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Spannende ontmoeting
IJmuiden - Deze vos werd don-
derdagmiddag aan het Tuin-
dershof midden in IJmuiden ge-
snapt. Wie er nu op wie jaagt is 
de vraag, maar het is een heel 
spannende ontmoeting.
Lydia Smakman uit de Tuinders-
straat zag de vos nadat ze haar 

boodschappen had gedaan, 
vloog naar binnen voor haar ca-
mera en vereeuwigde deze twee 
dieren. Zij kon bovendien getui-
gen dat de vos even later zonder 
kat verdween. Een hele opluch-
ting voor de bezitter van de kat. 
Je weet tenslotte maar nooit.

Doede Visser 101 jaar

Driehuis - Doede Visser be-
reikte dinsdag de respecta-
bele leeftijd van 101 jaar. Hij 
werd geboren in Enkhuizen, 
maar hij woont al 100 jaar en 
drie maanden in Velsen.

Sinds 2006 woont hij in Huis ter 
Hagen. Zijn vrouw overleed in 
2007. Het echtpaar had twee kin-
deren. Tot aan zijn pensionering 
in 1973 werkte de heer Visser bij 
Hoogovens, waar hij diverse lei-
dinggevende functies bekleed-
de.
Het geheim van het bereiken van 
zo een hoge leeftijd ligt volgens 
de heer Visser in het feit dat je 

goed moet zorgen voor jezelf, 
maar ook voor een ander. Ver-
der is hij er van overtuigd dat 
hij kracht krijgt van een hogere 
macht.
Om zijn verjaardag te vieren ging 
hij afgelopen weekeinde met zijn 
verwanten uit eten en tot zijn 
grote vreugde kwam hij in het 
restaurant een kennis van vroe-
ger tegen. ,,Dat worden er na-
tuurlijk steeds minder, ik vind 
het prachtig om verhalen over 
vroeger op te halen’’, aldus de 
heer Visser. Hij loopt niet meer 
zo goed en hoort niet meer op-
timaal, maar verder is hij gezond 
en goed bij de tijd. 

Burgemeester Franc Weerwind 
kwam maandag de felicitaties 
namens de gemeente overbren-
gen. ,,Het is me een eer om u de 
hand te mogen drukken, ik voel 
me naast u helemaal jong’’, zegt 
hij. De jarige zit duidelijk op zijn 
praatstoel en de burgemees-
ter luistert vol belangstelling. Op 
een gegeven moment vraagt de 
heer Visser aan de burgemees-
ter: ,,Praat ik te veel?’’ Maar die 
verzekert: ,,Ga rustig verder, ik 
luister graag naar u. We zijn uit 
hetzelfde hout gesneden. Ik mag 
ook graag vertellen, maar als het 
moet, dan kan ik ook goed luis-
teren.’’ (Carla Zwart)

Al een eeuw in Velsen

Tijdens lunch HOV IJmond
Weerwind inspireert
Velsen - Burgemeester Weer-
wind heeft een goede indruk 
achtergelaten bij de leden van de 
Haven Ondernemers Vereniging 
IJmond. Tijdens een lunch in Ho-
liday Inn hield hij een inspirerend 
betoog over de gemeente Velsen 
en zijn ambities. Hij vertelde in ui-
terst heldere bewoordingen wat 
voor bestuurder hij is en waarop 
de inwoners en ondernemers in 
Velsen hem in de toekomst mo-
gen afrekenen. Tijdens een vra-
genrondje liet hij zich niet verlei-
den tot politiek gevoelige uitspra-

ken. ,,Ik baseer mij altijd op fei-
ten en op dit moment ken ik nog 
niet alle feiten’’, zei hij. Wel zegde 
hij toe dat hij graag met de on-
dernemers in gesprek gaat over 
belangrijke onderwerpen, zoals 
de wet- en regelgeving. Toch was 
er ook nieuws te melden: door 
zijn achtergrond in de gemeente 
Niedorp, waar Weerwind de stu-
wende kracht was achter een ge-
meentelijke herindeling, staat hij 
niet afwijzend tegenover een dia-
loog over een herindeling in deze 
regio. (Friso Huizinga)
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Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Cyclamen
“Silverada White”- potmaat 12 cm

van 2,99 per stuk

nu voor 1,99

Rabobank. Een bank met ideeën .

Goed idee: 
meedoen  
aan de
Seniorenprijs  
Zie bericht elders in de krant. 
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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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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) 
is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen bui-
ten 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 
ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 
24 uur. Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. 
Zie ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar 
op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, 
Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijk-
steunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 
15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, 
za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 
18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: 
Kring Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-
535151.
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 tij-
den op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerk-
velsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
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 
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur 
terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt 
u melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning 
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie 
telefonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, 
Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicapten-
beraad, 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, 
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliënten-
service. 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 weke-
lijks  voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Felison Brass overtuigt
IJmuiden – Zondagmiddag 
speelde Felison Brass in het Wit-
te Theater. Voor de vijfde keer 
hielden zij een oefenconcert, als 
opmaat en voorbereiding voor 
hun deelname aan het Neder-
lands Brassband Kampioen-
schap, eind november in Gro-
ningen. Het concert begon met 
Concert Prelude van Philip Spar-
ke. ,,Dat vonden we in de kast en 
we dachten: dat is een leuk stuk 
om mee te openen, om er in te 
komen’’, vertelt dirigent Alexan-
der Zwaan aan het publiek. De 
toon was hiermee gezet, de mu-
zikanten gingen er direct vol 
in en de tonen van het koper-
werk klonken mooi rond en hel-
der. Daarna volgde het verplich-
te stuk dat alle deelnemende 
brassbands straks in Groningen 
moeten spelen: Arkansas van 
Jacob de Haan.
Deze componist heeft veel voor 
harmonieorkesten en brass-
bands geschreven. Dertig jaar 
geleden begon hij samen met 
zijn broer Jan in Friesland een 
muziekuitgeverij. De compo-
nist zette meerdere Amerikaan-
se staten op muziek. Arkansas 

kent een minimale opzet, het be-
gint rustig, haast wat melancho-
lisch, om daarna uitbundig los te 
barsten. Verder was er onder an-
dere Elsa’s Procession to the Ca-
thedral van Wagner te beluiste-
ten. Felison Brass wist het pu-
bliek te overtuigen en heeft met 
dit concert laten zien dat zij he-
lemaal klaar zijn voor het kampi-
oenschap. Ook dirigent Alexan-
der Zwaan was tevreden na af-
loop: ,,Het verplichte werk was 
een pittige opgave, we spelen dit 
jaar ook voor het eerst in de der-
de divisie. Maar het kwam goed 
uit de verf. Op sommige plekken 
is nog een aflaklaag nodig, maar 
daar gaan we de komende we-
ken hard aan werken. De solis-
tische bijdragen zijn overtuigend 
gespeeld en tijdens het derde 
snelle deel van het muziekstuk 
was goed te horen over hoeveel 
vaardigheid de band inmiddels 
beschikt.’’ 
Hij besluit: ,,Dit was de eerste 
keer dat we in het Witte Theater 
spelen, maar het is zeker niet de 
laatste keer. Het blijkt een opval-
lend goed podium voor deze mu-
ziekvorm te zijn.’’ (Carla Zwart)

Vliegeren op het strand
IJmuiden aan Zee – Tijdens het 
Havenfestival was er een wed-
strijd: wie maakt de mooiste vlie-
ger? Dat werd gewonnen door 
groep 4a van juf Janna Hand-
graaf van de Jan Campertschool 
uit Driehuis. De kinderen waren 
toen wel wat teleurgesteld om-
dat ze hun prijs niet meteen mee 
naar huis mochten nemen. Maar 
vrijdagmiddag werd dat helemaal 
goed gemaakt. De groep ging 

naar het strand, waar ze van in-
structeurs van ’t Coraaltje een 
vliegerworkshop kregen. Eerst 
moesten ze met z’n allen een reu-
ze octopusvlieger de lucht in zien 
te krijgen. Dat was hard werken. 
Daarna mochten ze zelf gaan vlie-
geren met een heuse kite. De kin-
deren genoten en mede door het 
mooie weer hadden ze een ge-
weldige middag. Al hadden ze na 
afloop wel een enorme dorst.
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uur bij DekaMarkt Velserbroek, 
Vomar Velserbroek, Vomar Ken-
nemerplein IJmuiden, Alber 
Heijn Dudokplein IJmuiden.
Sport Winterdagen bij Snow-
Planet, in Velsen-Zuid. Gedu-
rende deze dagen kan men een 
proefles volgen of met zijn twee-
en voor de prijs van 11 skiën of 
snowboarden.
Jazztrio Muis in Café Terras 
Fort Zuid in Spaarndam. Aan-
vang vanaf 15.00 uur. Fort Zuid 
is geopend van vrijdag t/m zon-
dag van 12.00 tot 23.00 uur. Toe-
gang is gratis.
DJ Bas en zanger Jill en Frans 
Zeilmaker in Café IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Maalstroom Meets Jo 
Freya. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patronaat.nl: Kleine 
zaal: André Manuel & De Ket-
terse Fanfare, De Shit. 20.30 uur. 
Toegang 12,50. 23.00-04.00 uur: 
Another Antoher Green World. 
Alden Tyrell. Toegang 9,-/15,- 
(met cd). Dommelsch zaal: Grea-
test Rock ‘n Rave Circus: 25 jaar 
Joost van Bellen Aux Raus, Joost 
van Bellen, Boemklatsch. 23.00-
04.00 uur. Toegang 15,- vanaf 18 
jaar. Café: Popkwis met dj Bas. 
21.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 8 november
Kunstlijnweekend op diver-
se locaties. Zie elders in deze 
krant.
Van Aerle grote vlooienmarkt 
in Kennemer IJsbaan Sportcen-
ter in Haarlem. Zie ook www.va-
naerlebv.nl.
Benefietfeest voor Kika in 
buurtcentrum De Dwarsligger, 
Planetenweg 338 in IJmuiden.
Sport Winterdagen bij Snow-
Planet, in Velsen-Zuid. Gedu-
rende deze dagen kan men een 
proefles volgen of met zijn twee-
en voor de prijs van één skiën of 
snowboarden.
Klaverjasmarathon in Café 
Kamperduin, Bik en Arnoldkade 
12 in IJmuiden. Inschrijven kan 
tot 10.00 uur.
Vogelbeurs Fauna Felisena, Ek-
sterlaan 8 in IJmuiden. Van 10.00 
tot 14.00 uur.
Kledingbeurs in het Bredero-
de Huys Santpoort. Van 10.00 tot 
12.30 uur.
Ds. Katrijne Bezemer houdt 
een lezing in De Kapel, Potgie-
terweg 4 Bloemendaal. 10.30 
uur. Toegang gratis.
Kinderexcursie door het Ui-
lenbos, rond informatieboerderij 
Zorgvrij. Start 11.00 uur. Kosten 
gratis. Workshop pompoenen 
uithollen. Start om 12.00, 13.30 
en 15.00 uur.
Vertelvoorstelling ‘Niemand op 
bezoek’ in het Pieter Vermeulen 
Museum in Driehuis. Aanvang 
13.30 uur.
Optreden Nelson’s Blood in 
De Wildeman, Hoofdstraad in 
Santpoort-Noord. Aanvang 14.00 
uur. 
Trio Acoustique in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis. Bijdrage in de on-

kosten wenselijk.
Muziek in de Ruïne van Brede-
rode. Van 15.00 tot 17.00 uur. 
Cock Zwanenburg en Guus v/
d Berghe (IJmond Players) Café 
IJmuiden. Aanvang 16.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Foyerconcert Bric-
kyard. 16.30 uur. Toegang gratis.
Themadienst Live strong! in de 
Petrakerk, Merwedestraat IJmui-
den. 17.00 uur.
Vespers in de Engelmunduskerk 
in Driehuis. Aanvang 19.15 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Café: Them-
selves ft. Doseone & Jel. 22.30 
uur. Toegang gratis.

Maandag 9 november

Inloopochtend Posttrauma-
tische Dystrofie in Kennemer 
Gasthuis locatie zuid, boer-
haavelaan 22 Haarlem. Van 10.00 
tot 12.00 uur.
Papierinzameling voor de Par-
nassiaschool in Santpoort. Con-
tainer staat op de Dinkgrevel-
aan en is geopen van 18.30 tot 
19.30 uur.
Ledenvergadering Historische 
Kring in woonzorgcomplex De 
Hofstede Velserbroek. Aanvang 
20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Toneelvereniging Act 
speelt ‘Vrouw Overboord’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Beide zalen:
Rigter! Live. Open 19.00 uur. Toe-
gang 47,50.

Dinsdag 10 november
 

Inzameling oud papier voor 
de Parnassiaschool in Santpoort. 
Container staat op de Dinkgre-
velaan en is geopen van 16.00 tot 
16.30 uur.
Alzeheimer Café in de Biblio-
theek Velsen, Dudokplein IJmui-
den. Van 19.30 tot 21.00 uur.
Lezing over de geschiedenis 
van de Noord-Hollandse Noord-
zeekust in ‘t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 201 in 
Santpoort-Zuid. Aanvang 20.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Toneelvereniging Act 
speelt ‘Vrouw Overboord’. Aan-
vang 20.30 uur.

L
Woensdag 11 november

Boekbespreking Oeroeg met 
lunch in Centrale Bibliotheek 
Velsen. Van 11.30 tot 13.30 uur. 
Inschrijven verplicht. Zie ook 
www.bibliotheekvelsen.nl.
Verkoop Rode Kruis van door 
bewoners vervaardigde artike-
len in Serviceflat De Luchte, Lod. 
van Deyssellaan 4 in Driehuis. 
Van 14.00 tot 16.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Eric van Sauers ‘Rid-
der (try-out). Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Johnny Winter en Scott Mc-
Keon. 21.00 uur. Toegang 25,-
. Café: De Broodkast. 20.00 uur. 

Donderdag 5 november

Film ‘Lemon Tree’ in Ontmoe-
tingscentrum naast Dorpskerk, 
Burg. Enschedelaan 65 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Kan door 
huis Heen’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patronaat.nl: Dom-
melsch zaal: Motorpsycho. 
20.30 uur. Toegang 20,-. Kleine 
zaal: Drop Your Skills (finale). 
20.30 uur. Toegang 3,50. Café: 
Tim Easton. Aanvang 21.30 uur. 
Toegang gratis.

Vrijdag 6 november

Sport Winterdagen bij Snow-
Planet, in Velsen-Zuid. Gedu-
rende deze dagen kan men een 
proefles volgen of met zijn twee-
en voor de prijs van 11 skiën of 
snowboarden.
Film Oeroeg de Film verfilming 
van het Nederland Leest ge-
schenk. Van 16.00 tot 17.30 uur. 
Centrale Bibliotheek IJmuiden.
Nico Bakker en Pim Koster 
(Demis Roussos) bij Café IJmui-
den. Aanvang 19.00 uur.
Klaverjassen Stormvogels, Zui-
derkruisstraat IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Viool en piano in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.15 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Kan door huis 
Heen’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Therapy? Van 23.00-04.00 
uur Frank & Nick Reunie 2009. 
Toegang 8,-/10,-, vanaf 18 jaar. 
20.30 uur. Toegang 17,-. Kleine 
zaal: 3FM presents Anny isafge-
last. Café: Popronde. 20.30 uur. 
Toegang gratis. 24.00-03.00 uur: 
Kunstlijn/Hangar. Toegang gra-
tis.

Zaterdag 7 november

Kunstlijnweekend op diver-
se locaties. Zie elders in deze 
krant.
2Generations SnowPlanet in 
Velsen-Zuid.
Natuurwerkdag van 09.30 tot 
15.30 uur. Meerwijkplas in Haar-
lem en Kennemerstrand IJmui-
den.
Dorcas Hulp voedselactie 
Oost Europa. Van 10.00 tot 16.00 

Toegang gratis.

Donderdag 12 november

Gymnasium Felisenum be-
staat 60 jaar. Lezing in de Engel-
munduskerk in Oud-Velsen door 
Maarten Jan Hoekstra over Ety-
mologie. 20.00 uur, inloop vanaf 
19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Eric van Sauers ‘Rid-
der (try-out). 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: I am Kloot. 20.30 uur. Klei-
ne zaal: Heist (cd-presentatie). 
20.30 uur. Toegang 8,-. 24.00-
04.00 uur LOS! met dj Paullie & 
Co. Toegang 5,- vanaf 18 jaar, 
studenten gratis. Café: After-
show I am Kloot, Dress. 22.30 
uur. Toegang gratis.

Wat is
er te 
doen

IJmuiden - IJmond & Omstre-
ken houdt dit jaar zijn 49ste ten-
toonstelling van konijnen en ca-
via’s. Dit is op 6, 7 en 8 november 
in Clubgebouw Cor Bos, Heeren-
duinweg 6b, tegenover het die-
renasiel. De keurmeesters mo-
gen weer uitmaken wie de mooi-
ste is. Keurmeester J.C.A. Qualm 
neemt de cavia’s voor zijn re-
kening en keurmeester J.C. van 
Riessen de konijnen. Vrijdag-
avond 6 november is van 20.00  
tot 22.00 uur de opening voor 
genodigden, leden en publiek. 
Op zaterdag 7 en zondag 8 no-
vember van 12.00 tot 16.00 uur is 
de show voor iedereen toegan-
kelijk. De entree is gratis, en er is 
genoeg parkeerruimte.

Konijnen
en cavia’s

BK Ingenieurs sponsort 
Akrides Meisjes
IJmuiden - Sinds dit weekeinde lopen de Meisjes onder 16-1 van 
VBC Akrides zich warm in een fraai inloopshirt van BK Ingenieurs. Of 
het aan de nieuwe shirts lag is niet bekend, maar de laatste wedstrijd 
werd met ruime cijfers 54–19 gewonnen. (foto Ether van Duijn)

Zaterdag Dorcas Hulp 
voedselactie Oost Europa
Velsen - Van 1 tot en met 8 no-
vember staat Nederland in het 
teken van de dertiende Natio-
nale Voedselactie. De hulporga-
nisatie Dorcas Hulp Nederland 
houdt de landelijke voedselin-
zameling. Ruim 400 kerken en 
6000 vrijwilligers zijn hierbij be-
trokken. Het streven is het aantal 
voedselpakketten van vorig jaar 
te evenaren.
De vrijwilligers in heel Neder-
land zijn op dit moment druk 
bezig met het organiseren van 
voedsel acties in supermarkten 
en kerken. 
In Velsen is de voedselactie op 
zaterdag 7 november van 10.00 
tot 16.00 uur bij de volgende su-
permarkten: DekaMarkt, Velser-
broek, Vomar Velserbroek, Vomar 
Kennemerplein IJmuiden, Albert 
Heijn Dudokplein IJmuiden. Za-
terdag staan bij deze winkels 
vrijwilligers klaar om te informe-
ren over de producten die het 
hardst nodig zijn. Het thema is:   

‘Goed en recht doen’.
Het ingezamelde voedsel is be-
stemd voor de allerarmsten in di-
verse Oost-Europese landen, zo-
als Albanië, Roemenië, Rusland 
en Oekraïne. Met name bejaar-
den en alleenstaanden hebben 
het daar nog altijd ontzettend 
moeilijk. 
Ze kunnen nauwelijks rondko-
men van het inkomen dat ze ont-
vangen. Sommige mensen heb-
ben een tekort aan goede voe-
ding of hebben zelfs dagenlang 
helemaal niets te eten. Door het 
uitdelen van voedselpakketten, 
in samenwerking met plaatselij-
ke kerken, wil Dorcas deze men-
sen de winter door helpen. 
De afgelopen dertien jaar was de 
voedsel actie steeds een groot 
succes. 
Tijdens de eerste actie in 1996 
konden we ruim 22.000 pak-
ketten versturen en in de ja-
ren daarna liep dat op naar ruim 
49.000 pakketten.
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Alzheimercafé
IJmuiden - Leven met demen-
tie, wat doet het met je? Wilt 
u meer weten over dit onder-
werp? Kom naar het Alzheimer-
café in de Bibliotheek van Vel-
sen. Dudokplein in IJmuiden op 
dinsdagavond 10 november van 
19.30 uur tot 21.00 uur. De deur 
is open vanaf 19.00 uur. Mensen 
met geheugenproblemen, part-
ners, kinderen, vrienden, buren. 
Wie er nog nooit eerder is ge-
weest, moet beslist komen ken-
nismaken. De toegang én het 
eerste kopje koffie zijn gratis. 
Aanmelding vooraf is niet nodig. 
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Bij elk café worden deze 
geïnterviewd door de vaste ge-
spreksleider. Na dit gesprek is er 
gelegenheid om vragen te stel-
len. Iedere maand wordt er een 
Alzheimer Cafë georganiseerd. 
Meer inforamtie: Werkgroep Alz-
heimercafé is overdag bereik-
baar onder telefoonnummer 06-
33631872.

Modelbouw bij
‘t Hobbyhuis
IJmuiden - Heeft u interesse 
om zelf een vliegtuig of boot in 
elkaar te zetten, en u weet niet 
precies hoe dat moet, of u wilt dit 
gezellig in groepsverband doen, 
kom dan eens langs op maan-
dagmiddag van 13.00 uur tot en 
met 15.30 uur. Inlichtingen kunt 
u krijgen via: Carrie Nupoort, 
Stichting ABC/ WAO Velsen, ’t 
Hobbyhuis van A tot Z, Krom-
houtstraat 50a in IJmuiden, tele-
foon 06-12650716.

Cadeau- en 
kerstmarkt 
voor Tanzania
IJmuiden - In de Laurentius-
kerk, Fidelishof (achte de Ra-
bobank) vindt op 14 november 
de jaarlijkse markt voor Tanza-
nia plaats. De markt wordt ge-
houden van 09.30 tot 15.30 uur. 
De opbrengst is bestemd voor 
onderwijsprojecten in Tanzania, 
Eén van de millennium doelen is 
goed onderwijs voor alle kinde-
ren op de hele wereld.

IJmuiden - Zondag 8 novem-
ber zit One Way Wind weer vol 
nieuw Volendams muziekma-
teriaal en brengt het program-
ma ook het laatste nieuws over 
het palingdorp. Theo Scherpen-
zeel alias Specs Hildebrand is dit 
keer de gast bij Erik Beekman. 
Theo zit al ruim 30 jaar in het vak. 
Via de band Progress komt hij in 
Jen Rog terecht, waarmee hij zo-
waar met enkele singles de tip-
parade weet te bereiken in de ja-
ren zeventig. Op 21-jarige leeftijd 
schrijft hij de klassieker So Long 
Ago, over de goeie ouwe tijd.

One Way Wind 
bij Seaport FM

Kompas-Zuid neemt 
kijkje in restaurant Kreta
IJmuiden - Vorige week donder-
dag mochten de kinderen van de 
groepen 1 en 2 van het Kompas-
Zuid een kijkje nemen bij restau-
rant Kreta in IJmuiden. 
Momenteel hebben deze kin-
deren in de klas hun eigen res-
taurant. Om de beurt spelen zijn 
voor kok, ober of gast. Nu weten 
de kinderen al dat ze een tafel 
kunnen reserveren, wat  de ober 
en de kok doen en hoe je je als 
gast moet gedragen. 
Maar in Grieks restaurant Kre-
ta konden de kinderen ervaren 
hoe het in het echt gaat. Het he-

le restaurant werd grondig beke-
ken en er was uitleg over hoe er 
gewerkt wordt. Maar de kinde-
ren kregen ook een kijkje in de 
keuken. 
Onder het genot van een drank-
je (de bestelling was opgenomen 
door de juffen en moeders) kon-
den ze daarna nog vragen stel-
len. Met chocolade euro’s werd 
de rekening betaald. Na een 
leerzaam en gezellig bezoek gin-
gen de kinderen weer terug naar 
school en daarna meteen met 
nieuwe inspiratie weer aan het 
werk in het eigen restaurant.

IJmuiden - Zaterdag 14 no-
vember organiseert jeu de bou-
le vereniging PUIJ het Kraaij 
Kraaij toernooi. Dit is een open 
toernooi, dus iedereen kan mee 
doen.  De opbrengst van deze 
dag zal geheel ten goede komen 
aan het KWF Kankerfonds.
De aanvang is om 10.00 uur en 
vanaf 9.00 uur zal de koffie klaar-
staan. Het inschrijfgeld bedraagt 
5 euro. Het systeem is per inde-

ling van vier partijen. Voor fraaie 
prijzen in natura wordt gezorgd. 
In de kantine kan met de he-
le dag terecht voor een hap-
je en een drankje. Alleen kijken 
mag natuurlijk ook. Voor wie nog 
nooit heeft gespeeld is dit een 
leuke kans het spel te leren en 
gelijk een goed doel te steunen. 
Inschrijven bij voorkeur per e-
mail: petanque@planet.nl of bel 
023-5393818.

Full Speed 
Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Zaterdag 31 ok-
tober maakten vijftien kloot-
schieters van sportvereniging 
Full Speed het beeldenparcours 
‘onveilig’. Buiten wat schrammen 
en bulten zijn wat ongevallen be-
treft sedert de oprichting op 24 
mei 1994 geen ernstige ongeval-
len geregistreerd. Allemaal goed 
naar de bal kijken en wachten 
tot de baan vrij is, zijn de hoofd-
regels. 
Met een verbetering van tien 
schoten is er een nieuw record 
op de beeldenroute van 62 scho-
ten en 8 meter door team 4 met 
Elly, Nico en Jan St. Team 2 met 
Henk, Dirk, Lia en Harm, werd 

tweede met 80 schoten en 42 
meter. Team 1 met Sonja, Ton, 
Willem Kr. en Dries werd der-
de met 81 schoten en 41 meter. 
Team 3 met Cor, Bertus, Ina en 
Lina werd vierde met 92 scho-
ten en 15 meter. Zaterdag 7 no-
vember is het Beeckenstijnpar-
cours aan de beurt. Voor sommi-
gen erg zwaar, maar ieder speelt 
naar eigen vermogen. Zondag 
8 november zijn er twee teams 
voor de ronde van Apeldoorn. 
Een herenteam en een mixteam.
Voor info over klootschieten: Ni-
co Prins, 0255–518648 of Dirk 
Sieraad, 0255–515602 of www.
fullspeed.nl.

PUIJ organiseert 
Kraaij Kraaij toernooi
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IJMUIDEN - NOORD neemt de wijk
Info pagina IJmuiden-Noord wijkgericht werken

Uitnodiging wijkplatformvergadering IJmuiden-Noord woensdag 11 
november 19:30 uur in de Spil

Op 11 november aanstaande houdt het wijkplatform IJmuiden-Noord haar maandelijkse openbare 
vergadering in buurthuis De Spil, Frans Halsstraat 29. U kunt van 19:30 tot 20:00 uur terecht met uw vragen, 
opmerkingen of problemen. Aanmelden vooraf is niet nodig. Uiteraard bent u ook welkom om de rest van de 
vergadering bij te wonen. De agenda bevat onder meer de volgende onderwerpen:
•	 Verslag gesprek over nieuwbouw Hoogeberg (zie foto maquette)

We hebben met het Woningbedrijf en de 
gemeente gesproken over ons voorstel tot 
wijzigen van de nieuwbouwplannen.

•	 Landschapsbeleidsplan Velsen
Vanavond zullen we met elkaar het 
Landschapsbeleidsplan bespreken, die bij de 
gemeente ter visie ligt t/m 30 november.

•	 Verkeersnota IJmuiden-Noord
Rond deze tijd zal de verkeersnota IJmuiden-
Noord uitkomen. Wij hebben reeds te kennen 
gegeven dat we tegen een inprikker vanaf de 
Kanaaldijk zijn en meer zien in het plan van de 
vereniging IJmuiderstraatweg.

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

Johan Zwakman
Voorzitter
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Klanten Dekamarkt op 
bezoek bij Sinterklaas
Velsen - Van 3 tot en met 28 no-
vember geeft Deka 8000 kaarten 
weg voor één van de tien voor-
stellingen van het Deka sintfeest 
in de Surprise Stables van Henny 
Huisman in het Bakkum. 
Klanten krijgen bij aankoop van 
wekelijks wisselende actie-arti-
kelen één of meerdere ‘hoefijzer-
tjes’. Indien de klant zes ‘hoef-
ijzertjes’ op een speciale kleur-
plaat plakt, deze in laat kleuren 
en volledig ingevuld inlevert bij 
een Deka, maakt hij kans op vier 
gratis kaartjes voor het grote De-

ka sintfeest in de Surprise Sta-
bles van Henny Huisman. Bezoe-
kers kunnen verder genieten van 
de mini playbackshow met Hen-
ny Huisman, heel veel pieten, al-
lerlei lekkers en nog veel meer!
Kinderen kunnen zich van 3 tot 
en met 12 november opgeven via 
www.dekamarkt.nl. Tijdens het 
Deka sintfeest zullen per voor-
stelling 4 kinderen optreden. Ui-
teraard mogen ze ook hun fami-
lie meenemen.
Niemand minder dan Henny 
Huisman presenteert de show. 

IJmuidense 
ontwerpt 
winnende 
website
IJmuiden – Afgelopen zaterdag 
vond in België de International 
Funeral Awards plaats. Deze is 
speciaal voor de uitvaartbranche. 
Er waren genomineerden uit Ne-
derland, België en Duitsland. De 
award voor de beste website ging 
naar Charon Uitvaartverzorging 
uit Spijkenisse. Deze is ontwor-
pen door de IJmuidense Yvonne 
Vrijhof, die vanaf 2006 met haar 
bedrijf Webdesign Yvonne ac-
tief is. Ab Spruit, die samen met 
zijn partner Else Verstijnen eige-
naar is van het uitvaartcentrum, 
kon in de buurt van zijn woon-
plaats geen geschikte ontwerper 
vinden. ,,Ze waren of te duur, of 
ze snapten niet wat ik bedoelde’’, 
vertelt Ab. ,,Uiteindelijk kwam ik 
bij Yvonne terecht en zij begreep 
het direct. Ze dacht echt met ons 
mee.’’ Yvonne: ,,Van een vaag 
idee werd de bedoeling steeds 
duidelijker, na een intensief con-
tact via de telefoon en de mail. 
Best gek, ik had Ab nog nooit 
in levende lijve gezien. Maar we 
zijn heel trots op de website, zo-
als die uiteindelijk geworden is. 
Deze award is echt een pluim op 
onze hoed.’’ De website is uitge-
kozen omdat het ontwerp ver-
nieuwend en laagdrempelig is. 
En dat is precies wat de uitvaart-
branche wil: het onderwerp be-
spreekbaar maken en niet meer 
zo beladen. De website sluit hier 
bij aan. Zie ook www.webdesig-
nyvonne.nl.

Café IJmuiden voor KWF
IJmuiden - Café IJmuiden aan 
W. Barendszstraat 21 maakt dit 
weekeinde, samen met tal van 
artiesten, een mooie geste rich-
ting het KWF kankerfonds.
Vrijdag, zaterdag en zondag ko-
men diverse artiesten belange-
loos optreden in Café IJmuiden. 
De entree voor alle fans is gratis. 
Maar Café IJmuiden rekent op 
een goede opkomst en natuurlijk  
op een leuke donatie in de KWF 

collectebus. Vrijdagavond vanaf 
19.00 uur komen Nico Bakker en 
Pim Koster. Zaterdagavond, van-
af 20.00 uur is de beurt aan dj 
Bas, de band Jill, en Frans Zeil-
maker. Zondagmiddag vanaf 
16.00 treden op Cock Zwanen-
burg en Guus van de Berghe. 
Het hele weekeinde zal worden 
gecollecteerd voor KWF. De KWF 
collectebus staat trouwens ook 
bij café Cheers en De Brug, die 

Voor thuis en bedrijf
Gnetcom: telefoon-
en data-oplossingen
IJmuiden - Gerard de Bruin is 
sinds februari 2007 de drijven-
de kracht achter Gnetcom, een 
telecombedrijf dat gespeciali-
seerd is in telefoonapplicaties 
en datanetwerken. Dat betekent 
voor thuis oplossingen op maat 
voor telefoon, computer en tele-
visie. En voor bedrijven gespeci-
aliseerde vakkennis op het ge-
bied van telefonie, telefooncen-
trales en bekabeling van alle da-
taverkeer.
IJmuidenaar Gerard de Bruin 
heeft tien jaar ervaring in de te-
lecom. Oorspronkelijk was hij 
automonteur. Hij werkte onder 
meer bij Fokker, Bleekemolen 
en Martijn Koene. Gerard heeft 
veel plezier in zijn huidige werk. 
Goed bereikbaar zijn en goedko-
per bellen zijn uitgangspunten. 
Zowel bij telefooncentrales als 
datanetwerken is het van belang 
dat de installaties goed zijn afge-
stemd op de vraag en toekomst 
van bedrijf. Gnetcom is gecertifi-

ceerd installateur van het hoog-
waardige Siemon bekabelings-
systeem voor IT. Op het gebied 
van telefonie verzorgt Gnetcom 
de aanvraag, aanleg, verhuizing 
en mutaties van het telefoonnet 
voor alle providers, met advies 
voor de meest voordelige optie. 
Dat laatste geldt trouwens ook 
voor particulieren, want er is veel 
winst te behalen op dit gebied. 
,,Bellen kan gemiddeld 30 pro-
cent goedkoper,’’ aldus Gerard 
de Bruin. Gnetcom biedt ook de 
mogelijkheid van camerabewa-
king via internet, een zeer mo-
derne en veelzijdige wijze van 
beveiliging.
Wie thuis of voor het bedrijf prijs 
stelt op een goed advies en op-
lossingen op het gebied van te-
lefonie, datanetwerken of ca-
merabewaking, kan contact op-
nemen met Gerard de Bruin, via 
0255-751290 of info@gnetcom.
nl. Kijk voor meer informatie op 
www.gnetcom.nl.

Man beroofd
Santpoort-Noord - Een 56-jari-
ge man uit Santpoort-Noord is-
vorige week dinsdagavond op de 
Velserhooftlaan beroofd. De man 
reed rond 21.15 uur op zijn fiets 
en werd tegengehouden door 
een jongen van ongeveer 18 jaar. 
Die richtte een vuurwapen op de 
man en eiste de spullen van zijn 
slachtoffer. Hij kreeg de telefoon 
van de man overhandigd en is 
er vandoor gegaan. Een tweede 
jongen stond op korte afstand te 
kijken en is samen met de rover 
weggelopen. De jongens droe-
gen grijze trainingspakken met 
capuchons. Getuigen kunnen 
zich melden via 0900-8844.

Joop van de Ende
helpt De Jonge Stem
Velsen - Voor Jeugdmusicalver-
eniging De Jonge Stem komen 
de uitvoeringsdata van de nieu-
we musical elke week dichterbij. 
Over twee weken staan de jonge 
musicaltalenten met hun bewer-
king van de musicalfilm ‘Moulin 
Rouge’ in de Stadsschouwburg 
van Velsen.
Dat de première in zicht is 
merkt iedereen: bij het naaiate-
lier wordt de laatste hand aan de 
kleding gelegd, de dansen wor-
den nogmaals doorgenomen en 
er wordt stilgestaan bij veran-
deringen. Vanaf nu wordt er el-
ke week van het stuk een door-
loop gehouden. Voor een musi-
cal is altijd veel decor nodig en 
op maandagavond is de decor-
ploeg onder druk met het maken 
daarvan.
Het decor wordt totaal anders 
dan voorgaande jaren omdat er 
voor deze musical de beroemde 
nachtclub wordt nagebouwd: in-

clusief showtrap. Dat na de pau-
ze het stuk een Indische uitstra-
ling krijgt vormt ook nog een 
uitdaging voor de decorploeg. 
Maar voor deze musical waren 
ook ontzettend veel rekwisieten 
nodig. 
Daar lang niet alle rekwisieten 
voor handen waren heeft De 
Jonge Stem een beroep gedaan 
op Joop van de Ende Theater-
producties. Gevraagd werd of de 
vereniging rekwisieten mocht le-
nen, en dat mocht.
Woensdagmiddag zijn enkele 
bestuursleden van de vereniging 
naar het decordepot van v/d En-
de in Nieuw-Vennep afgereisd 
en hebben daar de rekwisieten 
mogen uitzoeken en lenen die 
nodig zijn voor de musical.
De musical ‘Moulin Rouge’ speelt 
op 13 en 14 november in Stads-
schouwburg Velsen. Kaartver-
koop via 0255–515789 of www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

Poort van Velsen 
op herhaling
IJmuiden aan Zee – Het was 
een feestelijke drukte, zaterdag-
avond in paviljoen Noordzee. 
Hier vond ‘de Poort van Velsen 
op herhaling’ plaats. De Poort 
van Velsen was in de jaren ’60 en 
’70 een drukbezocht café aan het 
Plein 1945, vooral voetballiefheb-
bers waren er stamgast. In 1989 
en in 2007 vond er in Noordzee 
al een reünie plaats. Dat idee 
was nu losgelaten, ook men-
sen die het café nooit bezoch-
ten waren nu welkom. En dat 
leverde veel nieuwe bezoekers 
op, die van anderen hadden ge-
hoord dat het er zo leuk was. De 
330 toegangskaarten waren be-
gin september al uitverkocht, er 
was zelfs een wachtlijst. De ge-
middelde leeftijd van de bezoe-
kers lag zo ongeveer tussen de 
50 en 60 jaar. ,,Dit voldoet dui-
delijk in een behoefte voor de-

ze leeftijdsgroep’’, zegt Roel ten 
Hoorn, die het evenement samen 
met Guus van der Wiel, Frits Taag 
en Gerard Blok organiseerde. ,,Ik 
heb steeds geroepen dat dit de 
allerlaatste keer zou zijn, maar 
dat laat ik nu nog maar even in 
het midden.’’ Frans Koks kroop 
net als weleer weer als dj ach-
ter de draaitafel en zorgde voor 
een hilarisch Spaans kwartiertje, 
waarbij de sombrero’s op gin-
gen en de sambaballen door de 
lucht vlogen. Er werd luidkeels 
meegezongen met allerlei hits 
uit die jaren en er werd uitbun-
dig gedanst. Er was een optre-
den van de Showbusters en het 
,,Hoppaaa’’ van Pim Koster, ofte-
wel de IJmuidense Demis Rous-
sos klonk ver na middernacht 
door Noordzee. Kortom, het was 
er gezellig tot in de kleine uur-
tjes. (Carla Zwart)
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Veel interesse
voor Techniekdagen
IJmuiden - Op 29 en 30 oktober 
werden de Promotie Evenement 
Techniekdagen (PET) weer ge-
houden in Velsen. In de  IJmond 
kwamen van 38 basisscholen 
leerlingen van groep 7 en 8 ken-
nismaken met techniek. Jonge-
ren moeten op een bepaald mo-
ment een keuze maken voor hun 
opleiding en daar kun je beter 
vroeg over nadenken.
Maritiem en Technisch College 
Velsen waren ook van de partij. 
Veertig jongeren van de school 
assisteerden bij de verschillen-
de stands en lieten zien wat hun 
vakmanschap inhield voor alle 
zes richtingen: maritiem, bouw-
, metaal, elektro-, installatie- en 

voertuigentechniek. Ook had het 
Maritiem College zijn matrozen 
in spé meegenomen om de jon-
geren iets te vertellen over de 
scheepvaart. Je kon een mooie 
knoopsleutelhanger maken en 
ervaren hoe het is om op een 
schip te varen door middel van 
een vaarsimulator. Na de test 
werd een certificaat uitgereikt 
als bewijs. Aan folders en infor-
matie geen gebrek.
De basisscholieren hebben leer-
gierige dagen gehad en konden 
ervaren dat werken met je han-
den leuk is. Het was een succes-
volle tweedaagse, waarbij aan-
komend talent enthousiast is ge-
maakt voor techniek.

Jubileumconcert
Voices uitverkocht
IJmuiden - Tijdens de schmink 
hoorden de leden van zang-
groep Voices uit IJmuiden dat er 
geen kaart meer te krijgen was 
voor het jubileumconcert (25 
jaar) van 31 oktober. Dat gaf hen 
nog meer energie en adrenali-
ne om een fantastisch concert 
neer te zetten. De avond was in-
gedeeld als een tv-avondje thuis. 
Erris van Ginkel, een gerenom-
meerd cabaretier, fungeerde als 
presentator. Hij kondigde op ko-
mische wijze de diverse blokken 
aan en gaf uitleg over de ver-
schillende liedjes. Koor, combo 
en dirigent waren goed op el-
kaar ingespeeld. Je kon mer-
ken dat er vooraf veelvuldig sa-
men was gerepeteerd. Door-
dat er verschillende acts tijdens 
en tussen de liedjes door waren, 
werd het voor de toeschouwer 
niet saai of eentonig om naar 
te kijken. Ook de choreografie 

van het koor zorgde daarvoor; 
Een sopraan met een trouwjurk 
tijdens ‘Say a little prayer’, line 
dancers tijdens ‘Rawhide’, he-
le stoere tenoren en bassen tij-
dens ‘Dreadlock Holiday’, schat-
tige ballerina’s tijdens ‘Vlieg met 
me mee’. Een van de hoogtepun-
ten was ook het prachtige ‘Circle 
of Life’ uit de film The Lion King, 
met een sfeervolle choreografie 
waarbij het koor in cirkels om el-
kaar heen draaide. Al deze acts 
in een decor van een groot tv-
scherm, zorgden voor een heel 
ontspannen en afwisselende 
show. Tijdens ‘Night Fever’ kon 
het publiek zelf ook meedoen en 
stond het samen met het koor 
uitgebreid te swingen. Na af-
loop en na de toegift, bloemen, 
applaus en nog een toegift viel 
dan echt het doek en kon Voices 
terugzien op misschien wel het 
meest geslaagde concert ooit!

Lezing over Indonesië
Driehuis – Dinsdag 17 novem-
ber om 20.00 uur zal Andries 
Kouthoofd een lezing geven aan 
de Volksuniversiteit Velsen met 
als titel: ‘Het gelukbrengend ini-
tiatief van Irawati’.
Dit gaat over Indonesië, het land 
en haar inwoners. De lezing 
wordt door kleurrijke lichtbeel-
den ondersteund. Kouthoofd, 
tot 1995 hoofd van Economische 
Zaken van de gemeente Velsen 
en nu gemeenteraadslid voor de 
VVD, groeide zelf op in de stad 
Padang op Sumatra, in de regio 
die vorige maand door een aard-
beving verwoest is. Hij overleef-
de het Jappenkamp en kwam in 
1950 naar Nederland. Tijdens 
zijn huwelijksreis ging hij sa-
men met zijn vrouw terug naar 
Padang en in 1996 gingen ook 
beide zonen Robbert en Andy 
mee. Hun vader wilde hen laten 
zien waar zijn roots lagen. Tij-
dens die reis vond op een berg-
helling een bijzondere ontmoe-
ting plaats. Zoon Robbert werd 
aangesproken door de toen 16-
jarige Irawati, met het verzoek of 
hij in het Engels met haar wilde 
spreken. Ze moest dit van haar 
juf oefenen. Aldus geschied-
de en Andries beloofde haar bij 

thuiskomst wat Engelse boe-
ken toe te sturen. Hij noteerde 
haar adres maar later bedacht 
hij zich. ,,Dat straatarme meisje 
is niet voor niets op mijn pad ge-
komen’’, zei Kouthoofd tegen zijn 
vrouw. Het echtpaar besloot Ira-
wati financieel te adopteren en 
ging naar de kampong, waar zij 
toen woonde. Haar vader was 
er niet, hij moest subsidie aan-
vragen omdat hij het schoolgeld 
voor zijn dochter niet kon beta-
len. ,,Dat hoeft hij niet meer te 
doen, wij betalen voortaan jouw 
schoolgeld’’, vertelde Andries 
Kouthoofd aan het verbaasde 
meisje. Sindsdien is er veel ge-
beurd. Irawati is inmiddels afge-
studeerd in land- en tuinbouw-
kunde en mag zich nu ingeni-
eur noemen. Ze is getrouwd en 
onlangs moeder geworden. An-
dries Kouthoofd kan bevlogen 
en boeiend vertellen over wat 
er zich allemaal voordeed tus-
sen toen en nu in Indonesië. De 
Volksuniversiteit is in de Duin en 
Kruidberg Mavo aan de Nicolaas 
Beetslaan 3. Kaarten zijn te re-
serveren via www.vu.velsen.net 
of telefonisch via 0255-519313 
of 06-10571529 (tussen 19.00 en 
20.00 uur).

Velsen - Dit weekeinde kun-
nen we weer volop genie-
ten van kunst met het Kunst-
lijnweekend. Niet alleen in 
Haarlem, maar ook in Velsen 
wordt kunst gecreëerd. Op di-
verse locaties in Velsen zijn 
dan ook exposities, waarvan 
hier een overzicht.

Kunstexpositie oud-IJmui-
den, in oude postkantoor, Ka-
naalstraat 61 zwart, IJmuiden: 
op vrijdagavond, zaterdag en 
zondag: Joke Braam met mono-
types IJmuiden, Jeanette Kuipéri, 
etsen en acryl verre reizen. Da-
ni Sieraad, decoratieve spiegel-
lijsten. Erica van Driest, objec-
ten glas en lood. Tiny Schepers, 
acrylschilderijen IJmuiden.

Bronzen beelden Yvonne Pil-
ler, Van Dalenlaan 171, Sant-
poort-Zuid: zaterdag en zondag 
tussen elf en vijf uur. Met als gast 
Toke Ernst met kleurrijk schilder-
werk. www.hors-art.nl.

RC de Ruimte, J.P. Coenstraat 
51-55, IJmuiden: Kunstlijn 4 tot 
en met 8 november, dagelijks 
van 13.00 tot 17.00 uur met werk 
van tientallen kunstenaars. 

Dorpskerk Santpoort, zaterdag 
11.00 tot 17.00 uur, zondag 12.00 
tot 17.00 uur. Ma Hui uit China, 
met grafiek en gemengde tech-
niek. Beeldhouwer Mike Piché 
uit Canada met bronzen. Mathil-
de Loerts uit Haarlem met beel-
den. Zondag zingt Laurinda Hof-
meyr een ode aan Zuid-Afrika 
met gedichten. 

Raadhuis voor de Kunst, To-
renstraat 7, Velsen-Zuid: zater-
dag en zondag van 11.00 tot 
17.00 uur: Petra C.M. Meskers, 
Afke Spaargaren, Nettie Veen en 
gast-exposante Erica Huber. (zie 
foto) 

Galerie Gang, IJsselstraat 16, 
IJmuiden: zaterdag en zondag 
van 11.00 tot 17.00 uur: werk van 
Alexandra Drenth. 

Engelmunduskerk, Velsen-
Zuid, Kerkplein 1: zaterdag van 
tien tot vijf uur, zondag van twaalf 
tot vijf uur: ontwerper/ kunste-
naar Doc Visser met objecten.

Kunstlijn 2009

Deze week: Zee- en Havenmuseum

Cultuurnacht: Feestival
IJmuiden – Zaterdag 21 novem-
ber vindt de Cultuurnacht plaats. 
Dit jaar is er gekozen voor een 
iets andere opzet: kleinschaliger 
en daardoor meer overzichtelijk 
en toegankelijk. Op verschillen-
de locaties vinden verrassende 
activiteiten plaats, onder de noe-
mer Feestival. Een aantal deelne-
mers worden hier uitgelicht. De-
ze week: het Zee- en Havenmu-
seum.
Daar worden de bezoekers ge-
trakteerd op zinderende zigeu-
nermuziek van Tzigane. Dit mu-
zikale duo bestaat uit de Roe-
meense meesterviolist Victor 
Enache, één van de laatste au-
thentieke zigeunerviolisten, ook 
wel de ‘Roemeense Paganini’ 
genoemd. Hij speelt samen met 
de Nederlandse pianiste Jos Kee 

in het museum. Met zigeuner-
muziek en aanverwante klas-
sieke werken nemen zij het pu-
bliek mee naar de steppen en de 
poesta’s. Het duo treedt op vanaf 
20.45 uur, daarna elk half uur.
Verder analyseert tarotkaartle-
zeres Rosa Mare mensen en si-
tuaties door middel van haar ta-
rotkaarten. Ze interpreteert de 
kaarten bondig en serieus maar 
altijd ook met humor. Bezoe-
kers van de Cultuurnacht krij-
gen meer inzicht in hun eigen si-
tuatie en de ruimte om daar mee 
verder te gaan. Met haar scher-
pe analyses geeft Rosa Mare de 
mensen een realistische blik, 
waardoor ze meer mogelijkhe-
den uit hun leven kunnen halen. 
Zij zullen hierdoor vaak aange-
naam verrast zijn.



pagina 16 5 november 2009

Verkoopdagen
Rode Kruis
Regio - Jaarlijks in november 
vinden in verschillende woon-
zorgcentra verkoopdagen van 
het Rode Kruis plaats, waar door 
bewoners vervaardigde artikelen 
worden verkocht. De volgende 
data zijn vastgesteld: Woensdag 
11 november van 14.00 tot 16.30 
uur, serviceflat De Luchte, Lod. 
van Deyssellaan 4 in Driehuis. 
Dinsdag 17 november van 10.00 
tot 13.30 uur, De Merber, Zuider-
kruisstraat 74 IJmuiden. Donder-
dag 19 november van 09.30 tot 
12.30 uur, Breezicht, Keizer Wil-
helmstraat 1 IJmuiden. Woens-
dag 25 november van 10.00 tot 
14.00 uur, Huis ter Hage, Lod. 
van Deyssellaan 254 Driehuis 
en donderdag 26 november van 
10.00 tot 13.30 uur, W.F. Visser-
huis, Houtmanstraat IJmuiden.

Formulieren-
brigade
Velsen - Bijzondere bijstand is 
een eenmalige uitkering die men 
kan ontvangen als er sprake is 
van noodzakelijke kosten die niet 
van het inkomen betaald kunnen 
worden. Het gaat om kosten die 
buiten het normale uitgavenpa-
troon vallen als gevolg van so-
ciale of medische omstandighe-
den. Voor de bijzondere bijstand 
geldt als hoofdregel: eerst aan-
vragen, dan aanschaffen! De bij-
zondere bijstand kan worden ge-
bruikt voor o.a. de eigen bijdrage 
tandartskosten, (mits u voldoen-
de verzekerd bent voor de tand-
arts bij uw ziektekostenverzeke-
ring), aanschaf van een bril, ge-
hoorapparaat, meerkosten maal-
tijdvoorziening en een wasma-
chine. Er bestaat mogelijk recht 
op bijzondere bijstand als het in-
komen en vermogen lager zijn 
dan de vastgestelde grenzen. De 
Formulierenbrigade Velsen is ge-
vestigd in Loket Velsen voor Wo-
nen, Welzijn en Zorg, gebouw ‘de 
Delta’, Rijnstraat 2 te IJmuiden. 
Op werkdagen zijn zij bereikbaar 
tussen 09.00-17.00 uur op tele-
foonnummer 0255-533885 en 
via de e-mail: formulierenbriga-
develsen@madi-mk.nl. Bij men-
sen die graag hulp willen maar 
niet mobiel zijn komt de Formu-
lierenbrigade thuis. 

Velsen
Centraal
IJmuiden - Het dagelijkse tv-
programma Velsen Centraal op 
Seaport TV is elke dag om 17.00 
en 21.00 uur te zien. Op vrijdag 
6 november starten afwisselend 
twee programma’s, die de gehe-
le week iedere dag uitgezonden 
worden. Komende week wordt 
op veler verzoek twee uitzen-
dingen herhaald. In het ene pro-
gramma komt schrijfster Conny 
Braam aan het woord. In het an-
dere programma wordt burge-
meester Weerwind geïnterviewd.

Jubilarissen bij de
Klavierschippers
Velsen - Het is 26 oktober, ‘the 
mondayevening after’. Alle Kla-
vierschippers komen op hun 
wekelijkse repetitieavond in de 
Driehoek in Driehuis, hun club-
gebouw, bijeen om de show 
‘Recht Zo Die Gaat’ van afgelo-
pen weekeinde door te nemen. 
Dat er ook afgevaardigden van 
de Velser Gemeenschap (VG) 
zijn met bloemen en een oor-
konde, valt de zilveren jubilaris-
sen Corrie Schoorl en Olof Hen-
driksen niet op. Voor iedereen 
is er koffie met koek. Voorzitter 
Theo Ruevekamp dankt alle aan-
wezigen voor hun tomeloze inzet 
voor, tijdens en na de concerten. 
Dan noemt hij de naam van Olof, 
die hogelijk verbaasd is. Olof 
heeft enorm veel energie gesto-
ken in de vereniging. Zo heeft hij 
vele subsidies aangevraagd bij 
diverse fondsen en instellingen, 
daar hebben de Klavierschippers 
hun instrumentarium van aan-

gekocht en vernieuwd. Vanaf 29 
oktober 1984 is Olof bijna dertien 
jaar actief geweest als voorzitter.  
Toen was hij tevens de afgevaar-
digde bij de vergaderingen van 
de Velser Gemeenschap. En bij 
deze laatste twee donateurcon-
certen was hij verantwoordelijk 
voor de adverteerders in het pro-
grammaboekje. 
Als tweede voorzitter heeft Cor-
rie Schoorl lange tijd de voorzit-
ter vervangen, wat een moeilijke 
taak was. Corrie is een echt ver-
enigingsmens en zet zich voor 
100 procent in om te doen wat 
goed is voor De Klavierschip-
pers. Hier is men haar ontzet-
tend dankbaar voor. Ze heeft in 
bijna alle commissies gezeten en 
is nu nog steeds actief in de de-
corcommissie. Na deze loftuitin-
gen ontvangen beiden van de 
VG een oorkonde met een mooi 
boeket. Zilveren jubilarissen met 
een gouden rand.

Maalstroom meet Jo 
Frey in Witte Theater
IJmuiden - Maalstroom is jarig! 
In 2009 bestaat de groep 10 jaar. 
Ze vieren dit met een speciaal 
programma: Maalstroom meets 
Jo Freya. Zangeres en rietblazer 
Jo Freya is een Engelse folkdiva.
Hoewel al twintig jaar in het vak, 
blijft deze buitengewone perfor-
mer zich vernieuwen. De afgelo-
pen drie jaar bracht zij drie nieu-
we cd’s uit die allen zeer lovend 
ontvangen zijn. Ook Maalstroom 
heeft zich de afgelopen jaren 
niet onbetuigd gelaten. Met het 
uitbrengen van de cd Open Win-
dow heeft de band zich ontwik-
keld tot een van de beste folk-
bands van Nederland. Het gere-
nommeerde Engelse wereldmu-
ziekblad fROOTS schreef over 
Open Window onder meer: ‘the-
se guys do the right things the 
right way’. Maalstroom meets Jo 
Freya. Vijf eigenzinnige compo-
nisten, één hechte band waar het 
spelplezier van af spat. Inventie-
ve meerstemmige zang, rietbla-
zers duetten en geraffineerde 

arrangementen worden gecom-
bineerd met een warme en soe-
pele podiumpresentatie. Maal-
stroom meets Jo Freya: een tur-
bulente muzikale ontmoeting op 
zaterdag 7 november om 20.30 
uur. Zie ook www.maalstroom.
net of www.freyamusic.co.uk.

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘MaalstrooM Meets jo 

freya’ op 7 november 2009 om 20.30 uur.
 Bon is geldig voor 2 personen

Servicecentrum breidt 
openingstijden uit
Velsen - Vrijwilligerswerk is niet 
weg te denken uit ons dagelijks 
leven. Zonder vrijwilligers geen 
sportverenigingen, geen speel-
tuinen, geen buurthuizen, geen 
activiteiten in zorgcentra en ga 
zo nog maar even door. Veel Vel-
senaren zijn actief in het vrijwil-
ligerswerk. Het Servicecentrum 
Vrijwilligerswerk Velsen staat ter 
beschikking van Velsenaren die 
op zoek zijn naar een leuke vrij-
willigersklus, organisaties die 
vrijwilligers nodig hebben en ie-
der die advies en informatie over 
vrijwilligerswerk wil hebben.
Het centrum is bereikbaar via 
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl of 
per vrijwilligerswerk@welzijnvel-
sen.nl. Voor persoonlijk contact 
met één van de consulenten is 
het Servicecentrum vier ochten-
den per week open. Vanaf 1 no-
vember komen daar de dinsdag- 
en donderdagmiddag bij. Met 
deze uitbreiding wil het Service-
centrum nog beter bereikbaar 
zijn. Dit is een volgende stap in 

het verbeteren van de dienst-
verlening. Bijna een jaar gele-
den verhuisde het Servicecen-
trum naar het voormalige bloe-
menwinkeltje naast de Rabo-
bank op Plein 1945. De verhui-
zing naar deze locatie maakte de 
drempel om binnen te stappen 
bij het Servicecentrum een stuk 
lager. Een team van consulenten 
is staat daar klaar om mensen 
aan een leuke vrijwilligersklus 
te helpen en organisaties te on-
dersteunen met het zoeken naar  
geschikte vrijwilligers voor hun 
werkzaamheden. Het team is nu 
uitgebreid met drie nieuwe me-
dewerkers waardoor u ook twee 
middagen in de week bij ons te-
recht kan. Kom gerust eens bin-
nenlopen op Plein 1945 nr. 81 
in IJmuiden. Openingstijden zijn 
maandag tot en met donder-
dagochtend van 10.00 tot 13.00 
uur en vanaf 1 november ook op 
dinsdag en donderdagmiddag 
van 13.00 tot 16.00 uur. Meer 
weten? Bel 0255-548547.

Optreden in De Wildeman
Concert Nelson’s Blood
Velsen - Traditiegetrouw geeft 
Shantymen Nelson’s Blood in 
dit jaargetijde haar najaarscon-
cert. Het concert is zondagmid-
dag 8 november in De Wildeman, 
Hoofdstraat 142 in Santpoort-
Noord. Aanvang 14.00 uur, zaal 
open om 13.30 uur. De toegang 
is gratis, maar een vrijwillige bij-
drage wordt op prijs gesteld.
Zij doen dat niet alleen, integen-
deel. Als gasten zijn uitgeno-
digd Armstrong’s Patent met als 
thuishaven Appingedam en Pad-
dy’s Passion met als thuishaven 
Harderwijk. Armstrong’s Patent 
is een enthousiaste  vijfmansfor-
matie die à capella shanties en 
‘seasongs’ ten gehore brengt. 

De groep heeft zowel in binnen- 
als buitenland grote bekend-
heid verworven. Paddy’s Passi-
on brengt een mix van shanties 
en traditionele Ierse muziek. De 
groep is multi-instrumentaal en 
vertolkt naast shanties liederen 
uit de tijd van de strijd van de Ie-
ren  tegen de Engelsen.
Nelson’s Blood uit de IJmond is 
voortdurend op zoek naar nieuw 
repertoire. Naast de traditionele 
werkliederen en balladen uit de 
tijd van de grote zeilvaart vertolkt 
de groep in deze tijd geschreven 
‘seasongs’, van songwriters van 
over de hele wereld. Samenge-
vat: een aantrekkelijk en zeer af-
wisselend programma!
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IJmuiden - Klaverjasvereniging 
Stormvogels is weer gestart met 
de wekelijks klaverjasavonden 
op vrijdag. Naast het klaverjas-
sen is er een tombola. Opvallend 
is dat de hoofdprijs van de tom-
bola meerdere malen met Willem 
Leijen meeging. Vrijdag 30 ok-
tober waren er 32 klaverjassers 
aanwezig. Uiteindelijk was het 
Petra Kooijman die deze dag het 
sterkste was. Wie ook zin heeft 
om een kaartje te leggen,  is van 
harte welkom in de kantine van 
Stormvogels, elke vrijdag vanaf 
20.00 uur.

Klaverjassen 
Stormvogels

Themadienst
Live strong!
IJmuiden - Misschien heb jij 
ook zo’n geel armbandje met de 
woorden ‘Live Strong’, afkomstig 
van de stichting van Lance Arm-
strong. De wielrenner die zelf een 
strijd tegen kanker heeft moeten 
strijden en anderen daarin wil 
ondersteunen. Hij moedigt je aan 
om de hoop niet op te geven en 
het gevecht aan te gaan. Maar 
blijf je winnen? Er komt een mo-
ment dat jij niet meer de kampi-
oen bent. Niet alleen als het gaat 
om gezondheid, ook in persoon-
lijke keuzes. Bestaat er een mo-
gelijkheid om zo sterk te leven, 
dat je voor altijd overleeft? Daar 
gaan wij over nadenken op zon-
dag 8 november om 17.00 uur in 
de Petrakerk, Merwedestraat.

Klaverjas-
marathon
IJmuiden - Zondag 8 november 
wordt in café Kamperduin, Bik en 
Arnoldkade 12 een klaverjasma-
rathon georganiseerd. Inschrij-
ven kan tot 10.00 uur. De kos-
ten bedragen 8,50 euro, inclusief 
koffie of thee en een broodmaal-
tijd. Informatie: telefoon 0255-
534213 of 06-53680950.

Vogelbeurs
IJmuiden - Zondag 8 novem-
ber organiseert vogelvereniging 
Fauna Felisena een vogelbeurs. 
De beurs wordt gehouden van 
10.00 tot 14.00 uur in het ver-
enigingsgebouw aan de Ekster-
laan 8 in IJmuiden, een zijstraat 
van de Zeeweg. Informatie: J. 
Verdikt, telefoon 06-13216831 
of T. Broekhuizen, telefoon 06-
46432659. De toegang is gratis.

Verkeersmarkt Vellesan 
weer succesvol
IJmuiden - In de gemeente Vel-
sen zijn regelmatig schoolgaan-
de fietsers, bromfietser en scoo-
terrijders betrokken bij verkeers-
ongevallen. Soms met ernsti-
ge gevolgen. Het is niet altijd 
duidelijk wat de oorzaak is van 
zo’n ongeval. Wel is duidelijk dat 
de leerlingen na de basisschool 
nauwelijks verkeerslessen meer 
hebben gehad. Met subsidie van 
de gemeente Velsen en in sa-
menwerking met Post Verkeers-
educatie is vlak voor de herfst-
vakantie de derde editie van de 
verkeersmarkt georganiseerd om 
de verkeerskennis op te frissen. 
Dit jaar was er voor de leerlingen 
van 3 Basis/Kader speciale aan-
dacht voor de gevolgen van al-
coholgebruik in het verkeer. Dit 
onderwerp kwam niet alleen aan 
de orde tijdens een theorie ses-
sie maar ook een praktisch on-
derdeel was aan dit actuele on-
derwerp gewijd. De leerlingen 
hebben onder begeleiding een 
parcours op een ‘quad’ gere-

den waarbij d.m.v. een specia-
le bril de symptomen van alco-
holgebruik werden gesimuleerd 
(zie foto). Met name het reac-
tievermogen bij de leerlingen 
werd door deze ‘bril’ sterk ver-
minderd. Het andere praktische 
onderdeel bestond uit het erva-
ren wat een vrachtwagenchauf-
feur wel en niet ziet in zijn dode-
hoekspiegel. De leerlingen na-
men zelf plaats achter het stuur 
van de vrachtwagen om het zicht 
van deze dodehoekspiegel te er-
varen. Bij de andere theoretische 
sessies werd onder andere aan-
dacht besteed aan de aanwezi-
ge verkeerskennis, de ervarin-
gen van een verkeersslachtoffer, 
de veel voorkomende oorzaken 
van verkeersongelukken en hoe 
deze te voorkomen. De verkeers-
markt draagt er zeker aan bij dat 
leerlingen bewuster deelnemen 
aan het verkeer. De verwach-
ting is dat daardoor het aantal 
verkeersongevallen met school-
gaande jeugd zal afnemen.

Danscentrum Ter Horst 
zesde op NK senioren
Santpoort-Noord - Afgelo-
pen weekeinde werd er in Alme-
re gestreden om het Nederlands 
Kampioenschap Senioren.
De vijfde wedstrijd van het sei-
zoen en wederom slaagden de 
dansers van danscentrum ter 
Horst er weer in om in de prij-
zen te vallen. Ton Jonkman met 
Wilma Overeem moesten er veel 
voor doen. Zij dansten de voor-

ronde, tweede ronde, halve fina-
le en de finale bij de senioren C1 
klasse. 
Maar hun werk en danskwalitei-
ten werden beloond, door op de 
wedstrijd van het jaar, de Neder-
landse Kampioenschappen, te 
presteren en een zesde plaats 
weten te bereiken. Uiteraard wa-
ren zij hier apentrots op. En te-
recht!

Halloween in Heerenduinen
‘Wij zijn gewoon eng’
IJmuiden – Er liepen vrijdag 
veel griezels rond in zwembad 
De Heerenduinen tijdens het 
Halloweenfeest. De badjuffen 
en meesters hadden wratten en 
haakneuzen en hadden punt-
hoeden op en maskers voor, of 
liepen in een zwarte cape met 
holle ogen. Manager Cor Speel-
man liep rond als vampier. Ook 
de kinderen hadden hun best 
gedaan. Veel spoken, zeero-
vers en skeletten. Er waren maar 
liefst 600 bezoekers, alles liep op 
rolletjes en iedereen vermaak-
te zich opperbest. Het zwembad 
zag er griezelig uit met vleermui-
zen en spinnen en het zwemwa-
ter was eng groen en blauw.
Kirsten (11) uit Velserbroek is er 
met een aantal vriendinnen, ze 
viert die avond haar verjaardags-
partijtje. Ze hebben zelf hun out-
fit in elkaar geknutseld. De mei-
den zijn gehuld in vuilniszak-
ken, beplakt met allerlei enge 
stickers. Na hun eerste duik la-
gen die al op de bodem van het 

zwembad. Van zwarte pantykou-
sen maakten ze handschoenen 
en maskers, wat ze een beet-
je op bankovervallers doet lij-
ken. Op de vraag wat ze voor-
stellen, komt het antwoord: ,,We 
zijn gewoon eng.’’ De moeder 
van Kirsten vertelt, dat de mei-
den ook een speciale dans heb-
ben ingestudeerd, die ze straks 
gaan opvoeren. Maar de mei-
den zijn dat niet van plan. Even 
later zijn er prijzen voor kinde-
ren, die mooi verkleed zijn. Zo-
als voor Mariёlle (4), die een jurk 
vol met spinnen draagt. En voor 
Wouter. Wie hem op zijn rug ziet, 
denkt dat hij een clown voorstelt. 
Maar als hij zich omdraait, dan 
blijkt hij een heel eng masker op 
te hebben. Ook Kirsten en haar 
vriendinnen vallen in de prij-
zen. Ze zijn door het dolle heen. 
Zwemjuf Leontine probeert nog: 
,,Gaan jullie nu die dans doen?’’ 
Maar de meisjeshoofden schud-
den driftig van nee, ze doen het 
echt niet. (Carla Zwart)

Kompas neemt cd op
IJmuiden - Groep 6 van basis-
school Het Kompas locatie Oost 
was druk bezig met het thema 
‘fantasie-eiland’. Daar hoorde 
ook een zelfbedacht lied bij. Tij-
dens de presentatie van het pro-
ject voor ouders en andere be-
langstellenden bleek dit erg aan 
te slaan. 
Daarom werd besloten om het 
lied op te nemen op cd. Vorige 

week dinsdag gingen de leer-
lingen naar studio VoodooVox 
in Haarlem. In kleine groepjes 
en met een koptelefoon op werd 
het lied in gezongen. Dat was 
erg leuk en ook spannend om te 
doen. Deze week is de cd klaar 
en groep 6 is natuurlijk ontzet-
tend benieuwd naar het eindre-
sultaat. Zie ook www.popster-
vooreendag.nl

Te snel
Velsen-Zuid - Politiemensen 
hebben vorige week vrijdagmid-
dag een snelheidscontrole ge-
houden op de Amsterdamseweg. 
Tussen 14.25 en 15.25 uur pas-
seerden 787 voertuigen de radar. 
Daarvan reden er 16 sneller dan 
de toegestane 80 kilometer per 
uur. De hoogst gemeten snelheid 
was 102 kilometer per uur. Alle 
betrokken bestuurders krijgen 
hun bekeuring thuisgestuurd.
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Verlies voor 
VV IJmuiden
Velsen-Zuid - Na zeven opeen-
volgende overwinningen leed de 
ploeg van Bert van Duyvenbo-
de zaterdag het eerste puntver-
lies. Uit tegen Blauw Wit werd 
het 2-2. Na 16 minuten keek 
IJmuiden tegen een 1-0 ach-
terstand aan na een foutje van 
Remco Kramer. Na deze tegen-
valler kon IJmuiden een veld-
overwicht omzetten in 1-1. Dan-
ny de Vent schoof de bal binnen 
en scoorde beheerst oog in oog 
met de keeper. De 1-1 bleef tot 
de rust op het scorebord staan. 
Na de rust kwam IJmuiden beter 
in het spel. Na goed voorberei-
dend werk van Marco Wiegman 
kon Patrick Castricum de bal in 
het doel binnenlopen, 2-1 voor 
IJmuiden. Blauw Wit probeer-
de daarna de gelijkmaker te for-
ceren wat resulteerde in diver-
se kansen voor IJmuiden, de bal 
wist het net echter niet te vinden. 
In de blessuretijd maakte Blauw 
Wit uit een vrije trap de onver-
diende gelijkmaker. Dit was een 
grote teleurstelling voor de zwart 
witten. De volgende wedstrijd is 
zaterdag tegen Kadoelen 1 om 
14.30 uur. Het tweede van IJmui-
den wist  tegen Reiger Boys met 
3-0 te winnen en zij staan met 
21 punten uit zeven wedstrij-
den aan kop van de reserve der-
de klasse. Bij de jeugd moest de 
A1 de punten helaas achterlaten 
bij RCZ. Het werd een 5-4 ne-
derlaag. Ook de beide B-junio-
ren teams konden geen potten 
breken. Daarentegen konden de 
C-juniorenteams allemaal een 
overwinning noteren. C1 won 
met 6-0 bij RKAVIC en C2 wist 
een knappe 2-0 overwinning te 
boeken tegen het hoog geno-
teerde Velsen-Noord C1. C3 won 
zaterdag met maar liefst met 14-
1 van ADO20 C6. Bij de D-pupil-
len wist IJmuiden D1 te winnen 
van Kennemers D1. Na met 3-2 
en 4-3 achter gestaan te hebben 
konden ze uiteindelijk een eind-
stand noteren van 5-4. E1 heeft 
zijn wedstrijd met 3-2 gewonnen 
bij S.V. Hoofddorp. F1 heeft zijn 
eerste punt behaald, 3-3 was de 
uitslag. De guppen van IJmuiden 
hebben hun leeftijdgenoten van 
Wijk aan Zee met 8-1 onder de 
voet gelopen.

Jacqueline Schouten 
bedwingt Cees Pippel
IJmuiden - Meervoudig club-
kampioen Cees Pippel is qua ra-
ting nog altijd de sterkste spe-
ler van Damclub IJmuiden. Na-
tionaal maar ook internationaal 
heeft hij een belangrijke rol ge-
speeld. Vermaard is zijn enor-
me kennis van het eindspel. In 
mindere standen weet hij vaak 
feilloos de remise te vinden en 
bij voordeel is hij in staat om in 
het moeilijke spelonderdeel een 
winst te behalen. 
Tegen Jacqeline Schouten ver-
kreeg hij in het gevorderde mid-
denspel een kansrijke stand.
Schouten kwam onder gro-
te druk te staan en een neder-
laag leek haar deel te worden.  
Telkens vond zij weer een juiste 
verdediging. Uiteindelijk mond-
de dit uit in een welverdiende 
puntendeling.. Nicole Schou-
ten zette Koos de Vries, die zijn 
heil in een hekstelling had ge-
zocht, onder grote druk die haar 
de winst van een schijf oplever-
de. De Vries verkreeg echter de 
compensatie wat tot de nodige 
tegenkansen leidde.
Een verkeerde strategie werd 
Schouten noodlottig. Een onver-
diende nederlaag werd ten slot-
te haar deel. Stella van Buuren 
en Berrie Bottelier, twee veelbe-
lovende jeugdspelers, wisselen 
goede en zwakke partijen nog 
wel eens af. In een open wed-
strijd bleek Van Buuren ditmaal 
de sterkste. Met fraai en sterk 
spel gaf ze Bottelier geen enke-
le kans.
Casper Remeijer kreeg de pun-
ten bepaald niet cadeau van 
Paul Smit. Eerst in het gevorder-
de middenspel raakte Smit het 

spoor bijster en moest in Reme-
ijer zijn meerdere erkennen. Co-
nall Sleutel komt steeds beter in 
zijn spel. Hij won eenvoudig en 
snel van Vince van der Wiele en 
heeft een stevige plaats in de 
subtop ingenomen. De wedstrijd 
van  Dana van der Wiele en Rick 
Hartman werd snel beslist. Hart-
man won, na een goed gekozen 
strategie snel en overtuigend. 
Jesse Bos kreeg in een klassieke 
partij weinig vat op het spel van 
Jan Apeldoorn. Eerst na een te 
dure combinatie van Apeldoorn 
slaagde Bos erin de winst bin-
nen te halen. Na een onderbre-
king van enkele jaren door werk-
zaamheden neemt jack van Buu-
ren weer deel aan de onderlin-
ge competitie. Dat zijn spel nog 
altijd een frisse en sterke indruk 
maakt moest Willem Winter on-
dervinden. Na een gelijkopgaan-
de partij werden de punten ge-
deeld.

Ervaring jeugd Kijk
Uit geeft doorslag
IJmuiden - De ranglijst bij de 
schaakjeugd geeft na elf ronden 
gespeeld te hebben een ver-
trouwd beeld, de ervaren scha-
kers staan bovenaan. Michiel van 
de Valk vocht voor wat hij waard 
was tegen Thomas Lichtendaal, 
maar moest in het eindspel bui-
gen tegen Thomas. Guido de 
Waal is dit seizoen bij de jeugd 
onverslaanbaar. Guido pakte 
ook nu de winst. Barry wist ge-
noeg en meldde dat hij zijn stap-
penplan weer gevonden had en 
weer aan de slag gaat. Arman-
do Noordzij dacht een zet tekort 
te komen tegen Marco Wellinga. 
Het bleek niet zo. Marco won, de 
aanval van Armando bleek toch 
niet helemaal correct. Menno 
Jaspers moest toezien hoe Tho-
mas Otte met grof geweld zijn 
stelling binnenviel. Daarna was 
Menno de weg kwijt en Thomas 
behaalde een knappe zege. Ben 
Eppink versloeg Boy Wu in een 
open gevecht. Quinten Otte (fo-

to) veegde de hele damevleugel 
van Job Elsendoorn van het bord 
en bezet nu de eerste plaats in 
groep drie. Bij Julius en Jasper 
ging het na gelijkopgaande strijd 
niet meer helemaal volgens de 
regels, zodat er tot remise werd 
besloten. Voor remise vocht ook 
Giveny Otte tegen Cory van Bel-
len, maar Cory wist toch nog een 
geslaagde mataanval te vinden. 

Demo Streetdance bij 
Fitnesscentrum Donar
IJmuiden - Na weken van hard 
werken en oefenen was het dan 
eindelijk zover. Vorige week 
woensdagmiddag mochten deze 
coole chicks hun HipHop-Street-
dance aan hun familie presente-
ren.
Zichtbaar gespannen maar met 
veel zelfvertrouwen kwamen de-
ze meiden op alsof het popstars 
betrof! Maar bij het klinken van 
de eerste beats was de spanning 

direct weg en ging het dak eraf.
Onder aanvoering van juffen 
Elain en haar assistente, kre-
gen de ouders een showtje coole 
moves voorgeschoteld.
De trots droop er dan ook vanaf, 
waarna een luid applaus de dan-
sers ten delen kwam.
Meiden complimenten en ga zo 
door en misschien komen jullie 
dan ook wel in So You Think You 
Can Dance!

Competitienieuws
Badmintonclub IJmond
IJmuiden - Na een korte herfst-
stop hebben de badmintonners 
van BC IJmond afgelopen week 
speelronde 5 gespeeld. Vori-
ge week dinsdag ontving team 
3 Swish uit Krommenie. Anke 
Schrijer was net terug uit IJsland, 
dus het team was compleet. De 
herendubbel (Mark Nobels en 
Henny Böhm) werd een span-
nende driesetter. De derde game 
werd helaas met 18-21 verlo-
ren. De damesdubbel ging in 
drie games naar IJmond, net als 
beide gemengd dubbels. Met 
nog één verloren single werd de 
eindstand 6-2 voor BCIJ. 
Donderdag speelde het twee-
de team ook thuis tegen Swish. 
Ook hier begon de wedstrijd met 
een spannende herendubbel. 
Peter Vendel en Steven Rozeme-
ijer moesten ook hier in de derde 
game hun meerdere erkennen in 
de heren van Swish (18-21). De 
dames hadden weinig moeite in 
hun dubbel. Zij wonnen in twee 
games. Bij de singles gingen er 
twee naar BCIJ (Steven Rozeme-

ijer en Sofie Tromp) en twee naar 
Swish. Ook bij de mixen werden 
de punten gedeeld. Eindstand 4-
4. 
Team 1 trok op zaterdag naar 
Amsterdam voor de wedstrijd te-
gen Zeeburg, dat na vier wed-
strijden onderaan stond. De zie-
ke Wilca de Vries was vervan-
gen door dochter Tinka. Na zes 
partijen was de stand gelijk (3-
3). De twee gemengd dubbels, 
met Monique Klinkenberg en 
Guido Huijer, en Tinka de Vries 
en Paul van de Keer, brachten 
de winst naar BC IJmond. Bei-
de koppels wonnen hun partijen 
in twee games. Het vierde team 
tenslotte, speelde zondag uit te-
gen het sterke USC Amsterdam. 
Met twee invallers (Jeannette 
Romeijn is inmiddels vaste spe-
ler) zou het moeilijk worden. Dit 
kwam ook uit, want alleen Vin-
cent Baas won in een zwaar be-
vochten single een puntje voor 
IJmond.  Deze week wordt ron-
de 6 gespeeld. Zie ook www.bc-
ijmond.nl.

Niet fietsen
in het park
IJmuiden - Vanwege werkzaam-
heden kan het verkeer geen ge-
bruik maken van de Orionweg. 
Fietsers en bromfietsers mogen 
gedurende deze werkzaamhe-
den in verband met de veiligheid 
voor de bezoekers niet door het 
Duinpark rijden. Politiemensen 
hebben in samenwerking met 
toezichthouders van de gemeen-
te Velsen maandag, dinsdag en 
woensdag gecontroleerd. Hierbij 
zijn in totaal 17 fietsers en brom-
fietsers bekeurd. De politie blijft 
voorlopig controleren.

IJmuiden - Op 25 oktober werd 
er vanuit een woning in de Tus-
senbeeksweg een laptop gesto-
len. 
Tijdens de aangifte vertelde de 
eigenaar dat er speciale soft-
ware op de computer was geïn-
stalleerd waarmee het apparaat, 
zodra er op internet gesurfd zou 
worden, getraceerd kon worden. 
Vorige week woensdag was het 
zover en werd de laptop op inter-

net opgemerkt. De volgende stap 
van de politie was aanbellen op 
het adres: een woning in Alme-
re. De bewoner hield zich eerst 
van de domme, maar draaide la-
ter bij. Hij verklaarde de laptop 
voor 50 euro van iemand te heb-
ben gekocht. 
De verdachte is een 25-jarige 
man uit IJmuiden die in Almere 
in het huis van een familielid ver-
bleef. Hij is aangehouden.

Gestolen laptop met 
software getraceerd
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Jazztrio
in Fort Zuid
Regio - Zaterdag 7 november 
speelt het jazz trio Muis vanaf 
15.00 uur in Café Terras Fort Zuid 
te Spaarndam. Dit unieke Noord-
Hollandse jazztrio bestaat uit: In-
grid Joustra (zang), Fiel van der 
Veen (alt)viool) en Kees Heijliger 
(gitaar). Het trio is vrij apart qua 
samenstelling in de jazz scene. 
Het repertoire van het trio om-
vat songs (jazzstandards) uit The 
Great American Songbook, la-
tinjazz, maar ook instrumenta-
le jazzstukken en eigen num-
mers. Het trio ontstond in 2003 
en in 2006 kwam de demo-CD 
‘Smile’ tot stand. Ingrid Joustra 
heeft zangles van José Koning 
(de toonaangevende jazz zan-
geres van Braziliaanse muziek in 
Nederland) Fiel van der Veen is 
autodidact op de viool en speelt 
al zo’n 40 jaar in allerlei forma-
ties. Kees Heijliger is autodi-
dact op de gitaar. Naast de gi-
taar speelt hij contrabas in meer-
dere jazzformaties. De prachtige 
omgeving, muziek en het sfeer-
volle Café Terras Fort Zuid met 
zijn booggewelven zorgen al-
tijd weer voor een gezellige mid-
dag jazz. Verder zijn er in het ca-
fé oude muurschilderingen uit 
1900 en wisselende tentoonstel-
lingen te zien en zijn er regel-
matig verschillende soorten van 
theater te zien. Fort Zuid Mu-
ziek en Theater, is dus altijd op 
zoek naar nieuw en beginnend 
talent van alle leeftijden op het 
gebied van jazz, blues, klassiek, 
Iers, folk etcetera en theaterma-
kers, dichters, schrijvers, vuur-
spuwers, goochelaars enzovoort. 
Een open podium dus voor be-
ginnend en gevorderd talent. 
Verder zijn er voor de komende 
kunstmarkten nog enkele plaat-
sen beschikbaar voor, zowel be-
ginnende kunstenaars, amateurs 
met sieraden en textiele kunst. 
Op zaterdag 12 december is er 
voor de kinderen een workshop 
goochelen onder leiding van de 
bekende goochelaar Matthi-
as Hendriks. De workshops zijn 
zo populair dat tijdig aanmelden 
gewenst is. Café Terras Fort Zuid 
is geopend van vrijdag tot en 
met zondag van 12.00 tot 23.00 
uur en bereikbaar via het Spaar-
ne, naast het gemaal of via het 
schilderachtige dijkdorp Spaarn-
dam. Er is ruime parkeergele-
genheid en de toegang is gratis. 
Voor meer info www.fort-zuid.nl 
of telefoon 06-54934650.

Mishandeld op 
klaarlichte dag
IJmuiden - Afgelopen zondag 
rond 15.00 uur is op de Van der 
Helsstraat een 40-jarige IJmui-
denaar geslagen. De man kreeg 
met een drietal mensen een 
woordenwisseling toen hij zijn 
hond uitliet. Hij werd meerdere 
keren geslagen en raakte zelfs 
even bewusteloos. De politie 
heeft drie mensen uit IJmuiden 
aangehouden.

Seniorendag Rabobank 
informatief en muzikaal
Velsen - Rabobank Velsen en 
Omstreken heeft voor de der-
de keer een dag georganiseerd 
voor haar seniorenleden. Op 
donderdag 29 oktober hebben 
ruim 1.300 seniorenleden geno-
ten van een optreden van Ca-
rel Kraaijenhof en Sexteto Cay-
enque. Vanwege het grote animo 
zijn voor het eerst twee voorstel-
lingen op één dag gehouden. 
In de overvolle schouwburg wer-
den de seniorenleden door Sas-
kia Beths geïnformeerd over on-
der andere haar rol als senio-
renadviseur bij Rabobank Velsen 
en Omstreken. ‘Wij vinden dat het 
tijd is voor bijzondere aandacht. 
Daarom ben ik aangesteld als 
persoonlijke senioren¬adviseur’, 
vertelt Saskia. ‘U kunt met al uw 
financiële wensen en vragen bij 
mij terecht’. Rabobank Velsen en 
Omstreken heeft een Senioren-
Service. Op de website www.ra-
bobank.nl/velsen vindt u infor-
matie dat speciaal is samenge-
steld voor senioren.
Edwin Abee, directeur Particulie-
ren informeerde de aanwezigen 
over de Seniorenprijs, waarna de 
senioren konden genieten van 
het optreden. ‘Rabobank Velsen 
en Omstreken vindt het belang-
rijk dat de relaties en daarmee 
de lokale omgeving de moge-
lijkheid wordt geboden om doe-
len te realiseren. Rabobank Vel-
sen en Omstreken doet dat on-
der andere door het coöpera-
tief dividend dat wordt toege-
kend aan verenigingen, stichtin-
gen of groepen. Maar, het Am-
bitiefonds is speciaal opgericht 
om individuen de kans te geven 

hun persoonlijke ambities te ver-
wezenlijken. De Seniorenprijs is 
hier een onderdeel van’, vertelt 
Edwin Abee. ‘Leden van 65 jaar 
of ouder kunnen zich nog tot 30 
november inschrijven voor deze 
prijs. De drie meest in het oog 
springende initiatieven op het 
gebied van sport, studie, kunst of 
onderzoek worden beloond met 
geldbedragen van 2.500, 1.500 
en 1.000 euro. Voorbeelden van 
de winnende prijzen vorig jaar 
zijn onder andere een onderzoek 
naar de geschiedenis van familie 
of het volgen van een geheugen-
training welk tot gevolg heeft dat 
ouderen langer zelfstandig kun-
nen blijven wonen’. 
Meer informatie over de prijs en 
de mogelijkheden voor inschrij-
ven zijn te vinden op www.rabo-
bank.nl/velsen. 

Fraaie kerstpakketen
bij De Kaasmarkt
IJmuiden – Els en Gert van Zel-
deren van De Kaasmarkt hebben 
al 31 jaar ervaring in het maken 
van kerstpakketten en relatie-
geschenken. Ieder jaar opnieuw 
maken zij er weer iets bijzon-
ders van. De klanten weten dat 
en komen er speciaal voor te-
rug, zowel bedrijven als particu-
lieren. Het is in december altijd 
erg druk, dus het is raadzaam 
om bijtijds te bestellen.
Er is een ruime keuze en er zijn 
veel mogelijkheden, van heel 
eenvoudig tot zeer uitgebreid. 
En altijd samengesteld uit heer-
lijk verse ingrediënten, zoals di-
verse soorten kaas, versgebran-
de noten, prachtige Italiaan-
se wijn of de heerlijke Leoni-
das bonbons. Het is beslist nooit 
standaard maar steeds origi-
neel. Daarbij gaat alles schoon 
op, er zit nooit iets tussen dat in 
de keukenkast verdwijnt.
Er zijn diverse verpakkingen, zo-
als mooi opgemaakte manden 

en schalen, of een lantaarn ge-
vuld met allerlei lekkers of een 
ontbijtpakket met jus d’orange 
en een stol. 
Ook apart is een mooie pot ge-
vuld met Toscaanse kruiden. 
Boven de zaak is een show-
room, waar alle cadeauverpak-
kingen staan uitgestald en waar 
de klant rustig een keuze kan 
maken. Men kan de samenstel-
ling aan het echtpaar van Zel-
deren overlaten maar mensen 
kunnen zelf ook kiezen uit alle 
kwalitatief goede spullen. Gert 
en Els staan altijd met raad en 
daad klaar en er zijn veel arti-
kelen waarmee de pakketten of 
geschenken opgeleukt kunnen 
worden. Zo kan er altijd iets bij-
zonders van gemaakt worden, 
geschikt voor elke portemon-
nee. 
De Kaasmarkt is gevestigd aan 
de Kennemerlaan 42 en tele-
fonisch bereikbaar via 0255-
530890.

Snuffelen in Haarlem
Haarlem - Zondag 8 novem-
ber is er een gigantische vlooi-
enmarkt in het Kennemer IJs-
baan Sportcenter in Haarlem. 
Ruim 300 standhouders bieden 
de meestuiteenlopende spul-
len aan. Er is letterlijk van alles 
en nog wat te koop van kunst 
tot curiosa en van antiek tot mo-
dern. Je kunt het zo gek niet op-
noemen, of men kan het in het 
propvolle Sportcenter aantref-
fen: antiek, curiosa, aardewerk, 
speelgoed, poppen, kleding, 
leuke hebbedingentjes, zeldza-
me boeken, enz. In de loop der 

tijd is deze markt uitgegroeid tot 
een van de grootste en gezel-
ligste vlooienmarkten in Noord 
Holland met zeer veel tevreden 
deelnemers en waar ook veel 
tevreden bezoekers graag naar 
toe gaan. Hier ligt uw kans in 
het bezit te komen van net dat 
ene speciale hebbedingetje uit 
Grootmoeders tijd of dat zeldza-
me boek. Voor iedere portemon-
nee is er wel iets te vinden. Kom 
ook zeker even snuffelen op de-
ze gigantisch volle vlooienmarkt 
in de Kennemer Sportcenter.  Zie 
ook www.vanaerlebv.nl.

Felisenum bestaat 60 jaar
Velsen-Zuid - Gymnasium Fe-
lisenum bestaat zestig jaar. Dit 
twaalfde lustrum wordt gevierd 
met een aantal activiteiten,  zo-
als een reünie voor oud-leerlin-
gen en  een klassentoernooi met 
groot feest voor leerlingen. 
De festiviteiten beginnen met 
een studium generale: vier fa-
meuze oud-leerlingen vertellen 
in de voormalige ‘aula’, de Engel-
munduskerk in Oud-Velsen, over 
hun wetenschappelijke en artis-

tieke activiteiten. Deze lezingen 
zijn bedoeld voor iedereen die 
zich betrokken voelt bij Gymna-
sium Felisenum. Aanvang 20.00 
uur, toegang gratis. 
De volgende lezing is op donder-
dag 12 november met Maarten 
Jan Hoekstra over etymologie. 
Op dinsdag 24 november vertelt 
Birthe Leemeijer over beeldende 
kunst. Tenslotte komt dinsdag 8 
december Merijn Henflink over 
journalistiek.

Willem Beukelsz klaar
voor komst Sinterklaas
IJmuiden - Het korpsschip van 
het Zeekadetkorps IJmond is 
in het weekend van 17 oktober 
drooggezet voor het onderhoud 
aan het onderwaterschip. Drie 
jaar geleden is dit behandeld 
in Den Helder tezamen met het 
groot onderhoud aan de voor-
stuwingsinstallatie. Nu was het 
alleen knippen en scheren, het 
schoonmaken en opnieuw schil-
deren, van het schip.
Op vrijdagmiddag ging het schip 
droog en werd het schoonge-
spoten. Op zaterdag is het schip 
voorzien van nieuwe zinkstuk-
ken, welke het schip bescher-
men tegen intering en voorzien 
van een primerlaag. Op zondag 
is het schip in de antifouling ge-
gaan. Het schilderen ging heel 
vlug door medewerking van de 
mensen van scheepshelling Van 
Laar in IJmuiden die de helling 
gratis voor het Zeekadetkorps 
ter beschikking stelde. Ook heb-
ben alle jonge zeekadetten hard 
meegewerkt om een dikke laag 
algen van de scheepsromp te 

verwijderen. Maandag zijn de 
laatste zaken gedaan en in de 
middag is het schip weer te wa-
ter gelaten. 
Vorige week zaterdag is er een 
proefvaart gemaakt naar Am-
sterdam. De Willem Beukelsz is 
nu helemaal klaar voor de in-
tocht van Sinterklaas  op zater-
dag 14 november. 
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Landschapsbeleidsplan
De gemeente Velsen stelt momenteel 
een Landschapsbeleidsplan op. Dit is 
een plan dat voor het gehele gemeen-
telijke gebied buiten de bebouwde 
kom(men) de gewenste toekomsti-
ge ontwikkeling schetst. Het Land-
schapsbeleidsplan is een nadere uit-
werking van de Structuurvisie Velsen 
2015 (vastgesteld in 2005) voor de 
thema’s landschap en natuur.

Velsen is een gemeente binnen de in-
vloedssfeer van de Randstad. De aanwe-
zigheid of nabijheid van grootschalige in-
dustrie, Schiphol, het Noordzeekanaal en 
de havens zijn overal voelbaar. Anderzijds 
bevinden zich binnen de gemeente gro-
te gebieden met hoge natuur- en land-
schapswaarden zoals de duinen of het re-
creatiegebied Spaarnwoude. Tussen deze 
gebieden is sprake van kwetsbare ‘groe-
ne’ zones die als verbinding van belang 
zijn. Dit alles is kenmerkend voor Velsen. 
Doel van het plan  is de karakteristieken 
van het Velsense landschap beter her-
kenbaar te maken en de structuur van 
groengebieden zodanig te versterken zo-
dat zij een robuust raamwerk kunnen vor-
men voor de ontwikkeling van het stede-
lijk gebied. Het behoud, de versterking en 
de ontwikkeling van deze structuur is van 

wezenlijk belang voor de kwaliteit en leef-
baarheid van onze gemeente. 

Het Landschapsbeleidsplan komt tot 
stand in samenspraak met een klank-
bordgroep waarin eigenaren en behe-
rende organisaties van groengebieden in 
Velsen deelnemen. Hier hebben alle par-
tijen voordeel bij. Van dit Landschapsbe-
leidsplan liggen momenteel de delen I: Vi-
sie en streefbeelden en II: Achtergronden 
ter visie. Het gedeelte Visie en streefbeel-
den wordt uitgewerkt naar een Uitvoe-
ringsplan (deel III).

Bent u benieuwd naar het plan en wilt 
u er eventueel op reageren, dan kunt u 
het inzien op het stadhuis (Dudokplein 1, 
IJmuiden), in de bibliotheek (Dudokplein 
16, IJmuiden) of in buurtcentrum De Mel 
(Wijkermeerweg 1, Velsen-Noord). Het 
ligt daar ter inzage tot en met 30 novem-
ber 2009. Daarnaast is het plan in te zien 
op de gemeentelijke website www.velsen.
nl onder het kopje Nieuws en Inspraak.

Op 10 november aanstaande wordt er op 
het stadhuis een inspraakavond geor-
ganiseerd van 19.30 tot 21.00 uur (inloop 
vanaf 19.15 uur). Een ieder is van harte 
welkom om hier aan deel te nemen.

Afschaffing gratis ID-kaart
De regeling van een gratis Nederland-
se identiteitskaart tot en met 14 jaar 
wordt met ingang van 1 januari 2010 
afgeschaft. Daarna kan er geen gra-
tis identiteitskaart meer worden aan-
gevraagd. Een gratis identiteitskaart 
aanvragen kan nog tot uiterlijk 31 de-
cember 2009.

Als je in de eerste acht weken van 
2010 veertien jaar wordt (dus jarig 
op of vóór 25 februari 2010), dan val 
je nog net binnen de regeling. Je kunt 
dan uiterlijk tot en met 31 december 
2009 een gratis identiteitskaart aan-
vragen.

Er zijn twee voorwaarden voor het aan-
vragen van een gratis kaart:

• Je moet in de gemeente van aan-
vraag zijn ingeschreven als inwoner.

• Je mag niet eerder een gratis Neder-
landse identiteitskaart op grond van 
deze regeling hebben ontvangen.

Verder zijn de normale regels voor het 
aanvragen van identiteitskaarten van 
toepassing. Let op: vraag de kaart op 
tijd aan. Eventuele spoedaanvragen 
kosten 41 extra en dat moet bij de 
aanvraag worden betaald. Kijk voor 
meer informatie op velsen.nl.

Fietsverlichtingsactie
op Velsense basisscholen
Veel kinderen op de Velsense ba-
sisscholen komen met de fiets naar 
school. Nu de dagen weer korter zijn 
is goede fietsverlichting zeer belang-
rijk wanneer je naar school gaat.

Niet alleen om goed te kunnen zien, 
maar vooral om gezien te worden. In het 
donker, maar ook bij slecht zicht over-
dag! Het ontbreken van goede fietsver-
lichting vergroot de kans op ongelukken 
met kinderen aanzienlijk. In voorgaan-
de jaren werden er regelmatig contro-

leacties uitgevoerd op scholen waarna, 
als dat nodig was, een advies werd ge-
geven om de verlichting in orde te ma-
ken. Dit jaar zal vanaf 3 november 2009 
de gemeente Velsen, in samenwerking 
met de politie, 22 scholen in Velsen be-
zoeken voor een controle. Vooraf we-
ten de kinderen niet dat deze contro-
le plaatsvindt. Als het mis is met de ver-
lichting krijgen de kinderen een brief 
mee voor hun ouders met het verzoek 
te zorgen voor degelijke verlichting. 
(foto: Reinder Weijdijk)

Tentoonstelling ‘Vrede is...’
Op 2 november heeft burgemeester Weerwind de tentoonstelling ‘Vrede is...’ geopend 
in de bibliotheek van Velsen. Hij dit samen met twee kinderen van de Sint Franciscus-
school door het uitrollen van een vlag. Daarna kreeg de burgemeester een rondleiding 
van de kinderen langs de tentoonstelling. Bij de foto’s staan teksten  waaruit blijkt hoe 
de kinderen van de Sint Franciscusschool over de vrede denken. Sommige houden dit 
dicht bij huis terwijl anderen over de landsgrenzen heen kijken naar de landen waar 
oorlog heerst. De tentoonstelling duurt nog tot 8 november.
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Regionale samenwerking 
maatschappelijke opvang
Het college van Velsen heeft op 27 
oktober 2009 de ‘Uitvoeringsnota 
Kompas Midden- en Zuid Kennemer-
land, Haarlemmermeer’ vastgesteld. 

Deze nota beschrijft de samenwerking 
tussen de gemeenten in Kennemerland 
en de centrumgemeente Haarlem om de 
opvang en onderdak van dak- en thuis-
lozen in de regio te verbeteren. Deze sa-
menwerking dient ter ondersteuning van 

de ambities die de centrumgemeente 
Haarlem geformuleerd heeft voor maat-
schappelijke opvang dak en thuislozen 
Kennemerland. In hoofdlijnen willen de 
gemeenten vermindering van het aan-
tal daklozen, de doorstroming naar een 
zo zelfstandig mogelijk bestaan bevorde-
ren, de kwaliteit van leven van de doel-
groep verbeteren en tot slot de overlast 
die deze groep met zich mee brengt ver-
minderen.

Verwijderen iepenopschot
Iepenopschot zijn uitlopers van ie-
pen die meestal omgezaagd moesten 
worden vanwege iepziekte. De wor-
tels blijven echter wel in leven zodat 
er weer nieuwe loten ontstaan. 

Doordat deze met elkaar vervlochten wor-
den kan een hele mat van iepen ontstaan 
waardoor andere bomen en gewassen 
verdrongen worden. Er staat hier en daar 
al een aardig ‘bos’ dat de omliggende be-
planting verdrukt met als gevolg dat deze 
beplanting doodgaat.

Om op verschillende plaatsen de oor-
spronkelijke beplanting in Zeewijk te her-
stellen gaat de gemeente het iepenop-
schot verwijderen en waar nodig nieuwe 
beplanting aanbrengen. Vanaf half no-
vember wordt de iepenopschot verwij-
derd op de volgende plaatsen:

• In het Duinpark aan de kant van de 
Orionweg.

• Aan de Orionweg  tussen de school en 
de busremise

• Achter de 12 hoogflat aan de Orionweg
• Aan de Scheiberglaan achter de nieuwe

woningen aan de kant van de speeltuin.

Allerzielen Alom gevierd
Allerzielen Alom herneemt een oude traditie om een eigentijds ritueel te creëren dat het 
mysterie van de dood hanteerbaar maakt. De doden niet verzwijgen maar vieren om wie 
ze geweest zijn en wat ze nog te vertellen hebben. Wethouder Baerveldt opende op 28 
oktober deze herdenking met het oplaten van een witte ballon. Begraafplaats De Biezen 
was omgetoverd tot gastvrije ontmoetingsplek met schoonheid, licht en ruimte. Niet de 
rouw maar het vieren van het ‘geleefde leven’ stond daarbij op de voorgrond. Kunste-
naars en medewerkers van de werkgroep ontwierpen collectieve gedenkplekken zodat 
tijdens deze avond alle bezoekers hun doden konden vieren, ongeacht waar zij begra-
ven of gecremeerd zijn. (foto: Reinder Weidijk)
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Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de recep-
tie van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op don-
derdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen 
en voor inzage van ter visie gelegde stukken.

Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop

Vergunning en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

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

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 72 00 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
-  bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en 

ruiterpaden
-  straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de 

erfgrens t/m het hoofdriool)

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straat-
kolken, 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 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en 
di, do 14.00 - 15.00 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 WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m 
vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, Kennemerhof 
1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00 
uur en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het WMO-loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing 

en urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)



M E D E D E L I N G E N
Colofon: Stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 5 november 2009

van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

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

ONTWERPWIJZIGINGSPLAN 
GIJZENVELTPLANTSOEN, LOCATIE 
MAASPLANTSOEN 

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij 
voornemens zijn om het wijzigingsplan Gijzenvelt-
plantsoen, locatie Maasplantsoen, vast te stellen.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op de 
realisatie van een wegverbinding tussen de 
Heerenduinweg en de Lange Nieuwstraat, via het 
Maasplantsoen. In het huidige bestemmingsplan 
'Stadspark' is hiertoe een wijzigingsbevoegdheid opge-
nomen. Het college van Burgemeester en Wethouders 
is bevoegd voor dit afzonderlijke gedeelte van het 
bestemmingsplan de bestemming te wijzigen, op het 
moment dat er concrete plannen bestaan voor het 
realiseren van deze verbindingsweg. Dit is nu aan de orde. 
Het ontwerpwijzigingsplan betreft een planologische 
regeling om dit mogelijk te maken.

Het ontwerpwijzigingsplan ligt, met bijbehorende 
stukken, op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet 
bestuursrecht, met ingang van 6 november 2009, 
gedurende zes weken voor eenieder ter visie bij de 
receptie van het stadhuis aan het Dudokplein 1 te 
IJmuiden. Tijdens werkdagen kunnen belangstellenden 
het plan inzien van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 tot 20.00 uur. Tevens is het plan in te 
zien bij de centrale bibliotheek te IJmuiden, tijdens de 
gebruikelijke openingstijden. Inzage is ook mogelijk 
via de website van de gemeente: www.velsen.nl. 
Gedurende de termijn dat het plan ter visie ligt, kunnen 
belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze kenbaar 
maken. De zienswijzen dienen te worden gericht aan 
het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder vermel-
ding van ‘Zienswijze ontwerpwijzigingsplan 
Gijzenveltplantsoen’.

KAPVERGUNNINGEN 

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

straat en huisnummer aantal en soort 
Rijk de Waalweg ong. 3 populieren 
(bomen mogen worden gekapt omdat de vitaliteit 
sterk is teruggelopen) 
Saturnusstraat t.o. huisnummer 67 1 iep 
(boom mag gekapt worden omdat de vitaliteit sterk is 
teruggelopen) 
Meervlietstraat 71 1 beuk 
(boom is dood en mag direct worden gekapt) 
Le Mairestraat 5 1 wilg 
Maasstraat 15 1 berk 
(boom is dood) 
Van den Vondellaan ong. 3 elzen 
(bomen naast en achter het ijspaleis mogen worden 
gekapt omdat de vitaliteit sterk is teruggelopen) 

Dagtekening van deze kapvergunningen is 
3 november 2009.

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

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij 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, tele-
foon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl

Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veilig-

heid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, 
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie, 
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot 
burgemeester Franc Weerwind

Voor vragen over: 
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, 

Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum 
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich 
wenden tot wethouder AnneMieke Korf 

- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot 
wethouder Karel Ockeloen

- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, 
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare 
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, 
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken 
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, 
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot 
wethouder Arjen Verkaik

- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid 
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project 
Kustvisie, Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden 
tot wethouder Annette Baerveldt

- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wel-
zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

Indeling wijkwethouders:  
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk 
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid 
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid 

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

VERKEERSMAATREGEL 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 

- fietsstroken aan te leggen door middel van het aan-
brengen van rode asfaltverharding met daarop het 
fietssymbool zoals bedoeld in artikel 1n van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op:
- het gedeelte van de Middenduinerweg tussen 

de kruising met de Wijnoldy Daniëlslaan en de 
kruising met de Velserhooftlaan;

- het gedeelte van de Middenduinerweg tussen 
de kruising met de Wijnoldy Daniëlslaan en de 
kruising met de spoorweg, aan de zuidzijde; 

- de huidige voorrangssituatie op de kruising Midden-
duinerweg-Wijnoldy Daniëlslaan/Santpoortse Dreef 
in te trekken door middel van het verwijderen van 
haaientanden op het wegdek zoals bedoeld 
in artikel 80 en het verwijderen van borden B1 en 
B6 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990;

- een rotonde aan te leggen met als toeleidende 
wegen de Middenduinerweg, de Wijnoldy 
Daniëlslaan en de Santpoortse Dreef, waarbij het 
verkeer op de toeleidende wegen voorrang dient 
te verlenen aan het verkeer op de rotonde door 
middel van het aanbrengen van haaientanden op 
het wegdek zoals bedoeld in artikel 80 en het 
plaatsen van borden B6 en D1 zoals bedoeld in 
bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990;

- een voetgangersoversteekplaats aan te leggen 
op de vier toeleidende wegen ter plaatse van de 
aantakking op de rotonde door middel van het 
aanbrengen van strepen op het wegdek zoals 
bedoeld in artikel 49.2 van het Reglement verkeers-
regels en verkeerstekens 1990. 

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

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

VERKEERSMAATREGEL 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 

- een veilige oversteek te creëren door middel van het 
plaatsen van zebramarkering op de Vromaadweg te 
Velserbroek tussen de daar liggende rotonde en de 
bushalte (in de nabijheid van het Polderhuis), zoals 
bedoeld in het tweede lid van artikel 49 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 
en het plaatsen van een verkeersbord L02 aan weers-
zijden van de zebramarkering.

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

VERKEERSMAATREGEL 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 

- op het kruispunt Pontweg-Noordersluisweg-
Concordiastraat de voorrang te wijzigen en daarmee 
de in verkeersbesluit 08.019 aangewezen voorrangs-
situatie in te trekken, op zodanige wijze dat het 
verkeer op de Noordersluisweg-Concordiastraat 
voorrang dient te verlenen aan het verkeer op de 
Pontweg, door middel van het verplaatsen van de 
haaientanden op het wegdek zoals bedoeld in artikel 
80 en het verplaatsen van de borden B1 en B6 
zoals bedoeld in het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990. 

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



IJmuidense
gewond na 
aanrijding
Haarlem - Een 56-jarige vrouw 
uit IJmuiden is maandag gewond 
geraakt bij een aanrijding op de 
Laan van Decima in Haarlem. De 
vrouw reed op haar bromfiets 
over het fietspad en werd aan-
gereden door een bromfiets be-
stuurd door een man. Door de 
aanrijding kwam de vrouw ten 
val en raakte daarbij gewond. 
De man op de bromfiets kwam 
nog even terug om bij de vrouw 
te kijken en reed toen weg. De 
vrouw is voor behandeling naar 
een ziekenhuis gebracht. De po-
litie stelt een onderzoek in naar 
de veroorzaker van de aanrij-
ding. De man heeft op de plaats 
van de aanrijding een tas achter-
gelaten met wat rommel. Moge-
lijk dat aan de hand hiervan kan 
worden vastgesteld wie hij is.

‘Feest gaat uitverkopen’
Laatste tickets
voor 2Generations
Velsen-Zuid – De laatste 
2Generations van dit jaar, 
aanstaande zaterdag in 
SnowPlanet, belooft weer 
een knallende editie te wor-
den.

Er zijn nog maar enkele tickets 
verkrijgbaar voor het feest van 
de regio, met deze keer beken-
de artiesten zoals George Baker 
en Gregor Salto. 
De organisatie van 2Genera-
tions verwacht dat ook deze edi-
tie weer gaat uitverkopen, zeker 
getuige de grote belangstelling 
die op dit in de laatste week 
wordt getoond. Tickets zijn te 
bestellen via www.2generations.
nl. en via de vaste voorverkoop-

adressen die ook op deze web-
site te vinden zijn. Naast George 
Baker en Gregor Salto is er on-
der andere een optreden van de 
band Streetbeats, met de lek-
kerste dansbare hits van vroe-
ger tot nu. De meidengroep Stijl 
Achterover uit Velsen zal na een 
spetterend optreden in Haarlem 
ook in SnowPlanet een feestje 
bouwen.
Boven is het dj-duo Tim en 
Faab weer van de partij met hun 
danceclassics en 70’s dans-
vloer. In de Rudy’s staat de vas-
te feestformatie van de Horeca-
Spoilers, daarnaast zullen ook 
Good Old Dave, Friso, DJ’s Bert, 
Jan Klinkenberg en Gert Snert 
nog hun kunsten vertonen.

PBS Accountancy nieuwe 
sponsor Akrides Dames 2
IJmuiden - VBC Akrides Dames 2 is helemaal in het nieuw gesto-
ken door PBS Accountancy uit Haarlem-Noord. De dames staan op 
de tweede plaats in de competitie. (foto: Esther van Duijn)

Voor eventuele informatie over bovenstaande kap-
vergunningen kunt u contact opnemen met het meld-
punt Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER 

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
BP-190-2009  Amsterdamseweg 25 te Velsen-Zuid; het 

plaatsen van tijdelijke huisvesting 
BP-191-2009  Oostlaan ong. te Velserbroek; het plaatsen

van modulaire geluidsschermen 
BP-192-2009  Amsterdamseweg 81 te Velsen-Zuid; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw (zijgevel begane grond 
en 1e verdieping) 

BP-193-2009  Oude Pontweg 187 te Velsen-Zuid; het 
plaatsen van een woonwagen 

BP-194-2009  Kennemerlaan 38 te IJmuiden; het plaatsen
van een schutting op de 1e verdieping 
van een bar/restaurant 

BP-195-2009  J. Bijhouwersstraat 30 te Velserbroek; 
het veranderen en vergroten van 5 
woningen met een dakopbouw 

BP-196-2009  Lindenstraat 27 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van de 2e verdieping
van een woning 

BP-197-2009  Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; 
het plaatsen van een huurtent (4J) 
(tijdelijk)

BP-198-2009  Rooswijkweg 216 te Velsen-Noord; het 
veranderen van een bedrijfsgebouw 

BP-199-2009  Frogerstraat 14 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van een 
bedrijfsloods d.m.v. een opbouw 

BP-200-2009  Olieweg 6 te Velsen-Noord; het plaatsen 
van een ketenpark (tijdelijk)

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

BOUWAANVRAAG FASE 1 

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
B1-13-2009 Minister Lelylaan 6 te Velsen-Zuid; het ver-
anderen en vergroten van een woning 

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 

ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden). 

BOUWAANVRAAG LICHT 

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
BL-205-2009 Ladderbeekstraat 192 te Velsen-Noord; 
het oprichten van een berging 

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

WELSTANDSVERGADERINGEN 

Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd 
aan de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare 
welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 12 
november 2009. 
BL-187-2009  Sparrenstraat 13 te IJmuiden; het ver-

anderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw 

BL-198-2009  Frans Netscherlaan 15 te Santpoort-
Noord; het veranderen en vergroten van 
een dakkapel (voorgevel) 

BL-201-2009  Frans Netscherlaan 17 te Santpoort-
Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw (achterzijde) 

BL-205-2009  Ladderbeekstraat 192 te Velsen-Noord; 
het oprichten van een berging 

BP-182-2009  Lange Nieuwstraat 789 te IJmuiden; 
het veranderen van een winkel en 
bovenwoning

BP-191-2009  Oostlaan ong. te Velserbroek; het plaatsen
van modulaire geluidsschermen 

BP-192-2009  Amsterdamseweg 81 te Velsen-Zuid; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw (zijgevel begane grond 
en 1e verdieping) 

BP-194-2009  Kennemerlaan 38 te IJmuiden; het plaatsen
van een schutting op de 1e verdieping 
van een bar/restaurant 

BP-195-2009  J. Bijhouwersstraat 30 te Velserbroek; 
het veranderen en vergroten van 5 
woningen met een dakopbouw 

BP-196-2009  Lindenstraat 27 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van de 2e verdieping 
van een woning 

BP-198-2009  Rooswijkweg 216 te Velsen-Noord; het 
veranderen van een bedrijfsgebouw 

BP-199-2009  Frogerstraat 14 te IJmuiden; het veranderen
en vergroten van een bedrijfsloods d.m.v. 
een opbouw 

Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de web-
site van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke 
mededelingen op www.velsen.nl, waarop alle recente 
informatie wordt bijgewerkt. 

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse onthef-
fing op grond van de Wro te verlenen voor: 
PS-34-2009  Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-

Zuid; verzoek wijzigen van de gebruiks-
bestemming (uitbreiden horeca) 

   
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 6 november t/m 17 december 
2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. 

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro) 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:
BL-23-2009  Kastanjestraat 42 te IJmuiden; het ver-

anderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw 

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

M E D E D E L I N G E N
Colofon: Stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 5 november 2009


