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Ouders wakker gebeld
Velsen - Politiemensen hebben 
vorige week vrijdagavond in to-
taal 18 kinderen aangesproken 
omdat zij in het kader van het 
project Wakkere ouders waren 
betrapt op het veroorzaken van 
overlast of op alcoholgebruik op 
de openbare weg. Sommige van 
hen kregen een proces-verbaal 
uitgeschreven. 
Politiemensen hebben van 20.30 
uur tot 04.00 uur toezicht gehou-
den op diverse overlastlocaties 
in de gemeente Velsen. Bij het 
project gaat het om het repres-
sief optreden tegen geluidsover-
last, baldadigheid, alcohol- en 
drugsgebruik en geweld tegen 

personen of vernieling van goe-
deren. Het optreden is gericht op 
het terugdringen van de overlast 
en het verantwoordelijk maken 
van ouders voor het gedrag van 
hun kinderen. De overlast die 
geconstateerd is, bestond uit het 
drinken van alcohol op de open-
bare weg, wildplassen, vernielen 
van een grasveld door het erop 
rijden met brommers. 
De komende maanden worden 
extra gecontroleerd om de over-
last voor bewoners terug te drin-
gen en de ouders van de kinde-
ren ervan te doordringen dat ze 
hun verantwoordelijkheid moe-
ten nemen.

IJmuiden - Maandag 8 novem-
ber wordt het asfalt van de Lan-
ge Nieuwstraat in IJmuiden ver-
nieuwd. Het weggedeelte tussen 
het Marktplein en de rotonde 
bij de Planetenweg wordt vanaf 
05.00 uur afgesloten voor door-
gaand verkeer. De gemeente 
laat weten dat de werkzaamhe-
den ‘s avonds voor middernacht 
klaar zijn. Het asfalt van de Lan-
ge Nieuwstraat door de strenge 
winter van begin dit jaar in een 
hele slechte staat. Tijdens de 
werkzaamheden blijft de vent-
weg geopend voor bewoners en 
fietsverkeer.

Lange Nieuw 
maandag dicht

IJmuiden - Zaterdag kunnen 
we allemaal op hem stemmen. 
IJmuidenaar Dirk Buis staat 
met zijn Pieper Miep in de fi-
nale van het SBS-program-
ma Het Beste Idee van Neder-
land. Met de door hem ontwik-
kelde patentdunschiller en het 
Pieper Miep-aardappelvorkje 
schilt de IJmuidenaar in pre-
cies zeven seconden een aard-
appel.

De IJmuidenaar heeft een ‘bloed-
hekel’ aan aardappels schillen. 
Toen Buis twee jaar geleden in de 
Vut ging, vroeg zijn vrouw Trien, 
die reuma heeft, of hij voortaan 
de piepers wilde jassen. Hij be-
dacht daarom een manier om het 
beter te doen. Eerst onderzocht hij 

alle mogelijke modellen dunschil-
lers. Daarna vormde hij het ultie-
me model, een dunschiller met 
een schuinstaand, flexibel mesje. 
Als extraatje maakte hij een klein 
vorkje dat diep in de aardappel 
wordt gestoken met een verend 
systeem, die noemde hij de Pieper 
Miep. Het schillen gaat veilig en 
snel. Bovendien hebben de dun-
schiller en de Pieper Miep zach-
te, brede handvaten, waardoor ze 
goed hanteerbaar zijn. Ook voor 
mensen met een handicap.  
Bij Het Beste Idee van Nederland 
doorlopen kandidaten verschil-
lende rondes. Er waren dit jaar 
8.400 deelnemers. Na drie rondes 
heeft Buis nu de finale bereikt, 
samen met nog zeven kansheb-
bers. Dirk bracht zijn beste idee 

heel speels, met een buitenaards 
wezentje, Guzz, op zijn schouder. 
Hij zou Guzz na een crash heb-
ben gevonden in Spaarnwou-
de. Inmiddels is er ook sprake 
van vrouwtje Guzzinnetje en ba-
by Guzzellig. Van Guzz leerde hij 
aardappels schillen met de Pieper 
Miep. De sprekende familie Guzz 
is net zo goed een uitvinding van 
Buis als de Pieper Miep.
Buis is graag bezig met zijn han-
den en werkte bij Wijsmuller en in 
de visserij als scheepskok, waar 
hij heel wat aardappels schilde. 
,,Ik zie altijd oplossingen voor klei-
ne probleempjes, maar dit is wel 
de kroon op mijn werk,’’ zegt de 
uitgekookte scheepskok. ,,Zeker 
als de Pieper Miepset straks in de 
winkel te koop is.’’ (Karin Dekkers)

 IJmuidenaar in finale Het Beste Idee

‘De kroon op mijn werk’
Profiteer als 
vereniging van het 
Coöperatiefonds.
Dat is het idee.
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-
515348.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens 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

Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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Project Tijdscapsule bibliotheek
‘Boekenwurm geen 
beschermde diersoort’
IJmuiden – De Velsense biblio-
theek bestaat dit jaar 100 jaar en 
dat wordt het hele jaar door ge-
vierd met allerlei feestelijke ac-
tiviteiten. Medewerkers Maaike 
Cortlever en Larissa Streppel be-
dachten het project Tijdscapsu-
le. Aan 100 Velsenaren werd ge-
vraagd om een verhaal te schrij-
ven over de bibliotheek van nu 
en over de bibliotheek in 2110. 
Al die verhalen gaan in een tijds-
capsule, die over 100 jaar pas 
weer geopend zal worden. 
Vorige week opende directeur 
Annemieke Schoen in de centra-
le bibliotheek een expositie van 
alle geschreven verhalen. Ook 
onthulde zij de tijdscapsule en 
het kunstwerk waarin alle verha-
len gebundeld zijn en dat straks 
de capsule in gaat, gemaakt 
door Marga Bernard.
,,De verhalen van de jongeren 
zijn behoorlijk futuristisch, met 
computers en robots. De ver-
halen van de volwassenen zijn 
vaak nostalgisch, zij kijken te-
rug op de bibliotheek van hun 
jeugd’’, vertelt Schoen. ,,Veel 
mensen geloven dat er over hon-
derd jaar geen boeken meer zijn. 
Maar een wijze vrouw van 80 
jaar schreef: ‘Hoe er dan gele-
zen wordt dat weet ik niet, maar 

dat er nog gelezen wordt is ze-
ker.’ De boekenwurm wordt dus 
straks geen beschermde dier-
soort, is mijn conclusie.’’
Anthony (10) liet zijn fantasie de 
vrije loop: ,,Over 100 jaar wordt 
je in een hokje opgesloten, als 
je de bibliotheek binnenkomt 
zonder pasje. Je mag er pas uit 
als de bibliotheek gaat sluiten.’’ 
Marlies Arisz schreef over haar 
persoonlijke ervaring, wat de bi-
bliotheek voor haar betekent. ,,Ik 
lees graag, hou van de geur van 
boeken. De bibliotheek is mijn 
toevluchtsoord, ik vind er rust en 
ontspanning. Elke zaterdag om 
11 uur zit ik er, dat is mijn mo-
ment. Dan ben ik helemaal rus-
tig en opgeladen, als ik naar huis 
ga. Soms is dat al binnen tien 
minuten weer weg, maar goed’’, 
vertelt ze. Stijn de Ligt (12) richt 
zich aan het eind van zijn ver-
haal rechtstreeks tot de lezers in 
2110: ‘Als jullie nu een rare hoog 
ontwikkelde taal hebben en dit 
niet kunnen lezen, dan zeg ik 
sorry’.
De verhalen zijn nog te lezen tot 
en met 27 november. Tijdens het 
lezersfeest op 11 december gaan 
ze in de tijdscapsule, die herme-
tisch gesloten en opgeborgen 
wordt. (Carla Zwart)

Alzheimer Café op 9 november
Vermoeden van dementie?
IJmuiden - Op dinsdag 9 no-
vember is er weer Alzheimer 
Café in IJmuiden. Het onder-
werp is: ‘Waar, wanneer en hoe 
wordt de diagnose dementie ge-
steld?’ Want wat gebeurt er zo al 
op zo’n onderzoeksdag en hoe 
wordt aan het einde van het on-
derzoek het eindoordeel en con-
clusie aan de betrokkenen me-
degedeeld? Anke Beerlage, ge-
spreksleider voor deze avond, 
gaat hierover in gesprek met ie-
mand van de geheugenpoli van 
het Rode Kruis Ziekenhuis in Be-
verwijk.
Geïnteresseerd in dit onder-
werp? Ga naar het Alzheimer 
Café in de Centrale Bibliotheek, 
Dudokplein 16 in IJmuiden. De 
inloop is vanaf 19.00 uur, het 

programma start om 19.30 uur. 
Zie ook www.alzheimer-neder-
land.nl/midden-kennemerland
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. De 
toegang én het eerste kopje kof-
fie zijn gratis. Aanmelding vooraf 
is niet nodig. De bezoekers krij-
gen informatie van hulpverleners 
en van mensen die uit eigen er-
varing spreken. Bij elk café wor-
den deze geïnterviewd door vas-
te gespreksleider. Na dit gesprek 
is er gelegenheid om vragen te 
stellen. Er is een tafel met bro-
chures en andere literatuur om 
thuis na te lezen. 
Meer informatie? Werkgroep 
Alzheimer Café is overdag be-
reikbaar via 06-33631872.
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Foto Loek Anderson
Inruilactie defecte
en oude camera’s
IJmuiden - Na het grote succes 
van de vorige inruilactie is Loek 
Anderson wederom begonnen 
met deze actie. Het komt in het 
kort hierop neer dat op de reeds 
sterk afgeprijsde camera’s een 
extra korting wordt gegeven bij 
inlevering van een defecte of ou-
de camera.
Hoe hoog deze extra korting is, 
hoort men bij aankoop van een 
nieuwe camera. De vele ingeruil-
de camera’s van de vorige actie 
zijn inmiddels milieuvriendelijk 
ontmanteld. Omdat hier vrij hoge 
kosten aan verbonden zijn heeft 
Loek het aantal in te ruilen ca-
mera’s nu moeten beperken tot 
tweehonderd. Voorkom teleur-
stelling en kom snel inruilen!
Op de toebehoren geeft Loek 
een leuke extra korting. Voor en-
kele euro’s per maand heeft men 
drie jaar garantie en een scha-
deverzekering op de nieuwe ca-
mera. Loek regelt de afhandeling 

van de eventuele schade! Wacht 
niet te lang en reageer snel op 
deze unieke actie! Loek en zijn 
rechterhand Willem ontvangen 
u graag met een vers kopje kof-
fie en geven u zeer deskundige 
voorlichting. Foto Loek Ander-
son BV, Kennemerlaan 85-87 in 
IJmuiden, telefoon 0255-515962.

Team Biodanza versterkt
IJmuiden - Sinds vier jaar ge-
ven Arnold en Anneke van Wes-
terhoven wekelijkse Biodanza les-
sen in IJmuiden. Vanaf nu wordt 
hun team versterkt met de Am-
sterdamse kunstenaar en fysicus 
Alexander Lagaaij. Biodanza, dans 
van leven. Een heerlijke, ongecom-
pliceerde manier om te ontspan-
nen en de dagelijkse stress kwijt 
te raken. In elke cultuur wordt ge-
danst om emoties uit te drukken, 
bij vreugde en verdriet. Het dan-
sen om emoties te verwerken is 
van alle tijden geweest. Maar wij, 
in onze Westerse wereld hebben 
die kunst verloren. Ons hoofd, ons 
denken overheerst ons voelen. Wij 
krijgen in deze tijd zoveel prikkels 
en zijn niet steeds in staat onze 
gevoelens te uiten. Wij onderdruk-
ken ze. Zo wordt er veel spanning 
opgebouwd. Met behulp van zorg-
vuldig gekozen muziek herstelt 
Biodanza de harmonie tussen ge-
voel en verstand, waardoor je ont-
spant en de levensvreugde terug-
keert. Je ontdekt wat er in poten-
tie in jezelf aanwezig is en dat is 
mooier en grootser dan je tot nu 
toe voor mogelijk hield. Omdat 

Arnold en Anneke steeds meer 
en met regelmaat internationaal 
met Biodanza werken, onder an-
dere in Zuid Afrika, Nepal en Haï-
ti, zal Alexander Lagaaij hun team 
versterken om de continuïteit van 
de Biodanzagroep in IJmuiden te 
waarborgen. Kom eens meedan-
sen en ontdek een heerlijke ma-
nier om te bewegen, te ontspan-
nen en het contact te herstellen 
met het wonder en de schoonheid 
van het volle leven! Elke dinsdag-
avond om 20.00 uur in buurtcen-
trum De Dwarsligger. Meer we-
ten? Bel 06-51701387.

Smullen bij Smulll
IJmuiden – Sinds maandag is 
cafetaria Smulll aan de Kom-
passtraat weer open. Rose Key 
en haar compagnon Alex Soo 
hebben 35 jaar ervaring in de 
horeca. Ze hebben hun sporen 
dus wel verdiend: ze zijn vrien-
delijk, hulpvaardig en gast-
vrij. ,,Ik zag op internet, dat de 
snackbar te huur was’’, vertelt 
Rose. ,,Ik belde met eigenaar 
Ben Vermeer en er was met-
een een klik. We waren er al 
snel uit.’’ Ben bedacht ook de 
naam Smulll, met drie keer de 
letter l. Rose en Alex zijn na 
de enige echte Smul de der-
de huurders. En drie maal is 
scheepsrecht.
De menulijst is behoorlijk uit-
gebreid. Naast de bestaande 
snacks zoals het patatje met 
en de kroket zijn er nu ook 
heerlijke Dim Sum gerechten 
uit eigen keuken verkrijgbaar: 
Originele Chinese snacks, bij-
voorbeeld een broodje Foe 
Yong Hai of gebakken inktvis-
balletjes. Ook nieuw en heel 

lekker zijn de mini wokgerech-
ten, zoals rundvlees of ossen-
haas met groenten. Voor de 
kinderen is er een eigen me-
nu: het Kinderen Festival. Bij 
een kindermenu krijgen zij een 
verrassingsbox.
Smulll verzorgt ook de cate-
ring voor feesten en partijen, 
van luxe broodjes tot diner, 
ook voor bedrijven. De maaltij-
den worden aan huis bezorgd. 
Vraag naar de mogelijkheden.
Ter ere van de opening zijn 
de hele maand november de 
kroketten en frikadellen voor 
slechts een euro verkrijgbaar. 
Ook is er voor elke klant een 
leuke verrassing.
Openingstijden van cafetaria 
Smulll: maandag van 16.00 tot 
22.00 uur, dinsdag tot en met 
zaterdag van 12.00 tot 22.00 
uur en zondag van 12.00 tot 
20.30 uur. Rose en Alex he-
ten hun gasten graag wel-
kom. Smulll is te vinden aan de 
Kompasstraat 38, telefonisch 
bereikbaar via 0255-533777.

Rob Geus op bezoek
bij Superkeukens
Regio - Een heerlijke geur ver-
spreidde zich zaterdagmiddag 
door het pand van Kosmos aan 
de Parallelweg in Beverwijk. In 
dat pand is op de eerste ver-
dieping Superkeukens geves-
tigd waar Rob Geus, als am-
bassadeur van Superkeukens 
met 38 vestigingen in Neder-
land, maar ook bekend van het 
TV-programma Smaakpolitie, de 
aanwezige bezoekers kennis liet 
maken met zijn kookkunsten. 
Eén van de showroomkeukens 
was voor deze gelegenheid 
door hem in gebruik genomen 
en voorzien van diverse soorten 
vlees, groente en specerijen. En-
thousiast vertelde Rob aan de 
aanwezigen hoe zij de verschil-
lende gerechten het beste klaar 
konden maken, gaf daarbij direct 
aanschouwelijk onderwijs en liet 
de toeschouwers ook proeven 
van de verschillende gerechten 
wat rond het middaguur bij me-
nigeen prima in smaak viel. Van 
de Babi Pangang saus die stond 

te pruttelen, gaf hij ook  maar di-
rect het recept mee aan de fijn-
proevers: olijfolie, stukjes ui en 
bruine suiker warm maken in de 
wok. Daarna sambal, knoflook, 
tomatenketchup, ketjap, gem-
bersiroop en een scheutje sher-
ry of witte wijn erbij en dan roe-
ren tot er een geleiachtige saus 
ontstaat; binnen 5 minuten klaar.
Wilrick de Graaf, bedrijfsleider 
van Kosmos en tevens verant-
woordelijk voor Superkeukens, 
toonde zich enthousiast over de 
kooksessie van Rob Geus. De 
voorbereidingen hadden nog 
wel wat voeten in de aarde ge-
had, want de keukens in de 
showroom zijn bijvoorbeeld niet 
aangesloten op gas, zo vertelde 
hij. Voor diegenen die momen-
teel op zoek zijn naar een nieu-
we keuken had Wilrick nog een 
goede tip: een aantal showroom-
keukens worden momenteel ver-
kocht met een speciale korting 
van 50 procent. Zie ook www.su-
perkeukens.nl.

Finales
scholenvolley-
baltoernooi
IJmuiden - Het jaarlijkse volley-
baltoernooi voor basisscholen, 
dazt namens de gemeente Vel-
sen door Smashing Velsen ’96 
wordt georganiseerd, werd dit 
keer gehouden op woensdag 27 
oktober. Ruim 360 kinderen van 
14 verschillende basisscholen, 
verdeeld over 62 teams, streden 
om wie de beste volleybalschool 
in Velsen was. Sommige scho-
len waren met 1 team gekomen 
maar er waren er ook die zelfs 8 
teams hadden ingezet om de fel 
begeerde wisselbeker te kunnen 
winnen. In de ochtend speelden 
de groepen 5 en 6 met elkaar 
en gestreden werd er. Luid ge-
juich als men een wedstrijd wist 
te winnen, maar soms ook een 
traan bij verlies. Een eervolle ver-
melding gaat naar het team Jan 
Campert 8 die met maar 3 spe-
lers  de ¼ finale wisten te berei-
ken. Met geleende spelers, ge-
drevenheid en veel zweet slaag-
den zij er net niet in om ook sa-
men met hun andere 3 teams 
van de Jan Campertschool de 
halve en hele finale te bereiken.  
Uiteindelijk wist het team Jan 
Campert 4 het team Jan Campert 
5 te verslaan en werd daarmee 
de winnaar van groep 5 en 6. 
In de middag streden de groe-
pen 7 en 8 met elkaar en je kon 
merken dat er op sommige scho-
len extra was geoefend want het 
werd hier nog spannender dan 
in de ochtend. Uiteindelijk wist 
Beekvliet 6 het toernooi te win-
nen en sleepte daarmee ook de 
wisselbeker mee naar huis. On-
danks dat de Jan Campertschool 
in de ochtend eerste werd, pres-
teerde zij in de middag net niet 
goed genoeg voor de wissel-
beker. Uiteindelijk was het de 
Beekvlietschool die over de och-
tend en middag het beste resul-
taat wist te halen. Zie ook www.
smashingvelsen.nl.



pagina 8 4 november 2010

Verdachten
woninginbraak
aangehouden
Velsen-Zuid - De bewoners 
van een woning aan de Drie-
huizerkerkweg kwamen voor 
een onaangename verrassing 
te staan toen zij vorige week 
woensdagmiddag rond 17.00 
uur terugkwamen van vakantie. 
In hun woning troffen zij vijf in-
brekers aan. De mannen sloe-
gen op de vlucht in de richting 
van de Waterloolaan. De politie 
werd gealarmeerd en de bewo-
ner heeft met zijn zoon gepro-
beerd om te voorkomen dat de 
daders er vandoor gingen. Hier-
bij raakte de bewoner gewond 
aan zijn arm. Het adequate op-
treden van de twee heeft er me-
de voor gezorgd dat agenten 
met behulp van politiehonden 
twee verdachten hebben kun-
nen aanhouden. Een 16-jari-
ge Amsterdammer werd uit de 
bosjes gehaald en een 22-jari-
ge Amsterdammer kon worden 
aangehouden in een tuin. Po-
litiehonden vonden daarnaast 
ook spullen die wellicht gebruikt 
zijn bij de inbraak. Naar de drie 
andere verdachten wordt nog 
gezocht. Heeft u één van de-
ze mannen in de omgeving ge-
zien? De politie vraagt getui-
gen die nog niet met de recher-
che gesproken hebben, zich te 
melden via het telefoonnummer 
0900-8844.

Fraaie partij Cees 
van der Vlis bij DCIJ
IJmuiden - Dat de topspelers 
harde strijd moeten leveren om 
tot een positief resultaat te ko-
men bleek maar weer eens in 
de afgelopen week. 
Casper Remeijer, de enige prof-
dammer bij DCIJ, moest alle 
zeilen bijzetten om een furieus 
spelende Cees van der Vlis (fo-
to) van zich af te houden. Het 
gevaarlijkste wapen van Van 
der Vlis is de kracht van zijn ver-
mogen tot combineren. 
Remeijer verkreeg enig voor-
deel maar werd in het late mid-
denspel volkomen verrast door 
een prachtige slagzet. Van der 
Vlis had echter het geluk niet 
aan zijn zijde want Remeijer 
wist nog net een remise gaat-
je te vinden.
Jan Apeldoorn had een off-
day. Tegen Cees van der Steen 
voerde hij een combinatie uit 
die totaal niet klopte. Opgeven 
was het enige dat restte. Jan 
Maarten Koorn had de hekstel-
ling als strategie tegen Conall 
Sleutel gekozen. Na een boei-
end gevecht werden de pun-
ten gedeeld. Cees Pippel heeft 
de hoogste rating bij DCIJ. Dat 
werd nog een aangetoond te-
gen Jacqeline Schouten die er 
na drie uur spelen achter kwam 
dat ze kansloos was. 
Stijn Tuijtel gaf Rick Hartman 

weinig kansen en de superieu-
re techniek van Tuijtel was toe-
reikend voor een afgetekende 
winst. Leo Binkhorst en Joop 
wind waren lange tijd aan el-
kaar gewaagd. In een weldadig 
aanziende partij trok Wind aan 
het langste eind. Koop de Vries 
had de grootste moeite om de 
jeugdige Berrie Bottelier aan de 
zegekar te binden. Eerst in het 
vierde uur sloeg het lichte voor-
deel van De Vries door en won 
hij.

Derde plaats 
voor danspaar
Ter Horst
IJmuiden - Deze keer gingen 
Ton Jonkman en Wilma Overeem 
van danscentrum Ter Horst naar 
Amstelveen. Bijna een thuis-
wedstrijd voor dit paar. Afgelo-
pen zaterdag deden zij mee aan 
een landelijke wedstrijd van de 
NADB bij de categorie Senio-
ren C 1 klasse ballroom dansen. 
In een sterk veld wisten zij zich 
goed staande te houden. Na het 
dansen van de voorronde wer-
den zij gelijk doorgeplaatst naar 
de finale. Na het dansen van een 
goede finale bereikten zij uitein-
delijk de derde plaats. Wederom 
dus een goed resultaat voor dit 
paar, dat de laatste weken gros-
siert in eerste tot derde plaatsen.

Velsen-Noord - Taxibedrijf Samtax uit Velsen-Noord heeft FC Vel-
senoord D1 in het nieuw gestoken. Voor de trainers/leiders Lem-
pers en Romeijn en spelers was dit geweldige nieuws, zeker in de-
ze moeilijke tijden. Tevens zoeken de trainers nog een sponsoor voor 
de trainingspakken/tassen voor dit jeugdelftal. Dus weet u iemand, 
dan kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met telefoonnnummer 
0251-223966.

Samtax nieuwe
sponsor Velsenoord D1

Spits op proef bij Telstar
Velsen-Zuid - Telstar heeft mo-
menteel de Engelsman Michael 
Uwezu (19) op proef. De in Ni-
geria geboren aanvaller doorliep 
de gehele jeugdopleiding van de 
Engelse club Fulham. Het is een 
beweeglijke en behendige spits. 
Hij speelde vorig seizoen alle 

wedstrijden van de reserves van 
Fulham en werd dat jaar topsco-
rer van de competitie. Ook zat hij 
enkele malen op de bank bij het 
eerste elftal, onder meer in de 
Europa League. Een jaar eerder 
werd hij topscorer bij Fulham on-
der 18 jaar.

IJMUIDEN - NOORD neemt de wijk
Info pagina IJmuiden-Noord wijkgericht werken

Uitnodiging wijkplatformvergadering IJmuiden-Noord 
woensdag 10 november 19:30 uur in de Spil
Op 10 november aanstaande houden we weer onze maandelijkse openbare vergadering in buurthuis 
De Spil, Frans Halsstraat 29. U kunt vanaf 19:30 uur, zonder aanmelding vooraf, binnenlopen met 
uw vragen, opmerkingen of problemen uit uw omgeving. Uiteraard bent u ook welkom om de gehele 
vergadering bij te wonen. Naast andere onderwerpen staat het volgende op de agenda.

• Herinrichting IJmuiderstraatweg en Julianakade. Op 26 oktober heeft de inmiddels opgerichte 
klankbordgroep de op te lossen problemen geïnventariseerd. Dit moet uiteindelijk de beste keuze 
opleveren. De keuzemogelijkheden zijn: IJmuiderstraatweg 30 km/h met of zonder inprikkers of 50 
km/h zonder inprikkers. Alleen zonder inprikkers maakt volgens ons de Julianakade een kans om 
30 km/h te worden. Kom langs als u mee wilt praten.

• Wijkschouw. Op 27 oktober 
hebben we een wijkschouw 
gehouden (zie artikel elders).  
We bespreken het resultaat 
met elkaar.

Heeft u geen tijd langs te komen 
maar toch iets op te merken, 
stuur dan een e-mail naar johan.
zwakman@ijmuidennoord.nl of 
bel naar 06-46332239.
Kijk ook eens op onze website: 
www.ijmuidennoord.nl

Johan Zwakman
Voorzitter
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De zangcarrière
van Roxanne Maks
IJmuiden – Ze heeft een stem 
die klinkt als een klok en op 
het podium voelt ze zich als een 
vis in het water. De IJmuiden-
se Roxanne Maks (10) is nog 
maar een jaar serieus aan het 
zingen en het neemt nu al een 
grote vlucht. Ze nam een plaatje 
op: ‘Als je verliefd op een jongen 
bent’, zangeres Wilma bracht dit 
in 1969 uit. Ze stond bij alle pi-
ratenzenders op nummer 1, was 
op de televisie en werd gevraagd 
voor interviews. Zondag was de 
officiële uitreiking van haar sin-
gle in zalencentrum Velserduin. 
Roxanne ontving het schijf-
je uit handen van de eveneens 
uit IJmuiden afkomstige zanger 
Frans Zeilmaker.
,,Het komt door oom Frans, hij 
heeft me aangestoken’’, zegt 
Roxanne. Frans Zeilmaker is een 
neef van haar vader. Ze was vaak 
bij zijn optredens en dat vond ze 
zo leuk, dat ze dacht: dat wil ik 
ook. Ze ging op zangles en va-
der Henk bouwde thuis een stu-
dio (,,We hadden toch een kamer 
over’’). Daar oefent ze elke dag. 
,,Roxanne doet het helemaal zelf, 
mijn vrouw en ik pushen haar 
niet. Ze moet niet, ze mag’’, ver-
telt Henk Maks. ,,Ze wil het ge-
woon zelf heel graag.’’ Bij de be-

geleiding van zijn dochter als 
zangeres wordt hij aangestuurd 
door Aloys Buys, een vriend en 
manager van Jan Smit. Als het 
straks te druk wordt, dan neemt 
Buys de begeleiding over. Voor-
lopig blijft Roxanne nog covers 
zingen. ,,Als ze 14 jaar is, dan la-
ten we eigen nummers schrijven. 
Dan mag ze officieel optreden, 
nu nog niet’’, aldus vader Henk.
Zondag zong Roxanne voor een 
enthousiast publiek een aan-
tal liedjes. Ze begint met Shala-
li van Sieneke. Even later klinkt 
het lied ‘Vlieg met me mee’ van 
Trijntje Oosterhuis. Geen ge-
makkelijk lied, maar Roxanne 
doet het goed. Ze zingt loepzui-
ver, heeft een heldere stem en ze 
staat met flair en zichtbaar ple-
zier op het podium. Na de uitrei-
king van de cd zingt ze nog haar 
hit: ‘Als je verliefd op een jongen 
bent’. Een lied dat lekker in her 
gehoor ligt en blijft hangen. Tot 
slot zegt Roxanne: ,,Het is nu nog 
mijn hobby, maar ik hoop later 
van zingen mijn beroep te ma-
ken. Ik probeer door veel te oe-
fenen elke maand een beetje be-
ter te worden.’’ 
Roxanne heeft een eigen site: 
www.roxannemaks.come2me.nl. 
(Carla Zwart, foto: Kees Sikkes)

Februaristaking 1941
Comité zoekt namen
en foto’s van stakers 
IJmuiden - ,,Waar ik op dat mo-
ment de durf vandaan haalde om 
het zo te doen. De bezetter recht 
voor zijn raap te trotseren.’’ Aan 
het woord is Piet Verschoor, die 
in zijn memoires stil staat bij zijn 
belevenissen in de vroege och-
tend van 25 februari 1941. 
Piet Verschoor was destijds 
werkzaam als eerste walser bij 
de Van Leers Walsbedrijven, te-
genwoordig onderdeel van de 
Hoogovens, ofwel Corus en Ta-
ta. Verschoor is één van de ruim 
3000 moedige mannen en vrou-
wen in de IJmond die het werk 
neerlegden uit protest tegen de 
Jodenvervolging door de Nazi’s 
in Nederland. Een deel van zijn 
memoires is door nabestaanden 
onlangs ter hand gesteld van 
het Comité Februaristaking 1941 
Velsen.
Op 25 februari 2011 is het zeven-
tig jaar geleden dat vele mannen 
en vrouwen bij bedrijven als de 
Hoogovens, Van Leers Walsbe-
drijven en de Papierfabriek het 
werk neer legden. Het verhaal 

van Piet Verschoor is één van 
de verhalen die het Comité Fe-
bruaristaking 1941 Velsen graag 
wil gebruiken om stil te staan bij 
die moedige daad van velen. Om 
niet te vergeten en om jongeren 
van nu te inspireren zich teweer 
te stellen tegen opwellingen van 
vreemdelingenhaat en racisme.
Het Comité wil een tentoonstel-
ling inrichten met daarin zo veel 
mogelijk namen en foto’s, van 
verhalen en herinneringen van 
mensen die op 25 en 26 febru-
ari deelnamen aan de Februari-
staking. Wie waren die mensen 
en hoe zagen zij eruit?
Om deze vraag te beantwoor-
den doet het Comité, bestaan-
de uit ondermeer Conny Braam, 
Gerko Buist en Jan Müter, een 
dringend beroep op nabestaan-
den en bekenden van deze hel-
den uit de IJmond. 
Zij kunnen contact opnemen 
met de secretaris van het Comi-
té: Jan Müter, telefoon 06 2960 
1920 of per mail: janmuter@hot-
mail.com.

Stadsschouwburg Velsen
Arie Koomen lanceert 
nieuwe website
Velsen - Afgelopen zaterdag 
kwam Arie Koomen in de Stads-
schouwburg Velsen niet alleen 
‘Bijbabbelen’ over de meest be-
langrijke gebeurtenissen van het 
afgelopen jaar maar ook over de 
nieuwe website van de schouw-
burg. Samen met  Menno Stam 
en Wilko Terwjjn onthulde hij na 
afloop van de Oudejaarsshow de 
nieuwe website van de Stads-
schouwburg Velsen.
Op de nieuwe site kunnen be-
zoekers zich nog beter en mak-
kelijker informeren over de voor-
stellingen die zij willen gaan be-
zoeken. Met filmpjes, foto’s en 
dagelijks vers theaternieuws sluit 
de nieuwe site goed aan bij de 

missie van het theater ‘UIT zijn 
en THUIS voelen in de Stads-
schouwburg Velsen’. De websi-
te mag dan vernieuwd zijn het 
adres is hetzelfde gebleven. Via 
www.stadsschouwburgvelsen.
nl kunnen bezoekers 24 uur per 
dag kaarten reserveren of zich 
online informeren over de ko-
mende voorstellingen. Een week 
lang geen reserveringskosten. 
Om de lancering van de nieuwe 
site feestelijk te vieren berekent 
het theater op alle boekingen tot 
en met 9 november geen online 
reserveringskosten. Een uitge-
lezen moment om dus snel een 
kijkje te nemen op www.stads-
schouwburgvelsen.nl.

Verkoop
Rode Kruis
Velsen - Ieder jaar, in november, 
vinden in verschillende woon-
zorgcentra verkoopdagen plaats, 
waar de door bewoners vervaar-
digde artikelen, worden ver-
kocht. Tijdens de wekelijkse ac-
tiviteiten zijn de bewoners een 
heel jaar bezig, onder leiding van 
vrijwilligers van de afdeling Vel-
sen van het Nederlandse Rode 
Kruis, met breien, haken en bor-
duren. De opbrengst komt ten 
goede aan de plaatselijke af-
deling van het Rode Kruis. De 
volgende data zijn vastgesteld: 
Huis ter Hage, Lod. van Deys-
sellaan 254 in Driehuis, woens-
dag 10 november van 10.00 tot 
14.00 uur. W.F. Visserhuis, Hout-
manstraat in IJmuiden, donder-
dag 18 november van 10.00 tot 
13.30 uur. Serviceflat De Luchte, 
Lod. van Deyssellaan 4 in Drie-
huis, woensdag 24 november 
van 14.00 tot 16.30 uur. Bree-
zicht, Keizer Wilhelmstraat 1 in 
IJmuiden, donderdag 25 novem-
ber van 09.30 tot 12.30 uur. De 
Moerberg, Zuiderkruisstraat 74 
in IJmuiden, dinsdag 30 novem-
ber van 10.00 tot 13.30 uur. Meer 
informatie: 0255-530214.

Presentatie 
over OV
IJmuiden - ‘Ik spoor’ is een initi-
atief van het Ministerie van Ver-
keer en Waterstaat. Het project is 
erop gericht senioren meer ver-
trouwd te maken met het trein-
reizen en hen te stimuleren er 
(vaker) gebruik van te maken. 
Ik spoor geeft algemene voor-
lichting over het reizen met de 
trein onder meer door het geven 
van presentaties aan belangstel-
lenden. Het doel is om de be-
langrijkste obstakels die men-
sen ervaren te bespreken en zo 
de koudwatervrees bij hen weg 
te nemen. De presentaties wor-
den door ervaren treinambassa-
deurs gegeven. De hiervoor aan-
gegeven informatie wasvoor de 
LSBO-V aanleiding om Ik Spoor 
uit te nodigen voor het verzor-
gen van een presentatie aan be-
langstellende leden van de AN-
BO, KBO en PCOB in Velsen. 
Deze presentatie vindt plaats op 
maandag 8 november  in ver-
gadercentrum Velserduin aan 
het Velserduinplein 3 en begint 
om 14.00 uur. Heeft u soms ook 
moeite met de kaartenautomaat 
of met de OV-Chipkaart of vraagt 
u zich zelfs af of treinreizen ei-
genlijk wel wat voor u is, dan kan 
deze presentatie u vast op (de 
spoor)weg helpen. De toegang is 
gratis. Uw consumpties zijn voor 
eigen rekening. 

Wie helpt Mega Mindy 
aan een superauto
IJmuiden - Na het succes van 
de eerste theatershow vliegt 
Mega Mindy op zaterdag 18 en 
zondag 19 december opnieuw 
in de Stadsschouwburg Velsen. 
In ‘Mega Mindy en de Poppen-
meester’ staat onze megapopu-
laire superheldin weer voor een 
moeilijke opgave. Want wat als 
een mysterieuze poppenmees-
ter iedereen kan laten doen wat 
hij wil en Mega Mindy er alleen 
voor lijkt te staan? Lukt het haar 
dan nog wel om alles weer op te 
lossen? Voordat we achter deze 
spannende ontknoping komen, 

wil de Stadsschouwburg Velsen 
Mega Mindy alvast in het zon-
netje zetten tijdens de jaarlijkse 
Sinterklaasintocht. Voor deze in-
tocht is het theater op zoek naar 
een bijzonder auto, het liefst in 
de kleur roze. Bent u in het be-
zit van een bijzondere auto en 
vindt u het leuk om met deze wa-
gen mee te rijden in de Sinter-
klaasparade in IJmuiden op za-
terdag 13 november vanaf 15.30 
uur, neem dan contact op met de 
Stadsschouwburg Velsen 0255-
546160 of amooren@stads-
schouwburgvelsen.nl.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 

Dwars-
ligger

De 
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Ook smartlappen en gospel
’t Staende Tuygh
in schouwburg
Velsen - Het oudste shantykoor 
van Velsen werd speciaal  voor 
Sail 1995 opgericht en viert dit 
jaar dus haar 15-jarig jubileum. 
Het 30-koppige koor (naar ei-
gen zeggen een mix van zee- én 
landrotten) bezingt nog steeds 
met een breed repertoire van En-
gelse, Duitse, Schotse, Ierse en 
Nederlandse shanty’s het zee-
mansleven van weleer. 
De seasongs (destijds gezongen 
om het zware werk te verlich-
ten) krijgen bij ’t Staende Tuygh 
een opzwepend en meeslepend 
tweede leven. 
Het Shantykoor neemt op zater-
dag 6 november a.s. om 20.15 

uur het publiek op mee naar de-
ze historie van weleer. Tijdens 
het schouwburgconcert kan 
het publiek niet alleen genie-
ten van de ‘zee- en landrotten’ 
van ‘t Staende Tuygh, ook gos-
pelkoor Get Together Again en 
smartlappenkoor Dolorosa ma-
ken hun opwachting. Natuurlijk 
zullen deze avond echte Vrees-
wijk-klassiekers als ‘De Nozem 
en de Non’, ‘Misschien wordt het 
morgen beter’ en ‘Ik heb je mijn 
liefste genoemd in een lied’ niet 
ontbreken.
De toegangsprijs is 12,50 euro. 
Zie ook www.stadsschouwburg-
velsen.nl of bel 0255-515789.



pagina 14 4 november 2010

Bijzondere gift voor 
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - Autobedrijf Stormvo-
gels heeft op een heel originele 
manier een gift aan het IJmuider 
Zee- en Havenmuseum gegeven. 
Voor elke auto die het autobedrijf 
in de maand augustus heeft ver-
kocht, werd een bedrag van 25 
euro opzij gelegd om daarmee 
het museum te ondersteunen. 
Het totaalbedrag  van deze actie 
is opgelopen tot 1025 euro. 
Vorige week donderdag heeft de 
heer Wilmink van het autobedrijf 
Stormvogels dit bedrag overhan-
digd aan mevrouw Ardy Zwart,  
voorzitter van het museum. 
Mevrouw Zwart is bijzonder in-
genomen met deze gift. Zij prijst 
de heer Wilmink voor dit origine-
le idee en waardeert het bijzon-
der dat er vanuit het IJmuider be-
drijfsleven zoveel steun voor het 
museum is. De gift is zeer wel-
kom en zal goed worden be-

steed: het museum heeft een 
nieuwe folder nodig en volgend 
jaar worden er nieuwe tentoon-
stellingen ingericht om het mu-
seum aantrekkelijk te houden 
voor de regelmatige bezoekers.
Het museum is voor IJmuiderna-
ren op dit moment zeer de moeite 
waard. Er is een tentoonstelling 
van olieverfschilderijen van de 
IJmuidenaar J.H. Verhoog en het 
museum heeft onlangs een unie-
ke ‘lijkenmand’ van de gemeen-
te in bruikleen gekregen. Met die 
mand werden eind 19e eeuw ver-
dronken zeelieden geborgen. De 
mand is gebruikt door de strand-
vonder van het Noorderstrand. 
Dit is een uniek exemplaar dat 
waarschijnlijk in geen enkel an-
der museum te zien is. Het mu-
seum is geopend op woensdag-, 
zaterdag- en zondagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur.

Thema-avond Ichthus College 
Ondersteboven 
van je puber(brein)
Driehuis - Het Ichthus Lyceum 
organiseert op dinsdagavond 9 
november een bijzondere ont-
moeting met én over het puber-
brein. Er wordt nogal wat ver-
wacht van pubers en adolescen-
ten. Het liefst zien de ouders en 
het onderwijs dat de puber zich 
als een volwassene gedraagt. Dat 
is niet eerlijk omdat pubers - en 
hun breinen - daar nog niet rijp 
voor zijn, zo blijkt inmiddels uit 
veel wetenschappelijk onderzoek.
Pubers doen andere dingen dan 
u, denken anders en reageren 
anders. Wat zeker niet vergeten 
mag worden is dat de pubers van 
vandaag in een andere tijd op-
groeien dan u. Pubergedrag. Er-
mee leren omgaan begint bij be-
grip. Wat gebeurt er in ‘dat kop-
pie’ van uw zoon of dochter bij 
wie niets is wat het lijkt? Bij wie 
het brein minder gerijpt is dan 
het (stoere, sexy, hippe, eigen-
zinnige) uiterlijk soms doet ver-
moeden. Wist u bijvoorbeeld dat 
het puberbrein pas op 25-jarige 
leeftijd is voltooid? Tijdens deze 
thema-avond neemt Huub Nelis 

u mee door de wonderlijke we-
reld van uw puber. Hoe ziet zijn 
of haar wereld er uit? Hoe ont-
wikkelt dat brein zich en welk ge-
drag zien we? Wat zijn de gevol-
gen daarvan voor ouders, opvoe-
ders en iedereen die met jonge-
ren te maken heeft? Hij gaat aan 
de hand van een interactieve pre-
sentatie in op de inzichten uit het 
boek en we maken een eerste 
vertaalslag naar wat dat betekent 
voor uw eigen dagelijkse praktijk.
Het maximum aantal deelne-
mers voor deze avond is 200. 
Bij inschrijving hebben ouders 
van Ichthusleerlingen voorrang, 
maar ook andere ouders en be-
langstellenden zijn van harte wel-
kom. Inschrijven kan telefonisch 
via 0255-546400 of info@icht-
huslyceum.nl, o.v.v. naam en met 
hoeveel personen. De deelna-
me is kosteloos, maar men ver-
zoekt u dringend om bij inschrij-
ving ook daadwerkelijk te komen. 
Mocht men onverhoopt echt niet 
aanwezig kunnen zijn, dan con-
tact opnemen met de administra-
tie van de school.

Wereldwinkel
IJmuiden
IJmuiden - De inmiddels 40-ja-
rige Wereldwinkel IJmuiden is 
nog altijd van mening dat de 
welvaart in de wereld ongelijk is 
verdeeld. Eerlijke handel is een 
van de oplossingen in de goe-
de richting. Eerlijke producten 
voor dagelijks gebruik (bijvoor-
beld koffie, thee etc.) maar ook 
veel cadeau artikelen. Zeker met 
Sinterklaas en Kerst in aantocht.
Daarom is er een nieuwe folder 
die in delen van de gemeente 
Velsen huis aan huis wordt ver-
spreid. ‘Cadeaus met een per-
soonlijk verhaal’ is de titel van 
de folder met producten uit Ne-
pal. India, Mexico, Zimbabwe, 
Vietnam en vele andere lan-
den. Nieuwsgierig? Kom eens 
langs in de Wereldwinkel IJmui-
den waar je dan tevens kan pro-
fiteren van de maandaanbieding: 
Chileense rode en witte wijn voor 
minder dan 5 euro. Voor bedrij-
ven en instanties ligt er een uit-
gebreide folder klaar wat er zoal 
geleverd kan worden. Standaard 
pakketten en pakketten die ge-
heel zelf samengesteld kunnen 
worden. Loop eens langs op de 
hoek Lagerstraat/Stolstraat (na-
bij het Stadhuis) waar iedere za-
terdag tussen 10.00 en 16.00 uur 
de winkel open is. Bel voor de 
folder en andere informatie met 
het secretariaat van de Wereld-
winkel, telefoon 0255-534967.

Werken op het 
IJmuiderstrand
IJmuiden aan Zee – Zaterdag 
6 november vindt voor de vijf-
de maal de landelijke natuur-
werkdag plaats op het Kenne-
merstrand. Er zal gemaaid wor-
den en in kwetsbare delen wordt 
het maaisel bij elkaar geharkt en 
afgevoerd. Hier is veel hulp voor 
nodig. Ouders met hun kinderen 
zijn ook welkom. Graag opgave 
vooraf, zodat de organisatoren 
voldoende gereedschap kunnen 
reserveren. Dit kan via de mail: 
anneke.koper@hetnet.nl of tele-
fonisch via 023-5362331 of 06-
25139789. Laarzen, regenkleding 
en lunch meenemen, voor drin-
ken en soep wordt gezorgd. Ver-
zamelen om 9.15 uur bij het sta-
len kunstwerk aan de IJmuider-
slag (eind van de Heerenduin-
weg). De natuurwerkdag eindigt 
om 15.00 uur.

Café is nog twee maanden open
Sluiting voor Griffioen
IJmuiden – De laatste twee maan-
den voor café De Griffioen aan de 
Frans Naerenboutstraat zijn aan-
gebroken. Tot eind december zijn 
er nog een aantal gezellige avon-
den en leuke activiteiten, zoals een 
Amsterdamse middag. Dan valt het 
doek. Dieneke en Gerrit Schildme-
ijer hebben deze beslissing met 
pijn in het hart moeten nemen. Drie 
jaar runden ze met veel plezier het 
café. Het contract is afgelopen en 
vanwege de barre tijden in de ho-
reca hebben ze besloten dat niet 
te verlengen. ,,We hebben er alles 
aan gedaan om er een succes van 
te maken, maar je moet wel realis-
tisch blijven’’, zegt Dieneke. ,,Aan 
een nieuw contract zouden we 
vijf jaar vast zitten. Het gaat nu al 
steeds minder, dat risico kunnen 
we tot onze spijt niet nemen. Jam-
mer, maar helaas.’’ Tot 31 december 

is De Griffioen nog open en Diene-
ke en Gerrit zullen in deze donkere 
dagen hun uiterste best doen, om 
nog een aantal gezellige dingen te 
organiseren. Nadere berichtgeving 
daarover volgt in dit weekblad. Het 
echtpaar Schildmeijer wil alle be-
zoekers bedanken voor het in hun 
gestelde vertrouwen.

Van Rixel kalender 
weer een plaatje
IJmuiden – Verzamelaars keken 
ernaar uit en hebben hem inmid-
dels al in huis: de veertigste Van 
Rixel kalender, met dit jaar mari-
tieme foto’s uit onze eigen om-
geving, aangeleverd door het 
IJmuidense bedrijf www.haven-
fotos.nl. 
René Sehr maakte vorig jaar ook 
de foto’s voor de Van Rixel kalen-
der 2010. Dit jaar heeft Henk van 
Rixel gekozen voor een speci-
aal soort foto’s gemaakt volgens 
de High Dynamic Range (HDR) 
techniek. Deze techniek heeft 
IJmuidenaar René Sehr zichzelf 
aangeleerd. De foto’s worden 
met korte sluitertijden gescho-
ten, waardoor deze een extra di-
mensie krijgen. De kalender is 
digitaal op 300 grams Silk karton 
geprint en heeft hierdoor een ex-
clusieve uitstraling. Toch kost dit 
unieke verzamelaarsobject voor 
particulieren slechts 14 euro. 
Bedrijven kunnen (tegen meer-
prijs) een logo op de kalender la-
ten drukken. De kalender is so-
wieso een zeer welkom cadeau 
voor Sint of voor onder de kerst-
boom voor iedereen die aan Vel-
sen gehecht is. Denk ook eens 
aan familie of vrienden die ver 
weg wonen, en door de kalen-

der een stukje IJmuiden dicht-
bij zich hebben. En wie toch be-
zig is voor de feestdagen kan bij 
Van Rixel aan de Oosterduinweg 
ook heel goed slagen voor kerst-
kaarten. Er is een enorme keu-
ze aan kaarten met IJmuiden of 
Velsen als onderwerp, waaron-
der winterfoto’s die voor deze en 
andere Van Rixel kalenders zijn 
gebruikt. Wie het nog persoon-
lijker wil maken kan de kaarten 
laten printen met een persoon-
lijke groet of een bedrijfslogo. 
Er is keuze uit 52 verschillende 
kaarten. Kaarten zijn per stuk te 
koop of in sets, vanaf 1,50 euro 
per kaart.
Drukkerij van Rixel bestaat al 
vanaf 1937. Vader Gerard van 
Rixel was de eerste genera-
tie. Drie zoons namen het be-
drijf over. Inmiddels is de der-
de generatie Van Rixel ingestapt, 
met Gerard van Rixel. Henk van 
Rixel gaat volgend jaar het stok-
je overdragen aan de jongere 
generatie. Het is toch een prach-
tig gevoel dat een bedrijf als Van 
Rixel door een volgende genera-
tie wordt voortgezet. Net zo mooi 
als de Van Rixel kalender die 
jaarlijks heel wat wanden van 
woningen in Velsen siert. 

Regio - Zaterdag 25 oktober 
heeft Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood een kledinginza-
meling gehouden. In totaal werd 
er 6440 kg kleding ingezameld. 
De organisatie bedankt iedereen 
die hieraan heeft bijgedragen. De 
opbrengst gaat naar de projecten 
van Cordaid Mensen in Nood. Zie 
ook www.samskledingactie.nl.

Opbrengst 
kledingactie
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Aftrap seizoen voor 
mini’s VV IJmuiden
Velsen-Zuid - Zaterdag speel-
de het mini elftal van VV IJmui-
den thuis de eerste wedstrijd van 
dit seizoen. Hoewel de allerkleinste 
voetballertjes van deze vereniging 
nog niet deelnemen aan de com-
petitie worden er door de jeugd-
commissie wel oefenwedstrijden 
georganiseerd.  De eerste tegen-
stander was een jeugdteam van de 
buurman: VV Waterloo.
Fanatiek gingen de hummeltjes 
van start. Echter bleek dat het 
team van Waterloo qua spel, leef-
tijd en lengte net een paar maatjes 
te groot was voor de pupillen van 
IJmuiden. Al gauw kwamen zij dan 
ook op een 0-1 achterstand. Dit 
mocht de pret niet drukken en via 
een treffer van Levi Kiewiet kwam 
IJmuiden weer op gelijke hoog-
te terug in het spel. Waterloo werd 
gedurende wedstrijd steeds ster-
ker. De dappere keeper van IJmui-
den verdedigde zijn doel met hand 
en tand maar kon niet meer voor-
komen dat de goals hem om de 
oren vlogen. Daarbij soms ‘gehol-
pen’ door zijn eigen spelers. Dit tot 
grote hilariteit van de aanwezige 
supporters.
De strijdlust en het plezier werd er 
bij de zwart-witten echt niet min-
der om toen de oefenwedstrijd 
werd beslist in 1-9 voor Waterloo. 
Enthousiast begon het team aan 

een penalty reeks welke wederom 
in het voordeel eindigde voor Wa-
terloo: 3-6. Na afloop waren som-
mige spelertjes van IJmuiden een 
beetje teleurgesteld door het ver-
lies maar bovenal hebben zij enorm 
veel lol beleefd aan hun debuut in 
het amateurvoetbal. En daar draait 
het tenslotte allemaal om.
Diezelfde dag werd door de jeugd-
commissie van VV IJmuiden ook 
het eerste Fiorital 4 tegen 4 Toer-
nooi gehouden. Dit is een onder-
ling toernooi voor de F-pupillen tot 
en met de C-junioren. De opkomst 
van dit debuut was groot en vol-
gens de organisatie voor herha-
ling vatbaar. De winnaars keerden 
met een mooie glimmende medail-
le huiswaarts.
Bij VV IJmuiden zijn nieuwe 
(jeugd)leden altijd welkom. Spe-
lers die geboren zijn na 1 januari 
2003 betalen het eerste jaar geen 
contributie. De mini’s trainen op 
de woensdagmiddag van 14.30 tot 
15.30 uur.
Trainers Eric Jonkman, Nico en 
John de Haas brengen op speel-
se wijze de hummeltjes de  grond-
beginselen van het voetbalspel 
bij. Meer informatie is te verkrij-
gen bij Wybe Jaspers, telefoon 
06-38295573 of jeugdcommis-
sie.vv.ijmuiden@gmail.com. (foto: 
Jurgen Bomas)

Voedselbank Velsen 
houdt inzamelingsactie
IJmuiden - Ruim 55 gezinnen 
in Velsen zijn afhankelijk van de 
Voedselbank. Voor hen, die om 
welke reden danook, een lan-
gere tijd in financiële problemen 
zitten, houdt de Voedselbank 
deze actie. Ook in de gemeen-
te Velsen bestaat verborgen ar-
moede. Om dit leed enigszins te 
verzachten zetten de vrijwilligers 
zich actief in.
Er zijn helaas nog steeds gezin-
nen die afhankelijk zijn van der-
den om toch elke dag aan goe-
de voeding te komen. Voedsel-
bank Velsen ontvangt levens-
middelen uit Amsterdam van de 
Central Voedselbank. Daarnaast 
zijn er in Velsen enkele vaste le-
veranciers die er zorg voor dra-

gen dat er extra voeding gedo-
neerd wordt. Er komt vis uit de 
haven en bakkerij Bastmeijer do-
neert onder andere veel broden. 
Speelgoedzaak De Ballen Inter-
toys doneert altijd rond Sinter-
klaas speelgoed.
Al met al is dit helaar niet vol-
doende om de kratten voor de 
Velsense behoeftige afdoende te 
vullen. Af en toe is daarom een 
inzamelingsactie bij een super-
markt noodzakelijk. Ook sponso-
ren zijn van harte welkom. 
Voedselbank Velsen hoopt dat 
de mensen zaterdag 6 november 
bij Albert Heijn gul zullen geven. 
Op de flyers die zij uitdelen is te 
lezen welke levensmiddelen no-
dig zijn.

Wijkschouw 
IJmuiden-Noord
IJmuiden - Onder aanvoering 
van wijkplatformvoorzitter Jo-
han Zwakman werd op 27 okto-
ber een wijkschouw in IJmuiden-
Noord gehouden. Naast wethou-
der Arjen Verkaik en wijkbeheer-
der Piet van Oosterom fietsten 
mee de raadsleden Dicky Sinte-
nie, Leo Kwant en Tom Kruisman, 
verder Jos Bisschop van Stich-
ting Welzijn en Jan van den Bos 
en Koos van der Burg van het 
wijkplatform.
De tocht begon bij Albert Heyn. 
Regelmatig komt het voor dat de 
bevoorradingsauto niet kan los-
sen, omdat er auto’s fout gepar-
keerd staan. Het wijkplatform 
gaat onderzoeken of hier verbe-
tering in aangebracht kan wor-
den. 
In de Ruyterstraat vraagt het 
wijkplatform aandacht voor het 
ontbreken van bomen. Ook in 
enkele zijstraten is geen boom 
te bekennen: het ziet er saai en 
troosteloos uit. Van Oosterom is 
van plan om bomen te planten 
op de hoeken van de straten.
Bewoners rond het Velserduin-
plein hebben geklaagd dat de 
stoepen na de markt nooit ge-
veegd worden. Ook zijn er klach-

ten uit de Kennemerlaan. Na het 
weekeinde laten de stappers 
veel troep op de stoep achter. 
Van Oosterom zal dit opnemen 
met ReinUnie.
Bewoners uit de Evertsenstraat 
hebben de wens geuit dat be-
zoekers aan de nieuwe huisart-
senpost hun auto in de Wijk aan 
Zeeërweg richting watertoren 
zetten. Het wijkplatform ziet he-
laas geen mogelijkheden om dit 
te bevorderen. Hierbij kwam ook 
weer aan de orde waarom de 
paaltjes in de middenberm niet 
weggehaald worden. Voornaam-
ste reden is dat de bewoners uit 
de Wijk aan Zeeërweg dit niet 
willen, maar het is ook niet no-
dig. In deze straat zijn nooit par-
keerproblemen.
Op de hoek Velserduinweg/Lan-
ge Nieuwstraat stond met even 
stil bij de illegale plakplaats te-
gen de gevel van winkel Super 
Star. Het wijkplatform vindt het 
een smerige plek en geen waar-
dige entree voor het winkelcen-
trum. Onderzocht wordt of dit 
aangepakt kan worden. Voor 
een volledig verslag van de wijk-
schouw kunt u zich wenden tot 
johan.zwakman@kpnplanet.nl.

IJmuiden - Op 5, 6 en 7 november 
is er weer een kleindierenshow in 
het clubgebouw Cor Bos aan de 
Heerenduinweg 6b (tegenover het 
asiel). Op vrijdag 5 november, om 
20.00 uur, vindt de opening plaats, 
6 en 7 november, van 12.00 tot 
16.00 uur, geopend voor publiek. 
Op vrijdag 5 november worden de 
konijnen en cavia’s gekeurd door 
deskundige keurmeesters, hierbij 
is het niet mogelijk voor publiek 
om aanwezig te zijn. Maar op 6 en 
7 november is publiek van harte 
welkom om deze dieren te bekij-
ken. De toegang is gratis er is vol-
doende parkeer plaats.

Konijnen- en 
caviashow

IJmuiden - Een bejaarde be-
woonster van de Grahamstraat in 
IJmuiden is vorige week dinsdag-
middag rond 15.00 uur slachtof-
fer geworden van een babbeltruc. 
Een nog onbekende man belde 
beneden bij de centrale hal aan 
met een smoes. De bewoonster 
opende de deur niet en ging zelf 
naar beneden om polshoogte te 
nemen. Op dat moment kwam ze 
een andere man tegen op de gale-
rij, die beweerde dat er iets niet in 
de haak was. Even later ontdekte 
de vrouw dat haar portemonnee 
verdwenen was. Later die middag 
werd zij gebeld door iemand die 
zich uitgaf voor de politie. Zij werd 
doorverbonden met iemand die 
zich voordeed als een bankme-
dewerker, waarna haar om bank-
gegevens werd gevraagd. Wat er 
precies is buitgemaakt, is niet be-
kend. De politie komt graag in 
contact met mensen die één van 
de daders wellicht gezien hebben 
rond het wooncomplex. Getuigen 
kunnen bellen naar 0900-8844.

Bejaarde 
slachtoffer 
van babbeltruc
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Hoe ziet uw leven 
eruit zonder dijken?
Denkt u dagelijks aan over-

stromingen? Nee, gelukkig niet. 

En dat is precies onze bedoeling. 

Het hoogheemraadschap zorgt 

ervoor dat water beheersbaar en 

schoon blijft. Zo spelen we een 

onzichtbare, maar belangrijke rol 

in het leven van u en ruim één 

miljoen andere Noord-Hollanders. 

Deze veiligheid vraagt, zeker 

gezien het veranderende klimaat, 

om steeds meer investeringen. 

En daarom betaalt u waterschaps-

belasting. Niet leuk, wel 

noodzakelijk. 

Kijk voor meer info op www.hhnk.nl 

of lees de folder bij uw acceptgiro. 

Waterschapsbelasting. Voor uw eigen veiligheid.
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Rabobank Velsen en Omstreken
Stamrechtuitkering: 
wat kan ik ermee?
Tijdens een golfdag gaf een 
flightgenoot aan dat hij kort-
geleden was ontslagen. Geluk-
kig was hij emotioneel gezien 
al over de klap heen en had hij 
bovendien al een andere baan. 
Hij zat alleen met de vraag wat 
hij met zijn toegezegde stam-
rechtuitkering moest doen.

Nou krijg ik, als Private Ban-
ker, vaker deze vraag voorge-
legd dus ik kon hem direct op 
weg helpen. Ik gaf aan dat hij 
de volgende keuzemogelijkhe-
den had:

- de ontslagvergoeding direct in 
één keer laten uitbetalen;

- de ontslagvergoeding niet di-
rect gebruiken, maar stallen. 
Op een later moment het be-
drag periodiek laten uitbe-
talen;

- de ontslagvergoeding direct 
periodiek laten uitbetalen;

- een combinatie van deze keu-
zes.

Daarnaast kan je overwegen om 
een Stamrecht BV op te richten, 
af te storten bij een verzekeraar 
of bij een bank. Welke mogelijk-
heid het beste is, hangt natuur-
lijk af van de persoonlijke situa-
tie. Zoals de hoogte van het in-
komen in de jaren na het ont-
slag. Of je kunt rekenen op een 
(tijdelijke) uitkering en zo ja, 
hoe hoog deze is. Ook persoon-
lijke wensen spelen een be-
langrijke rol. Wil je bijvoorbeeld 

het geld tijdelijk anders kunnen 
aanwenden of wil je er totaal 
geen omkijken naar hebben?

Kortom: een antwoord is op de 
golfbaan niet snel te geven. Om 
een goed advies te kunnen ge-
ven, moet eerst een gedegen 
analyse van de wensen en mo-
gelijkheden worden gemaakt. U 
begrijpt het al, wij hebben een 
vervolgafspraak gemaakt en 
vervolgens heerlijk gegolfd.

Hebt u ook een vraag voor de 
afdeling Private Banking van de 
Rabobank Velsen en Omstre-
ken? Bel gerust voor een af-
spraak met de afdeling!

Wim van Putten, accountmana-
ger Private Banking, tel. (023) 
513 35 70 of PrivateBanking@
velsen.rabobank.nl

De Meer betrekt
nieuw bedrijfspand
IJmuiden – Vorige week zater-
dag werd tijdens een groot feest 
het nieuwe bedrijfspand van tim-
mer en onderhoudsbedrijf de 
Meer aan de Zandvoortstraat of-
ficieel in gebruik genomen. Er 
was een look a like van Robbie 
Williams die griezelig echt leek 
en ook Harry Slinger zette het 
feest luister bij. Restaurant Din-
geSpoort zorgde voor heerlijke 
hapjes.
Het bedrijf, gespecialiseerd in al-
les op het gebied van houtsa-
nering, renovatie en onderhoud, 
heeft het druk: er komen steeds 
meer opdrachten binnen. De be-
drijfsruimte was te klein gewor-
den en daarom werd het nieu-
we pand betrokken. Kantoor en 
bedrijfsruimte zijn nu in hetzelf-
de pand gevestigd.. Ook is er 
ruimte voor andere zaken: boven 
de bedrijfsruimte is een specia-
le ruimte met vijf dartbanen. Ei-
genaar Henk de Meer wil ande-
re bedrijven uitdagen om hier te 
komen darten. Een andere ma-
nier van zaken doen en zo wordt 
het aangename met het nutti-
ge verenigd. Ook biedt de nieu-
we ruimte plaats voor cursussen: 
werknemers van andere renova-
tie- en onderhoudsbedrijven le-

ren hier hoe ze houtrot moe-
ten aanpakken, de Meer is ook 
houtrotspecialist. Naast bedrij-
ven weten ook steeds meer par-
ticulieren het timmer en onder-
houdsbedrijf te vinden. Van te 
voren wordt er altijd een totaal-
beeld geschetst van honderd 
procent van de inventaris, hier 
staat in wat er allemaal moet ge-
beuren en wat dat gaat kosten. 
Voor woningbouwverenigingen 
geeft het bedrijf advies of bij-
voorbeeld kozijnen en boeide-
len met houtrot hersteld kunnen 
worden. Ook onderhoudt het be-
drijf monumentale panden. Spe-
ciaal kitwerk voor natte en koe-
le ruimtes voorkomt schimmel-
vorming. Hiervoor komen steeds 
strengere eisen en de speciale 
kit, die gebruikt wordt, voldoet 
hieraan. Ook is het timmer en 
onderhoudsbedrijf de Meer ge-
specialiseerd in gevelbekleding 
en het beveiligen van huizen via 
het politie keurmerk. Voor vra-
gen en advies is Henk de Meer 
bereikbaar via 0255-511622. 
Langskomen kan ook, op het 
adres Zandvoortstraat 56. (de 
oude Strandweg helemaal uit-
rijden, laatste zijstraat links). Zie 
ook www.de-meer.eu. 

Promovendus Storm-
vogels pakt periodetitel
IJmuiden - Zondag vertok de 
spelersbus van Stormvogels vol 
vertrouwen naar Almere waar 
één van de belangrijke wedstrij-
den in de achtste speelronde van 
de eerste klasse A moest wor-
den gespeeld. Bij een overwin-
ning maakten de IJmuidenaren 
immers kans op het periodekam-
pioenschap. Nadat in een ener-
verende wedstrijd de winst door 
Stormvogels was  binnengehaald 
bleken de uitslagen van de ande-
re wedstrijden inderdaad zo gun-
stig te zijn dat de mannen van 
trainer Patrick van de Fits de be-
geerde titel zich konden toe eige-
nen.
In de beginfase kregen beide 
ploegen (kleine) kansen. Mike 
Dam zag na enkele minuten spe-
len een mogelijkheid tot scoren 
te niet gaan en Tim Groenewoud 
zag een sublieme voorzet door 
doelman Gijs Roelofsen uitste-
kend weg geplukt. De ruststand 
was 0-0. Beide ploegen kwamen 
na de pauze onveranderd het veld 
in, maar het spel was een stuk le-
vendiger dan in de eerste helft. 

Mike Dam en Tim Groenewoud 
probeerden een doorbraak te for-
ceren maar zagen hun poging en-
kele malen mislukken totdat in de 
52ste minuut Mike Dam uit een 
kluts zijn ploeg op voorsprong 
zette: 0-1. Zoals meer voorkomt 
was dat aanleiding voor de gast-
heren er een schepje boven op te 
gooien. De druk werd groot op de 
veste van de bezoekers en Mike 
Kruijff ranselde een vrije trap op 
de rand van het strafschopge-
bied genomen, uit de rechter bo-
venhoek. In de 60 speelminuut 
was het Daniel van der Veer die 
tegen scoorde: 1-1. Het zag er 
donker uit voor de vogels. Alme-
re bleef drukken en in de 72ste 
minuut scoorde oud-Telstar-spe-
ler Hilmi Mihci: 2-1. Stormvogels 
vocht terug en in de 82ste minuut 
scoorde Mike Dam zijn tweede 
doelpunt uit een voorzet van Rick 
Kluijskens: 2-2. In het slot van de 
wedstrijd werd Lars de Kort inge-
zet voor Ronnie Nolles en uit een 
assist van Lars scoorde de hard 
werkende Jurjen Dikker het der-
de doelpunt voor de vogels: 2-3.

Overtuigende 
zege dames 
Strawberries
Driehuis - De hockeydames 
van Strawberries hebben afge-
lopen zondag overtuigend ge-
wonnen van MHC Castricum. 
Het team van coachduo Simon 
de Hoog en Friso Huizinga won 
met 5-0 en is na zeven wedstrij-
den nog steeds in het bezit van 
de ongeslagen status.
Al binnen vijf minuten scoor-
de Strawberries het openings-
doelpunt. De eerste strafcor-
ner van de middag die direct 
ingeslagen werd door Made-
lon Wientjes-van Waalwijk van 
Doorn werd aanvankelijk ge-
red, maar een attente Marlieke 
Bruntink liet in tweede instan-
tie de defensie van Castricum 
kansloos: 1-0. Vervolgens cre-
eerde Strawberries legio kan-
sen maar bleek het niet in staat 
die kansen om te zetten in doel-
punten. Nadat Castricum on-
dermeer vier strafcorners had 
overleefd maakte Strawberries 
in de 22ste minuut middels een 
strafbal van routinier Willemijn 
van Faassen het tweede doel-
punt van de middag. Met die 
2-0 stand zou ook gerust gaan 
worden. De voorsprong had 
ook iets ruimer kunnen zijn ge-
zien het feit dat slechts één van 
de acht strafcorners in het eer-
ste bedrijf werd verzilverd door 
de thuisploeg.
Na de thee was Strawberries 
iets minder dominant dan in de 
eerste helft. Castricum had in 
de tweede minuut na rust met 
een stafcorner de kans op de 
aansluitingstreffer, maar de de-
fensie van Strawberries kon op-
gelucht adem halen nadat de 
bal naast het doel was beland. 
In de 45ste minuut liet Straw-
berries het derde doepunt aan-
tekenen. Marlieke Bruntink be-
diende met een splijtende pass 
spits Femke Joustra die geen 
genade kende met de goalie 
van Castricum en na een snel-
le actie voor de 3-0 zorgde. Een 
paar minuten later stond Rens-
ke van Driel aan de basis van 
het vierde doelpunt. Zij bracht 
de jeugdige Fiona Dalhuijsen in 
stelling die één tegen één met 
een fraaie backhandslag goal 
nummer vier scoorde. Binnen 
vijf minuten volgde het vijfde en 
laatste doelpunt van de middag. 
Via een prachtig uitgespeelde 
strafcornervariant, aangegeven 
door Renske van Driel en ge-
stopt door Daisy Schut, was het 
wederom Marlieke Bruntink die 
met een lage, geplaatste slag 
scoorde op assist van Made-
lon Wientjes-van Waalwijk van 
Doorn.
De dames van Strawberries 
wonnen in een uitermate at-
tractieve wedstrijd dus met 5-0 
van MHC Castricum.
Komende zondag speelt de 
koploper uit op Sportpark Het 
Loopveld in Amstelveen tegen 
het eveneens hooggeklasseer-
de AMVJ. (WB)

Maandag in TATA Steel Stadion
Jong AZ ontmoet
Feyenoord in Velsen
Velsen-Zuid - Aanstaande 
maandag spelen de youngsters 
van AZ in het TATA Steel Sta-
dion, thuishaven van eerstedivi-
sionist Telstar, tegen Jong Fey-
enoord/Excelsior. De tegen-
stander van de Alkmaarders 
staat momenteel op een ge-
deelde zesde plaats, samen met 
Jong SC Heerenveen/Emmen. 
Afgelopen maandag verloor 
Jong AZ uit tegen De Graaf-
schap met 1-0. Hierdoor zak-
te de ploeg van trainer Michel 
Vonk naar de derde plaats. ,,Na 
een goed begin was het restant 
van de wedstrijd onder ons ge-
wenste niveau’’, zei Vonk na af-
loop. ,,Zowel bij balbezit als bij 

balbezit van de tegenstander is 
nog veel winst te behalen. Vo-
rige week verdedigden we als 
team, maar dat was deze keer 
ondermaats. We waren vooral 
het laatste halfuur niet fel ge-
noeg en erg slordig in de pas-
sing.”
De wedstrijd tegen de Rotter-
dammers begint om 18.30 uur. 
De toegang is gratis.
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Zaterdag 13 november Intocht by night

IJmuiden verwelkomt 
Sint met lichtjesparade
IJmuiden - De Stichting Sint 
Nicolaas Comité IJmuiden or-
ganiseert jaarlijks de aan-
komst en intocht van Sint Ni-
colaas in IJmuiden. Dit jaar 
bestaat de stichting 25 jaar. 
Deze mijlpaal mag natuur-
lijk niet onopgemerkt voor-
bij gaan. Om die reden staat 
er een wel heel speciale edi-
tie van de intocht van Sinter-
klaas op het programma. De 
intocht 2010 zal de geschie-
denis ingaan als de allereer-
ste Intocht by Night in de ge-
meente Velsen. 

Vanwege het unieke karakter 
van de intocht dit jaar, is het pro-
gramma drastisch gewijzigd. Het 
voorprogramma op de Loswal-
kade start dit jaar om 15.45 uur. 
Reden hiervoor is dat Sinterklaas 
dit jaar eerst op speciaal verzoek 
naar Harderwijk gaat, om vervol-
gens door te varen naar IJmuiden. 
De pakjesboot met Sint Nicolaas 
en zijn vele, vele pieten zal dit jaar 
dus niet via de sluizen IJmuiden 
binnen komen, maar komt van-
uit de richting Amsterdam over 
het Noordzeekanaal om rond de 
klok van 16.15 uur  aan te meren 
aan de Loswalkade. Rond 16.30 
uur zal Sint voet aan wal zetten 
waarna hij officieel welkom zal 
worden geheten door de burge-
meester van Velsen, de heer F.M. 
Weerwind. 
Als de maan door de bomen be-
gint te schijnen, zal Sinterklaas, 
na een feestelijk programma op 
de kade,uiterlijk om 17.00 uur ver-
trekken richting Kennemerplein. 
De geheel verlichte stoet zal daar 
om  17.30 uur aan komen. Hier is 
tot 18.00 uur een gezellig samen 
zijn, om vervolgens te vertrek-

ken richting Plein 1945. Let wel: 
er zal geen stop en rondgang bij 
het Markplein/Velserhof plaats-
vinden, de stoet rijdt in één keer 
door richting stadhuis. 
Alle kinderen in Velsen mogen 
hun lampion die zij voor Sint 
Maarten hebben gemaakt, tijdens 
de intocht meenemen om aan 
Sinterklaas te laten zien. Ook zal 
er op die manier een geweldige 
lampionnenoptocht ontstaan. Het 
Sint Nicolaas Comité IJmuiden 
verzoekt alle kinderen dan ook 
vriendelijk om vooral hun lampi-
onnen mee te nemen naar de In-
tocht by night.
De stoet zal rond 18.45 uur arrive-
ren op het Plein 1945, waar op dat 
moment een fantastisch feest zal 
losbarsten. Niemand minder dan 
de razend populaire Feestpieten 
Boyband, die landelijke bekend-
heid geniet met hits als ‘Sint’, ‘Doe 
mij een Pepernoot’ en ‘Sint maakt 
ons gek’ zal een spetterend op-
treden verzorgen. Verderop in de-
ze persmap treft u nog wat meer 
informatie aan over deze ‘Toppers 
van Sinterklaas’.
De traditionele balkonscene 
komt dit jaar te vervallen. Sinter-
klaas zal worden ontvangen op 
een prachtig podium dat mid-

den op het Plein 1945 zal wor-
den geplaatst. Nadat de burge-
meester Sint en zijn pieten heeft 
verwelkomd, en Sinterklaas alle 
kinderen van Velsen en omstre-
ken heeft toegesproken, is er een 
grote finale gepland met weder-
om een optreden van de Feest-
pieten Boyband en een spectacu-
laire afsluiter. Om 19.45 uur ein-
digt het programma en maken 
Sint en de Pieten zich op voor een 
lange nacht op de daken van Vel-
sen om alle gezette schoentjes te 
gaan vullen.
Vanwege de te verwachten druk-
te adviseert het Sint Nicolaas Co-
mité bezoekers om lopend of op 
de fiets naar de intocht te komen. 
Verkeer en passagiers van Con-
nexxion dienen rekening te hou-
den met enige verkeershinder ge-
durende de gehele intocht. Zo zal 
de Kanaaldijk vanaf de Geul tot 
aan de Visstraat van 15.00 uur tot 
17.30 uur zijn afgesloten. Verkeer 
komende vanaf de Kanaaldijk met 
bestemming Oud-IJmuiden wordt 
geadviseerd De Geul te nemen. 
Ook zullen de Kennemerlaan van 
17.15 uur tot 18.15 uur en de Lan-
ge Nieuwstraat van 18.15 uur tot 
19.00 uur gestremd zijn. Zie ook 
www.intochtsinterklaas.nl.

Programma Intocht by night
15.45 uur Start voorprogramma Loswalkade (Kleine Sluis)
16.15 uur Aankomst Sinterklaas
17.00 uur  Vertrek richting Kennemerplein
17.30 uur  Aankomst Kennemerplein
18.00 uur  Start lampionnenoptocht en lichtjesparade vanaf het 

Kennemerplein
18.45 uur  Aankomst stadhuis
18.45 uur  Start programma Plein 1945
19.30 uur  Spectaculaire afsluiting

Dit weekeinde volop 
Kunstlijn in Velsen
Velsen - Tijdens deze 25ste 
Kunstlijnmanifestatie, op zater-
dag 6 en zondag 7 november, zijn 
door heel Velsen kunstexposities. 
Velsen-Zuid: In Raadhuis van 
de Kunst aan Torenstraat 7 is in 
de centrale hal een gezamenlij-
ke tentoonstelling. Daarnaast to-
nen de volgende kunstenaars 
hun werk: Rob Daniels, Kees 
Kalkman, Petra Meskers, Willem 
Schouten, Afke Spaargaren en 
Nettie Veen (zie foto) met schil-
derijen, Miriam van der Linden 
met driedimensionaal werk van 
geschept papier, modeontwerp-
ster Tatjana Larianova en foto-
graaf Remko Kraaijeveld. Ter ge-
legenheid van het jubileum orga-
niseert Wijnhuis Ten Bilt uit Sant-
poort een wijnproeverij en voor 
een muzikale omlijsting wordt 
gezorgd. Beide dagen van 11.00 
tot 17.00 uur.
Velsen-Zuid: Zaterdag 6 en zon-
dag 7 november is Galerie Ha-
ije Gemser, Torenstraat 4,1981BC 
Velsen Zuid  van 12 tot 17 uur ge-
opend. Naast olieverfschilderijen 
en aquarellen zijn er weer veel 
etsen van vogels te zien.
Velsen-Zuid: In de Engelmun-
duskerk toont Elisa Pesapane 
de nieuwe serie werken in olie-
verf op paneel voor haar Con-
temporary Icons project. De ten-
toonstelling bestaat uit twee gro-
te triptieken en de jaarlijks groei-
ende serie ‘Gekust door Aeolus. 
Met dronkemansmuziek en -lie-
deren in het Latijn. Zie ook www.
elisapesapane.com.
Santpoort-Noord: In de Dorps-
kerk aan Burg. Enschedelaan 67 
doet men voor de zevende keer 
mee aan de Kunstlijn. De vier 
deelnemende kunstenaars zijn 
Gerrit Bosma met plantaardige 

versieringen en foto’s van om-
gevingskunst. Margo Radema-
ker met abstracten van collages 
en foto’s, aardse kunst met als 
thema vergankelijkheid. Beeld-
houwer Rob Schreefel expo-
seert driedimensionale schets-
ontwerpen van grote beelden die 
hij heeft gemaakt. Thea Verstra-
ten is een oud-leerling van Rob 
en maakt menselijke figuren en 
samengestelde beelden, geïnspi-
reerd door inukshuk: gestapelde 
stenen die dienen als wegwijzer. 
De expositie wordt op zondag-
middag op muzikale wijze afge-
sloten.
Santpoort-Zuid: Yvonne Pil-
ler, de maakster van het grote 
bronzen beeld van De Draver, op 
de rotonde aan de Hoofdstraat, 
heeft ook beide dagen tussen 11 
en 17 uur open atelier aan Van 
Dalenlaan 171. Van Yvonne Pil-
ler zijn diverse bronzen beelden. 
Ook zijn er kleurrijk geschilder-
de bloemen van schilder Van der 
Vegt uit Ruigoord. Zie ook www.
hors-art.nl.
IJmuiden: In RC de Ruimte, J.P. 
Coenstraat 51-55, is de Kunst-
lijn tentoonstelling ‘Hoe sexy is 
IJmuiden?’ Met Cees Krijnen, 
Willem Gorter, Selma Schepel, 
Joop Stoop, Ruth van Veenen, 
Ronald Ruseler, Hans van den 
Ban, Anne Spook, Josien Voge-
laar, Tilmann Meyer Faje en dich-
ters: Jantje Bosch (stadsdichter) 
en Harry Aukes. Met medewer-
king van Bibliotheek Velsen. De 
opening is 4 november om 17.00 
uur. Het diner begint om 19.00 
uur, reserveren via 0255-527435. 
Openingstijden: donderdag, vrij-
dag, zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie ook www.
rcderuimte.com.

‘Samen aan de Slag’-dag
Velsen - Zaterdag 6 novem-
ber wordt in Velsen voor de vier-
de keer de jaarlijkse ‘Samen aan 
de Slag’-dag gehouden. Deze 
dag wordt georganiseerd door 
enkele samenwerkende kerken 
in Velsen en is erop gericht om 
door middel van praktische ac-
tiviteiten meer betrokken te zijn 
bij de samenleving. Zo’n 80 vrij-
willigers zullen samen elf ver-

schillende projecten verzorgen. 
Er wordt gesport op het Pleia-
denplantsoen en Plein 40-45, de 
speeltuin Zeewijk wordt opge-
knapt, er wordt in de Dwarslig-
ger gezongen voor gehandicap-
ten, er worden taarten gebak-
ken voor vrijwilligers en nog veel 
meer! Meer informatie : Juliette 
Vroom, telefoon 06-24665876 of 
juliettevroom67@gmail.com.
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Alle huizenjagers zijn van harte welkom op DroomPark 

Buitenhuizen voor een trefzekere jacht naar het perfecte 

recreatieverblijf.

Kijk op www.droomparkbuitenhuizen.nl voor meer informatie 

en maak een vrijblijvende afspraak voor uw jacht.

DROOMPARKEN VERKLAART 
HET JACHTSEIZOEN 

OFFICIEEL VOOR GEOPEND!

Buitenhuizen

Buitenhuizerweg 2 | 1981 LK Velsen-zuid
Tel. 023 538 37 26 | info@droomparkbuitenhuizen.nl
www.droomparkbuitenhuizen.nl

Peuterkunst op 
De Blauwe Zeester
IJmuiden - Wekenlang hebben 
de kinderen van kinderverblijf 
De Blauwe Zeester zich bezig 
gehouden met het thema kunst. 
Er is gewerkt met verschillende 
materialen zoals verf, klei, pa-
pier-maché en herfstmaterialen.
Er ontstonden spinnen, spoken, 
egels en prachtige schilderijen. 
Al deze werkjes konden worden 
gekocht door de ouders op de 
kunstmarkt. Op 20 oktober wer-
den er een aantal grote schilde-

rijen en kunstwerken geveild. Er 
was een grote opkomst, vaders, 
moeder, opa’s en oma’s , ieder-
een was gekomen. Er werd en-
thousiast tegen elkaar opgebo-
den op de door de veilingmees-
ter aangeprezen kunstwerken. 
Daarna werd de kunstmarkt ge-
opend en bijna alle kunstwerken 
werden verkocht. De opbrengt 
van 510 euro is bestemd voor de 
stichting KIKA, een fantastisch 
resultaat.

IJmuiden - In het Seaport FM-
programma ‘Muziek Uit Zee’ 
wordt de geschiedenis van de 
zeezenders belicht uit de peri-
ode 1958 t/m 1990. Ook komen 
de diverse radio-evenementen, 
die destijds tussen de pieren 
van IJmuiden hebben plaatsge-
vonden, aan bod. Erik Beekman 
neemt u mee naar vervlogen tij-
den. In de aflevering van zon-
dag 7 november is er oa. aan-
dacht voor het Amerikaanse ra-
diostation Laser 558 dat halver-
wege jaren tachting uitzond van-
af de MV Communicator op de 
Noordzee. Een flitsend station 
met een strak Top 40 format. Di-
verse fragmenten en jingles van 
deze zender komen in dit pro-
gramma voorbij. De herhaling is 
op woensdag 10 november tus-
sen 21 en 23 uur te horen. Zie 
ook www.seaportplaza.nl.

Laser 558 in 
Muziek Uit Zee

IJmuiden - Zondag 7 novem-
ber wordt er weer een klaverjas-
marathon georganiseerd in Café 
Kamperduin, Bik en Arnoldkade 
12. Aanvang 10.00 uur, zaal open 
09.00 uur. De kosten beddragen 
8,50 euro inclusief lunch.

Klaverjas-
marathon

IJmuiden - In het Fidelishof 30 
vindt zaterdag 13 november een 
cadeau- en kerstmarkt plaats. 
Er kan weer volop gesnuffeld 
worden tussen boeken, pla-
ten en cd’s en allerhande spul-
len. Tevens wordt er een verlo-
ting gehouden. De gehele op-
brengst gaat naar schoolprojec-
ten in Tanzania. De toegang tot 
de markt is gratis.

Cadeau- en 
kerstmarkt

IJmuiden - Het was weer gezel-
lig vrijdagavond bij KJV Storm-
vogels. Met deze week 32 deel-
nemers was het niet al te druk 
bezet. De sportieve strijd om de 
eerste plaats daarentegen was 
er wel degelijk. Die ging in de 
vorm van een rollade naar Jan 
Beurs, met 5531 punten. Als 
tweede eindigde Jo Kossen met 
5276 punten en won een fles 
vieux. Derde werd Mevrouw Lie-
nen met 5261 punten, zij nam 
koffie en koek mee naar huis. 
De aanmoedigingsprijs was voor 
Willem Swart.

Klaverjassen
Stormvogels

Schilderijen expositie
Tinie Schepers
IJmuiden - ‘Duiden’, zo zegt zij, 
‘raak ik nooit uitgekeken!’ Het is 
zo’n veelzijdige plaats, met de  
havens, sluizen, strand en dui-
nen, daar is genoeg inspiratie 
op te doen. Maar ook tijdens de 
vakantie worden er veel foto’s 
gemaakt, waar weer wat moois 
van valt te schilderen. De mees-

te schilderijen zijn met acrylverf 
geschilderd. De expositie is te 
zien vanaf maandag 1 novem-
ber tot 30 december op werk-
dagen van 9.00 tot 17.00 uur en 
in het weekend van 13.30 tot 
16.30 uur in Wijksteunpunt Zee-
wijk aan het Zeewijkplein 260. 
Zie ook www.tinyschepers.nl.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 

Dwars-
ligger

De 
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Uitvaartverzorging IJmond

“	De	laatste	
zorg	moet	altijd	
betrokken	en	
respectvol	zijn.”

Conny van Rixel, Uitvaartverzorger

www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.
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Jubileumconcert COV
IJmuiden – Vrijdag was de Nieu-
we Kerk aan de Kanaalstraat het 
podium voor het najaarsconcert 
van COV IJmuiden. Dit concert 
was een jubileumconcert, ter ere 
van het 95 jarig bestaan van het 
koor. Voor de muzikale begelei-
ding zorgde het Promenade Or-
kest, dirigent was Piet Huls-
bos. Solisten waren Martha Bos, 
Yvonne Kok, Henk van Heijns-
bergen en Vincent Lesage.
In 1915 was het Christelijk Ge-
mengd Koor ‘Looft den Heer’ de 
voorloper van het huidige COV 
IJmuiden. Sinds 1957 wordt jaar-
lijks de Matthӓus Passion van 
Bach uitgevoerd en is er ieder 
najaar een concert.
,,Over vijf jaar hopen we 100 jaar 
te bestaan. Dat zou een fantasti-
sche gebeurtenis kunnen zijn die 
we vieren met een concertreis 
of een korenfestival. De werke-
lijkheid is misschien anders: we 
ontvangen geen subsidie meer 
van de Provincie Noord-Holland. 
Het is een onzekere tijd’’, aldus 
voorzitter Aad de Bruijn. Men is 
druk op zoek naar sponsors, om 
het gat in de begroting te dich-
ten. Alle bezoekers worden bij 
binnenkomst gevraagd om te te-
kenen uit protest tegen de be-
zuinigingen op kunst en cultuur. 
Iedereen doet dit zonder manke-
ren, ook wethouder Wim Wester-
man. Hopelijk betekent dit, dat 
hij van plan is om de gemeente-

lijke bezuinigingen te beperken.
Tijdens het jubileumconcert 
zingt COV IJmuiden werken van 
de componisten Puccini, Mozart 
en Haydn. Er wordt begonnen 
met Messa di Gloria van Puccini, 
een mis voor orkest en koor met 
tenor- en baritonsolisten. Door 
de goede akoestiek van de kerk 
komt de zang nog beter tot zijn 
recht. Het koor begint ingetogen, 
om later uitbundig los te bar-
sten. Wat opvalt, is de homogene 
klankkleur. Of er nu ingetogen 
wordt gezongen of juist uitbun-
dig, het blijft constant één ge-
heel. Een kwestie van opperste 
concentratie, die het COV uit-
stekend beheerst. Dit geldt ook 
voor dirigent Piet Hulsbos. Zingt 
het koor ingetogen, dan staat hij 
rustig op zijn plek en geeft be-
heerst aanwijzingen. Maar als 
het koor los gaat, dan gaat Huls-
bos ook los en krijgen zijn bewe-
gingen steeds meer energie. Van 
Haydn was het Te Deum te be-
luisteren, van Mozart de compo-
sitie Krӓnungsmesse. Een vrouw 
schuift tijdens het luisteren de 
mouw van haar trui omhoog en 
laat haar man haar ontblote arm 
zien. Het kippenvel staat er op. 
Dit maakt verdere woorden over-
bodig. Het is te hopen, dat het 
COV over vijf jaar het eeuwfeest 
op uitbundige wijze mag vieren. 
(Carla Zwart, foto: Afke Spaar-
garen) 

Geschenken en kerstpakketten
Delicatessen 
bij de Kaasmarkt
IJmuiden – De Kaasmarkt aan 
de Kennemerlaan is het adres 
voor heel veel verschillen-
de soorten kaas, wijn, noten en 
andere heerlijke delicatessen. 
Ook voor een mooi relatiege-
schenk of kerstpakket kan men 
er terecht. Er is een ruime keu-
ze in kerstpakketten en er zijn 
zeer veel mogelijkheden, in ie-
dere prijsklasse. Zoals een Itali-
aans pakket met pasta’s, parma-
ham, olijfolie, noga en cantucci. 
Of een Hollands kerstpakket met 
streekgerechten zoals Groning-
se worst, stroopwafels, handge-
maakte jam en heerlijke Neder-
landse rode of witte wijn. Een 
kistje port met oude kaas, leuk 
opgemaakt met bijvoorbeeld 
nootjes, doet het ook goed. Er 
zijn mooie manden, kisten en 
blikken om te vullen. Een goed 
gevuld dienblad voor een ont-
bijt op bed is leuk om te geven 
maar ook om te krijgen, net zoals 
een mooie kaasplank. En wat te 

denken van een vrolijke rood ge-
ruite fietstas gevuld met allerlei 
lekkers, die later ook als bood-
schappentas dienst kan doen, of 
een leuk vogelhuisje?
De kerstpakketten zijn er voor 
zowel bedrijven als particulieren. 
Sommige trouwe en tevreden 
klanten kopen al twintig jaar hun 
kerstpakket bij De Kaasmarkt. Zij 
weten, dat Els en Gert van Zel-
deren ieder jaar weer hun best 
doen om er iets moois van te 
maken. Boven de winkel is een 
showroom ingericht, waar men-
sen inspiratie op kunnen doen. 
Zij kunnen hier geheel naar ei-
gen inzicht hun pakket samen-
stellen.
Kom gerust eens vrijblijvend 
langs, om alle leuke artikelen te 
bekijken. Het echtpaar van Zel-
deren staat graag klaar met ad-
vies. De Kaasmarkt is gevestigd 
aan de Kennemerlaan 42, te-
lefonisch bereikbaar via 0255-
530890.

IJmuiden - Zondag 7 novem-
ber wordt van 09.00 tot 16.00 
uur in sporthal IJmuiden Oost, 
naast het politiebureau Tiberius-
plein 6, een grote rommelmarkt 
met oude spullen, zoals kleding, 
aardewerk, cd’s en lp’s georga-
niseerd. De toegang bedraagt 2 
euro, kinderen tot 16 jaar gratis. 
De kantine is open voor de kof-
fie. De organisatie hoopt op een 
gezellige dag. De eerstvolgende 
markt wordt gehouden op zon-
dag 28 november in sporthal 
Zeewijk.

Rommelmarkt

Najaars wijnproeverij
IJmuiden - Zondag 14 novem-
ber van 14.00 tot 18.00 uur orga-
niseert Slijterij & wijnhuis Zee-
wijck, voor de vijfde keer een 
grote najaars wijnproeverij in sa-
menwerking met het Holiday Inn 
IJmuiden Seaport Beach Hotel.
Deze najaars wijnproeverij staat 
in het teken van prachtige wij-
nen uit vooral Frankrijk, Italië en 
Spanje. Diverse huizen uit de tra-
ditionele wijnstreken zullen goed 
vertegenwoordigd zijn. Specia-
le gast is wijnmaker Paco San-
ta Disla van het Spaanse wijn-
huis Castaño. Bevlogen als hij 
is presenteert hij zijn wijnen op 
typisch Spaanse wijze: vol pas-
sie. Uit Italië komt het succesvol-
le Proseco huis ‘Astoria’ met een 
prijswinnend assortiment aan 
heerlijke bubbels. 
Ook presenteert men een uitge-
breide range aan Champagnes, 
Rutte jenevers en likeuren, Cal-
vados, Grappa’s van diverse hui-
zen. Tevens kunt u deelnemen 
aan een Cognac masterclass met 
Jos Huffmeijer, de cognacexpert 

van Nederland! Verrassend mag 
ook genoemd worden het assor-
timent Madeira’s van het huis 
Barbeito. Verder geven de wij-
nimporteurs Kwast Wijnkopers, 
Vinée Wijnimport, Oud Reuche-
lin & Boelen, Wijnkoperij Cees 
van Noord, Hosman Vins wij-
nimport, Great Grapes en Four-
croy Nederland acte de presen-
ce met een groots en uitgebreid 
wijnassortiment. Uiteraard voor-
ziet men deze proefmiddag van 
een Franse kaasbuffet. Zalm-
rokerij Smeding uit IJmuiden is 
aanwezig om hun onovertrof-
fen gerookte zalm te laten proe-
ven. Wilt u na deze Bourgondi-
sche proeverij nog heerlijk nage-
nieten? Dat kan! Het Holiday Inn 
serveert na afloop een 3-gan-
genmenu voor slechts 29,95 eu-
ro. Kortom, laat u inspireren voor 
de maand december. Toegangs-
kaarten á 7,50 euro zijn verkrijg-
baar bij Slijterij & Wijnhuis Zee-
wijck of kunt u reserveren via in-
fo@zeewijck.nl. Bellen kan ook: 
0255-540331.

Opening Soellaart 
groot succes
Regio - Afgelopen vrijdagavond 
heeft wethouder Jan Nieuwen-
burg tijdens een feestelijke re-
ceptie met vele genodigden de 
vernieuwde winkel geopend.
De Haarlemse wintersport en 
outdoor winkel is bijna twee 
maal zo groot geworden door-
dat de voormalige tapijtwinkel 
Levante aan de Gedempte Oude 
gracht aan de bestaande winkel 
in de Kleine Houtstraat is gekop-
peld.
Wethouder Nieuwenburg noem-
de de 25 meter brede etala-
ge en extra ingang aan de Ge-
dempte Oude Gracht een visite-
kaartje voor de stad. Hij maakte 
tevens bekend dat het 110 jaar 

oude familiebedrijf, nadat het in 
het voorjaar de prestigieuze prijs 
leukste winkel van Nederland 
heeft gewonnen, nu is geno-
mineerd voor Beste winkel van 
Haarlem.
Afgelopen zaterdag konden de 
klanten onder het genot van een 
hapje en een drankje in de ver-
nieuwde winkel, waar ook een 
compleet assortiment kleding 
en schoenen voor de Neder-
landse winter te koop is rondkij-
ken. Menig Haarlemmer had de 
moeite genomen om de versier-
de winkel te komen bekijken en 
de broers te feliciteren. Vooral in 
de middag was het een gezellige 
drukte in de winkel.

IJmuiden - Het beroemde Cir-
cus Renz komt voor het eerst 
naar IJmuiden. Het grote ten-
tencomplex staat van donder-
dag 4 tot en met zondag 7 no-
vember op het parkeerterrein aan 
de Kennemerboulevard. Circus 
Renz reist al jaren met veel suc-
ces door Nederland en biedt voor 
2010 een uitstekend programma, 
dat al veel lof oogstte in de voor-
gaande plaatsen. De grote circus-
tent biedt plaats aan meer dan 
1000 bezoekers. Het circus is op-
gericht in de negentiende eeuw 
en reist inmiddels met de zeven-
de generatie Renz, hetgeen zeer 
bijzonder genoemd mag wor-
den. De bezoekers kunnen ge-
nieten van een spectaculaire cir-
cusshow met acrobaten, trapeze-
werkers, clowns en natuurlijk ve-
le dieren. Zo kunt u kijken naar 
diverse luchtnummers van Sari-
na Renz, Lavinia Renz en Krisz-
tian Krizsa, krachtacrobatiek van 
Tebi en Krisztian, springplank act 
van de Hongaarse groep The jum-
ping Juniors, acrobatiek van Zsol-
tan Kokai en natuurlijk de beken-
de clown Antonio. De vele die-
ren, zoals de schitterende Frie-
se hengsten, de Siberische step-
penkamelen en natuurlijk de Indi-
sche olifanten worden op een hu-
mane wijze gepresenteerd door 
Bernhard Renz, Bernhard Renz 
jr. en Enrico Frank. De presenta-
tie is in handen van Jan Hoekstra. 
Kortom, een ruim twee uur du-
rend programma, met heel vrien-
delijke toegangsprijzen, voor het 
hele gezin. Zie ook www.circus-
renz-berlin.nl. De voorstellingen 
vinden plaats op donderdag 4 no-
vember om 19.00 uur (première), 
vrijdag 5 november om 16.15 uur 
en 19.00 uur, zaterdag 6 novem-
ber om 15.00 uur en 19.00 uur en 
zondag 7 november om 14.00 uur.

Circus Renz
in IJmuiden
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Asfaltwerkzaamheden
In de tweede week van november 
wordt in IJmuiden en in Velsen-Zuid 
aan het asfalt gewerkt. Op maan-
dag 8 november gebeurt dat overdag 
in de Lange Nieuwstraat tussen het 
Marktplein en de rotonde. De Stati-
onsweg-Parkweg in Velsen-Zuid is 
op woensdag 10 november ’s avonds 
en ’s nachts aan de beurt. 

Lange Nieuwstraat IJmuiden
Op maandag 8 november wordt de 
hoofdrijbaan tussen het Marktplein en de 
rotonde vanaf 05.00 uur afgesloten voor 
het rijverkeer. De werkzaamheden star-
ten om 06.00 uur. Van het wegdek van de 
hoofdrijbaan wordt een laag asfalt ver-
wijderd. Voordat een nieuwe laag asfalt 
kan worden aangebracht, moet eerst een 
kleeflaag worden aangebracht, die niet 
betreden mag worden. De gemeente ver-
wacht dat de werkzaamheden voor mid-
dernacht klaar zijn. Deze planning is ech-
ter afhankelijk van de weersomstandig-
heden.

Stationsweg-Parkweg in Velsen-Zuid
Het asfalt van de zuidelijke rijbaan van de 
Stationsweg – Parkweg vertoont een aan-
tal mankementen. Op woensdag 10 no-
vember 2010 zijn er herstelwerkzaam-
heden gepland. Omdat deze hoofdroute 
erg belangrijk is, worden de werkzaam-
heden in de avond en nacht uitgevoerd. 
Om 19.00 uur wordt gestart met het aan-
brengen van de tijdelijke verkeersmaatre-
gelen, waarna om circa 20.00 uur gestart 
wordt met de werkzaamheden. De werk-
zaamheden bestaan in hoofdzaak uit het 
frezen van de beschadigde asfaltstroken 
en het aanbrengen van nieuw asfalt. Van-
wege de mogelijke geluidsoverlast zal ge-
start worden vóór de woningen aan de 
Stationsweg. Naar verwachting zijn de 
werkzaamheden in de loop van de nacht 
afgerond. De planning is echter afhanke-
lijk van de weersomstandigheden.

Omwonenden in IJmuiden en Velsen-
Zuid zijn per brief door de gemeente op 
de hoogte gebracht. 

Eekhoornhuisjes in Velserbeek
Tien voederhuisjes en tien nesthuis-
jes voor de eekhoorns in Velserbeek: 
leerlingen van het Tender College 
maken ze in een project houtbewer-
king. 

De kinderboerderij heeft regelmatig 
contact met de scholen in Velsen. Sa-
men met de stagedocent van het Ten-
der College – de leraar houtbewerking 
– hebben de wijkbeheerder en de be-
heerder van de kinderboerderij het plan 
opgevat om een aantal leerlingen eek-
hoornhuisjes te laten maken. 

Een groep leerlingen is enthousiast aan 
de slag gegaan. Er worden uiteindelijk 

tien voederhuisjes en tien nesthuisjes 
gemaakt om de eekhoorn – het meest 
populaire zoogdier in Nederland, vol-
gens onderzoek – de winter door te hel-
pen.

Het college wil inwoners van de ge-
meente graag stimuleren om mee te 
denken, te praten en te werken aan al-
les wat in de wijken woont, leeft en be-
weegt. Het eekhoornproject is daar een 
goed voorbeeld van.

Ideeën voor dergelijk projecten kunt u 
aanmelden bij aklomp@velsen.nl. Meer 
informatie over de eekhoorn vindt u op 
www.velsen.nl.

De openbare ruimte, de woningen 
en de mogelijke explosieven in een 
stukje Oud-IJmuiden: daar gaat de 
inloopavond van 9 november over. De 
gemeente Velsen heeft inwoners en 
ondernemers uitgenodigd in het Tha-
lia Theater.

Op dinsdag 9 november is er een inloop-
avond van 16.00 tot 19.30 uur over een 
gedeelte van Oud-IJmuiden in het Thalia 
Theater. De gemeente Velsen geeft infor-
matie over de inrichting van de openbare 
ruimte, over het materiaal voor de stoe-
pen en het type straatverlichting. Bouw-
fonds Ontwikkeling, AWV Eigen Haard en 
Woningbedrijf Velsen zijn aanwezig om 
informatie te geven over de woonblokken 
die zijn gepland in het gebied gelegen 
tussen de Frogerstraat, de Prins Hendrik-
straat, Visseringstraat en Oranjestraat.

In een deel van Oud-IJmuiden bestaat 
een hogere kans dat er explosieven uit 
de Tweede Wereldoorlog liggen. De mo-
gelijke lokaties daarvan heeft het onder-
zoeksbureau Saricon in kaart gebracht. 
Daarom is er ook een vertegenwoordi-

ger aanwezig van dit bureau, aan wie be-
langhebbenden hun vragen kunnen stel-
len. Het Thalia Theater ligt aan de Brees-
aapstraat 52 in IJmuiden.

Digitaal waterloket Velsen
Mijn riool is verstopt. Mijn kelder is 
zo vochtig. Welk zwemwater is veilig? 
Met deze kwesties en vragen kunt u 
terecht op het nieuwe Digitale Water-
loket van de gemeente Velsen. 

Alle gemeenten in Nederland hebben zo-
genoemde watertaken. Deze taken heb-
ben bijvoorbeeld te maken met de riole-
ring, met grondwater en regenwater. Om 
de inwoners van de gemeente informa-
tie te geven én de gelegenheid te bieden 
voor vragen, meldingen en klachten over 
alles wat met water te maken heeft, heeft 
Velsen een digitaal waterloket gemaakt. 
Hier staat wat de gemeente samen met 

andere overheden, bedrijven en bewoners 
aan watertaken doet en hoe dit werkt. Al-
les wat samenhangt met de kwaliteit en 
het beheer van water staat erop, en wie 
waarvoor verantwoordelijk is. Er zijn ant-
woorden te vinden op veelgestelde vra-
gen en u kunt er uw meldingen en klach-
ten kwijt.

Met ingang van 1 november 2010 kunt u 
kijken op het Waterloket van Velsen voor 
praktische informatie en tips over alle wa-
terzaken: afvalwater, regenwater, grond-
water, oppervlaktewater en drinkwater. 
Nieuwsgierig? Kijk onder de loketten op 
www.velsen.nl.

Dinsdag 9 november in Thalia Theater
Inloopavond Oud-IJmuiden

Uw idee op de agenda
van de raad? Het kan!
Heeft u plannen of ideeën waarvan u 
vindt dat de gemeente Velsen er wat 
mee zou moeten? Via het zogenaamd 
burgerinitiatief kunt u dit soort onder-
werpen, plannen of voorstellen op de 
agenda van de gemeenteraad plaat-
sen. 

Het kan gaan om kwesties die uw buurt, 
straat of wijk betreffen, maar ook de he-
le stad. Heeft u een goed idee voor Vel-
sen zoals nieuwe vormen van dienstver-
lening, bijzondere ontmoetingsplekken 
voor ouderen of een jongerenplatform? 
Met het burgerinitiatief legt u uw voorstel 
voor aan de gemeenteraad. Iedereen die 
in Velsen woont en 14 jaar of ouder is, kan 
een burgerinitiatief indienen.

Voordat u aan de slag gaat met het op-

stellen van het voorstel, is het raadzaam 
contact op te nemen met de raadsgrif-
fier van de gemeente Velsen, tel. 0255 
567502. Zij kan u adviseren over de pro-
cedure en u begeleiden bij de behande-
ling van uw burgerinitiatief. 

Als het voorstel voldoet aan alle voor-
waarden, dan komt het op de agenda 
van de eerstvolgende Carrousel. U kunt 
het voorstel tijdens een sessie mondeling 
toelichten. Daarna besluiten de raadsle-
den of het voorstel in aanmerking komt 
voor een raadsvergadering. Tijdens de 
raadsvergadering zal worden besloten of 
het initiatief wel of niet wordt uitgevoerd.

Kijk voor meer informatie en het aan-
vraagformulier Burgerinitiatief op www.
velsen.nl > gemeenteraad
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Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken 
via de website www.velsen.nl 
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 

VERGADERING 
REKENKAMERCOMMISSIE

Dinsdag 9 november 2010 vanaf 20.00 uur vergadert de 
Rekenkamercommissie in commissieruimte 2 op het 
Stadhuis. 
Indien u de vergadering wilt bijwonen kunt u zich tot 
uiterlijk dinsdag 9 november, 16.00 uur aanmelden bij de 
Griffie, tel. (0255) 567 502 of via email: griffier@velsen.nl.

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Bespreking Cliënt Service Plan met de accountant 

en aangeven speerpunt(en) voor de controle van 
de jaarrekening 2010

4. Bestuursletter 2010
5. Rondvraag
6. Sluiting

VERKEERSMAATREGEL

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

Schiplaan 446A, te IJmuiden, naast de bestaande 
gehandicaptenparkeerplaats met kenteken 31-FH-KZ

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 

RAADSPLEIN 11 NOVEMBER 2010

Donderdag 11 november 2010 vanaf 19.30 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:

Raadzaal
Sessie 1
19.30 - 20.30 uur Pilot woningmarkt Velsen en 

Zuid-Kennemerland

Commissieruimte 1
Sessie 2
19.30 – 20.30 uur 2e Tussenrapportage 2010

PAUZE (van 20.30 tot 21.00 uur)

Raadzaal
Sessie 3
21.00 – 22.30 uur Evaluatie Kadernota 

parkeerbeleidsplan

Commissieruimte 1
Sessie 4
21.00 – 22.00 uur ISV3

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle agendapunten kan worden ingesproken.  
Hiervoor kunt u zich tot uiterlijk dinsdag 10 november 
16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. (0255) 567 502 
of via email: griffier@velsen.nl 

Het raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudok-
plein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek 
aan de Maanbastion.

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Driehuis

Adres

Stadhuis Velsen

Dudokplein 1

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

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

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

Klant Contact Centrum/Receptie

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

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

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

van ter visie gelegde stukken.

Belastingen/Invordering

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

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond 

van 18.00 - 20.00 uur is het bouwloket geopend.

Vrije inloop: Voor het inzien van tekeningen uit het archief, 

lopende aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 

Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: Voor inhoudelijke vragen over het 

bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan 

gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken met één 

van de vakspecialisten, tel. (0255) 56 72 00.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, bouw-

vergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet u een 

afspraak maken met één van de vakspecialisten.

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.

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

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

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

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 

bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars 

onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor 

een oplossing gemaakt kunnen worden.

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

Telefoon (0255) 54 85 20

E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

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

09.00 tot 14.00 uur)

E-mail ondernemersloket@velsen.nl

Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor 

(algemene) informatie over wetgeving, beleid en procedures. 

Meldingen Openbare Ruimte

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

bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)

E-mail meldpuntbor@velsen.nl.

Dit meldpunt is voor het doorgeven van gebreken aan:

bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, 

straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens 

t/m het hoofdriool).

ReinUnie

Telefoon (0255) 56 61 66 

Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken, 

vegen van de straten en ophalen van huis- en grofvuil.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 

bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

 

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een 

uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het 

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

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

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

Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop 

uw burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 

identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 

dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Het loket is er voor:

-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en 

hulp bij het huishouden)

-  Informatie over schuldhulpverlening

-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en 

urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 

Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 

Kennemerland.

Telefoon (0255) 53 23 24

E-mail adm.brandweer@velsen.nl

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

- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid
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werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen  bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

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

HONDENCONTROLE

In de gemeente Velsen moet iedereen die één of meer-
dere honden houdt, hondenbelasting betalen. De houder 
van één of meerdere honden is wettelijk verplicht 
daarvan zelf aangifte te doen. 
Om tot een goede uitvoering van de hondenbelasting 
te komen, is het noodzakelijk dat met regelmaat een 
hondencontrole wordt gehouden. De gemeente heeft 
aan firma ATMP te Almere opdracht gegeven om binnen-
kort de hondencontrole namens de gemeente te houden. 
Aan de hand van de belastingadministratie van de 
gemeente zal een aantal hondencontroleurs de aanwezig-
heid van honden controleren. De hondencontroleur 
kan dus bij u aanbellen en u enkele vragen stellen 
over het al dan niet hebben van een hond. 
Als u niet thuis bent, zal de hondencontroleur ter 
plaatse een beoordeling maken over het wel of niet 
aanwezig zijn van één of meer honden. In voorkomende 
gevallen zal de hondencontroleur bij u een informatie-
brief met een aangiftebiljet hondenbelasting achterlaten. 
Vanzelfsprekend kunnen de hondencontroleurs zich 
legitimeren door het tonen van een door de gemeente 
verstrekt legitimatiebewijs. 
Volgens de Verordening Hondenbelasting 2010 bedraagt 
het tarief  voor de eerste hond € 90,15 voor de tweede 
hond € 114,21 en voor iedere hond boven het aantal 
van twee € 128,29, het kenneltarief bedraagt € 632,11.
 
Het kan zijn dat u sinds kort een hond heeft en u nog 
niet in de gelegenheid bent geweest daarvan aangifte te 
doen. De gemeente adviseert u niet te lang te wachten 
met het doen van aangifte. Wanneer u geen aangifte 

doet, en de hondencontroleur treft wel een hond aan, 
dan riskeert u een ambtshalve aanslag hondenbelasting 
verhoogd met een wettelijke geldboete. 

U kunt een aangiftebiljet hondenbelasting:
a.  telefonisch aanvragen bij de afdeling Belastingen en 

Invordering van de gemeente, tel. (0255) 567 322;
b.  afhalen bij het Klanten Contact Centrum van de 

gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1970 AL IJmuiden;
c.  downloaden van de gemeentelijke website, 

www.velsen.nl.

BESLUITEN

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

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
heeft de volgende Bouwvergunning(en) verleend voor:
B1-13-2009  Minister Lelylaan 6 te Velsen-Zuid; het 

veranderen en vergroten van een woning
BP-162-2010  Van Hogendorplaan 2 te Velsen-Zuid; 

het vergroten van een schoolgebouw
BP-184-2010  Trompstraat 163 te IJmuiden; het veran-

deren en vergroten van de 1ste verdieping 
van een woning

BP-189-2010  Zandvoortstraat 43 te IJmuiden; het ver-
anderen van de indeling op de 1ste verdie-
ping van een bedrijfsgebouw

BP-191-2010  Dudokplein 1 te IJmuiden; het veranderen 
van de voorgevel van het stadhuis

OMGEVINGSVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
heeft de volgende omgevingsvergunning verleend. De 
datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld.
i10.006404  Herculesstraat 23 te IJmuiden 
 het kappen van een lijsterbes (1/11/2010)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het bovenstaande besluit gedurende 
6 weken na de dag van verzending van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD).In spoedeisende 
gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat 
de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. Een 
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, 
indien er ook een bezwaarschrift is ingediend.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 26 oktober tot 
en met 28 oktober 2010 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ontvangen. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

i10.006994  Hofgeesterweg ong. te Velserbroek 
oprichten van een bijgebouw 
(26/10/2010)

i10.006993  Hofgeesterweg 22 A te Velserbroek 
vervanging beplating van dak op schuur 
(26/10/2010)

i10.007021 Loggerstraat 37 te IJmuiden 
 uitbreiding van een bedrijfsgebouw 

(27/10/2010)
i10.007019  Kerkweg 88 te Santpoort Noord 

wijzigen kozijn in voorgevel (27/10/2010)
i10.007042  Van Speijkstraat 18 te IJmuiden 
 oprichten aanbouw (verbinding t.b.v. 

opslagruimte) tussen de panden Van 
Speijkstraat 16 en 18 (28/10/2010)

van 1930

sinds 1888

ElkE wEEk gElEzEn door 550.000 lEzErs

AAlsmEEr  AAlsmEErdErbrug  AkErsloot  AmstElhoEk  bAkkum  
bEnnEbroEk  bEvErwijk  bovEnkErk  CAstriCum  dE hoEf  dE kwAkEl  
dE rondE vEnEn  driEhuis  hAArlEm-noord  hAArlEm-zuid  hEEmskErk  
hEEmstEdE  kudElstAArt  limmEn  mijdrECht  oudE mEEr  rijsEnhout  
rozEnburg  sAntpoort-noord  sAntpoort-zuid  spAArndAm  
spAArnwoudE  uitgEEst  uithoorn  vElsEn-noord  vElsEn-zuid  
vElsErbroEk  vinkEvEEn  wAvErvEEn  wilnis  wijk AAn zEE  ijmuidEn

wEkElijks thuis in:




