Burgemeester Rijkenspark mogen worden
gekapt omdat de vitaliteit sterk is teruggelopen)
Dagtekening van deze kapvergunningen is 8 december 2009.
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-221-2009 Middenhavenstraat 44 en 46 te
IJmuiden; het veranderen van een
bedrijfsgebouw in 5 bedrijfsunits
BP-222-2009 Zuidersluisweg 1I te IJmuiden; het plaatsen van een ureumtank in container
BP-223-2009 Zadelmakerstraat 34 te Velserbroek; het
veranderen en vergroten van een
bedrijfsgebouw
BP-224-2009 Kerkweg 55 te Santpoort-Noord; het
veranderen en vergroten van de 2e
verdieping van een woning
BP-225-2009 Eenhoornstraat 4 te IJmuiden; het
verlengen van een tijdelijke bouwvergunning (BP-443-2002; het veranderen
en vergroten van een dagverblijf (fase 2))
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG FASE 1
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-14-2009 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord;het
oprichten van een hoofdverdeelstation(4F)
B1-15-2009 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het
oprichten van een warmtekrachtcentrale
inclusief aanverwante gebouwen (2D/E)
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

MEDEDELINGEN
BOUWAANVRAAG LICHT
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-230-2009 Acaciastraat 36 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met
een uitbouw
BL-231-2009 Rijksweg ong. te Velserbroek; het oprichten
van een mast t.b.v. mobiele communicatie
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERP VRIJSTELLING/
ONTHEFFING BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-211-2009 Kerkweg 38 te Santpoort-Noord; het
veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw en een overkapping
BP-161-2009 Grote Buitendijk 244 te Velserbroek;
het veranderen en vergroten van de 2e
verdieping van een woning
BP-178-2009 Broekbergenlaan 46 te Santpoort-Noord;
het samenvoegen van 2 winkels tot winkel
annex lunchroom (nrs. 44 en 46)
PS-44-2009 Huygensstraat 15 te IJmuiden; verzoek
ontheffing bestemmingsplan i.v.m. wijzigen
bestemming naar wonen
PS-45-2009 Huygensstraat 13 te IJmuiden; verzoek
wijzigen bestemming begane grond van
detailhandel naar wonen
PS-48-2009 Bloemendaalsestraatweg 132 te
Santpoort-Zuid; verzoek ontheffing
bestemmingsplan Santpoort-Zuid t.b.v.
wonen op de begane grond
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken ter
inzage van 11 december 2009 t/m 21 januari 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of
kenbaar gemaakt bij de afdeling Vergunningen en
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERPBESLUIT
AANLEGVERGUNNING
Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde
bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking
te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen bij de
afdeling Vergunningen en Uitvoering van 11 t/m 24
december 2009 ter inzage.
AL-3-2009
Gijzenveltplantsoen ong. te IJmuiden; het
herinrichten van het Gijzenveltplantsoen

Colofon: Stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 10 december 2009
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken
na deze publicatie worden ingediend bij de afdeling
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden).

STARTEN VRIJSTELLING/
ONTHEFFING BINNENPLANS
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering van 11 t/m
24 december 2009.
BL-220-2009 Lindenstraat 49 te IJmuiden; het
veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw, overkapping, 2 dakkapellen (voor- en achtergevel) en het
veranderen van de voorgevel
BL-224-2009 Rijksweg 342 te Santpoort-Noord; het
veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw
PS-46-2009 Gijzenveltplantsoen ong. te IJmuiden;
verzoek ontheffing bestemmingsplan
i.v.m. herinrichting Gijzenveltplantsoen
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken
na deze publicatie worden ingediend bij de afdeling
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden).

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
B2-8-2009
Dreefplantsoen 3 te Santpoort-Noord;
het gewijzigd uitvoeren van BP-58-2009
(het oprichten van een woning)
BL-198-2009 Frans Netscherlaan 15 te SantpoortNoord; het veranderen en vergroten van
een dakkapel (voorgevel)
BL-210-2009 Zinneveltlaan 16 te Santpoort-Zuid; het
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-213-2009 H. Reptonstraat 90 te Velserbroek; het
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-215-2009 Lierstraat 50 te IJmuiden; het veranderen
en vergroten van een woning met een
erker (voorzijde)
BP-169-2009 Sparrenstraat 39 te IJmuiden; het
veranderen en vergroten van een woning
met een dakopbouw
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende
6 weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD).

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen
heeft bouwvergunning met ontheffing verleend voor:
B1-9-2009
Dokweg ong. te IJmuiden; het oprichten
van een kantoorverzamelgebouw
BL-174-2009 Bloemendaalsestraatweg 126 te
Santpoort-Zuid; het veranderen van een
bijgebouw in 1 werkruimte en archiefruimte
BP-137-2009 Louise de Colignylaan 7 te SantpoortZuid; het oprichten van een bijgebouw
BP-172-2009 Rijksweg ong. te Santpoort-Noord; het
plaatsen van een bouwbord (tijdelijk)
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

SLOOPVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-92-2009 Duinvlietstraat 28 te Velsen-Noord; het
strippen van een woning alsmede het
slopen van een garage en berging
SL-93-2009 Planetenweg 80 t/m 106 (even) en 101
t/m 183 (oneven), Eenhoornstraat 91 t/m
137 (oneven) en Zuiderkruisstraat 2 t/m
36 (even) te IJmuiden; het verwijderen
van asbesthoudende ontluchtingskanalen
SL-95-2009 Wolframstraat 9 te IJmuiden; het
verwijderen van asbesthoudende
schouwbeplating
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende
6 weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD).

TOESTEMMINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-38-2009 Rijksweg ong. te Velserbroek; verzoek
tijdelijke ntheffing bestemmingsplan
t.b.v. tijdelijk opslagterrein
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

