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Drama schokt Velsen
IJmuiden - In Velsen is ge-
schokt gereageerd op het 
drama waarbij vorige week 
twee jonge mensen om het 
leven kwamen. Vrijdagavond 
stak een 21-jarige IJmuide-
naar zijn 19-jarige vriendin 
neer in een antikraakwoning 
aan de Lange Nieuwstraat 
en pleegde vervolgens zelf-
moord.

De eerste melding kwam rond 
17.10 uur bij de politie binnen. 
De eerste agenten die arriveer-
den troffen de 19-jarige vrouw 
badend in het bloed aan. Het 
slachtoffer had zelf haar moe-
der nog gebeld dat ze tijdens 
een ruzie gewond was geraakt. 
De dader, een 21-jarige man uit 
IJmuiden, was op de vlucht ge-
slagen. Hij pleegde omstreeks 
19.00 uur zelfmoord door van de 
12-hoogflat aan de Schiplaan te 
springen. De man, die terecht 
kwam in een speeltuintje, was 
op slag dood.

De recherche heeft uitgebreid 
onderzoek verricht in de woning 
aan de Lange Nieuwstraat. Het 
onderzoek werd gecoördineerd 
vanuit een speciale container 
van de forensische opsporing, 
die vrijdagavond voor de wo-
ning werd geplaatst (foto). Uit 
het onderzoek is volgens de po-

litie vast komen te staan dan de 
21-jarige man verantwoorde-
lijk is voor de dood van de jon-
ge vrouw.
Over het motief van de moord 
zijn door de politie geen nadere 
mededelingen gedaan. De man 
en de vrouw hadden een relatie. 
(foto: Michel van Bergen)

Asfalt in één dag vernieuwd
IJmuiden - Wegenbouwer BAM heeft maandag in minder dan 18 uur de afsaltlaag van de Lange 
Nieuwstraat vernieuwd. Het gaat om het weggedeelte tussen het Marktplein en rotonde bij de Planeten-
weg, een stuk van ruim 600 meter. Door de strenge vorst van eerder dit jaar was het asfalt in een zeer 
slechte staat. Het verkeer werd omgeleid. Dit leverde geen grote problemen op omdat de omleidings-
route duidelijk was aangegeven. Bewoners van de Lange Nieuwstraat en fietsers konden gebruik ma-
ken van de ventweg. (foto: Friso Huizinga)
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Hangjongeren bekeurd
Santpoort-Noord - Het Korps 
landelijke politiediensten (KLPD) 
heeft op station Santpoort-
Noord opgetreden tegen jon-
geren die daar regelmatig voor 
overlast zorgen. Tijdens de acties 
zijn 32 bekeuringen uitgedeeld.
Aan de acties deden agenten 
van de Spoorwegpolitie van het 
KLPD in uniform en in burger 
mee. De bekeuringen op station 
Santpoort-Noord zijn uitgedeeld 
aan jongeren die zich onder 
meer schuldig maakten aan het 

plegen van vernielingen, open-
lijke geweldpleging en wildplas-
sen. De jongeren in de leeftijd 
van 13 tot 16 jaar vielen daar-
naast treinreizigers in de voet-
gangerstunnel lastig en liepen 
op het spoor hetgeen natuurlijk 
extreem gevaarlijk is.
Ook in de komende weken zal 
de Spoorwegpolitie dergelijke 
acties houden waarbij jongeren 
worden aangepakt die overlast 
veroorzaken of zich zonder doel 
in of bij het station ophouden.
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-
5378284.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

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

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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Proeven aan techniek
Regio - Afgelopen donderdag-
ochtend viel Jaap Bond, ge-
deputeerde van de provin-
cie Noord-Holland en voorzit-
ter van IJmond Veelzijdig, de 
eer ten deel om het tweedaag-
se techniekevenement PET-
IJmond, dat dit jaar voor de vier-
de maal georganiseerd werd, 
te openen. Ook maakte hij be-
kend welke scholen die aan de 
prijsvraag ‘Hoe verplaatsen we 
ons in 2050’ hadden deelgeno-
men, zich tot de prijswinnaars 
mochten rekenen. De Parnassi-
aschool uit Santpoort-Noord en 
de basisscholen De Klipper en 
Het Kompas waren de gelukki-
gen en kunnen zich verheugen 
op een uitje naar NEMO in Am-
sterdam. 
PET-IJmond wordt georgani-
seerd voor kinderen van groep 
8 van de basisschool waarbij zij 
in de gelegenheid worden ge-
steld om praktisch met techniek 
aan de slag te gaan. In samen-
werking met brancheorganisa-
ties, lokale bedrijven en oplei-
dingsinstituten was een grote 
verscheidenheid aan activiteiten 
opgezet. Hierbij konden de kin-
deren op elk niveau zien en be-
leven hoe leuk techniek eigen-

lijk is, bijvoorbeeld in de bouw, 
chemie, metaal, installatiewerk 
en maritieme zaken. Jaap Bond 
benadrukte in zijn openingstoe-
spraak nog eens dat de tech-
nische sector van cruciaal be-
lang is voor de economie. En 
het is niet alleen de handjes ge-
bruiken en daadwerkelijk din-
gen aansluiten, maar ook meer 
nadenken over techniek bij het 
ontwerpen van dingen ach-
ter de computer of het analyse-
ren van chemische reacties, al-
dus Bond. Kiezen voor techniek 
gaat niet alleen via het vmbo of 
de ‘Technische mavo’, maar initi-
atieven als het vakcollege en het 
technasium maken het binnen 
de IJmond mogelijk om vroeg 
voor vakmanschap te kiezen of 
op havo- vwoniveau verder te 
gaan met techniek. Dat de ba-
sisscholen in de IJmond in tech-
niek zijn geïnteresseerd is dui-
delijk gebleken uit het grote 
aantal aanmeldingen, ruim 1400 
leerlingen. En dat is belangrijk 
voor de toekomst van een ge-
bied met veel technisch geori-
enteerde bedrijvigheid in de 
IJmond-regio. Meer informatie 
is te vinden op www.pet-ijmond.
nl (Joop Waijenberg)

Pieper Miep in productie
IJmuiden - Zaterdag hebben 
we allemaal bij SBS6 kun-
nen zien dat IJmuidenaar Dirk 
Buis met zijn Pieper Miep-
set als derde eindigde bij Het 
Beste Idee van Nederland. Het 
scheelde maar een paar hon-
derd SMS-jes of hij was eer-
ste geworden.

Bitter is de inventieve IJmui-
denaar er niet onder. Voor de 
live uitzending wist hij al dat 
zijn aardappelschilset, de Pie-
per Miep, in productie zou wor-
den genomen. De hoofdprijs van 
25.000 euro liep hij echter wel 
mis. De winnaar werd Desmond 
met zijn vluchtdeur.
Dat Dirk derde zou worden, had 
hij niet verwacht. Bij het begin 
van de uitzending stond hij nog 
onderaan. Deze uitzending mocht 
het publiek bepalen wie het beste 
idee had van acht finalisten. Tij-
dens de uitzending schoot Dirk 
met de Pieper Miepset ineens 
omhoog en uiteindelijk werd hij 

derde met 16 procent van de 
stemmen. Albert Heijn gaat zeven 
producten, waaronder de Pieper 
Miepset, samen met Stichting 
Het Beste Idee van Nederland 
ontwikkelen. De Pieper Miepset 
is het enige product dat gepaten-
teerd werd. Dat komt omdat som-
mige producten nog verder ont-
wikkeld moeten worden.
Dirk deed het erg goed op te-
levisie. Hij presenteerde in ver-
schillende voorrondes de Pieper 
Miepset met Guzz, een buiten-
aards wezentje, dat hij ook zelf 
maakte. Het hele verhaal erom 
heen verzon hij ook. 
Dirk heeft inmiddels alweer een 
nieuw product voor Het Bes-
te Idee 2011. Wat dat is houdt 
hij wijselijk voor zich. Wel wil hij 
kwijt dat dit idee nog beter is dan 
de Pieper Miepset. En ook is hij al 
halverwege met een verhaal om 
dit product te presenteren. We 
zijn heel benieuwd, want Dirk laat 
zeker weer van zich horen. (Ka-
rin Dekkers)
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Workshop digitale natuurfo-
tografie in bezoekerscentrum 
De Zandwaaier in Overveen. Om 
09.15 uur Ontvangst met koffie/
thee. 17.00 uur einde program-
ma. Reserveren via nielskooy-
man@planet.nl of 06-50588700.
Indoor FNRS-wedstrijden bij 
Manege De Groene Heuvel in 
Spaarnwoude.
Jozef, wie weet hoe God werkt 
in de Noroderkerk, Dijckmans-
straat 2 in Velsen-Noord. Aan-
vang 10.00 uur.
Lezing door ds. Katrijne Beze-
mer in De Kapel, Potgieterweg 4 
Bloemendaal. Thema Gnosis en 
persoonlijke ontwikkeling. Aan-
vang 10.30 uur. Toegang gratis.
Koffieconcert Velser Gemeen-
schap. Fidelishof om 12.00 uur. 
Zie ook www.develsergemeen-
schap.nl.
Koffieconert met Popkoor 
Swingstation en Nortada in Vil-
la Westend, Westbroekerplas in 
Velserbroek. Aanvang 12.00 uur.
ZoMiPo in De Brulboei, Kanaal-
straat 166 IJmuiden. Aanvang 
13.30 uur.
Jubileumconcert van 40-jarig 
Doopsgezind koor IJmond in de 
Doopsgezinde kerk, Meerplein, 
Meerstraat 62 in Beverwijk. Aan-
vang 13.30 uur. Toegang gratis.
Najaars wijnproeverij bij Slij-
terij & Wijnhiuis Zeewijck in het 
Holiday Inn IJmuiden Seport 
Beach Hotel. Van 14.00 tot 18.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Cees Brandt met 
‘Vakantie’ voor kinderen vanaf 
3 jaar. Aanvang 14.30 uur. Om 
16.30 uur cd-presentatie Boules 
Blues Band in Foyerconcert. Toe-
gang gratis.
Ludwig van Beethoven in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Als de Brandweer in De Halve 
Maan, Hagelingerweg in Sant-
poort-Noord. Aanvang17.00 uur.
Concert in Het Kruispunt, Zon 
Bastion 3 Velserbroek. Aanvang 
19.30 uur.

Dinsdag 16 november
 

Verkoop Handwerkclub Vel-
serhooft in de recreatiezaal van 
Velserhooft. Van 13.30 tot 16.00 
uur.
Algemene ledenvergadering 
Velsen Lokaal in Oma’s Kamer, 
Driehuizerkerkweg in Driehuis. 
Aanvang 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘A Single Man’. 
20.30 uur.

Woensdag 17 november

Voetspecialist bij Leemans 
Schoenen aan de Lange Nieuw-
straat. Info: 0255-511117.
Smakelijke spelltjes zoals: Wie 
is de snelste koekhapper, hoe-
veel plaatjes van de eet-memo-
rie onthoud jij? Van 13.30 tot 
16.30 in bibliotheek Velsen en 
van 14.00 tot 16.00 in bibliotheek 
Velserbroek.
Workshop ‘van Koe tot Cakeje’ 

bij informatieboerderij Zorgvrij, 
Genieweg in Velsen-Zuid. Van 
13.30 tot 16.00 uur. Kostn 7,50. 
Workshop is voor kinderen van 7 
t/m 10 jaar.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Toneelgroep Maas-
tricht speelt ‘De opgaande Zon’. 
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 18 november

Cadeaumarkt in Verpleeghuis 
Velserduin in Driehuis. Van 10.30 
tot 16.00 uur.
Bingo bij Het Terras, Roos en 
Beeklaan 2 Santpoort-Noord. 
Aanvang 13.00 uur.
Verkoop Rode Kruis bij W.F. 
Visserhuis, Houtmanstraat 
IJmuiden. Van 10.00 tot 13.30 
uur.
Openbare informatieavond 
over het Nationaal Park Zuid 
Kennemerland in Bezoekerscen-
trum De Zandwaaier, Zeeweg in 
Overveen. Inlop vanaf 20.00 uur. 
Gratis toegang.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Life During War-
time’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Lucky Fonz & De Fel-
le Kleuren. 20.30 uur. Toegang 
10,-. 24.00-04.00 LOS!. Toegang 
5,- vanaf 18 jaar. Studenten gra-
tis. Café: Aftershow Lucky Fonz. 
22.30 uur. Toegang gratis.

Donderdag 11 november

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Dansclick 9. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Brown Hill. 20.30 
uur. Toegang 12,-. Café: Cut in 
the Hill Gang. 22.30 uur. Toe-
gang gratis. Kleine zaal: LOS!. 
24.00-04.00 uur. Toegang 5,- 
vanaf 18 jaar, gratis voor stu-
denten.

Vrijdag 12 november
Actieweek tegen de Apart-
heidsmuur. De Karavaan staat 
van 12.30 tot 13.30 uur op Plein 
1945.
Klarinet en piano in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘A Single 
Man’. 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Rob Acda Award. 
20.00 uur. Toegang 5,-. Café: 
Agent Side Grinder. 21.30 uur. 
Toegang gratis. Van 24.00-03.00 
uur Bomb Diggy Crew. Toegang 
grats.

Zaterdag 13 november
Cadeau- en kerstmarkt in het 
Fidelishof IJmuiden. Toegang 
gratis.
Bazaar in de Dorpskerk, Burg. 
Enschedelaan Santpoort-Noord. 
Aanvang 10.00 uur.
Kraai Kraai jeu de boules-
toernooi bij PUIJ, Heerenduin-
weg in IJmuiden. Aanvang 10.30 
uur.
‘Om te zingen naar de kerk’, 
in de ichthuskerk, Snelliusstraat 
40 in IJmuiden. Aanvang 19.30 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Bunckerrock. 
Aanvang 20.00 uur.
Optreden The Relic in de Zee-
wegbar, Zeeweg IJmuiden. Aan-
vang 21.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: The Ex. 20.30 uur. 
Toegang 10,-. Dommelsch zaal: 
Superstijl. 23.00-04.00 uur. Toe-
gang 10,- vanaf 18 jaar. Kleine 
zaal: Electric Trash: South Cen-
tral. 23.00-04.00 uur. Toegang 
10,- vanaf 18 jaar. Café: Acid 
Baby Jesus. 22.30 uur. Toegang 
gratis.

Zondag 14 november

Film ‘A Single Man’
in het Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 12 en dins-
dag 16 november om 20.30 uur 
draait het Witte Theater aan de 
Kanaalstraat 257 de film ‘A Sin-
gle Man’.
Los Angeles, 1962. George Fal-
coner, universitair docent, is in 
diepe rouw gedompeld nadat 
zijn partner Jim bij een auto-on-
geluk om het leven is gekomen. 
George isoleert zich van de bui-
tenwereld en houdt krampach-
tig vast aan herinneringen aan 
zijn grote liefde. Op een dag be-
sluit hij een eind aan zijn leven 
te maken. Terwijl hij zijn einde 
tot in detail voorbereidt ziet Ge-
orge zich voor het laatst voor 
een aantal min of meer dage-

lijkse beslommeringen geplaatst. 
Een collega wil de Cubaanse ra-
ketcrisis met hem bespreken, 
een jonge student komt duide-
lijk voor meer dan alleen een ge-
sprek over literatuur en dan is er 
nog zijn beste vriendin Charley. 
Deze upper class huisvrouw kan 
maar niet accepteren dat hij 
geen geschikte huwelijkskan-
didaat voor haar is. Uiteindelijk 
doen deze mensen George be-
seffen dat doodgaan altijd nog 
kan.
Regiedebuut van modeontwer-
per Tom Ford, die naam maakte 
als creatief directeur van Gucci. 
Met onder andere Colin Firth en 
Julianne Moore.

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘a single man’ op 12 en 16

november 2010 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Derde IJmond 
Bridgedrive lekker druk
IJmuiden - Zondagmiddag 
was het een gezellige druk-
te bij de Maritieme Academie 
aan de Kanaalstraat in IJmui-
den. Buiten reden de mountain-
bikers voorbij voor de strandrit 
van Hoek van Holland naar Den 
Helder. De 160 bridgers, allen 
lid van een van de acht brid-
geverenigingen in Velsen, ver-
zamelden zich om mee te doen 
aan de derde IJmond bridge-
drive. 
Nadat de biedafspraken waren 
doorgenomen ging de drive van 
start. Achtentwintig spellen met 
prachtige contracten die helaas 
niet altijd werden geboden of 
gehaald. Tijdens het spelen was 
het muisstil en zag je de con-
centratie op de gezichten. Het 
werd een gezellige middag 
met sportief gezien veel ups en 
downs. 
Over de ups werd nog veel na-
gepraat, de downs werden snel 

vergeten. De spelers waren in 4 
lijnen ingedeeld. Omdat in alle 
lijnen dezelfde spellen werden 
gespeeld kon er uiteindelijk één 
paar als overall winnaar worden 
uitgeroepen.  
Aan het eind van de middag 
werd de felbegeerde wisselbe-
ker uitgereikt aan Lea Roodnat 
en Simon Voet, het paar met de 
hoogste score (64,00%) en dus 
de bridgekampioenen van Vel-
sen 2010.
De IJmond bridgedrive werd 
net als vorig jaar georganiseerd 
door enkele enthousiaste le-
den van de verschillende brid-
geverenigingen. De drive is me-
de mogelijk doordat het NOVA 
college de zaal elk jaar gratis 
beschikbaar stelt. De volgende 
IJmond-bridgedrive wordt ge-
houden op 6 november 2011. 
Alle uitslagen en meer infor-
matie op www.ijmond-bridge-
drive.nl.

Velsen-Zuid - De koeien van 
Informatieboerderij Zorgvrij in 
Spaarnwoude staan weer op 
stal. Daarom kan in november 
en december iedere woensdag-
middag een leuke koeienkop van 
papier worden geknutseld. Het 
knutselen kan tussen 13.30 en 
15.30 uur en kost 1,50 euro. Zie 
ook www.spaarnwoude.nl.

Koeienkop 
knutselen op 
Zorgvrij

Regio - Zondag omstreeks 01.35 
uur hielden politieagenten drie 
IJmuidenaren aan op het Lo-
rentzplein in Haarlem. De man-
nen van 19 en 20 jaar oud, wor-
den ervan verdacht kort daarvoor 
om onbekende reden een 16-ja-
rige Heemstedenaar te hebben 
mishandeld nabij een horecage-
legenheid aan de Wagenweg. Zij 
zijn voor nader onderzoek inge-
sloten, er wordt proces-verbaal 
tegen hen opgemaakt.

Openlijk 
geweld

Schoenpakketje 
maken
Velsen-Zuid - Maak een pak-
ketje met lekkers voor het paard 
van Sinterklaas. Dat kan op 
Zorgvrij op woensdagmiddag 17 
en 24 november en op 1 decem-
ber tussen 13.30 en 15.30 uur. 
Zie ook www.spaarnwoude.nl.
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Loopbaancoach, dat werkt
Hoeveel mensen kent u die flui-
tend gaan werken en energiek 
weer thuis komen? Veel mensen 
gaan chagrijnig naar hun baan 
en komen afgepeigerd thuis. En 
ze zijn blij als de werkweek erop 
zit. Bij de koffieautomaat, thuis 
en in het café klagen ze over 
hun baas en collega’s. Vaak zoe-
ken ze ander werk. Maar dan 
blijkt al vlug dat het gras aan de 
overkant alleen maar groener 
lijkt, en dat dezelfde ergernis-
sen de kop op steken. Sollicite-
ren is natuurlijk prima, maar pro-
beer eerst verbetering in uw hui-
dige baan te bereiken. Hier vol-
gen vier tips om te werken aan 
groter werkplezier.
Ten eerste heeft u waarschijn-
lijk collega’s die ook ontevreden 
zijn. Vorm met hen een alliantie. 
Spreek af om samen een klacht 
of een vraag op tafel te leggen 
bij de leiding. U staat dan ster-
ker en kunt niet in de hoek gezet 
worden als “die ene zeurpiet”.
Ten tweede kunt u uw vraag of 
klacht het beste verbinden met 
de officiële doelen van de orga-
nisatie, zoals efficiency of klant-
tevredenheid. Bijvoorbeeld: “Hoe 
kunnen we efficiënt werken 
met die haperende software?” 
Of: “Hoe kunnen we onze klan-
ten tevreden stellen als de werk-
plaats onze vragen niet beant-
woordt?”
Ten derde moet u concrete en 
specifieke zaken aan de orde 

stellen. Bijvoorbeeld drie con-
crete opdrachten waarbij telkens 
dezelfde zaken fout liepen. Hier-
over kan namelijk beter gedis-
cussieerd worden dan over alge-
mene opmerkingen.
Ten vierde kunt u een klacht of 
vraag het beste in een officieel 
werkoverleg naar voren brengen. 
Collega’s kunnen u dan bijval-
len en er opmerkingen aan toe-
voegen. Het komt in de notulen, 
en u kunt er in de volgende bij-
eenkomst op terug komen. Vindt 
u dit alles lastig? U bent niet de 
enige, en wij hebben een groep 
om dit te oefenen.

Volgende keer: het ligt aan de 
ander!

Han van Kleef
loopbaanbegeleidingijmond.nl

Sinterklaas en
de lichtjesparade
Na een heerlijke zomer in het 
altijd zonnige Spanje, zitten al-
le zwarte pieten gezellig bij de 
open haard die heerlijk brand. 
De herfst is begonnen en bui-
ten is het best wel koud, zelfs in 
Spanje.
Als de hoofdpiet binnen komt 
gaat hij er eens lekker bij zit-
ten en wendt zich tot alle pie-
ten. ,,Mijn beste pieten over een 
paar weken gaan we weer naar 
al die lieve kindertjes in IJmui-
den.” ,,Ja, hoi”, roepen alle pie-
ten en kijken hem blij aan. ,,Dit 
jaar wil ik eens een heel andere 
intocht. Iets echt spectaculairs, 
iets wat we nog nooit gedaan 
hebben.” Alle pieten zitten nu 
op het puntje van hun stoel en 
klimpiet glijdt er zelfs pasdoes 
af, waar alle andere weer erg 
van schrikken. ,,Het lijkt me nu 
eens leuk om iets te doen waar 
die Hollanders allemaal gek op 
zijn. Waar de kinderen nog blijer 
van worden. Maar er schiet me 
echt niets te binnen en daarom 
heb ik deze keer jullie hulp no-
dig.” De pieten kijken elkaar ver-
baast aan en het wordt dood-
stil in de grote kamer. Totdat een 
van de verkenpieten zijn vin-
ger opsteekt en zegt: ,,Ik weet 
wat de kinderen heel erg leuk 
vinden. Elk jaar als ik al in Ne-
derland ben, is er enkele dagen 
voor de intocht altijd een avond 
waar de kinderen met lichtjes 
langs de deuren gaan en lied-
jes zingen voor de mensen. Sint 
Maarten noemen zij dat.  Het is 
dan super gezellig in de straten 
en zie ik net als bij de intocht al-
leen maar blije gezichtjes.”
De hoofdpiet kijkt hem pein-
zend aan. ,,Maar wij komen 
overdag aan en dan is het nog 
licht.” Ja, daar had verkenpiet 
nog niet aangedacht. ,,O, maar 
dat is geen probleem hoor”, zegt 

de machinistpiet. ,,Dan varen we 
gewoon een stukje om en wordt 
het vanzelf donker.” ,,Ja”, zegt de 
foppiet. ,,En dan komen we lek-
ker van de andere kant aanva-
ren, dat is een goede grap.”
Iedereen is gelijk heel erg en-
thousiast en de Hoofdpiet weet 
het ook zeker. Dit jaar houden 
we een avondintocht met ver-
lichte wagens en pieten. O, wat 
zal Sinterklaas verrast zijn.
Dat omvaren ziet Hoofdpiet niet 
zo zitten en daarom besluit hij 
om eerst met de stoomboot naar 
Harderwijk te gaan en dan pas 
naar IJmuiden. Let dus allemaal 
goed op! Want de stoomboot 
komt dit jaar vanaf het Noord-
zeekanaal en niet door de sluis.
Het betekent wel dat de pie-
ten heel hard moeten werken 
om alles en iedereen van licht-
jes te kunnen voorzien. Maar ja 
dat kunnen die pieten als geen 
ander. Alle pieten zijn dan ook 
al druk bezig om op alle pie-
tenpakken lampjes te maken. 
Ook de decorpieten pakten ge-
lijk hun kwasten om dit jaar iets 
moois voor op de DJ-truck te 
maken. Ja, een heuse grote DJ-
truck met echte dansende pie-
ten erop. Wat ze nog niet weten 
is dat de Hoofdpiet nog een heel 
groot feest op het plein’45 aan 
het bedenken is. Met de zing-
piet, de feestpieten boyband en 
een prachtig vuurwerk. Dus kom 
dan zien op 13 november!
O ja, dat vergeet ik helemaal. 
Misschien willen jullie je lam-
pion ook tijdens de intocht nog 
een keer meenemen. Als de 
koets met Sinterklaas dan voor-
bij is mogen jullie allemaal met 
je lampion achter hem aanlopen 
en er een super coole lampion-
nenoptocht van maken. 

Cor de Correspondent

Praxis genomineerd 
voor Meergroep Award
Regio - De genomineerden 
voor de Meergroep Award 2010 
zijn bekend. Een onafhankelijke 
jury bestaande uit Gineke van 
’t Veer-Kamminga (wethouder 
van Heemskerk), Bert Zijl (voor-
zitter FED IJmond) en Jaap Zijl-
stra (winnaar Meergroep Award 
2009) heeft uit een sterk deel-
nemersveld drie werkgevers 
genomineerd. 
De jury vindt Automobielbedrij-
ven Martin Schilder uit Haar-
lem, Patisserie Tearoom De 
Roset uit Castricum en Praxis 
Velserbroek de bedrijven die 
qua opstelling en enthousias-
me echte kanshebbers voor de 
Award zijn. De genomineerde 
bedrijven hebben laten weten 
zich vereerd te voelen met de 
nominatie.
Het is nu aan de deelnemers 
van het jubileumcongres van 

de Meergroep op 25 november 
2010 om aan de hand van ge-
toonde bedrijfsfilms de uitein-
delijke winnaar van de Meer-
groep Award te kiezen. Het 
congres vindt plaats in het Tha-
lia Theater in IJmuiden. Naast 
de Meergroep Award is er tij-
dens het congres aandacht 
voor de toekomst van de sociale 
werkvoorziening en er wordt te-
ruggeblikt op 40 jaar de Meer-
groep. Daarnaast wordt dan 
ook het jubileumboek van de 
Meergroep gepresenteerd. De 
Meergroep Award wordt uitge-
reikt aan het bedrijf uit de re-
gio dat zich het meest inzet voor 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.
Wilt u deelnemen aan het con-
gres van de Meergroep? Aan-
melden kan via info@demeer-
groep.nl.

Korting bij RiCa’s Toys
Santpoort-Noord - Vorig jaar 
juni ging de website van de Sant-
poortse online speelgoedwinkel 
RiCa’s Toys live. www.ricastoys.nl 
is begonnen met (gezelschaps)
spellen, maar heeft het assorti-
ment inmiddels flink uitgebreid.
Veel Velsenaren en Haarlemmers 
weten de online winkel goed te 
vinden. Erg populair bij jonge 
kinderen zijn de Bblocks (past 
op Kapla), Lego en de kinder-
spellen, terwijl de oudere jeugd 
en volwassenen hun hart op 
kunnen halen bij de spellen van 
999 Games en Jan van Haaste-
ren-puzzels. Ook voor de aller-
kleinsten zijn er leuke produc-
ten te koop. Uiteraard zijn ook 
de nieuwste producten, zoals het 
Harry Potter Lego, te koop bij Ri-
Ca’s Toys. In de webshop zijn bij-

na 700 producten opgenomen. 
Mocht onverhoopt iets wat u 
zoekt er niet tussen staan, dan 
kan het in de meeste gevallen 
wel voor u besteld worden. Ook 
voor bedrijven zijn er interessan-
te mogelijkheden; zo kan er spe-
ciaal voor uw bedrijf een spel of 
puzzel op maat gemaakt worden.  
Speciaal voor de komende feest-
dagen heeft RiCa’s Toys een leu-
ke actie: elders in deze krant 
vindt u een kortingsbon. Plaats 
een bestelling op de website, 
vermeld als actiecode de naam 
van deze krant en ontvang maar 
liefst 10 procent korting. Binnen 
het verspreidingsgebied van de-
ze krant wordt de bestelling gra-
tis thuisbezorgd. Bezorgingen 
vinden zeven dagen per week 
plaats.

De Bevers en 
Sinterklaas bij 
Villa Westend
Velserbroek - Zondag 28 no-
vember is het weer tijd voor lek-
kere live muziek bij Villa Wes-
tend met coverband de Bevers. 
Even eruit op zondagmiddag. Al-
leen, met z’n tweetjes, met een 
groep vrienden en vriendinnen 
of met je gezin. Wat drinken, pra-
ten en luisteren naar aansteke-
lijke livemuziek. De kids kunnen 
onder de ogen van hun ouders 
lekker spelen op het strand. En 
de Sint met zijn pieten komt na-
tuurlijk ook nog even langs.

Pietenontbijt 
op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Altijd al eens sa-
men met Piet willen ontbijten? 
Dat kan op zondag 28 november 
en zondag 5 december bij Pan-
nenkoekenboerderij Onder de 
Platanen van 09.45 tot 11.15 uur. 
Sinterklaas heeft dit jaar een bij-
baantje gezocht voor zijn trouw-
ste Pieten Dani en Lara. Deze 
ochtenden komen ze helpen bij 
het Pietenontbijtbuffet. Uiteraard 
kan er geknutseld worden aan 
de tafels en sluiten we af met 
het zingen van Sinterklaaslied-
jes. Reserveer snel want er zijn 
al heel veel reacties. Voor meer 
informatie over het buffet en re-
serveringen: www.onderdeplata-
nen.nl of info@onderdeplatanen.
nl. Bellen kan ook: 023-5396059.

SH”Dance
nu bij Donar
IJmuiden - Na zumba, is nu 
SH”Dance klaar om de aerobics-
wereld te veroveren. De nieuw-
ste dancetrends en moves uit de 
disco’s worden afgewisseld met 
swingende classics op zowel latin 
als club/top 40-muziek. Dat is wat 
SH”Dance maakt tot een brui-
sende en swingende workout. De 
sfeer in de SH”Dance lessen zijn 
uitgelaten en vrolijk, het is heer-
lijk om naar uit te kijken. Na deze 
bruisende les kan men bij Fitness-
centrum Donar heerlijk relaxen in 
de sauna’s. Voor meer informatie 
kan men bellen met 0255-517725 
of eens een kijkje komen nemen, 
aan de Reaumurstraat 4.

Velsen-Zuid - Politiemensen 
hebben vorige week vrijdagoch-
tend ter hoogte van het Rotte-
polderplein twee fietsers van 
de A9 geplukt die in de richting 
van Rotterdam wilde fietsen. Het 
tweetal, toeristen, konden het 
fietspad niet vinden en besloten 
daarom om de A200 op te fietsen 
en hun reis te vervolgen via de 
A9 over de vluchtstrook.

Fietsers van 
A9 geplukt
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Cunnar Kops eerste
op Judotoernooi
IJmuiden - Vorige week zondag 
werd IJmuidenaar Cunnar Kops 
van ABC Kops en Kenamju eer-
ste op het Open Alkmaarse Ju-
dotoernooi in de gewichtklasse 
tot 66 kilogram bij de junioren.
Na zes weken noodgedwongen 
rust vanwege een schouderbles-
sure deed Cunnar weer voor het 
eerst mee aan een groot toer-

nooi. Hij moest het opnemen te-
gen twee Zweedse tegenstan-
ders, een Nederlander en een 
Fransman in de finale. Bij twee 
partijen, waaronder de fina-
le, stond hij slechts 10 secon-
den op de mat, omdat hij direct 
met een volle worp scoorde. De 
Fransman Jeremy Prakhim wierp 
hij met een fraaie schouderworp.

Beste Sinterklaas,

Wij, de kinderen van basisschool 
de Vuurtoren van de Heerenduin-
weg, hebben gehoord en gele-
zen in de Jutter, dat u zaterdag 13 
november in IJmuiden aankomt. 
Nu wij dit weten kunnen wij niet 
wachten tot u er bent!

Het feest van vorig  jaar zijn wij 
nog steeds niet vergeten, want u 
werd door ons toen opgehaald uit 
het zwembad. Dit was erg speci-
aal, want wij zagen u toen in een 
zwempak! 

Daarom kijken wij al erg uit naar 
uw komst en hopen dat u natuur-
lijk ook bij ons op school langs 
komt. Waarschijnlijk heeft u het 
gelijk al erg druk, maar hopen wij 
dat u ons toch kan terugschrijven. 
Misschien wel via de Jutter.

Groetjes,

De kinderen van groep 1 t/m 4 van 
basisschool de Vuurtoren

Ingezonden brief

Schoolontbijt op De 
Vliegende Hollander
IJmuiden - Vorige week dins-
dag kwamen alle leerlingen van 
De Vliegende Hollander met 
knorrende magen naar school. 
Ze kregen thuis namelijk niet te 
eten! Op school stond een uitge-
breid ontbijt voor hen klaar. Al-
les keurig verzorgd door bakker 
Bastmeijer. De kinderen hebben 
heerlijk gesmuld van de brood-
jes en gekookte eieren. 
Het hele gebeuren was onder-
deel van het Nationaal School-
ontbijt en bedoeld om kinde-
ren (en hun ouders) te doordrin-
gen van het belang van een goed 

ontbijt. Dit is in ieder geval bij de 
kinderen wel gelukt, want zelfs 
kinderen die vertelden ‘s mor-
gens nooit te ontbijten lieten zich 
in de gezellige sfeer verleiden tot 
het eten van enkele broodjes.
Hoogtepunt was het bezoek van 
de bakkers die de broodjes had-
den gebakken. Zij bezochten el-
ke klas om te kijken of het had 
gesmaakt. Dit leidde tot spon-
taan geklap en hoera geroep. 
Vooral toen bleek dat één van 
de bakkers al om half één in de 
nacht was begonnen. Bakker 
Bastmeijer, bedankt!

IJmuiden - Zondag 21 novem-
ber organiseert klaverjasvereni-
ging Klaversientje een klaver-
jastoernooi in wijksteunpunt De 
Delta, Rijnstraat 2. Het toernooi 
begint om 10.30 uur. Er worden 
zes partijen gespeeld. De kos-
ten bedragen 7 euro per koppel. 
Aanmelden kan via telefoon-
nummer 0255-520332

Klaverjassen bij 
Klaversientje

Kraai Kraai 
toernooi 
bij PUIJ
IJmuiden - Zaterdag 13 novem-
ber organiseert Jeu de Boules 
vereniging PUIJ voor de twee-
de keer haar Kraai Kraai Jeu de 
Boules toernooi. Zij doen dit op 
hun eigen speelveld aan de Hee-
renduinweg, gelegen tussen het 
Kerbert Asiel en speeltuin De 
Veilige Haven. In een gezellig sa-
menzijn denken wij even terug 
aan diegene die zoveel voor de 
vereniging hebben gedaan. De 
aanvang is om 10.30 uur, vanaf 
09.30 uur staat de koffie klaar. 
De indeling van de ploegen gaat 
via loting in vier partijen. Het in-
schrijfgeld bedraagt 2,50 euro. 
De opbrengst van deze dag is 
bestemd voor de kankerbestrij-
ding. Voor fraaie prijzen in natu-
ra wordt gezorgd, en uiteraard is 
er ook een verloting met mooie 
prijzen. Niet alleen de beste zul-
len winnen, iedereen maakt kans 
op een prijs. Meer informatie: 
Bert Buitenhuis, telefoon 023–
5393818. Bij voorkeur opgeven 
via toernooi@puij.nl.

IJmuiden - Het team van SVIJ E-3 is sinds vorige week in geheel 
nieuwe stijl gestoken, dit gesponsord door Haasnoot Schilders uit 
IJmuiden. Na jaren te hebben gevoetbald in een Kika Fonds teneu 
(dat nu te klein is geworden) is het team over gestapt op nieuwe kle-
ding. De shirts zijn mooi afgewerkt en de sponsor Haasnoot Schil-
ders staat voor op de borst. De jongens en de club zijn er zeer blij 
mee en dat uit zich wel in al hun overwinningen, de wedstrijden wor-
den met overmacht gewonnen. Afgelopen weekend was voetbalclub 
Odin uit Heemskerk hun prooi, deze werd door SVIJ met 2-15 ver-
slagen. 

SVIJ E3 in nieuwe stijl

Klaverjassen voor 
Gehandicaptensport
Velsen-Zuid – Afgelopen don-
derdag 7 nov. Was er de laat-
ste klaverjasavond voor gehan-
dicaptesport in de kantine van 
Full Speed. De vier donderda-
gen in oktober en een in novem-
ber waren een groot succes, on-
danks de economische omstan-
digheden. Er waren heel veel prij-
zen voor de kleine en de grote lo-
terij en ook voor het klaverjassen 

, onder andere een luxe dvd-spe-
ler en een fiets. Alle sponsors die 
dit mogelijk maakten worden be-
dankt namens de gehandicapten. 
Het bestuur hoopt volgend jaar 
weer op u te kunnen rekenen. 
Ook de klaverjassers, barperso-
neel worden heel hartelijk be-
dankt voor hun medewerking. De 
eerste prijs over de vijf avonden 
werd gewonnen door Leen Paap.

Wandeling met 
Pondenco’s
IJmuiden - Zondag 21 novem-
bers is er een herfstwandeling 
op het strand met Podenco’s 
(hondenras). Verzamelen is om 
12.00 uur bij strandtent Beach 
In  op het IJmuiderstrand, af-
slag IJmuiderstrand. Alle eige-
naren van Podenco’s zijn wel-
kom. Deze honden komen vaak 
via stichtingen naar Nederland 
of worden door vakantiegan-
gers meegenomen uit Spanje, 
Portugal of Italië. Ook de ‘lur-
chers’, Podenco-kruisingen mo-
gen mee, net als andere honden 
uit de roedel van de Podenco’s 
zijn welkom. Men kan bij IJmui-
derslag vrij parkeren. Het wan-
delen start om 12.30 uur. Na af-
loop kan iedereen op eigen kos-
ten iets gebruiken bij Beach Inn 
waar de honden mee naar bin-
nen mogen en los mogen lopen, 
mits ze zich netjes gedragen. 
Graag van te voren aanmelden 
bij Marije Smeding via i.j.mare@
gmail.com of 0226-381015 of 
0636175071. Meld dan ook met 
hoeveel personen en hoeveel 
honden je komt. Zie ook www.
beachinn.nl.

Sinterklaas brengt 
bezoek aan Velsen-Noord
Velsen-Noord - Zaterdag 20 no-
vember komt Sinterklaas met zijn 
Pieten een bezoek brengen aan 
Velsen-Noord. Om 10.00 komt de 
Sint met zijn Pieten met de stoom-
trein aan op het Hoogovenstation 
(Pendorp) en gaat dan om 10.15 
uur per koets en Pietenband door 
Velsen-Noord naar het winkel-
centrum. 
Om 10.30 uur komt de Sint aan in 
het winkelcentrum en om 11.00 
uur wordt Sinterklaas welkom ge-
heten door wethouder Robert te 

Beest op het Stratingplantsoen bij 
de muziektent. 
Er is natuurlijk ook weer een 
groot feest in de Mel voor de kin-
deren van groep 1 tot en met 4. 
De kaartjes krijgen de kinde-
ren via de school de Triangel een 
paar dagen van te voren. Kinde-
ren van 4 tot en met 8 jaar die wel 
in Velsen-Noord wonen maar niet 
op de Triangel zitten kunnen een 
kaartje ophalen bij buurtcentrum 
de Mel. Het feest is van 13.15 tot 
14.15 uur.
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Osteopathie behandelt
oorzaak van de klachten
Driehuis - Rugklachten, migrai-
ne, darmproblemen of andere li-
chamelijke klachten waar u mee 
moet leren leven? Klachten waar 
u al jaren last van heeft en er lijkt 
toch niets aan te doen? Dan is 
osteopathie iets voor u.
Osteopathie is erop gericht 
weefsels van het lichaam in be-
weging te brengen en te hou-
den. Hierdoor kan het herstel-
lend vermogen  van het lichaam 
optimaal plaatsvinden en zullen 
klachten verminderen. Het is een 
manuele behandelvorm, wat in-
houdt dat er uitsluitend met de 
handen gewerkt wordt en er dus 
geen medicijnen of apparatuur 
aan te pas komt. Osteopathie 
grijpt aan op de oorzaak van de 
klachten en niet op de sympto-
men zoals pijn,stijfheid of bewe-
gingsbeperking.Dit houdt in dat 

het totale lichaam onderzocht en 
waar nodig behandelt wordt en 
niet alleen het gedeelte waar de 
klachten zich uiten. 
U mag na drie behandelin-
gen verandering van de klach-
ten verwachten, waardoor resul-
taat snel merkbaar is. Een oste-
opatisch consult duurt circa drie 
kwartier tot een uur. Tijdens dit 
consult zullen uw medische ach-
tergrond, uw huidige klachten en 
de behandeling met u besproken 
worden. Hierna volgt de behan-
deling.
De osteopathie praktijk is geves-
tigd in driehuis aan de schaep-
manlaan 10. De osteopaten zijn 
Arjen Germans en Robert Dek-
ker. Voor meer informatie of  een 
afspraak kunt u terecht op www.
osteopathiedriehuis.nl of tel: 
0255-533224. 

Gratis workshops en
informatie over scheiden
Castricum - Partner- en kin-
deralimentatie, hoe zit dat pre-
cies? Scheiden is een zakelijk 
afwikkeling; echtparen moeten 
financieel worden ontvlecht. 
Dat roept veel vragen op. Hoe 
verder te gaan als onduidelijk 
is wat er besteed kan worden 
of wat het budget zal zijn om 
te wonen? Partner- en/of kin-
deralimentatie speelt daar een 
belangrijke rol in tijdens, maar 
ook na de echtscheidingspro-
cedure. Inzicht in werking en 
berekening van partner- en 
kinderalimentatie, maakt veel 
duidelijk. Daarom geeft Pret-
tig Scheiden een thema-avond 
over dit onderwerp. Mr. Dr. Eric 
Ebben verschaft deze avond 
informatie over de verschil-
lende mogelijkheden van ali-
mentatie en de wijze waarop 
een alimentatieberekening ge-
maakt wordt. De thema-avond 
is op 17 november vanaf 19.30 
uur. De informatieavond rond 
het thema ‘Scheiden en wo-
ning’ vindt plaats op 8 decem-
ber. 
Prettig Scheiden organiseert 
bovendien workshops rond het 

thema scheiden. ‘Hoe ga je om 
met je ex?’ is een workshop die 
plaatsvindt op 30 november. En 
‘Beleveniswereld van een kind 
in de echtscheiding’ op 15 de-
cember. 
Bij Prettig Scheiden krijgen 
kinderen sowieso prioriteit. 
Kinderen in een scheidingsi-
tuatie kunnen terecht in de 
KISS-groep Hier kunnen zij er-
varingen delen, van elkaar le-
ren, maar vooral op een leu-
ke manier meer grip krijgen 
op de eigen situatie. In vijf bij-
eenkomsten wordt van het 
verleden naar het heden ge-
werkt, waardoor de kinderen 
zelf meer inzicht krijgen in hun 
nieuwe situatie. 
Het adres van Prettig Scheiden 
is Stetweg 43A in Castricum. Er 
zijn geen kosten aan de bijeen-
komsten verbonden. Belang-
stellenden kunnen zich aan-
melden via tel.: 0251 657000 
of info@prettigscheiden.nl, on-
der vermelding van naam, te-
lefoonnummer en het aantal 
personen. Kijk voor meer in-
formatie op www.prettigschei-
den.nl.

Succesvol decennium 
voor Holiday Inn
IJmuiden aan Zee - Vol trots 
kijken wij terug op het jaar 
2010, dat geheel in het te-
ken stond van het 10 jarig ju-
bileum van Holiday Inn IJmui-
den Seaport Beach. Dit jaar 
zal feestelijk worden afgeslo-
ten met een kerstbrunch en –
diner.

,,Elke vergadering in dit hotel 
zal standaard vijf minuten la-
ter beginnen als was afgespro-
ken. Omdat ik zeker weet dat 
de mensen eerst een tijdje voor 
het raam staan om van het uit-
zicht te genieten.” Met deze vi-
sie is Alexander Kluit, toenma-
lig General Manager, 10 jaar ge-
leden begonnen bij Holiday Inn 
IJmuiden Seaport Beach. ,,Hier 
is nog geen verandering in ge-

komen. Zon, zee en strand blij-
ven toch altijd fascinerend.” De 
vorig jaar aangetreden General 
Manager, Maarten van Nigte-
vegt, is trots op wat er de afge-
lopen jaren is bereikt. ,,Wij heb-
ben niet alleen vele internationa-
le voetbalclubs, maar ook natio-
nale- en internationale politieke 
partijen en ambassades mogen 
ontvangen. Hiermee hebben wij 
IJmuiden met haar prachtige ha-
vens en sluizen goed op de kaart 
weten te zetten.” Als hoogtepunt 
van het jaar worden er tijdens 
Kerst weer spetterende brun-
ches en diners georganiseerd 
geschikt voor jong en oud. ,,Wij 
nodigen iedereen uit om samen 
met ons te proosten op het ge-
slaagde 10 jarig jubileum en de 
start van het nieuwe jaar!”

Anita Böhm sluit zich 
aan bij The Travel Club
Velsen - Op 1 november heeft 
Anita Böhm zich aangesloten bij 
The Travel Club. Boek uw reizen 
bij The Travel Club en profiteer 
als gewaardeerde klant van al-
lerlei mooie aanbiedingen, spe-
ciale acties, exclusieve reizen en 
privileges.
,,Na jaren met veel plezier als 
Star Travel gewerkt te hebben 
vond ik het tijd om een nieuwe 
richting in te gaan’’, vertelt Anita 
Bohm. ,,Deze professionele club 
met meer dan 80 persoonlijke 
reisadviseurs biedt mij de mo-
gelijkheid mijn klanten nog beter 
van dienst te zijn. Door het uit-
gebreide netwerk van collega’s, 
reisorganisaties en agenten kan 
ik mijn klanten het beste aanbod 
doen. De klant wordt automa-
tisch lid van onze club en profi-

teert daarmee van leuke voorde-
len zoals een Travelmagazine die 
een paar keer per jaar verschijnt 
en exclusieve reisaanbiedingen.’’
Zie ook www.TheTravelClub.nl/
AnitaBohm of bel Anita: 023 
5374041.

Tassen voor hockeysters
IJmuiden - Kledingwinkel Indigo Style heeft de hockeysters van 
Strawberries Dames 1 en 2 verrast met een prachtige sporttas. Ei-
genaar Guido IJzerman overhandigde de eerste exemplaren on-
langs aan de aanvoersters van de teams, Renske van Driel (links) en 
Laureen Donker. Beide teams zijn heel erg blij met de prachtige tas-
sen. Hoofdsponsor van Strawberries Dames 1 is Zebra Uitzendbu-
reau B.V. uit IJmuiden. Dames 2 wordt gesponsord door Café Mid-
deloo uit Driehuis. Zie ook www.khc-strawberries.nl.

Kerst bij Snow-
planet: warm, 
wit en winters
Velsen-Zuid - Echte sneeuw, 
rode neuzen, koude oren en 
daarna opwarmen bij de open 
haard onder het genot van een 
heerlijk kerstdiner. SnowPlanet 
biedt voor ieder wat wils tijdens 
de donkere wintermaanden. Ook 
dit jaar kan men op beide kerst-
dagen in de winterse wereld te-
recht voor een uitgebreid culinair 
programma. Gezellig met de hele 
familie genieten van een nostal-
gisch brunch- of dinerbuffet. Of 
een ouderwets gezellige steen-
grill of kaasfondue. SnowPlanet 
biedt voor ieder wat wils. Echt 
culinair genieten? Reserveer dan 
een vijf gangendiner in restau-
rant The Lodge. In de sfeervol-
le Lodge waant men zich even 
in een luxe, Zwitsers chalet. Ter-
wijl u volop geniet van de heerlij-
ke gerechten, knappert het vuur 
gezellig in open haard. Dit is 
kerst zoals het altijd zou moeten 
zijn. Uiteraard houdt de chefkok 
ook rekening met de kinderen. 
Alle diners bevatten kindvrien-
delijke gerechten. Als feestelijke 
toegift ontvangen dinergasten 
bij aankoop van een uur piste-
toegang, de materiaalhuur gra-
tis. Heeft u al zin in kerst gekre-
gen? De diners starten al van-
af 29,50 euro per persoon. Voor 
kinderen gelden lagere tarieven 
en kids tot 2 jaar mogen gra-
tis deelnemen. Neem snel con-
tact op met afdeling Sales & Re-
serveringen via sales@snowpla-
net.nl of 0255-545848, want er is 
maar een beperkt aantal plaats-
ten beschikbaar.

Voetspecialist 
bij Leemans
IJmuiden - Woensdag 17 no-
vember bezoekt een voetspeci-
alist Leemans Schoenen aan de 
Lange Nieuwstraat 469. De he-
le dag zal deze specialist men-
sen met voetklachten te woord 
staan. Er wordt gratis een voet-
afdruk gemaakt en uitleg gege-
ven over de werking van de Vi-
brionveer, een nieuwe Zweed-
se uitvoering. Deze vervangt de 
klassieke steunzool, die vaak 
hard en statisch is. De Vibrion-
veer heeft een verende werking 
en activeert de spieren en de 
bloedsomloop. Gebruikers lopen 
elastisch verend en op natuurlij-
ke wijze, dit voorkomt vermoeid-
heid en pijnlijke voeten. Men-
sen met voetklachten en daaruit 
voortvloeiende rugklachten zijn 
enthousiast over de Vibrionveer. 
De stand van de voet en de hol-
ling van de voet wordt verbeterd, 
de gevoelige voorvoet wordt on-
dersteund en de voet kan weer 
op natuurlijke wijze afrollen. De 
pijn neemt af, spieren en banden 
worden krachtiger en een goede 
doorbloeding wordt bevorderd. 
Leemans is telefonisch bereik-
baar via 0255-511117.
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Velsen-Noord - Zondag 14 no-
vember om 10.00 uur wordt in de 
Noorderkerk aan de Dijckmans-
straat 2 een dienst gehouden 
over Jozef, wie weet hoe God 
werkt? Het verhaal van Jozef en 
zijn broers, verteld en bezongen 
in liederen uit de bekende mu-
sical door het Terps Kwartet uit 
Oudorp. Muziekale leiding: Ste-
fan Broersen. De voorganger is 
ds. Sylvia Neuféglise-Vermeer.

Kerkdienst in 
Noorderkerk

IJmuiden - Twee fietsers zijn vo-
rige week dinsdagmiddag rond 
16.00 uur met elkaar in botsing 
gekomen op de Lange Nieuw-
straat in Velsen. Een 54-jari-
ge fietser uit Heemskerk reed 
achter een 13-jarige fietser uit 
IJmuiden. De voorste fietser 
stapte plotseling af, waarna de 
fietser daarachter op hem botste 
en deze ten val kwam. De 54-ja-
rige Heemskerker hield scha-
de aan de fiets en een lichte 
verwonding aan het hoofd over 
aan de botsing. Hij is nagekeken 
door ambulancepersoneel, maar 
hoefde niet naar een ziekenhuis 
vervoerd te worden.

Fietsers met
elkaar in 
botsing

Nationaal schoolontbijt 
bij OBS De Vuurtoren 
IJmuiden - De leerlingen van 
basisschool de Vuurtoren Oost 
zijn hun dag, afgelopen donder-
dag wel heel gezond en gezellig 
begonnen.
Toen zij op school kwamen ston-
den de tafels al gedekt op hen te 
wachten. Samen met hun klas-
genoten konden ze gaan genie-
ten van een heerlijk ontbijt.
De school deed mee aan het na-
tionaal schoolontbijt. Deze orga-
nisatie wil een aantal doelen be-
reiken. Een daarvan is het on-
der de aandacht brengen van 
de noodzaak van een goed ont-
bijt. De kinderen kregen in deze 
week al meerdere lessen in de 
klas over ontbijten en gezonde 

voeding. Het ontbijt wordt mede 
mogelijk gemaakt door een aan-
tal bedrijven die de producten 
leveren, zoals de gekookte eitjes, 
de melk, de hagelslag enz.
Ook de plaatselijke Bakkerij 
Bastmeijer deed mee, zij lever-
den de heerlijk vers gebakken 
broodjes.
De school werd gevraagd een 
kleine bijdrage te leveren aan 
het schoolontbijt. Een gedeel-
te van het geld gaat dit jaar naar 
de goede doelen Bake for Life en 
Right to play.
Dus door samen te ontbijten, 
zorgden de kinderen ook nog 
voor betere kansen voor kinde-
ren in ontwikkelingslanden.

Jeugd Tinca Tinca 
Boxing bij Countdown 
IJmuiden - Woensdag 3 no-
vember hebben de jeugdleden 
van Tinca Tinca Boxing Gym 
getraind bij boksschool Count-
down, ook uit IJmuiden. 
Deze samenwerking tussen 
beide scholen is uniek om-
dat het toch ook concurrenten 
zijn. Maar dat telt niet mee voor 
deze sportieve verenigingen, 
waar de liefde voor de boksport 
groot is.
De jeugdleden van Tinca had-
den nog nooit in een echte ring 
gebokst en waren toch wel wat 
gespannen. Na een lichte trai-

ning begonnen dan eindelijk 
de bokspartijen. Deze duurden 
twee ronden van een minuut. 
Na het beginsignaal was van 
de spanning echter niets meer 
te merken en werden er nette 
partijen gebokst door de jon-
gens en de meisjes onder toe-
ziend oog van verschillende ou-
ders.
Deze dag was voor alle deel-
nemers een leuke ervaring. De 
trainers van Tinca willen Peter, 
van Countdown, dan ook be-
danken voor het beschikbaar 
stellen van zijn zaal.

Oproep vrijwilligers Wijkplatform Zee- en Duinwijk
In de jaren 90 van de vorige eeuw heeft 
de gemeente Velsen 10 Wijkplatforms in 
het leven geroepen. Het gaat nu even te 
ver ze alle 10 te benoemen, maar op de 
website van de gemeente Velsen kunt u 
ze alle 10 terug vinden, incl. benodigde 
contactgegevens: www.velsen.nl 
Ook in Zee- en Duinwijk is een Wijkplat-
form aanwezig; ooit begonnen als Wijk-
platform Zeewijk en later is Duinwijk 
aangeschoven.  Wij merken dat veel 
mensen niet weten in welke wijk ze nu 
eigenlijk wonen dus hierbij in het kort 
de grenzen: de grens tussen Zeewijk en 
Duinwijk loopt door de Bellatrixstraat: 
de flats liggen in Duinwijk en de een-
gezinswoningen in Zeewijk. Dan via de 
Doorneberglaan: de flat is Zeewijk en 
de “nieuwbouw” is dan weer Duinwijk. 
Buurtcentrum de Dwarsligger ligt een 
beetje op de grens, maar eigenlijk dus 
in Duinwijk.  De “grote” buitengrens 
gaat als volgt: De Ampèrestraat is weer 
een grensgebied: het huttenbouwter-
rein is nog net Zeewijk en het industrie-
gebied hoort bij IJmuiden-West. Via de 
Dokweg richting Linnaeusstraat: flatwo-
ningen horen bij IJmuiden-West en de 
eengezinswoningen liggen in Duinwijk, 
linksaf de Planetenweg op: rechts is 
Duinwijk, de winkeltjes links horen weer 
bij IJmuiden-West. Het Gijzenveltplant-
soen rechts is nog steeds Duinwijk en 
dan hebben we het over het Stadspark 
aan die kant. De flats van het Gijzen-
veltplantsoen liggen weer in IJmuiden-
Zuid. Stadspark aan de andere kant 
richting Vomar en de Komeet horen bij 
IJmuiden-Noord. 
Zo, nu weet iedereen weer waar hij of 
zij woont, in ieder geval of u in Zee- of 
Duinwijk woont. En dit is weer heel be-
langrijk voor ons, want wij zijn altijd op 
zoek naar uitbreiding van het Wijkplat-
form!  U hebt vast wel een mening over 

dingen die in uw buurt of in de wijk ge-
beuren of juist niet gebeuren. Niet altijd 
negatief kijken naar zaken, maar juist 
kijken naar wat wel kan, hoe het anders 
kan en of “we” alles maar moeten la-
ten gebeuren! In een Wijkplatform zit-
ten vrijwilligers, bewoners van Zee- en 
Duinwijk die het belang van de hele wijk 
in de gaten houden, dus niet alleen het 
stukje straat waar zij zelf in wonen. Een 
klein voorbeeld: als er herinrichtings-
plannen zijn komt de gemeente eerst 
naar het Wijkplatform zodat wij er fris 
naar kunnen kijken. Wij geven onze re-
acties en nadat evt. veranderingen zijn 
doorgevoerd is een plan klaar voor de 
inspraak. In tegenstelling wat veel men-
sen denken zijn wij geen ambtenaren, 
ontvangen geen salaris of vergoeding. 
We zijn echt alleen maar medebewo-
ners die onze wijk leefbaar willen ma-
ken en houden en dat doen wij door het 
geven van gevraagd, maar zeker ook 
ongevraagd advies. Omdat vrijwilligers 
van een Wijkplatform niet gekozen wor-
den kunnen wij nooit namens de wijk 
spreken, dit is wel heel belangrijk om te 
melden. 
De afgelopen jaren was de gemeente 
een beetje zoekende naar wat ze met 
die eigenwijze bewoners aan moesten, 
want ja, het is toch best wel lastig om het 
iedereen naar de zin te maken. Sinds 
een goed jaar hebben we een nieuwe 
burgemeester, Franc Weerwind en hij 
zorgt voor een andere wind binnen de 
gemeente. Het duurt even, maar dan 
krijgen we hopelijk wel wat!
Wilt u meer weten neem dan contact op 
met Ina, zij kan u alles vertellen over wat 
we wel, maar ook wat we niet doen. Een 
Wijkplatform is namelijk geen klachten-
bureau…..

Graag tot ziens!!!!!!!

Wijkschouw Zee- en Duinwijk 
op 23 november 2010
Wijkplatform Zee- en Duinwijk orga-
niseert bijna jaarlijks een Wijkschouw 
in onze wijken. De laatste keer was 
in juni 2009 met daglicht, dus nu is 
het weer tijd voor een nachtschouw 
en wel op dinsdag 23 november a.s.

Tijdens een schouw gaan vrijwilligers 
van het Wijkplatform met wethouder 
Vennik, gemeentelijk Wijkbeheerder 
Piet van Oosterom, Raadsleden en 
enthousiaste bewoners van Zee- en 
Duinwijk op de fiets door de wijk. In 
de regel zijn de wijkagent en consu-
lenten van Woningbedrijf Velsen ook 
aanwezig.

Wij roepen u op ons te melden waar 
wij volgens u aandacht aan zouden 
moeten/kunnen besteden. Als het 
gaat om het melden van kapotte 
straatverlichting of scheef liggende 
stoeptegels kunt u rechtstreeks (en 
dus veel sneller) terecht bij het Meld-
punt Openbare Ruimte op nr. 0255-
567575 of via de website van de ge-
meente: www.velsen.nl 
Bent u van mening dat er te weinig/
geen verlichting is op een bepaalde 
plaats, een gevaarlijke verkeerssitu-
atie aanwezig is of dat bijv. een hon-
denuitlaatplaats niet goed bereikbaar 
is of andere zaken die voor u van be-
lang zijn laat het ons dan weten. Alle 
reacties worden op een rijtje gezet en 
zullen worden meegenomen in de te 

fietsen route. Als u wilt meefietsen 
kan dit uiteraard ook!!

Graag uw reacties vóór 20 november 
a.s. sturen naar ondergetekende.

Dus nogmaals: een nachtschouw op 
23 november a.s. Verzamelen en ver-
trek om 19.30 uur bij Buurtcentrum 
de Dwarsligger aan de Planetenweg.

Ina de Vos, voorzitter Wijkplatform 
Zee- en Duinwijk
Keetberglaan 7
1974 XA  IJmuiden
e-mail:  inadevos@telfort.nl
telefoon: 0255-522031
Neem ook eens een kijkje op onze 
website: www.zee-duinwijk.ijmuiden.
net  

Gezellige drukte tijdens opening Cruyffcourt 
in 2007.
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Kievit Maaltijdservice 
bestaat 40 jaar
Regio - Kievit Maaltijdverzor-
ging en Bezorging bestaat sinds 
1970. Nu 40 jaar dus. Natuur-
lijk is er het een en ander ver-
anderd, maar de basis staat vast: 
soep, aardappels, vlees, groente 
en een toetje. De kwaliteit is voor 
Kievit heel belangrijk. De maal-
tijden worden per dag vers ge-
kookt. De groenteman en de sla-
ger staan dus al vroeg voor de 
deur.

Kievit maakt per dag twee ver-
schillende menu’s en er is een 
derde menu dat de gehele week 
elke dag besteld kan worden. 
Veel klanten zijn senioren, maar 
tegenwoordig zijn er ook veel 
jongere mensen die van de ser-
vice gebruikmaken. En andere 
groepen zoals bedrijven en ge-
zinsvervangende tehuizen bij-
voorbeeld. Vandaar dat het der-
de menu de gewenste variatie 
biedt. Men is vrij om te bestellen, 
er geldt geen minimale afname 
of contract voor particulieren. 
Kievit heeft wel een contract met 
een aantal thuiszorgorganisa-
ties. Wie hiervan lid is, krijgt 5  
procent korting over het hoofd-

menu. De aardappels, vlees en 
groenten worden afzonderlijk 
van elkaar verpakt in aluminium-
schaaltjes. De maaltijden wor-
den gratis en warm bij de klant 
thuisbezorgd door de chauffeurs 
van Kievit.
Ook bezorgt Kievit kant en klaar 
vriesverse maaltijden van Apeti-
to. De grote verscheidenheid aan 
Apetito diners geeft keuze uit de 
lekkerste diners. Per diepvries-
doos (zeven maaltijden) ont-
vangt men een zegel en met een 
volle spaarkaart krijgt men een 
dinerdoos gratis. De vriesverse 
maaltijden worden op een vast 
tijdstip op woensdag of donder-
dagmorgen bezorgd. Tevens zijn 
bij Kievit diverse salades en buf-
fetten te bestellen. Ter gelegen-
heid van het 40-jarig jubileum 
krijg en nieuwe klanten die zich 
aanmelden tussen 15 en 27 no-
vember twee weken lang soep 
en toetje gratis. 
Voor meer informatie of het aan-
vragen van een folder kan men 
vrijblijvend bellen met 023-
5319143 of kijk op www.kievitbv.
nl, of e-mail naar kievitbv@pla-
net.nl.

Rabo Startersprijs 2010 
voor uitvaartbedrijf
Velsen - Rabobank Velsen en 
Omstreken organiseerde dins-
dagavond voor al haar MKB 
klanten een Ondernemers Se-
minar, dat werd geopend door 
burgemeester Weerwind. De 
avond was in het Thalia Theater 
in IJmuiden en had als doel on-
dernemers uit de regio bij elkaar 
te brengen. Roel Huisman, voor-
zitter MKB Velsen en IJmond, 
toonde zich in zijn nopjes met de 
grote opkomst. ,,Ik zie tussen de 
aanwezigen veel nieuwe gezich-
ten en vooral ook veel jongeren 
en daar ben ik erg blij om.’’

Het seminar had als centraal 
thema ‘veiligheid’ en dat was 
te merken ook want elke gast 
moest bij binnenkomst zijn zak-
ken leegmaken en werd gefouil-
leerd. De bekendmaking van 
de drie genomineerden voor de 
startersprijs vond plaats tus-
sen een tweetal presentatieron-
des in waarbij de aanwezigen 
steeds konden kiezen tussen vijf 
afzonderlijke presentaties. Fred 
Ootes, chef Districtsrecherche 
IJmond, liet op basis van video-
beelden bijvoorbeeld zien hoe 
de politie aan de hand van tame-
lijk onduidelijke video-opnamen, 
toch kans ziet om de betreffen-
de criminelen in de kraag te vat-

ten. En Leonie Snijder van Snij-
der Incasso uit Beverwijk legde 
uit hoe belangrijk het is om uit-
staande bedragen bij klanten zo 
snel mogelijk te incasseren. Tij-
dens de twee presentatieron-
des hadden de aanwezigen de 
gelegenheid om tussen de voor 
hen van belang zijnde onder-
werpen te rouleren, maar tussen 
de beide rondes stond de uitrei-
king van de Startersprijs 2010 
gepland. Tot de genomineerden 
behoorden Special Diving Servi-
ces Holland, Caprera Media en 
Arrahil Uitvaartzorg. Een vijfkop-
pige jury bestaande uit Daniël-
le Braamhaar, Leon Ravestein, 
Paul Wolfs, Roel Huisman en 
wethouder Arjen Verkaik is, na 
grondige afweging van een aan-
tal factoren waaronder een ge-
degen ondernemingsplan, uit-
eindelijk tot de conclusie geko-
men dat Arrahil Uitvaartzorg dit 
jaar voor de prijs, een renteloze 
lening van 15.000 euro, in aan-
merking komt. Peter Barzilay, di-
recteur van Arrahil, vertelde dat 
hij het geld gaat gebruiken om 
in Marokko een mortuarium met 
koelfaciliteiten op te zetten. Op 
basis van onderzoek is, volgens 
hem, gebleken dat aan een der-
gelijke voorziening behoefte be-
staat. (Joop Waijenberg)

Snel 10 kilo afvallen
IJmuiden - Eiwitrijke diëten 
(proteïnediëten) worden steeds 
populairder. Mensen vallen in 
korte tijd vele kilo’s af. Is dat wel 
zo gezond en verantwoord? Blij-
ven die kilo’s er wel af?
Indien u dit dieet onder intensie-
ve en deskundige begeleiding 
doet, kan het zeker verantwoord, 
snel en blijvend. Deze deskundi-
ge begeleiding kunt u vinden bij 
de diëtist van Balans. Zij heeft 
jarenlange ervaring en werkt sa-
men met de producten van Me-
dislank (het proteïnedieet).
Alle voordelen van het eiwitdieet 
(proteïnedieet), kunnen zo wor-
den opgesomd. Maar de diëtist 
van Balans gaat liever in op spe-
cifieke vragen over dit dieet en 
laat mensen graag zelf oordelen 
of dit dieet voor hen wel of niet 
de oplossing is voor hun over-
gewicht. Daarom houdt Balans 
open informatiemiddagen van 
11.00 tot 14.00 uur op de onder-
staande locaties en data: don-

derdag 18 november op locatie 
Muy 43, te Hoofddorp. Zaterdag 
20 november op locatie Groot 
Abelenbos 25 te IJmuiden. Deze 
middag is gratis en geheel vrij-
blijvend toegankelijk voor ieder-
een die nieuwsgierig is naar dit 
dieet.
Onder het genot van een Medis-
lank hapje en drankje kan men 
met alle vragen over dit dieet en 
overgewicht terecht bij de aan-
wezige diëtisten. Tevens wordt 
men in de gelegenheid gesteld 
om een meting te laten doen van 
de lichaamssamenstelling.
Meer informatie is te vinden op 
www.medislank.nl. Balans, Prak-
tijk voor Dieet- & Voedingsad-
viezen, Groot Abelenbos 25, 1974 
TD, IJmuiden, 06-14776430 of 
mail naar: balans.info@tiscali.nl.  
In november en december ont-
vangt u 25 procent korting op 
de eerste bestelling. De korting 
geldt tot maximaal één week-
pakket.

Tweede plaats 
voor danspaar 
Ter Horst
IJmuiden - Om aan wedstrijden 
te kunnen deelnemen reizen Ton 
en Wilma het hele land door. De-
ze keer gingen Ton Jonkman en 
Wilma Overeem van danscen-
trum ter Horst naar Kerkdriel. Af-
gelopen zaterdag deden zij mee 
aan een landelijke wedstrijd van 
de NADB bij de categorie Seni-
oren C1 klasse ballroom dansen.
In een sterk veld wisten zij zich 
goed staande te houden. Na het 
dansen van een goede finale be-
reikten zij de tweede plaats. Nog 
belangrijker: zij verdienden weer 
1 punt voor promotie naar de 
volgende (hogere) klasse. We-
derom dus een goed resultaat 
voor dit paar. Promotie zal ze-
ker binnenkort gaan plaatsvin-
den. Ton en Wilma zijn zich hier-
op ook al aan het voorbereiden. 
In de hogere klasse mag speci-
fieke danskleding worden ge-
dragen. Zij zijn dan ook al driftig 
hiernaar op zoek. 

IJmuiden - Het ZondagMid-
dagPodium verzorgt zondag 14 
november een optreden van de 
Hoogwoud Dansers in buurthuis 
De Brulboei aan de Kanaalstraat 
166. De Hoogwouder dans-
groep is inmiddels al een beken-
de groep op de diverse locaties. 
De groep is opgericht in 1966 en 
nog steeds volop in beweging. 
Door de dansparen worden wal-
sen, polka’s en boerendansen 
uitgevoerd. De groep draagt kle-
derdracht anno 1900. Alleen al 
deze klederdrachten zijn een lust 
voor het oog en zorgen samen 
met de dansen voor een middag 
genieten. Deze Westfriese Fol-
kloregroep heeft in diverse lan-
den van Europa opgetreden en 
zelfs in Japan. Kaarten à 4 eu-
ro zijn verkrijgbaar bij alle Zo-
MiPo-locaties en zondagmiddag 
aan de zaal. De voorstelling be-
gint om 14.00 uur en vanaf 13.30 
uur is de zaal open.

ZoMiPo

Zwembad van het Jaar
Zwembad De Heeren-
duinen genomineerd
IJmuiden - Zwembad De Hee-
renduinen is genomineerd voor 
de titel Zwembad van het Jaar 
2010. Om deze prestigieuze titel 
te winnen moeten zoveel moge-
lijk mensen hun stem uitbrengen 
via www.zwembadvanhetjaar.nl. 
Bij het uitbrengen van een stem 
maakt men direct kans op een 
reis voor twee personen naar het 
grootste zwembad ter wereld en 
vele andere leuke prijzen.
Het leuke van de verkiezing is dat 
kleine of verouderde zwembaden 
net zoveel kans maken als grote 
of nieuwe zwembaden. De verkie-
zing gaat namelijk om de waar-
dering van de bezoekers van het 

zwembad! Bij het uitbrengen van 
een stem wordt een waarderings-
cijfer gevraagd voor prijs/kwali-
teit, klantvriendelijkheid en hygi-
ene. Per provincie dingt vervol-
gens het zwembad met de hoog-
ste gemiddelde score mee naar 
de titel Zwembad van het Jaar. 
Het winnende zwembad wint on-
der meer Het Gouden Startblok 
en een zwemclinic van oud-top-
zwemmer Johan Kenkhuis. Er kan 
op de zwembaden in Velsen wor-
den gestemd tot woensdag 8 de-
cember via www.zwembadvan-
hetjaar.nl. Vrijdag 17 december 
wordt het winnende zwembad 
bekend gemaakt.
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Welkom bij Villa Zomerdijk
Velsen-Zuid – Sinds kort is 
aan de Genieweg in Velsen-
Zuid (Spaarnwoude) een bijzon-
der restaurant geopend: Restau-
rant Villa Zomerdijk. In een intie-
me ambiance kunnen mensen 
daar genieten van een keuken, 
die gebaseerd is op het Italiaan-
se platteland. 
Maar er is veel meer mogelijk bij 
Villa Zomerdijk. Het is een mooie 
locatie om een verjaardag te vie-
ren, een receptie te houden of 
een familiediner te geven. Er is 
zelfs een speciale opkamer voor 
kleine gezelschappen. Maar ook 
een dansfeest of een barbecue is 
mogelijk. En dat allemaal in een 
gemoedelijke, Italiaanse familie-
sfeer waar iedereen welkom is 
en zonder opgeprikt gedoe. Ook 
gewoon op een zondagmiddag 
langskomen voor een kop koffie 
of met mooi weer neerstrijken op 
het ruime terras voor een goed 
glas wijn is mogelijk.
Huub Sleper en Ellen Kemper 
hebben ruim twintig jaar erva-
ring in de catering en in het or-
ganiseren van feesten en partij-
en, zij deden dit voornamelijk in 
Amsterdam. Zij besloten deze 
activiteiten te verplaatsen naar 
Velsen-Zuid. Huub is een goede 
kok, koken is zijn passie. Daar-
naast houdt hij er van om het 
mensen naar de zin te maken, 
ze te entertainen. Als geen an-
der voelt hij aan wat past bij zijn 

gasten en zorgt hij voor de juiste 
sfeer. Deze zomer kwam er een 
gezelschap dineren, dat te groot 
was voor het terras. Geen nood: 
Huub plaatste tafeltjes op de 
steiger van de kanobaan, tegen-
over Villa Zomerdijk. De gasten 
vonden het geweldig. ,,Het is net 
alsof ik in een film zit’’, zei een 
vrouw. Ellen is een zeer goede 
gastvrouw en zij geeft ook work-
shops in het maken van bon-
bons. Leuk voor een vrijgezellen-
feestje of een bedrijfsuitje. Ook 
verzorgt Ellen een uitstekende 
high tea.
Villa Zomerdijk was vroeger een 
kruidenierswinkel. De oudoom 
van Ellen, de heer Zomerdijk, be-
gon er mee. In 1953 nam haar 
vader het over, hij verzorgde de 
boodschappen voor de boeren 
in de omgeving. Met de uitbrei-
ding van Spaarnwoude kwamen 
ook de dagjesmensen en Ellen’s 
vader bakte eens een appeltaart, 
zette een tafeltje en een parasol 
buiten en ging ook ijs en chips 
verkopen. Dit heeft hij tot 2005 
gedaan, hij was toen 82 jaar. El-
len en Huub besloten het vroe-
gere winkeltje op deze bijzonde-
re plek een tweede leven te ge-
ven. Nu nog van woensdag tot 
en met zondag (reserveren ge-
wenst), in het zomerseizoen is 
Villa Zomerdijk elke dag open. 
Genieweg 1, telefoonnummer 
023-5371185.

Nederlands boek, Italiaanse auteur

‘IJmuiden is een mooie 
plek om te schrijven’
IJmuiden - ,,IJmuiden is een 
mooie plek om te schrijven,’’ zegt 
de Italiaanse schrijver Marino 
Magliani met enige humor. ,,Het 
is er koud en ik ken er niemand.’’ 
En dat wil de IJmuidenaar graag 
zou houden, dus wil hij niet op 
de foto. En: ,,Ik woon in IJmui-
den, maar leef in mijn kamer.’’ 
Toch is de schrijver die al sinds 
1989 in IJmuiden woont een so-
ciale, vriendelijke man, met een 
gezin waar hij trots op is. Maar 
zijn werk, het schrijven en ver-
talen van boeken, is zijn gro-
te passie. Hij bracht in mei van 
dit jaar een Nederlands boek uit: 
‘De vlucht van de kolibrie’. Het is 
een boek in de stijl van grote Ita-
liaanse schrijvers als Francesco 
Biamonti.
Marino Magliani komt uit de re-
gio Ligurië, een bergachtig ge-
bied met een langgerekte kust 
die hoort bij de bloemenrivièra. 
Magliani worstelt met zijn ge-
voelens voor Italië: ,,Ik mis Ita-
lië niet, maar ik denk er veel aan. 
Zonder gevoel. Dat is een soort 
zelfverdediging. De nostalgie is 
te groot.’’
Die nostalgie voor zijn geboorte-
streek is in zijn boek ‘De vlucht 
van de kolibrie’ zeker terug te 
vinden. Hoewel hij nostalgie niet 
noemt in zijn rijtje van vaste ele-
menten die zijn boeken teke-
nen Dat zijn zee, bergen en grot-
ten, het licht en olijfbomen, waar 
Ligurië rijk aan is. Het verhaal 
speelt echter ook in Zuid-Ame-
rika. De hoofdpersoon Gregorio, 
bijgenaamd Kolibrie, gaat met 
zijn vriend Leo op zoek naar te-
keningen in grotten in Peru, met 
name in graven van Inca’s. De 
twee mannen worden als graf-
schenners opgejaagd. De ge-
schiedenis van Leo blijft schim-
mig. Gregorio weet te ontsnap-
pen maar wordt bij terugkomst 
op het vliegveld van Rome opge-
pakt met cocaïne, waardoor hij 
in de gevangenis belandt. Na het 
overlijden van zijn moeder mag 
hij vier dagen terug naar zijn ge-
boortestreek om de begrafenis 
te regelen. Hij wil dan ontsnap-
pen om naar een dokter in de 

VS te gaan die hem kan genezen 
van zijn malaria. Terug in zijn ge-
boortestreek ontmoet hij onder 
meer een oude liefde.
Als een kolibrie fladdert de le-
zer in het boek soms razendsnel 
en dan weer langzamer door ge-
beurtenissen heen. Langzaam 
ontrafelt het verhaal zich. De 
spanning neemt geraffineerd toe 
als de vier dagen verstrijken en 
de ontsnapping nabij is.
‘De vlucht van de kolibrie’ is een 
spannend boek, dat je niet naast 
je neer zult leggen voor een kop-
je cappuccino. De weemoed die 
tegelijkertijd uit het boek spreekt 
is aangrijpend. We herkennen 
allemaal wel dat stukje heimwee 
naar onze jeugd en de omgeving 
waar we speelden. Marino Mag-
liani weet dat gevoel te verwoor-
den in een spannende roman 
waarin je meeleeft met de hoofd-
figuur die op zoek gaat naar de 
raadsels van zijn verleden en de 
enige mogelijkheid voor een toe-
komst.
‘De vlucht van de kolibrie’ is niet 
het enige Nederlandse boek van  
Marino Magliani. Hij schreef ook 
de verhalenbundel ‘Mijn Hol-
land’. ‘De vlucht van de kolibrie’ 
is verkrijgbaar bij boekhandel 
Erasmus op het Marktplein in 
IJmuiden. (Karin Dekkers)

VVD-avond met 
staatssecretaris Weekers
Velsen-Zuid - Maandagavond 
15 november houdt VVD Regio 
Kennemerland een najaarsver-
gadering in De Theeschenkerij, 
Velserbeek 3. De ledenvergade-
ring start om 20.00 uur. Om 20.30 
uur zal als spreker optreden de 
veelzijdige liberaal de heer Frans 
Weekers, staatssecretaris Finan-
ciën Rond 22.00 uur wordt de 
avond afgesloten met een infor-
meel samenzijn met (netwerk)
borrel en hapje. Leden en hun in-
troducés zijn van harte welkom.  

Themamaand Sport en 
Spel Bibliotheek Velsen
Velsen - De maand november 
staat in het teken van sport en 
spel in Bibliotheek Velsen. Voor 
de jeugd zijn er diverse activitei-
ten op het gebied van dit thema.
  
Smikkelen, smullen en spe-
len. Kom naar de bieb en speel 
smakelijke spelletjes. Wie is de 
snelste koekhapper? Gebruik je 
mond en handen en raad het ge-
heime eten. Hoeveel plaatjes van 
de eet-memorie onthoud jij? Er is 
van alles te doen, dus neem ge-
zellig iemand mee en kom naar
de bieb. Op woensdag 17 no-
vember in de Centrale biblio-
theek van 13.30 tot 16.30 uur. 
In  Bibliotheek Velserbroek van 
14.00 tot 16.00 uur. Deelname 

gratis, maximaal 15 kinderen per 
ronde. Kaarten af te halen bij de 
balie van de bibliotheek. Leeftijd: 
4+ (tot 9 jaar met begeleiding).
Pimp je pet. Met je haar uit je 
ogen en de zon uit je gezicht is 
het heel wat fijner sporten. Op 
je volgende hockey-, voetbal- of 
hardlooptraining val jij op met je 
zelf gepimpte pet. Op woensdag 
24 november eerste ronde van 
13.30 tot 14.15 uur; tweede ron-
de van 14.30 tot 15.15 uur der-
de ronde van 15.30 tot 16.15 uur 
in Centrale Bibliotheek en Bibli-
otheek Velserbroek. Deelname is 
gratis, maximaal 12 kinderen per 
ronde. Kaarten af te halen bij de 
balie van de bibliotheek. Leef-
tij 7+.

Verkeersles
op Vellesan
IJmuiden - Vorige week dins-
dag waren er weer medewer-
kers van Verkeersschool Post in 
de klaslokalen van het Vellesan 
College aan het werk. 
Zij zorgden ervoor dat alle eer-
ste klas leerlingen (ongeveer 
300 leerlingen) via posters kon-
den laten zien wat zij geleerd 
hebben over lastige verkeers-
situaties. De medewerkers van 
de verkeersschool hadden op 
21 oktober de verkeersregels 
voor met name fietsers uitge-
breid doorgesproken met de 
leerlingen. Dit gebeurde aan de 
hand van dia’s met verkeers-
situaties in de gemeente Vel-
sen. Dit programma van de ver-
keersschool heet ‘Verkenning 
School Thuis Route’. Het gaat 
daarbij om instructie van veilig 
fietsgedrag en het juist toepas-
sen van de voorrangsregels. 
De overstap naar het voortge-
zet onderwijs betekent behal-
ve een andere dagindeling voor 
de meeste leerlingen ook dat 
zij een grotere afstand tussen 
school en thuis moeten over-
bruggen. 
Terwijl ze de basisschool vaak 
nog lopend konden bereiken, 
komen ze vanaf de zomerva-
kantie veelal op de fiets naar 
school. De leerlingen leerden 
in de verkeerslessen situaties 
in het verkeer beoordelen en zij 
hebben met elkaar hun dage-
lijkse fietsroute onder de loep 
genomen. Na de uitleg werden 
de leerlingen in groepjes op 
pad gestuurd met een came-
ra om terug te komen met fo-
to’s van knelpunten die zij erva-
ren op hun route tussen school 
en thuis. 
Met behulp van de eigen ge-
maakte foto’s werden op 2 no-
vember posters gemaakt. 
Door de posters aan elkaar te 
presenteren zijn veel knelpun-
ten in de dagelijkse routes op 
weg naar het Vellesan College 
helder geworden. 
Door deze verkeerslessen op 
te nemen in het lesprogramma 
wil het Vellesan College, samen 
met de verkeersschool Post een 
bijdrage leveren aan de veilig-
heid van de leerlingen in het 
verkeer.
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Kampioen 
kleindiershow
IJmuiden – Afgelopen week-
einde vond de kleindieren-
show plaats in het clubgebouw 
van Kleindierensportvereniging 
IJmond en Omstreken. Daar 
werden 104 konijnen en tien ca-
via’s gekeurd. Overal werd op 
gelet: op de kleur, de bouw, de 
pels, het gewicht en op de kleur 
van de ogen. Een grijs kleurd-
wergkonijn van Cor Langbroek 
werd kampioen. Volgens de 
keurmeesters was dit diertje in 
alles perfect. (foto: Carla Zwart)

Vrienden van Velsen-
Noord op volle toeren
Velsen-Noord - De bus rijdt 
op ‘volle’ toeren. Vanaf de eer-
ste twee ritten naar de kade aan 
het Noordzeekanaal om de Sail-
in te bekijken, zijn er verschil-
lende ritten gereden. Een op-
somming: een groep 50 plus-
sers heeft de 50plus-beurs be-
zocht in Utrecht, groepen 5 en 
6 van de ontmoetingsschool de 
Triangel zijn op schoolreis naar 
Archeon in Alphen aan de Rijn 
gegaan. Een groep meiden van 
buurtcentrum De Mel zijn op ex-
cursie naar het Havenmuseum in 
IJmuiden geweest. Eind septem-
ber zijn er vier kleutergroepen 
van de Triangel naar speeltuin 
Moby Dick in Beverwijk geweest 
om er lekker te spelen. Een 
groep kinderen van de Triangel 
zijn naar de sporthal IJmuiden-
Oost geweest om kennis te ma-
ken met verschillende sporten 
in het kader van de Jeugdsport-
pas. De vrijwilligers van Water-
vliet en de Schulpen zijn naar 
Hotel Akersloot gebracht om er 
van een heerlijk buffet te genie-
ten als dank voor hun inzet voor 
de ouderen. In de herfstvakantie 
zijn er 35 kinderen gebracht naar 
in- en outdoor pretpark de Hol-
le Bolle Boom in Tuitjenhorn ge-
weest. Voor korte verslagen en 
foto’s zie www.svvvn.nl/nieuws.
Tot nu zijn er 345 mensen in acht 
ritten door de touringcar van de 
Vrienden van Velsen-Noord ver-
voerd. Het team chauffeurs be-

staat inmiddels uit vier perso-
nen, die allen gekwalificeerd 
én gecertificeerd zijn en erva-
ring hebben opgedaan door een 
aantal ritten te rijden. Er zijn ge-
sprekken met twee nieuwe kan-
didaat chauffeurs. In oktober zijn 
circa tien verenigingen geïnfor-
meerd over de afspraken over 
het reserveren, het gebruik en 
de voorwaarden voor de bus. Be-
langrijk is dat het gaat om een 
organisatie en/of vereniging die 
in Velsen-Noord gevestigd is 
en dat alle passagiers donateur 
zijn van de Vrienden van Velsen-
Noord. Dit zijn voorwaarden die 
verplicht zijn volgens de wet Be-
sloten Vervoer. Nadere informa-
tie over afspraken zijn te vinden 
op de website. Er wordt een pro-
gramma ontwikkeld zodat ge-
bruikers via internet de bus kun-
nen reserveren. Voor de komen-
de periode zijn er al diverse rit-
ten gepland. Op 10 november 
gaat de bus met liefhebbers naar 
de KreaDoe beurs in Utrecht. 
En op 18 december gaat de bus 
naar de kerstmarkt in Dordrecht. 
Voor aanmelding buurtcentrum 
De Mel, telefoon 0251-210050 
en dienstencentrum Watervliet 
telefoon 0251-226445. Op 20 no-
vember doet Sinterklaas Velsen-
Noord aan. De organisatie van 
deze activiteit ligt in handen van 
buurtcentrum De Mel en wordt 
ondersteund door St. Vrienden 
van Velsen Noord.

Felison Brass bereidt 
zich voor op NK
IJmuiden - Felison Brass speelt 
zich warm voor één van de jaar-
lijkse hoogtepunten in Gronin-
gen. Op 3 december zal de Vel-
sense club zich gaan meten met 
de beste brassbands uit Neder-
land. Uitkomend in de derde di-
visie zullen zij elf brassbands 
tegen komen die allemaal het 
zelfde muziekstuk moeten spel-
len. Ter gelegenheid van het 
30-jarig jubileum zijn vijf com-
positie opdrachten verstrekt 
voor de Nederlandse Brass-
band Kampioenschappen 2010. 
Voor de derde divisie staat 
‘Rembrandt’ op het program-
ma van Rodney Newton. Feli-
son Brass heeft afgelopen zon-
dag 7 november in een concert 
samen met Soli uit Santpoort in 
de Engelmundus kerk in Drie-
huis, voor het éérst ‘Rembrandt’ 
in zijn geheel gespeeld. Uit de 
opnames die zijn gemaakt, zal 

blijken waar verbeterpunten 
liggen om het voorgeschreven 
NBK stuk tot in precisie te kun-
nen uitvoeren. Er zijn nog drie 
weken te gaan om dit tot in de 
puntjes onder de knie te krij-
gen. Op 27 november zal een 
laatste try-out gegeven worden 
in Schoonhoven waar na er een 
jury rapport wordt overhandigd 
(jury: Ian Porthouse (Engeland) 
De week erna zal nog vier da-
gen alles goed doorgenomen 
worden, met het jury rapport in 
de achterzak. Uiteindelijk zal op 
3 december de beslissing gaan 
vallen. Hopelijk is de drie kop-
pige jury die dag de Noord Hol-
landse brassband uit Velsen 
onder leiding van Alexander 
Zwaan goed gezind. Met ruim 
30 optredens die dit jaar zijn 
gegeven, is dit voor vele van de 
vereniging het hoogtepunt van 
het jaar.

Zaterdag vijf regionale 
rockbands op Bunkerrock 
IJmuiden - Zaterdag is het Wit-
te Theater weer hét poppodium 
voor regionaal talent. Vijf bands 
komen spelen op het festival 
Bunkerrock, welke sinds 2004 
twee keer per jaar bands uit de 
IJmond plaatst in de grote zaal 
van het Witte Theater. De sa-
menwerking tussen de nieuwe 
popprogrammeur van het Wit-
te Theater, Daan van Putten, en 
Bunkerrock organisatrice Suus 
de Groot is goed bevallen, er 
zijn nu al 100 kaarten verkocht 
en het belooft weer een gezelli-
ge avond te worden. 
Er wordt afgesloten met de rui-
ge locals Live and Dangerous. 
Met voornamelijk Thin Lizzy co-
vers sluiten ze de avond knal-
lend en hard af. De verdere li-
ne-up wordt geloot en bestaat 
uit onder andere Chapter9 Syn-
drome, uit Haarlem/Beverwijk. 
Songwriter Denny Man schrijft 
zijn eigen songs en met zijn 
band, waarmee hij al eerder op 
Bunkerrock stond, heeft hij in-
middels heel wat optredens op 
zijn naam staan. De rockband 
Amp Salad is ook een beken-
de van Bunkerrock. Deze ou-

de rockers brengen onder meer 
enkele nieuwe nummers. Mis-
schien dat Amp Salad ook nog 
even bij de laatste band Live 
and Dangerous op het podium 
kruipt, aangezien ze hun oe-
fenruimte delen. Palalalaka uit 
Haarlem speelde op Beeckes-
tijnpop 2009. In 2010  wonnen 
ze een van de voorrondes van 
de Rob Acda Awards. Nu laten 
ze met hun psychedelische rock 
het podium op z’n grondvesten  
trillen. Eén band komt uit de re-
gio Amsterdam: Fluid Essen-
ce. Deze jongens hebben al ge-
speeld bij 3FM, Paradiso en an-
dere prominente podia en zijn 
nu begonnen aan hun eerste 
CD. De alternatieve gitaarrock 
is afwisselend van ingetogen 
naar explosief, met een ener-
gieke show. 
Na al het gitaargeweld in de 
grote zaal gaat het feestje nog 
even door in de foyer van het 
Witte Theater. Bunkerrock: 13 
november vanaf 20:00. Kaarten 
6,- (of 4 euro met CJP) aan de 
kassa. Kijk op www.bunkerrock.
nl voor meer informatie over 
voorgaande edities.

Stormvogels zet 
zegereeks voort
IJmuiden - Ook zonder Jan Zie-
re, Danny Blok, Cor Bal, Jurjen 
Dikken en Mark Tol (blessures en 
schorsingen) blijkt trainer Patrick 
van de Fits van Stormvogels over 
een ruime selectie te beschikken, 
want de vervangers hebben zijn 
keuze zeker niet beschaamd. De 
behaalde overwinning met 5-0 op 
S.V.W ‘27 wijst op meer succes-
sen. Maar zo gemakkelijk als de-
ze overwinning wordt het niet.
Naast DWV die nog één inhaal-
wedstrijd moet spelen is het op-
vallend dat clubs als DEM en de 
Kennemers momenteel de twee-
de en derde plaats innemen met 
respectievelijk vier en vijf pun-
ten achterstand op de Vogels. De 
wedstrijd tegen DEM zal zondag 
dan ook onvoorspelbaar zijn en 
spanning en sensatie brengen.
Stormvogels startte in de wed-
strijd tegen S.V.W’27 met Misha 
Plug als verdedigende midden-
velder en Hannibal Jacob en Is-
raad Amaldoelrasit als vleugel-
verdedigers. Floyd Hille met Tim 
Binkhorst centraal achterin ston-
den hun mannetje en overheers-
ten. Stormvogels liet echter het 
eerste kwartier de tegenstander 
te veel aan de bal komen waar-
door het klasseverschil niet tot ui-
ting kwam en zelfs enige kansjes 

weggaven. Trainer Patrick v.d. Fits 
riep zijn manschappen tot de or-
de en toen werd het min of meer 
een kat en muis spelletje. Ron 
Nolles scoorde in de 22ste mi-
nuut het eerste doelpunt na voor-
bereidend werk van Rick Kluys-
kens en Mike Dam. Tom Stelling-
werf verving de geblesseerd ge-
raakte Israad Amatdoelrasit. In 
de volgende fase ontving Hanni-
bal Jacob geel. Lars de Kort zag 
zijn snoeiharde omhaal op een 
tegenstander belanden die zich 
moest laten vervangen. Vijf minu-
ten voor rust was het Tim Groe-
newoud uit een assist van Mike 
die met een juweel van een schot 
de 2-0 op het scorebord liet aan-
tekenen. Na de thee waren de 
gastheren heer en meester en 
scoorde Ron Nolles in de 65ste 
minuut 3-0 om daarna een zui-
vere voorzet van Tom Stellingwerf 
naast te schieten. Stormvogels 
domineerde en vermaakte zijn 
aanhangers met nog twee doel-
punten van Mike Dam die daarna 
werd vervangen door Mick Dub-
belaar gevolgd door Bas v.d. Oe-
ver voor Lars de Kort. Als ‘man of 
the match’ werden ditmaal twee 
spelers aangewezen: Ronnie Nol-
les en Mike Dam die beiden twee 
doelpunten scoorden.

IJmuiden - Op zaterdag 13 no-
vember is er weer een zang-
avond in de Ichthuskerk aan 
de Snelliusstraat 40. Er worden 
prachtige liederen uit allerlei 
bundels gezongen. Zin om een 
klein uurtje geestelijke liederen 
te zingen? Zorg er dan voor dat 
je die avond aanwezig bent. Jan 
Schotvanger praat de liederen 
aan elkaar en leidt tevens de sa-
menzang. Ary Rijke, de vaste or-
ganist voor deze avonden, be-
speelt het orgel. De avond be-
gint om 19.30 uur en de kerk is 
om 19.00 uur open. Iedereen is 
hartelijk welkom.

Om te zingen 
naar de kerk

IJmuiden - Tijdens het trainen 
van de jeugd was het op vrijdag-
avond tevens de wekelijkse kla-
verjasavond bij Stormvogels. De 
prijzen werden dit keer als volgt 
verdeeld: de eerste prijs, een rol-
lade, was voor Bertus van IJsen-
toren met 5869 punten. Tweede 
werd Hubert Kooijman met 5639 
punten, goed voor een mixer. De 
derde prijs, koffie en koek, ging 
naar Gerard Rommers met 5226 
punten. De aanmoedigingsprijs 
was voor Joke de Graaff.

Klaverjassen
Stormvogels
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Informatieavond Grote 
Buitendijk / Hofgeest
Op woensdag 17 november komen be-
langhebbenden en gemeente bij elkaar 
om de stand van zaken en de verschil-
lende keuzemogelijkheden te bespre-
ken.

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt 
aan de planvorming van de Grote Buitendijk 
/ Hofgeest. Tijdens de eerste bijeenkomst 
voor omwonenden is er afgesproken om in 
een tweede bijeenkomst te praten over de 
laatste stand van zaken. Woensdagavond 17 
november 2010 van 19.30 tot 22.00 uur zal 

deze plaatsvinden in basisschool ’t Anker, 
Grote Buitendijk 48 te Velserbroek. Tijdens 
deze bijeenkomst wil de gemeente graag 
horen welke afwegingen belanghebbenden 
maken bij de verschillende keuzes die voor-
liggen binnen scenario B.

Wilt u graag meepraten over de ontwikke-
lingen in de Grote Buitendijk / Hofgeest? 
Meld u dan aan vóór 16 november via gber-
gem@velsen.nl. Degenen van wie de ge-
meente een e-mailadres heeft, hebben een 
persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Start werk Rollantsplantsoen
De werkzaamheden rondom het Rol-
lantsplantsoen zijn begonnen. Hoek 
Hoveniers gaat over enkele weken 
met de inrichting van het plantsoen 
aan de slag.

In oktober zijn de werkzaamheden aan 
de weg en de riolering begonnen; de 
weg wordt verlegd en een deel van de 
riolering wordt aangepast. In de loop 
van november kan Hoek Hoveniers aan 
de slag met het plantsoen zelf. Het on-
kruid is al verwijderd.

De herinrichting van het plantsoen is 
volgens planning voor het einde van het 
jaar klaar, inclusief beplanting. Uitzon-
dering is de muur die bovenop het ta-
lud moet komen. Voor voldoende stevig-
heid moet de muur worden gefundeerd 
en moet het grondlichaam van het talud 
een half jaar ‘zetten’. De plaatsing van 
de muur moet daarop wachten. De ver-
wachting is dat de muur en de daarbij 
behorende fundering halverwege 2011 
worden geplaatst. (foto: gemeente Vel-
sen)

NAM-kantoor verkocht
De VIVA!Zorggroep is de nieuwe ei-
genaar geworden van het NAM-kan-
toor aan de Parlevinkstraat 21-31 in  
Velsen-Noord. In mei 2005 heeft het col-
lege van burgemeester en wethouders 
besloten het betreffende pand te verko-
pen. VIVA!Zorggroep die het kantoor al 

enkele jaren huurt, heeft aangegeven het 
gebouw te willen kopen. Na een intensief 
onderhandelingstraject is op donderdag 
4 november de akte ondertekend door 
wethouder te Beest en de heer van Ruth 
van VIVA!Zorggroep. De gemeente krijgt 
3.032.000 euro voor het gebouw.

Paardenbedrijven 
ondertekenen convenant
Op 3 november ondertekenden ver-
tegenwoordigers van een aantal 
paardenbedrijven in Velsen en wet-
houder Ronald Vennik (Openbare 
werken) een ‘paardenconvenant’.

Burgers hebben last van paardenmest 
op de openbare weg. De gemeenteraad 
had bepaald dat paarden poepzakken 
zouden gaan dragen, maar dit stuitte op 
nogal wat weerstand. Daarom werd af-
gesproken met de branche te overleg-
gen hoe men zelf de overlast zou kun-
nen beperken. Dit overleg resulteerde 
in het Paardenconvenant. De negen be-
drijven die dit convenant ondertekenden 
spraken daarmee af dat zij:

• ruiters onder de aandacht zullen bren-
gen zoveel mogelijk gebruik te maken 
van ruiterpaden of, als die paden er 
niet zijn, van voet- of fietspaden

•  uitwerpselen die op de openbare weg 
vallen op zullen ruimen of in de ber-
men vegen

• klanten actief zullen wijzen op ver-
keerd gedrag, met name minderjari-
gen.

Onder de ondertekenaars waren verte-
genwoordigers van Hoeve Spaarnberg, 
Manege Kennemergaarde en Hippisch 

Centrum Velsen aanwezig. Afgesproken 
werd de spelregels van het convenant 
een jaar te hanteren en daarna te beoor-
delen of alsnog tot strengere maatrege-
len moet worden overgegaan. Wethou-
der Vennik toonde zich zeer tevreden 
over het enthousiasme en de samen-
werking van bedrijven en gemeente.

Intocht Sinterklaas
Vanuit Spanje is het bericht binnen-
gekomen dat Sinterklaas en zijn pie-
ten op zaterdag 13 november 2010 
rond 16.30 uur voet aan wal zetten in 
IJmuiden.

De Stichting Sint Nicolaas Comité IJmui-
den organiseert jaarlijks de aankomst en 
intocht van Sint Nicolaas in IJmuiden. Dit 
jaar bestaat de stichting 25 jaar. Een mijl-
paal. Sinterklaas wil dit jubileum dan ook 
niet ongemerkt voorbij laten gaan, en zal 
na zijn bezoek aan Harderwijk doorvaren 
naar IJmuiden. De pakjesboot met Sin-
terklaas en zijn pieten komt vanuit de 
richting Amsterdam over het Noordzee-
kanaal rond 16.15 uur aan bij de Loswal-
kade. Daar zet hij voet aan wal en wordt 
hij officieel welkom geheten door burge-
meester Weerwind van Velsen. Na een 

feestelijk programma op de kade, als de 
maan door de bomen begint te schij-
nen, vertrekt de geheel verlichte stoet 
met Sinterklaas richting Kennemerplein. 
Hier is tot 18.00 uur een gezellig samen-
zijn, om vervolgens te vertrekken rich-
ting Plein 1945. Alle kinderen mogen hun 
lampion die zij voor Sint Maarten hebben 
gemaakt tijdens de intocht meenemen 
om aan Sinterklaas te laten zien.

De stoet komt rond 18.45 uur aan op het 
Plein 1945, waar de populaire Feestpie-
ten Boyband een spetterend optreden zal 
verzorgen. De intocht wordt spectaculair 
afgesloten. Hoe? Dat blijft nog even een 
verrassing. Op www.velsen.nl en www.
intochtsinterklaas.nl staat een uitgebreid 
programma. (foto: archief Reinder Wei-
dijk)
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ONTWERPONTHEFFING VAN HET 
BESTEMMINGSPLAN 

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Burgemeester en Wet-
houders van Velsen hebben het voornemen hieraan 
medewerking te verlenen door middel van een ontheffing 
van het bestemmingsplan. Ondergenoemde stukken liggen 
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering ter inzage.

De onderstaande ontwerpbouwvergunningen en 
ontwerpontheffingen (binnenplans) liggen gedurende 
twee weken ter inzage: van 12 t/m 25 november 2010
PS-26-2010  Stelling 43 te Velsen-Zuid; verzoek 

ontheffing bestemmingsplan t.b.v. 
vervangen woonark

BP-147-2010  Driehuizerkerkweg 34 te Driehuis; 
uitbreiden school t.b.v. een lokaal

De onderstaande ontwerpbouwvergunning en ontwerp-
ontheffing (buitenplans) ligt gedurende zes weken ter 
inzage: van 12 november t/m 23 december 2010 
BP-166-2010  Driehuizerkerkweg 138 te Driehuis; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
de termijn van inzageweken worden ingediend of kenbaar 
gemaakt bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering (Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 
te IJmuiden. Uw zienswijzen dient voorzien te zijn van uw 
naam en adres, de datum, het besluit waarop de zienswijzen 
betrekking heeft en de redenen van uw zienswijzen.

BESLUITEN

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

BOUWVERGUNNING

BL-161-2010  Trompstraat 142 te IJmuiden; het oprichten 
van een uitbouw aan woning

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders hebben besloten een 
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor de volgende percelen:

D. Marotstraat te Velserbroek, het parkeervak dat 
zo dicht mogelijk is gelegen bij de achterdeur van 
L. Roodbaardstraat 3

Georgebos 11 te IJmuiden

S.P. Kuijperplantsoen 65 te IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 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 verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie 
publiekszaken, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

ANDERE LOCATIE ZIGGO SERVICEBUS

Zaterdag 13 november a.s. staat de Ziggo servicebus 
niet op Plein 1945 zoals in de folder van Ziggo staat 
vermeld maar op het nieuwe kleine parkeerterrein van 
het Velserduinplein achter de HEMA. In verband met 
de Sinterklaasviering op Plein 1945 is voor de service-
bus van Ziggo een andere geschikte locatie gevonden.

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Driehuis

Adres

Stadhuis Velsen

Dudokplein 1

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

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

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

Klant Contact Centrum/Receptie

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

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

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

van ter visie gelegde stukken.

Belastingen/Invordering

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

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond 

van 18.00 - 20.00 uur is het bouwloket geopend.

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

lopende aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 

Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: Voor inhoudelijke vragen over het 

bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan 

gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken met één 

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

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, bouw-

vergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet u een 

afspraak maken met één van de vakspecialisten.

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.

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

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

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

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 

bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars 

onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor 

een oplossing gemaakt kunnen worden.

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

Telefoon (0255) 54 85 20

E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

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

09.00 tot 14.00 uur)

E-mail ondernemersloket@velsen.nl

Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor 

(algemene) informatie over wetgeving, beleid en procedures. 

Meldingen Openbare Ruimte

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

bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)

E-mail meldpuntbor@velsen.nl.

Dit meldpunt is voor het doorgeven van gebreken aan:

bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, 

straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens 

t/m het hoofdriool).

ReinUnie

Telefoon (0255) 56 61 66 

Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken, 

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

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 

bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

 

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een 

uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het 

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

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

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

Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop 

uw burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 

identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 

dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Het loket is er voor:

-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en 

hulp bij het huishouden)

-  Informatie over schuldhulpverlening

-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en 

urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 

Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 

Kennemerland.

Telefoon (0255) 53 23 24

E-mail adm.brandweer@velsen.nl

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

- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid
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BL-221-2010  Eyndenhoefflaan 15 te Santpoort-Noord; 
het oprichten van een uitbouw en erker 
aan woning

BP-196-2010  Elzenstraat 9 te IJmuiden; het oprichten 
van een dakopbouw op woning

OMGEVINGSVERGUNNING

Het college van Burgermeester en Wethouders heeft 
de volgende omgevingsvergunningen verleend. De 
datum van vergunningverlening is tussen haakjes ver-
meld.
i10.006451  Willem de Zwijgerlaan 23 te IJmuiden 
 het kappen van 8 eikenbomen voor 

nieuwe aanplant (3/11/2010)
i10.006541  Brederoodseweg 57 te Santpoort-Zuid
 het kappen van 2 bomen voor nr. 57 en 

voor lichtmast 35 (3/11/2010)
i10.006638  Jagtlustlaan 6 te Santpoort-Zuid
 het kappen van 1 eikenboom (3/11/2010)

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

BESLUITEN MET TOEPASSING 
AFDELING 3.4. ALGEMENE WET 
BESTUURSRECHT

Bij de voorbereiding van onderstaande besluiten is 
toepassing gegeven aan de openbare voorbereidings-
procedure als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbenden gedurende zes weken na de dag 
waarop onderstaand besluit ter inzage is gelegd tegen 

dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij 
de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem.
Dit beroepschrift schorst de werking van het besluit 
niet. De voorzieningenrechter van de rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, kan op verzoek een 
voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld. De 
onderstaande besluiten liggen gedurende zes weken 
ter inzage: van 12 november t/m 23 december 2010.
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende besluiten genomen.

BOUWVERGUNNING MET ONTHEFFING 
(3.22/3.23 Wro)

BL-203-2010  P.C. Hooftlaan 6 te Driehuis; het plaatsen 
van twee dakkapellen (voorgevel en zij-
gevel)

BP-96-2010  Slaperdijk 12 te Santpoort-Noord; het 
oprichten van een berging

BP-120-2010  Vromaadweg 149 en Marga Klompestraat 
37 te Velserbroek; het veranderen van 
een praktijkruimte en een bovenwoning

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN 
BOUWAANVRAAG FASE 2

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij hebben ontvangen:
B2-7-2010  Genieweg 26 te Velsen-Zuid; het 

legaliseren van de uitbreiding op de 
1e verdieping

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 1 tot en met 
4 november 2010 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvangen. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
i10.007097  Burgemeester Enschedélaan 18 te 

Santpoort-Noord
 verwijderen serre en oprichten uitbouw 

(01/11/2010)

i10.007095  Tesselschadeplantsoen 10 te Driehuis
 aanvraag omgevingsvergunning voor 

kappen van dennenboom (01/11/2010)
i10.007094  De Hagedisstraat 13 te Velsen-Noord
 slopen van bestaande garage 

(01/11/2010)
i10.007093  De Hagedisstraat 13 te Velsen-Noord
 verplaatsen van inrit garage (01/11/2010)
i10.007092  Zandaak 22 te Velserbroek
 kappen van een 1 wilg (01/11/2010)
i10.007091  Minister van Houtenlaan 8 te Velsen-

Zuid
 kappen van 1 boom (01/11/2010)
i10.007090  Rijksweg 345 te Velserbroek
 oprichten twee garageboxen (01/11/2010)
i10.007088  Industriestraat 21 te IJmuiden
 wijzigen van voorgevel (01/11/2010)
i10.007166  Koningin Wilhelminakade 119 te 

IJmuiden
 slopen asbest AC-buis (03/11/2010)
i10.007163  Trawlerkade 98 te IJmuiden
 wijzigen van bedrijfsgebouw (03/11/2010)
i10.007161  Napierstraat 8 te IJmuiden
 plaatsen dakkapel voorzijde woning 

(03/11/2010)
i10.007147  K. Zegelstraat 14-22 en 

Engelmundusstraat 31-41 te IJmuiden
 vervangen kozijnen (03/11/2010)
I10.007145  Keetberglaan 5 te IJmuiden
 plaatsen dakkapel op woning 

(03/11/2010)
i10.007208  Van Dalenlaan 1 te Santpoort-Zuid
 oprichten van een aanbouw (04/11/2010)
i10.007207  Parkweg ong., Badweg ong., Dokweg 

ong., Heerenduinweg ong. te IJmuiden, 
Reyndersweg ong. te Velsen-Noord

 plaatsen van imagoversterkende borden 
(04/11/2010)

i10.007201  Zeeweg 309 te IJmuiden
 plaatsing groendrager/erfafscheiding 

(04/11/2010)
i10.007200  Julianakade/Van Leeuwenstraat ong. te 

IJmuiden
 kappen van 1 boom (04/11/2010)
i10.007199  Hofgeesterweg 22 A te Velserbroek
 slopen van asbestbeplating dak van een 

schuur (04/11/2010)

Inzamelingsactie voedselbank
‘Omdat ik ‘t kan missen’
IJmuiden – De voedselbank 
hield zaterdag een inzamelings-
actie bij Albert Heijn aan het Du-
dokplein. Aan mensen, die hun 
boodschappen kwamen doen, 
werd gevraagd of ze iets extra’s 
mee wilden nemen. Vooral houd-
bare spullen, zoals onder meer 
waspoeder, koffie en beschuit. Er 
werd gul gegeven, maar er wa-
ren ook mensen die aangaven, 
dat ze het zelf ook niet breed 
hadden. Toch werd er boven het 
gemiddelde ontvangen. Omdat 
de Vomar wegens verbouwing 
gesloten is, was het bij Albert 
Heijn drukker was dan anders.
Zo’n 55 gezinnen zijn in Vel-
sen aangewezen op de voedsel-
bank. Gezien de economische 
crisis zal deze voorziening voor-
lopig nog wel nodig blijven. ,,Op 
8 december is het vijf jaar gele-
den, dat het eerste voedselpak-
ket werd overhandigd’’, vertelt 

medewerker Daniëlla van Delft. 
,,Liever hadden we dat eerste 
lustrum niet gehaald, maar het 
is niet anders.’’ Zij ziet ook een 
verschuiving: ,,Bedrijven gaan 
failliet, mensen krijgen ontslag. 
Soms zijn dat mensen, die net 
een nieuw huis hebben gekocht 
en nog met het onverkoopba-
re oude huis zitten. Zij hebben 
dus hoge lasten. Het duurt dan 
zes tot acht weken, voordat zij 
de eerste uitkering krijgen. Zij 
moeten dat zien te overbruggen, 
kunnen dat niet en dan begint de 
ellende al.’’

Een man, die een pak koffie en 
een doos suikerklontjes geeft, 
zegt: ,,Ik heb met mijn hand over 
het hart gestreken, anders gaf ik 
nooit. Er wordt zoveel gebedeld 
en ik geef al heel veel aan goede 
doelen, je moet een grens trek-
ken.’’ 

Een mevrouw overhandigt een 
zak aardappelen. Zij zegt: ,,Wij 
hebben het goed, dan moet je 
mensen helpen waar dat nodig 
is. We leven hier niet in de arme 
landen.’’ Een andere vrouw be-
kent: ,,Ik wilde dit jaar een keer 
overslaan, ik zit zelf ook krap 
bij kas. Maar ik zag goedkope 
shampoo, die heb ik voor me-

zelf gekocht. Ik had twee flessen 
voor de prijs van één, de andere 
fles shampoo is voor de mensen 
van de voedselbank.’’ 

Een andere vrouw, die bood-
schappen komt brengen, is kort 
maar krachtig over haar motiva-
tie: ,,Gewoon,omdat ik het kan 
missen.’’ (Carla Zwart)

Gratis patat 
bij Telstar
Velsen-Zuid - Komende zater-
dag, 13 november, speelt Telstar 
de competitiewedstrijd tegen 
AGOVV uit Apeldoorn.
Het duel start om 19.30 uur. Voor 
deze wedstrijd heeft Telstar weer 
een bijzondere actie bedacht. Ie-
dereen die zaterdagavond een 
kaartje koopt bij de kassa kan 
die avond een gratis patatje ha-
len bij een van de verkooppun-
ten.
Dus zowel op de Oosttribune als 
op Zuid kan men terecht voor 
deze actie. Bij aankoop krijgt 
men een patatbon waarmee 
men naar het verkooppunt kan 
gaan.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 

Dwars-
ligger

De 
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900




