
NIEUWS-WEEKBLAD

IJmuiden,
Velsen-Noord

www.jutter.nl
info@jutter.nl

910 november 2011Zeeweg 189-191   1971 HB IJmuiden                                    WWW.JUttEr.NL    tel. 0255-533900

Sinterklaas is onderweg
IJmuiden - Sinterklaas laat 
vanaf zijn stoomboot weten 
dat hij onderweg is met de 
stoomboot. ,,Het gaat niet erg 
snel’’, vertelt Sint in zijn brief. 
,,Maar dat komt omdat de bo-
ten zo zwaar beladen zijn met 
cadeaus. We verwachten za-
terdag om 12.00 uur aan te 
komen in IJmuiden, aan de 
Loswal. Ik hoop dat jullie er 
allemaal zijn.’’

Ondanks het koude weer is het 
erg gezellig op de boot. Alle pie-
ten zijn nog hard aan het werk, 
maar tijd voor een grapje hebben 
ze altijd. Zo hebben de pakpieten 
de slaappiet ingepakt toen hij lag 
te slapen en hebben springpiet 
en klimpiet alle gehaktballetje 
uit de soep gepikt en er peper-
noten voor terug gedaan. Daar 
was kokspiet natuurlijk niet blij 
mee en hij is boos naar Sinter-
klaas gegaan. Sint moest erg la-
chen om die grap met peperno-
ten en hij zei tegen de kokspiet 

dat hij er dan 
maar peper-
notensoep van 
moest maken. 
Toen is hij met 
wel 20 zakken 
pepernoten de 
kombuis in ge-
gaan en heeft 
de allereerste 
pan met peper-
notensoep ge-
maakt. Ieder-
een was stom 
verbaasd, dit was echt nog nooit 
vertoond. Maar lekker dat de 
pepernotensoep was! Vanaf nu 
staat dan ook elke week peper-
notensoep op het menu. Jon-
gens en meisjes, nog een paar 
nachtjes en dan is Sinterklaas 
met al zijn pieten eindelijk weer 
in het gezellige IJmuiden. Sinter-
klaas en alle pieten hebben er 
weer zin in.
Dit jaar hebben de pieten be-
dacht om een puur Hollands tint-
je aan de intocht te geven. Daar-

om heet de intocht dit jaar ‘ Wel-
kom in Holland’.
In de stoet rijden verschillen-
de typisch Hollandse tradities 
mee en alle pieten doen iets van 
rood-wit-blauw op hun pak of in 
hun mooie zwarte krullen. Daar-
om zou Sinterklaas het heel leuk 
vinden als alle kinderen ook iets 
rood, wit, blauws zouden dra-
gen. Misschien wel zo’n leuk 
rood-wit-blauw vlaggetje op je 
wang schminken. Zie ook www. 
intochtsinterklaas.nl

IJmuiden - Afgelopen maandag is de nieuwe supersleepboot van Iskes Towage & Salvage in de thuis-
haven IJmuiden aangekomen. De Argus - Grieks voor helder en oplettend - werd op 10 oktober opge-
leverd door de Roemeense scheepsbouwer Damen Galati en begon vorige week aan de lange reis naar 
Nederland. Het 29 meter lange schip heeft een trekkracht van 62 ton en haalt dankzij de 5.000 PK’s een 
snelheid van 13,6 knopen. De Argus is de twaalfde sleepboot van de firma Iskes. (foto: Marcel Koster)

Nieuwe sleepboot voor 
Iskes Towage & Salvage

VAN HENTEN bv
INSTALLATIETECHNIEK

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

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

CV-ketel VerVangen?

ZONDAG 
13 NOVEMBER

HOLIDAY INN

kerst lifestyle event

autoschade?

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70 • 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Sfeervol 
genieten?
zie onze nieuwe folder

www.groenrijk.nl

Geef u op voor
het seminar
Cijfers en Trends
op 21 november a.s.

Zie voor meer informatie 
www.rabobank.nl/velsen
en meld u aan.

(023) 5 100 300 
www.flexicura.nl

Zoek je een
baan in de zorg??

Wij zijn op zoek naar:

Helpenden
Verzorgenden 3 (IG)
Verpleegkundigen

Makelaar in de regio Zuid-Kennemerland
T. 023 - 5 255 266   www.omaco.nl

u kunt uw 
kabaaltje 
opgeven via

www.jutter.nl
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COLOFON

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

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

advertentieverkoop:
Therese Imming 
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes 
mobiel 06-45708874

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja 
van der Wulp, Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 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 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: Apotheek ‘t Sant, Fresia-
straat 10 in Santpoort-Noord, 023-5378284.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:
Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, 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. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
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
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen 
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulieren-
brigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans, 
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon-
nummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Geest van Sinatra waart rond
Matt Dusk steelt de 
show in Thalia Theater
IJmuiden - Zichtbaar genieten-
de muzikanten, een enthousiast 
publiek, prima hapjes en drank-
jes en een ambiance die in New 
York niet zou misstaan. Dat wa-
ren zondagavond de omstandig-
heden in het Thalia Theater tij-
dens het concert van Matt Dusk, 
de Canadese crooner wiens stem 
gelijkenissen vertoont met die 
van Frank Sinatra. Het sfeervol-
le theater aan de Breesaapstraat 
was voor de gelegenheid om-
getoverd tot chique nachtclub, 
compleet met tafeltjes en bedie-
nend personeel. Matt Dusk en 
zijn band beloonden de inzet van 
het Thalia-personeel door een 

geweldig concert neer te zetten. 
Zij speelden veel eigen nummers, 
waaronder de hits ‘All About Me’ 
en ‘Back in Town’, maar verrasten 
het publiek tevens met (jazz)klas-
siekers van Frank Sinatra, Dean 
Martin en Randy Newman. Een 
bijzonder moment deed zich voor 
aan het einde van het concert, 
toen een bezoekster naar het po-
dium liep en de evergreen ‘My 
Way’ aanvroeg. 
Matt Dusk voelde zich daar niet 
te groot voor en liet de wens 
van de vrouw in vervulling gaan. 
Daarmee kreeg de avond het bij-
zondere slot dat het verdiende. 
(foto: Thalia Theater)

Wijnproeven bij Wijnhuis Ten Bilt

Ontdek op ontspannen 
manier uw favoriete wijn 
Santpoort-Noord - Op zater-
dag 19 en zondag 20 november 
organiseert Wijnhuis Ten Bilt hun 
najaarsproeverij in de zaal van 
Café De Wildeman. 
Op zaterdagavond tussen 19.00 
en 22.30 uur en op zondagmid-
dag van 12.00 tot 17.30 uur staat 
een groot deel van het assorti-
ment open om te proeven.
Ontdek op een ontspannen ma-
nier uw favoriete wijn en geniet 
van bijpassende hapjes uit Cu-
linair Santpoort (slagerij Duijn,  
Fromagerie l’Amuse en Only Pas-
ta).
Wijnboeren uit Italië, Frankrijk en 
Spanje zijn zelf van de partij om 
uitleg te geven over hun wijnen 
en uw vragen te beantwoorden. 
Verder deze dagen extra aan-
dacht voor biologische wijnen, 
een ruime selectie wijnen voor 
de feestdagen en voor de lief-
hebbers als slot een aantal schit-
terende whisky’s en cognacs. 
Tijdens deze dagen ontvangt u 
bij bestellingen vanaf twaalf fles-
sen een aantrekkelijke korting!
De kosten voor de proeverij be-
dragen 10 euro per persoon, in-

clusief diverse lekkernijen uit 
Culinair Santpoort en een prach-
tig wijnglas van Riedel als aan-
denken.
Aanmelden kan in de winkel, per 
telefoon 023-5376767 of info@
wijnhuistenbilt.nl. Wees er snel 
bij want ze ontvangen beide da-
gen maximaal 125 personen om 
een ieder de gelegenheid te ge-
ven om rustig te kunnen proe-
ven. Wijnhuis ten Bilt-Hoofd-
straat 203-T. Zie ook www.wijn-
huistenbilt.nl.
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Donderdag 10 november
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Boms speelt 
‘Daniels’ Engelen’. Aanvang 
20.30 uur.
Verhalentheater IJmuiden. In 
de Burgerzaal. Aanvang 20.30 
uur. Kaartverkoop verloopt via 
Stadsschouwburg Velsen, te-
lefoon 0255-515789 of www.
stadsschouwburgvelsen.nl.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: Racoon. 
20.30 uur. Kleine zaal: Har-
de Pappies: Steen, Aux Raus. 
20.30 uur. Café: Reveller, cd-
resentatie. 20.30 uur. Toegang 
gratis.

Vrijdag 11 november
Scholenmarkt voor groep 
8 in het Polderhuis in Velser-
broek. Van 19.00 tot 21.00 uur.
FC Utrecht-SC Telstar. Aan-
vang 19.30 uur.
Kienen in het Adelbertuscen-
trum. Aanvang 20.00 uur.
Pianorecital in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis. Bijdrage 
in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Boms speelt 
‘Daniëls Engelen’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: An Evening 
With Dimmu Borgier. 19.15 
uur. Toegang 34,-. Kleine zaal: 
Eilen Jewell & Band. 20.30 uur. 
Toegang 12,50. Dommelsch 
zaal: 80’s Verantwoord. 22.00 
uur. Toegang 12,50 vanaf 21 
jaar. Café: The Irrational Li-
brary presents ‘An evening of 
Multieloquent Music and Poe-
tic Paganism’ Aanvang 21.30 
uur. Toegang gratis.

Zaterdag 12 november
Boekenfeest in Haarlemse 
Groote of St. Bavo Kerk. Van 
09.00 tot 17.00 uur. Toegang 
gratis.
Cadeaumarkt voor Tanzania 
in de Laurentiuskerk, Fidelis-
hof 30 IJmuiden. Van 09.30 tot 
15.30 uur.
Intocht Sint Nicolaas. Het 
voorprogramma start om 
12.00 uur. Om 13.00 uur ver-
trekt de stoet vanaf de Loswal 
door IJmuiden. Zie ook www.
intochtsinterklaas.nl.
Spirituele beurs bij Nicky’s 
Place, Van Oosten de Bruyn-
straat 60 in Haarlem. Van 
12.00 tot 17.00 uur.
Sirgarenstad tentoonstel-

ling over de Beverwijkse ta-
baksindustrie 1833-1971 in 
Museum Kennemerland, Wes-
terhoutplein 1. Van 14.00 tot 
17.00 uur.
Filmdiner in het Thalia Thea-
ter, Breesaapstraat 52 IJmui-
den. Aanvang 19.00 uur.
Notenfeest met Velser Amu-
sements Orkest in De Mori-
aan, Dorpsduinen 4 in Wijk 
aan Zee. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Boms speelt 
‘Daniëls Engelen’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Haarlem Reggae Move-
ment. Kingsmo, De skatjes. 
21.30 tot 03.00 uur. Toegang 
gratis.

Zondag 13 november
Vogelbeurs bij Fauna Felise-
na, Jan Lighthartgebouw, Ek-
sterlaan 8 IJmuiden. Van 10.00 
tot 13.00 uur.
Lezing prof. dr. Hans Gerding 
in De Kapel, Potgieterweg 4 
Bloemendaal. Thema: ‘Wil-
de beesten in de fi losofi sche 
woestijn’. Aanvang 10.30 uur, 
toegang gratis.
IVN Zuid-Kennemerland: 
Wandeling ‘Monumentale bo-
men’ op begraafplaats aan de 
Kleverlaan in Haarlem-Noord. 
Vertrek 11.00 uur vanaf de in-
gang Algemen Begraafplaats. 
Deelname gratis.
Spirituele beurs bij Nicky’s 
Place, Van Oosten de Bruyn-
straat 60 in Haarlem. Van 
12.00 tot 17.00 uur.
Wijn & Sfeer kerst lifestyle 
event van 13.00 tot 18.00 
uur in Holiday Inn IJmuiden 
Seaport Beach Hotel.
Rondleiding met Boer Klaas 
bij Informatieboerderij Zorg-
vrij, Genieweg in Velsen-Zuid. 
Aanvang 13.00 uur.
Workshop ‘van koe tot cake-
je’. Van 13.30 tot 16.00 uur. In-
formatieboerderij Zorgvrij, Ge-
nieweg Velsen-Zuid.
ZoMiPo in Verpleeghuis Vel-
serduin, Nic. Beetslaan 4 in 
Driehuis. Aanvang 14.00 uur. 
Voorstelling van het marionet-
tentheater.
Sirgarenstad tentoonstel-
ling over de Beverwijkse ta-
baksindustrie 1833-1971 in 
Museum Kennemerland, Wes-
terhoutplein 1. Van 14.00 tot 
17.00 uur.
 Optreden Soli in het Zaan-
theater, Nicolaasstraat 3 in 
Zaandam tijdens KNFM con-
cours. Aanvang 14.30 uur.
Optreden Gethouse Blues-
band in Café Fort Zuid, Boe-

zemkade in Oud Spaarndam. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang 
gratis.
Alexio Trio in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Foyerconcert To 
Be Anounced. Aanvang 17.30 
uur.
Vesper in de Engelmundus-
kerk in Driehuis. Aanvang 
19.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Club Funday: Dancing 
Dollekamp. 16.30 uur. Toe-
gang gratis. Dommelsch zaal: 
Jason Becker’s Not Dead Yet 
Festival. 19.00 uur. Toegang 
39,-. 

Maandag 14 november
Algemene Leden Vergade-
ring van Oud-Hoogovens Me-
dewerkers in Tata Trainings-
centrum in Velsen-Noord. 
Aanvang 14.30 uur.
Openbare ledenvergade-
ring bij Historische Kring Vel-
sen in Woonzorgcomplex De 
Hofstede in Velserbroek. Aan-
vang 20.00 uur.

Dinsdag 15 november
Oester masterclasses en 
workshop in Restaurant De 
Vissershaven, Halkade 29 in 
IJmuiden. Masterclass start 
om 20.00 uur.
Dr. Lukas Petit, leider van 
opgravingen in de 3000 jaar 
oude ruïneheuvel van dorpje 
Damiyah. 
Hij houdt een lezing voor ver-
eniging Ex Oriënte Lux over 
zijn werk in de Vijverwegkerk, 
Vijverweg 14 Bloemendaal. 
Van 20.00 tot 22.00 uur. Toe-
gang niet-leden 3,-.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Sadettin Kir-
miziyüz. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 16 november
Rondleiding met Herman 
IJsseling, fotograaf van Flying 
Focus, op de tentoonstelling 
‘Vliegende Storm’. 
Zee- en Havenmusuem, Ha-
venkade 55 in IJmuiden. Aan-
vang 16.00 uur.
Optreden Seabreeze in het 
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden. Aanvang 20.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Light 
Thief’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: The Last 
Waltz. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 17 november
Open introductieavond bij 
Odd Fellows aan de Stations-
weg 95 in Velsen-Zuid. Aan-
vang vanaf 19.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Hooverpho-
nic. 20.30 uur. Toegang 20,-. 
Café: Renske Tauminiau. 22.30 
uur. Toegang gratis.

Feestmiddag OIG/IHD 
voor 120 gasten uit Velsen
Velsen - Een logistiek hoog-
standje werd door de chauf-
feurs van OIG-IHD op zaterdag-
middag 5 november 2011 vanaf 
13.00 uur uitgevoerd om geza-
menlijk 120 gasten te vervoeren 
naar een schitterende accom-
modatie aan het kanaal met een 
prachtig uitzicht op de haven.
Nagenoeg alle chauffeurs moes-
ten twee ritten maken om de 
gasten op tijd binnen te krijgen 
en dankzij de vele bereidwillige 
en ondersteunende  medewer-
kers in de zaal lukte dit voortref-
felijk. 
De gasten kwamen uit alle hoe-
ken van de gemeente Velsen. 
Eenmaal binnen gekomen wer-
den de gasten getrakteerd op de 
klanken en de zang van De Kla-
vierschippers, dit keer bestaan-
de uit vier accordeonisten en 

twee zeer goed op elkaar inge-
speelde zangeressen. Uiteraard 
was er de pauze met het beken-
de advocaatje met slagroom met 
daarna een wervelend optreden 
van zanger Dumo. Zijn helde-
re stem bracht de armen van de 
gasten massaal in beweging. Er 
werd meegezongen, geklapt, ge-
luisterd en aan de gezichten kon 
men zien dat er vooral genoten 
werd. 
Na het muzikale gedeelte kwam 
de keuken met een heerlijke 
lunch voor de gasten en konden 
zij gezamenlijk nog even nage-
nieten. Met een terugreis in het 
donker langs het kanaal, met de 
vele lichtjes aan de overkant, kon 
de jaarlijkse feestmiddag van de 
Stichting OIG/IHD met een goed 
gevoel voor alle medewerkers en 
gasten worden afgesloten.

Open introductie-
avond bij Odd Fellows
Velsen-Zuid - Voor degenen die 
altijd al hebben willen weten wat 
de Odd Fellows zoal doen op een 
loge-avond in hun gebouw aan de 
Stationsweg 95, is er nu de mo-
gelijkheid om dit mee te maken. 
Misschien ook dat u zich, rijden-
de over de Stationsweg, wel eens 
heeft afgevraagd, wat zich toch af-
speelt achter die gevel met we-
reldbol en de letters Odd Fellows. 
Indien u nieuwsgierig bent ge-
worden  en belangstelling bent u 
en ook uw partner van harte wel-
kom op donderdag 17 november. 
De ontvangst is die avond vanaf 
19.30 uur. 
U wordt ontvangen door leden van 
de IJmondloge (mannen) en van 
de Duinroosloge (vrouwen). De 
eerste kennismaking zal onder het 
genot van een kop koffi e of thee 
best lukken. Daarna zullen zij zich 
nader voorstellen, onder andere 
met een stukje geschiedenis over 
de organisatie. 
Zoals ook tijdens een logeavond 
voor leden gebruikelijk is, gaan zij 
na de koffi e naar boven, naar de 
ontmoetingsruimte, waar ze in al-
le rust naar wat muziek,  tekst en 
uitleg zullen luisteren. Na afl oop 
van deze bijeenkomst, die zij zit-

ting noemen, is beneden tijd voor 
een drankje en een hapje en zal er 
alle gelegen-heid zijn om vragen 
te stellen. Odd Fellows zijn men-
sen  van verschillende pluimage. 
Vriendschap is een bindende fac-
tor bij al die verschillen. Hierdoor 
staan ze samen sterker en kunnen 
ze meer tot stand brengen, dan 
wanneer ze alleen zouden staan. 
Zo kunnen ze werken aan zichzelf 
en aan onze directe omgeving; dit 
alles in de hoop op een betere sa-
menleving. De Odd Fellows zijn al 
89 jaar in deze gemeente actief.
Alle belangstellende inwoners 
van Kennemerland-Zuid (Haar-
lem, Haarlemmermeer, Zandvoort, 
Bloemendaal enz.) zijn van har-
te welkom. U kunt parkeren op 
de hoek Stationsweg-Minister van 
Houtenlaan. Laat s.v.p. tijdig we-
ten of u alleen of met uw partner 
deze avond wilt bijwonen. U kunt 
zich opgeven bij de volgende per-
sonen: de heer H. Bouma, 023-
5271833, e-mail: info@ind-part.
com; de heer G. Stet, 06-5537.8768, 
e-mail: ton@haasnootschilders.nl, 
mevrouw  Th.R. Masereeuw-van 
Ooijen, 0255-516994, e-mail: thea.
masereeuw@kpnmail.nl Zie ook 
www.oddfellows-velsen.nl
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Prijsuitreiking I-Pad bij 
ABN AMRO Velserbroek
Velserbroek - Dinsdagochtend 
vond de feestelijke uitreiking 
plaats van de I-Pad die gewon-
nen is door Kimberley Koudstaal 
uit Velserbroek. Door ABN AM-
RO, district Kennemerland, was 
deze prijs beschikbaar gesteld tij-
dens de jaarlijkse studentencam-
pagne en sluit prima aan bij ‘ABN 
AMRO anno Nu’.  Onderdeel van 
dit project bestond onder meer uit 
het openen van een studentenre-
kening waarbij de student 40 eu-
ro gestort kreeg door ABN AMRO
In aanwezigheid van de bankme-
dewerkers Daniëlle de Vries, ad-
viseur particuliere relaties, Anne-
miek Glorie, directeur Velserbroek 
en Santpoort en Michel Redegeld, 
initiatiefnemer van deze actie, 
mocht zij deze prijs in ontvangst 
nemen. Kimberley, die de gymna-
siumopleiding aan het Felisenum 
in Velsen heeft gevolgd, is nu eer-
ste jaars studente aan de TU-Delft 

waar zij de opleiding Civiele Tech-
niek volgt. ,,Tijdens een college 
werd ik gebeld door de bank en 
kreeg de mededeling dat ik was 
uitgeloot en dat ik een nieuwe I-
Pad had gewonnen. Ik wist niet 
wat ik hoorde want ik heb nog 
nooit een prijs gewonnen’’, ver-
telt Kimberley. Bij haar technische 
studie en tijdens haar dagelijk-
se reis van Velserbroek naar Delft 
komt de I-Pad uitstekend van pas. 
,,Ik ben nogal een tijd met de trein 
onderweg en dan is het erg fijn 
om op zo’n handzaam apparaat 
mijn werk te kunnen doen’’, aldus 
Kimberley. Haar belangstelling 
voor weg- en waterbouw heeft zij 
onder meer opgedaan in haar ge-
boorteplaats IJmuiden. ,,Vooral de 
sluizen vind ik interessant en wie 
weet kom ik na mijn studie wel 
weer terug in IJmuiden als daar 
een nieuw sluizencomplex wordt 
gebouwd’’, aldus Kimberley.

Beter in je vel 
met massage-
praktijk Anaël
Velserbroek - Massageprak-
tijk Anaël is sinds februari van 
dit jaar gevestigd in het pand 
van Marpa Nails, aan D. Marot-
straat 24 in Velserbroek. Massa-
gespecialiste Leticia volgde veel 
cursussen en workshops op het 
gebied van complete lichaams-
massage.
De massagepraktijk is genoemd 
naar aartsengel Anaël, die zorgt 
voor vrede, harmonie en affec-
tie tussen mens en engelen. Met 
de holistische massages (voor li-
chaam en geest) en Reiki geeft 
Leticia een ‘gewone’ massage 
meer inhoud. ,,Als ik merk dat 
ergens een blokkade is, vraag ik 
de klant of ik dat met Reiki mag 
wegnemen’’, vertelt Leticia. Ze is 
een stoere meid die met beide 
benen stevig op de grond staat 
en dol is op lachen. Die veelzij-
digheid komt terug in het aan-
bod van massages. Men kan 
kiezen uit ontspanningsmassa-
ges, een hot- of coldstonemas-
sage, een hot chocolat massa-
ge, een hammam spons massa-
ge, een kruidenstempel massage 
en nog veel meer. 
Bij hoofdpijnklachten of fibro-
myalgie weet Leticia welke mas-
sage werkt. Ook is het mogelijk 
te werken aan verjonging van 
de huid, met een cosmetische 
bindweefselmassage. En figuur-
correctie en afslanken kan met 
Lipo(sage)massage. 
Voor een passende massage is 
er altijd een intakegesprek voor-
af. Leticia kijkt dan naar eventu-
ele klachten, de wensen en de 
huid en bepaalt dan samen met 
de klant welk soort massage op 
dat moment goed uit zal pakken. 
Wie alleen een oppepper nodig 
heeft zal genieten van een cho-
colademassage. En wie meer-
dere bindweefselmassages be-
stelt, zal worden verwend met 
een gratis massage naar keuze. 
Vraag Leticia naar de mogelijk-
heden of reserveer voor een af-
spraak. Dat kan vijf dagen per 
week, van maandag tot en met 
vrijdag, via 023-5492626 of 06-
21816896. Een massage kost 
vanaf 35 euro per uur. Leticia 
heeft een eigen praktijkruim-
te binnen Marpa Nails. Zie ook 
www.anael-salon.nl

Kluisjescontrole op 
middelbare scholen
Velsen - Tijdens een door VIOS 
Kennemerland gecoördineerde 
actie zijn op vorige week woens-
dag steekproefsgewijs kluisjes 
gecontroleerd op het Ichthus 
Lyceum, het Technisch en Ma-
ritiem College, het Gymnasium 
Felisenum en het Vellesan Colle-
ge. Er zijn 230 kluisjes gecontro-
leerd wat ongeveer 10 procent  
is van het totaal aantal kluisjes 
op deze scholen. Er zijn geen za-
ken aangetroffen die in strijd zijn 
met de schoolregels of zelfs ver-
boden zijn. Door deze actie krij-
gen de scholen een indicatie of 
kluisjes hiervoor gebruikt wor-
den.

De controles zijn gebaseerd op 
afspraken die zijn vastgelegd in 
het zogenaamde VIOS conve-
nant. Dit convenant is mede voor 
Velsen in 2007 opgesteld tus-
sen het onderwijs, politie, HALT 
en de gemeente Velsen met als 
doel om de Veiligheid in en om 
scholen (VIOS) actief te stimu-
leren en zo nodig te versterken.
VIOS Kennemerland is verheugd 
over dit positieve resultaat. De 
stuurgroep ziet daarin echter 
geen aanleiding om in de toe-
komst af te zien van  acties om-
dat veiligheid een belangrijke 
factor is en blijft binnen het on-
derwijs in Velsen.

Veel winteractiviteiten 
in Villa Zomerdijk
Velsen-Zuid - ,,We hebben leu-
ke plannen voor de aankomen-
de winterperiode’’, aldus eige-
naar en chef-kok Huub Sle-
per van Restaurant Villa Zomer-
dijk, gelegen aan het begin van 
de Kanobaan aan Zijkanaal B. 
Voor veel mensen uit de regio 
een bekende locatie die al sinds 
1934 bestaat. Toen werd de eer-
ste steen gelegd voor de bouw 
van een woonhuis annex winkel 
aan de Genieweg in opdracht 
van Gerrit Zomerdijk. In 1953 
heeft hij het pand verkocht aan 
zijn neef Gert Kemper die tot zijn 
83e in de winkel heeft gewerkt.
Nu runt Huub, samen met zijn 
partner Ellen Kemper, al weer 
enige jaren een restaurant in 
de geheel verbouwde woning 
met een fraaie, aangebouwde 
serre. Voor het komende sei-
zoen heeft Huub weer een aan-
tal speciale activiteiten op sta-
pel staan waaronder het di-
ner ‘Herfst’. Huub vertelt: ,,Dit 
wordt een diner in stijl van de 
Italiaanse landkeuken dat ge-
kookt wordt in de ‘Mooimake-
rij’, het atelier van de kunstena-
ressen Sasja en Annalinda Wa-
genaar dat direct tegenover Vil-
la Zomerdijk is gelegen.’’ En hij 
vervolgt: ,,Het diner vindt plaats 

op zaterdag, 12 november vanaf 
18.30 uur en onze gasten kun-
nen dan genieten van zowel 
kunst, heerlijk herfsteten en mu-
ziek. Reserveren voor dit bijzon-
dere evenement is wel gewenst 
via onze website.’’
En op zaterdag, 19 november 
hebben Huub en Ellen ‘Jazz in 
de Polder’ georganiseerd waar-
bij aangenaam in het gehoor lig-
gende jazz zal worden gespeeld 
door het duo ‘Klip en Klaas’, dat 
staat voor Klaas Fopma en In-
ge Klinge. ,,Samen met muzika-
le vrienden zullen zij melodieu-
ze jazz spelen die voor iedereen 
toegankelijk is en waarbij men-
sen onder het genot van een 
hapje en een drankje van goe-
de muziek kunnen genieten’’, al-
dus Huub. ,,En tenslotte ,vervolgt 
hij, serveren wij op Eerste Kerst-
dag ons uitgebreide kerstdiner 
of lunch, gebaseerd op biolo-
gische ingrediënten, in ons ge-
heel in kerstsfeer omgetover-
de restaurant waarbij tevens de 
mogelijkheid bestaat voor on-
ze gasten om in één van on-
ze hotelkamers te overnachten 
en op Tweede Kerstdag nog van 
een kerstontbijt te genieten.” Zie 
ook www.villazomerdijk.nl of bel 
023-5371185.

Sixty Pound tijdens 
Stage Café in WT
IJmuiden - De IJmondse formatie 
Sixty Pound die in januari 2011 het 
levenslicht ziet, heeft in dit jaar al 
een opmerkelijke staat van dienst 
achter de rug, mede omdat de 
band al veelvuldig heeft opgetre-
den in het land. 
Sixty Pound bestaat uit een stel 
zeer gedreven jonge muzikanten 
die je met hun eigentijdse en ener-
gieke Rock ’n Roll terugneemt in 

de tijd. Het repertoire bestaat dan 
ook uit nummers van onder ande-
re Chuck Berry en Elvis, aangevuld 
met het betere rockwerk en eigen 
nummers. Sixty Pound bestaat uit: 
Rick Schippers, Erwin Hendriks, 
Rouzy Portier en Stephan Jurriens.
Stage Café wordt gehouden op 
zondag 13 november om 17.30 uur 
in het Witte Theater, Kanaalstraat 
257.
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Buurtzorg is beste 
werkgever van Nederland
Driehuis - Eind september is 
Buurtzorg Nederland verkozen tot 
beste werkgever van Nederland 
in 2011 voor organisaties van-
af 1000 medewerkers. En dat met 
de hoogste scores ooit. Niet gek 
voor een bedrijf zonder mana-
gers. Buurtzorg Nederland is een 
thuiszorgorganisatie met inmid-
dels 4000 medewerkers. Buurt-
zorg bestaat uit kleinschalige en 
zelfsturende wijkteams met wijk-
verpleegkundigen en -ziekenver-
zorgenden die zelf de zorg voor 
een cliënt van A tot Ze regelen en 
organiseren. Het resultaat: korte 
lijnen, veel mogelijkheden en zeer 
tevreden cliënten.
Ook in Velsen bestaan twee 
Buurtzorgteams, in IJmuiden en 
in Driehuis. Het Buurtzorgteam 
dat is gevestigd in de pastorie in 
Driehuis bestaat momenteel uit 
acht dames, die samen het ge-
bied Driehuis, Velserbroek en 
Santpoort ‘bemensen’. Buurtzorg 
Nederland besteedt veel zorg aan 
bijscholing. Alle medewerkers zijn 
gediplomeerd ziekenverzorgen-
de of verpleegkundige en zij vol-
gen regelmatig bijscholing op de 
eigen Buurtzorg Academie om de 
deskundigheid op hoog niveau te 
houden.
Dankzij de kleine teams kan flexi-
bel worden gewerkt. Buurtzorg is 
24 uur per dag bereikbaar en kan 
ook op zeer korte termijn zorg le-
veren. ,,Op het moment dat ie-

mand uit het ziekenhuis wordt 
ontslagen, bijvoorbeeld,’’ vertelt 
José Tromp van Buurtzorg in Drie-
huis. ,,Wij kunnen ook de indica-
tie-aanvraag verzorgen, maar le-
veren in de tussentijd zo nodig al 
zorg.’’
Bij contact met Buurtzorg  spreekt 
men altijd direct een van de wijk-
verpleegkundigen of -verzorgen-
den. Omdat er geen manage-
mentlagen zijn, zijn de overhead-
kosten van Buurtzorg lager en het 
geld voor de zorg gaat dan ook 
naar de zorg. 
Het Buurtzorgteam in Driehuis 
startte in januari 2011 met vier 
medewerkers en heeft er nu acht. 
Ziekenverzorgenden of verpleeg-
kundigen die op zoek zijn naar 
prettig werk kunnen zich aanmel-
den via www.buurtzorgnederland.
com Maar ook voor mensen die 
op zoek zijn naar thuiszorg is het 
eenvoudig. In Nederland kan men 
zelf kiezen voor een thuiszorg-
organisatie. Een telefoontje naar 
Buurtzorg Velsen2 is alles wat no-
dig is. Bel 06-30738898 voor meer 
informatie of een afspraak. 
Buurtzorg Nederland werd in 
2007 opgericht met het doel wijk-
verpleging te organiseren zoals 
het vroegere Kruiswerk, met ei-
gen verantwoordelijkheid van de 
medewerker. Dat dit werkt blijkt 
wel uit de resultaten. Er zijn nu 
al 380 Buurtzorgteams in Neder-
land.

COV IJmuiden 
zingt ‘Paulus’
IJmuiden - De Christelijke Ora-
torium Vereniging IJmuiden 
zingt op vrijdag 11 november 
in de Nieuwe Kerk aan de Ka-
naalstraat het oratorium ‘Pau-
lus’ van F. Mendelssohn Bar-
tholdy. Het oratorium bestaat 
uit twee delen, waarin de ont-
wikkeling van Saulus tot Paulus 
wordt beschreven. In het eerste 
deel wordt diens vervolging van 
de christenen en de martelaars-
dood van Stephanus door ste-
niging beschreven evenals zijn 
ontmoeting met Christus in Da-
mascus, waarna hij van vervol-
ger van de eerste Christenen tot 
apostel van Jezus wordt. In het 
tweede deel wordt zijn werk als 
missionaris en de daarmee ver-
bonden gevaren beschreven. Tij-
dens het leven van Mendelssohn 
was Paulus een populair en vaak 
uitgevoerd werk. Aan dit concert 
wordt medewerking verleend 
door Maja Rootveldt – sopraan, 
Paulien Walch – de Vries – alt, 
Matthew Minter – tenor, Matthijs 
Mesdag, bas en het Promenade 
Orkest. Het geheel staat onder 
leiding van Piet Hulsbos. De kerk 
is open om 19.15 uur, het con-
cert begint om 20.00 uur. Kaart-
verkoop via Tineke Zwanenburg, 
0255-525693 of Joke Spruit, te-
lefoon 0251-211612. Via e-mail: 
kaartverkoop@cov-ijmuiden.nl. 
Zie ook www.cov-ijmuiden.nl.

Gezellige make-up- en 
kerstworkshops bij Shoud
IJmuiden - Woensdag 26 ok-
tober was er een drukbezoch-
te koopavond met vele acties bij 
Shoud.
Er was een ware run op de goed 
gevulde goodiebags. Na de-
ze koopavond is gebleken dat 
er interesse is in de workshops 
die door Shoud worden geor-
ganiseerd. Momenteel zijn er al 
twee make-up workshops vol-
geboekt en wegens succes is er 
een derde datum gepland op 14 
december. Juist voor de feest-
dagen kunt u nog geweldige 
tips krijgen om nog beter met 

uw eigen make-up om te kun-
nen gaan.
Op 14 december wordt er ook 
nog een kerstworkshop gege-
ven. Tijdens deze workshop kunt 
u zelf een sfeervol kerstmand-
je te maken. Heeft u ook zin ge-
kregen om deel te nemen aan 
een van de workshops, meld u 
dan aan via www.shoud.nl/acti-
viteiten. Tijdens deze workshops 
is Shoud tevens geopend om 
de leukste aankopen voor 5 de-
cember en voor de kerst te kun-
nen scoren. Shoud is gevestigd 
in Scheldestraat 81 in IJmuiden.

Beauty by Bernique 
opent haar deuren
Velserbroek - Haar hele leven 
is Bernique Vissers al in de weer 
met huidverzorging. Altijd slui-
merde de wens van een eigen 
schoonheidssalon. Ze heeft haar 
ambitie nu verwezenlijkt. Soms 
zit het bestaan vol onverwach-
te wendingen. Toen nagelstyliste 
Maria Donkervoort aan Bernique 
Vissers vroeg of ze nog iemand 
kende die in een nieuw ingericht 
pand aan Zadelmakerstraat 60 
in Velserbroek een schoonheids-
salon wilde beginnen, zei Berni-
que zonder lang na te denken: 
‘Dat wil ik zelf wel doen.’ Aldus 
geschiedde. Want als Bernique 
een plan heeft opgevat, is ze niet 
meer op andere gedachten te 
brengen. Dan is ze voortvarend, 
dan kan het haar allemaal niet 
snel genoeg gaan. Beauty by Ber-
nique opent op 11 november, van 
14.00 tot 17.00 uur, in het pand 
bij Beauty Salon Marilyn Mon-
roe, waar Maria begin september 
haar eigen nagelstudio opende. 
Bernique werkt op afspraak, van 
dinsdag tot en met vrijdag, even-
tueel in avonduren. Vroeger, als 
kind, was Bernique altijd al be-
zig met huidverzorging. Ze hielp 
mee in de drogisterij van haar va-
der in het Limburgse stadje Echt 
en maakte de etalages. Even 
overwoog ze de winkel over te 
nemen, maar voor het werk van 
haar echtgenoot verhuisde ze 
naar Den Haag. Huidverzorging 
bleef haar inspireren. Aan het In-
stituut Dangremond volgde ze de 
opleiding tot schoonheidsspecia-
liste, en ze begon met behande-
lingen aan huis. Daarmee ging ze 
nog even door na de verhuizing 
naar Velserbroek, totdat ze stop-
te vanwege de kinderen. Als con-
sulente nam ze een baan aan bij 
Mylène, een Belgisch cosmetica-

merk waarvoor ze nu al ruim 12 
jaar werkzaam is. Ze geeft par-
ty’s aan huis en is teamleider in 
Noord-Holland. In de jaren bij 
Mylène cosmetics heeft ze een 
grote klantenkring opgebouwd. 
Ze hoopt dat ook veel van die 
klanten de weg naar Beauty by 
Bernique zullen vinden, waar ze 
terechtkunnen voor een volledi-
ge gelaatsbehandeling met diep-
tereiniging, een ontspannende 
massage, speciale maskers, maar 
ook voor het harsen van benen, 
het verven van wimpers, het epi-
leren van wenkbrauwen, enzo-
voorts. 
Bernique werkt in de salon met 
producten van Mylène, aange-
vuld met producten van ande-
re merken die kwalitatief net zo 
hoogwaardig zijn. Maria en Ber-
nique hopen dat klanten ook el-
kaars zaken zullen bezoeken. Ze 
zoeken nog naar een derde deel-
nemer, want in het pand is nog 
ruimte voor bijvoorbeeld een pe-
dicure.
Bernique Vissers-Hansen, tele-
goon 06-20204672. Zie ook de 
advertentie met openingsaanbie-
ding elders in deze krant. 

Bluesband in Fort Zuid
Spaarndam - Zondag 13 no-
vember om 15.00 uur is er een 
optreden van de Gethouse Blues-
band in Fort Zuid. De band speelt 
met hun spontane en energieke 
geluid op geheel eigen wijze de 
blues. Sinds 2006 hebben zij al 
diverse grote Amsterdamse po-
dia verrast. Het publiek van Ma-
loe Melo, Het Bimhuis, De Bad-
cuyp, De Havelaar en ook Des-
met gingen al snel helemaal uit 
hun dak. 
The Gethouse Bluesband staat 
garant voor dampende live-optre-
dens met aansprekende bluestra-
ditionals. Met bluesrock, shuffle 
blues, jump blues en bluesbal-
lads uit de Mississippi Delta we-

ten zij het publiek te bespelen. De 
band bestaat uit Alex Visser, alt 
sax, Carlijn Bolt, zang, Jan Mul-
der, bas, Arand Hovakiman, gi-
taar, Hans Bouius, tenor sax, Vin-
cent van Wijk, gitaar/bluesharp. 
Dus wie zin heeft in een zondag-
middag swingen of gewoon luis-
teren is van harte welkom in Café 
Terras Fort Zuid. Voor degene die 
liever van de rust en stilte genie-
ten, is er een vaartocht over het 
Spaarne door de grachten van 
Haarlem. De boot vertrekt iede-
re zondag om 14.00 uur. Fort Zuid 
ligt aan de Boezemkade in Oud 
Spaarndam, met vrije parkeerge-
legenheid en de toegang is gra-
tis. Zie ook www.fort-zuid.nl.

11-11-11 in 
Restaurant 
Beaufort
IJmuiden - Vrijdag is het 11-
11-11. Daarom komt Restaurant 
Beaufort met leuke acties!
Ben jij de 11e van de 11e ja-
rig? Dan dineer je gratis! Ben jij 
11 jaar oud? Ook dan dineer je 
gratis! Kom je met een groep di-
neren? Dan eet de 11e persoon 
gratis! Daarnaast ontvang je 11 
procent korting op de eindreke-
ning bij La Sirène en als klap op 
de vuurpijl geniet je voor slechts 
11 euro van twee oesters met 
een heerlijk glas bubbels!
Restaurant Beaufort is onderdeel 
van Holiday Inn IJmuiden Seaport 
Beach, gelegen op een unieke 
locatie aan de Nederlandse kust. 
Restaurant Beaufort staat voor 
culinair genieten in een sfeervol-
le ambiance. Geniet van heerlij-
ke vlees- en visspecialiteiten, ter-
wijl u uitkijkt over de Kennemer-
duinen, de Noordzee en Marina 
Seaport Beach. De chef-kok en 
zijn team verrast u met gerech-
ten uit zowel de klassieke, als de 
moderne Franse keuken.
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Tuincentrum Welkoop 
geopend in Santpoort
Santpoort-Noord - ,,Ik ben zeer 
tevreden met het resultaat van 
onze nieuwbouw’’, zegt Sander 
Gozeling, die als franchisenemer 
een grote mate van vrijheid heeft 
om dit mega-tuincentrum naar 
zijn eigen idee in te richten. Des-
gevraagd vertelt hij: ,,Al bijna tien 
jaar liepen we met plannen rond 
om iets met nieuwbouw te gaan 
doen. Totdat ik enkele jaren gele-
den met het concept van Welkoop 
in aanraking kwam, dat me enorm 
aansprak. Bovendien is hier in de 
regio nog niet een zaak met een 
dergelijk assortiment, wat voor 
ons weer een voordeel is’’. Hij ver-
volgt: ,,Welkoop is in het westen 
van het land betrekkelijk nieuw 
hoewel er in het hele land zo’n 
230 vestigingen zijn, die voor een 
deel onder de naam Boerenbond 
door het leven gaan met onder 
meer agrarische producten, tuin-
gereedschappen, planten, kleding 
en diervoeders’’.
En werkelijk alles wat met tuin en 
‘buitenleven’ te maken heeft is te 
koop in de 2000m2 grote, over-
dekte hal met daarbij nog eens 
een buitenruimte van ruim 700m2 
en een parkeerterrein voor 60 au-

to’s. Stond ‘Gozeling Tuincentrum’ 
vroeger al bekend om hun Kerst-
markt, in de nieuwe opzet is 
deze markt wel drie maal zo groot 
geworden en staan er tiental-
len kerstbomen, geheel gevuld 
met  een keur aan kerstartikelen. 
,,Een groot deel van deze artike-
len importeren we zelf uit Ameri-
ka’’, zegt Sander.
In een ander deel van de grote 
hal is een ruimte van 130m2 in-
gericht voor Lifestyle artikelen, 
onder meer met servies en glas-
werk. ,,Het is de bedoeling dat we 
hier, maar ook elders in de win-
kel, een ‘vier-seizoenen-uitstra-
ling’ gaan bieden zowel wat be-
treft inrichting als ook in aankle-
ding. Ook ons aanbod aan artike-
len wijzigt natuurlijk per seizoen, 
dus richting zomer hebben we de 
tuinmeubelen en in de herfst ko-
men de bladblazers weer in de 
winkel’’, vertelt Sander. 
Maar eerst ligt de focus nu op 
de komende kerstperiode en de 
liefhebbers van een mega Kerst-
markt kunnen bij Welkoop dan 
ook hun hart ophalen. Meer infor-
matie staat op de website: www.
welkoop.nl (Joop Waijenberg)

Begroting 2012 Velsen 
door raad goedgekeurd
Velsen - Bij de vaststelling 
van de Voorjaarsnota had-
den de raadsleden aangege-
ven welke onderwerpen en 
doelstellingen in de begroting 
voor 2012 moeten worden 
opgenomen en welke budget-
ten daarvoor beschikbaar ge-
steld zouden moeten worden. 
Dit geheel is door het colle-
ge van B&W uitgewerkt in de 
conceptbegroting waarover 
de raadsleden zich de afgelo-
pen dagen hebben gebogen.

Tijdens de twee vergaderingen 
kwamen zo’n veertig, door de di-
verse fracties ingediende moties 
en amendementen aan de or-
de met aanbevelingen voor ver-
anderingen of aanpassingen in 
de conceptbegroting. Afgelopen 
maandagavond volgde tenslotte 
de eindronde waarin de fracties 
wel of niet hun goedkeuring over 
de uiteindelijke begroting kon-
den geven.
Een verheugde wethouder van 
financiën, Ronald Vennik, kon 
aan het einde van de stemming 
vaststellen dat de begroting, met 
wat aanpassingen, door de ge-
meenteraad was aangenomen.
Tot die aanpassingen behoren 

enkele belangrijke onderwerpen 
waaronder het voorstel tot stop-
zetting van de 23 gesubsidieerde 
ID-banen (in- en doorstroomba-
nen) binnen de gemeente.
Er zal nu eerst een onderzoek 
worden ingesteld naar de pro-
blematiek rond dit onderwerp 
zodat de huidige ID-banen voor-
lopig gehandhaafd blijven. Ook 
het voorstel tot een, tijdelijke, 
verhoging van de OZB-belasting 
met een half procent is door de 
raad naar de prullenbak verwe-
zen. Wel komt er een onderzoek 
naar de mogelijkheid over de in-
voering van een stadspas en te-
vens zal er een onderzoek ko-
men naar de economische ont-
wikkeling, recreatie en toerisme 
binnen de regio IJmond.
Burgemeester Weerwind sloot 
de vergadering tenslotte af met 
een woord van dank, namens de 
gemeenteraad, aan Bart Boe-
le die vele jaren als politiek ver-
slaggever actief is geweest maar 
nu aan een ander takenpakket 
gaat beginnen. 
Van de geboden gelegenheid 
om het woord te nemen maak-
te Boele geen gebruik en zei: ,,Ik 
schrijf er wel een stukje over.’’ 
(Joop Waijenberg)

Spiritualiteit op 
Boerderij Landzicht
Velserbroek - Precies midden 
in de maand van de spirituali-
teit, op zondag 13 november, 
biedt Boerderij Landzicht aan 
Hofgeesterweg 6 in Velserbroek 
de kans om er eens achter ko-
men wat spiritualiteit nu eigen-
lijk is. En wat het voor je kan be-
tekenen in het dagelijks leven. 
Die dag is ook een mooie gele-
genheid om Boerderij Landzicht 
te leren kennen, een unieke en 
sfeervolle oase aan de groene 
rand van Velserbroek. 
De drijvende kracht achter dit 
alles is Els Heilig. Onder haar 
bezielende leiding werd de 
boerderij omgevormd tot een 
centrum voor persoonlijke en 
spirituele groei. In het centrum 
wordt elke week een scala aan 
activiteiten geboden, waar ie-
dereen wel wat in kan vinden, 
spiritueel of niet. Je hoeft geen 
‘zwever’ te zijn om af en toe of 
wat vaker het gevoel te hebben 
iets te missen in deze hectische 
wereld. Een plek om tot rust te 
komen en om te ontspannen. 
Daarvoor zijn in Boerderij Land-
zicht tal van mogelijkheden, die 
ook op de Dag van de Spiritu-
aliteit ruimschoots aan bod ko-
men in gevarieerde workshops. 
Een greep uit de activiteiten is 
ook na te lezen op www.boer-
derijlandzicht.com. Op de dag 
zelf is er onder andere medita-
tie, yoga, kinderyoga, biodan-

za, familieopstellingen, mindful-
ness en de kunst van geven en 
ontvangen. 
Meer informatie is ook te vin-
den op de Facebook-pa-
gina van Boederij Land-
zicht: https://www.facebook.
com/pages/Boerderij-Land-
zicht/165082290241527. Je 
kunt ook een mail sturen met 
je vraag. Dat kan naar info@
boerderijlandzicht.com. Dat is 
ook het adres om je vooraf voor 
deelname aan te melden. Per 
activiteit wordt een bijdrage van 
vijf euro per les of lezing ge-
vraagd.
Heel graag tot ziens op 13 no-
vember op de boerderij.

Prijswinnaar 
Havenfestival
IJmuiden - Tijdens het Haven-
festival op zaterdag 27 en zon-
dag 28 augustus is onder de 
bezoekers een enquête gehou-
den.
Hierin werd onder andere ge-
vraagd waar de bezoekers van-
daan kwamen, welk bedrag zij 
uitgaven en hoe men op de 
hoogte was gebracht van het 
bestaan van het festival.
Bezoekers van het Havenfes-
tival, die de enquête ingevuld 
hadden maakten kans op een 
weekendje Newcastle, aange-
boden door DFDS Seaways. 
Deze prijs werd donderdag-
avond uitgereikt tijdens de 
sponsorbijeenkomst in Stads-
schouwburg. De winnares was 
Annet Westmaas uit IJmuiden. 
Er zijn in totaal 327 formulieren 
ingevuld.

Politie houdt verdachten 
aan voor drugshandel
IJmuiden - De politie heeft vori-
ge week vier verdachten aange-
houden op verdenking van drugs-
handel. Op basis van meldingen 
bestond het vermoeden dat in een 
horecagelegenheid op de Noor-
dersluisweg drugs werd gebruikt 
en verhandeld. Dit was voor de po-
litie aanleiding het onderzoek op 
te starten. In de nacht van zater-
dag 29 oktober op zondag 30 okto-
ber zijn vier verdachten aangehou-
den die uit de horecagelegenheid 
kwamen. Het vermoeden bestond 
dat zij zich die nacht binnen be-
zig hadden gehouden met drugs-
handel. De auto met de verdach-
ten werd in de Wenckenbachstraat 
in Velsen-Noord aan de kant ge-
zet. Onder de vier inzittenden be-
vonden zich een 44-jarige man uit 
Koog aan de Zaan zijn 39 -jarige 
vrouw en hun 17-jarige dochter. Bij 
hen werden onder meer xtc-pil-

len en speed aangetroffen. De an-
dere inzittende bleek niets met de 
zaak te maken te hebben en is na 
verhoor heengezonden. Naar aan-
leiding van de aanhoudingen is 
in de woning van de aangehou-
den familie in Koog aan de Zaan 
een huiszoeking gedaan. Hier werd 
nog meer harddrugs aangetrof-
fen en munitie. De man en vrouw 
zijn woensdag voorgeleid voor de 
Rechter-Commissaris en blijven 
in voorlopige hechtenis. De min-
derjarige dochter is geschorst on-
der voorwaarden en mag thuis de 
strafzaak afwachten. De burge-
meester van Velsen heeft de ho-
recagelegenheid aan de Noor-
dersluisweg naar aanleiding van 
deze aanhoudingen en andere eer-
dere incidenten met directe ingang 
gesloten voor een periode van 12 
maanden. Tevens is de exploitatie-
vergunning ingetrokken.

IJmuiden - Een 13-jarige jon-
gen is vorige week donderdag-
middag, terwijl hij op de Oos-
terduinweg fietste, ogenschijn-
lijk zonder enige aanleiding in 
het gezicht geslagen. De jon-
gen zag twee jongens fietsen, 
werd aangeroepen door de 
jongens en ze kwamen hem 
achterna. Een van de twee jon-
gens sloeg de jongen in het 
gezicht. De politie is op zoek 
naar mensen die getuige zijn 
geweest, mogelijk meer infor-
matie hebben of bijvoorbeeld 
zelf last hebben gehad van het 
tweetal. Er is een summier sig-
nalement bekend van de twee. 
Beide jongens hebben een me-
diterraans uiterlijk, zijn tussen 
de 1.70 en 1.75 m lang, tus-
sen de 14 en 18 jaar oud, droe-
gen donkere kleding en reden 
op een zwarte opoefiets. Men-
sen met informatie, die de po-
litie kan helpen in haar onder-
zoek worden verzocht te bellen 
met de politie in IJmuiden, via 
0900-8844.

Zonder 
aanleiding 
geslagen

IJmuiden - De politie heeft za-
terdagnacht twee korte alco-
holcontroles gehouden: op de 
Lange Nieuwstraat en op de 
Zeeweg. Tijdens de controle 
op de Zeeweg werd rond 04.45 
uur een 30-jarige automobilist 
uit Velserbroek aangehouden 
omdat hij onder invloed ver-
keerde. Op het politiebureau 
bleek dat de man onder de li-
miet blies en hij werd heenge-
zonden.

Alcohol-
controle 
IJmuiden
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Lampion maken op 
speelzaal Pinokkio
Velsen-Noord - Afgelopen 
donderdag en vrijdag werd er op 
peuterspeelzaal Pinokkio hard 
gewerkt om mooie lampionnen 
te maken voor het Sint Maarten-
feest. 
De peuters kwamen met mam-
ma, pappa, opa of oma naar de 
peuterspeelzaal om een mooie 
lampion in elkaar te knutse-
len. In de grote zaal van buurt-
huis de Mel gingen de begelei-
ders samen met de kinderen aan 
de slag. Leidsters zorgden voor 
voorbeelden, materialen en na-
tuurlijk een lekker kopje koffie 

of thee. Op Pinokkio wordt the-
matisch gewerkt en op dit mo-
ment zijn de kinderen bezig met 
het thema ‘huis’. En waar kun je 
allemaal in wonen?
Er werden mooie kasteellampi-
onnen in elkaar geknutseld, an-
deren maakten een wigwam, een 
molen of zelfs een huisje voor 
een kaboutertje; de paddestoel! 
Er werd flink geknipt, geplakt, 
geverfd en geprikt met  prachti-
ge resultaten. In de groep wordt 
er met juf nog flink geoefend op 
de liedjes en het lopen met zo’n 
mooie lampion. 

G2 Waterloo wint in 
Almere van AS ‘80 G1 
Driehuis - Zaterdag speel-
de de G2 van Waterloo in Al-
mere tegen AS ’80 G1. In alle 
vroegte was het toch al prach-
tig weer. Waterloo kwam in de 
eerste minuut op een 0-1 voor-
sprong door een doelpunt van 
Dylan Schiphorst, op aangeven 
van Jim. Een paar minuten later 
kwam AS ’80 op 1-1 door een 
fout in de verdedeging. 
Waterloo ging de rust in met 
een 3-2 achterstand en ze 
moesten dus meer geven om 
alsnog te kunnen winnen. En 
dat lukte. Waterloo kwam goed 
de kleedkamer uit en wilde iets 
recht zetten. Al snel na de rust 
maakte Waterloo de gelijkma-
ker met Jim. Toen Dylan de bal 
speelde naar Elmar Ooster-
veen maakte Elmar een mooie 
hakbal terug naar Dylan en zo 
kon hij de 3-4 binnen schie-

ten. Door een mooie lange bal 
van Chris Otter die op goal 
stond, kon Jim afstand nemen 
van de tegenstander door  de 
3-5 te maken en dat deed hij 
erg netjes, een goed geplaatst 
schot vond het net. Vanaf toen 
speelde Waterloo erg goed en 
ze hadden de wedstrijd in de 
pocket want AS ’80 werd na 
de 3-5 niet meer gevaarlijk. De 
eindstand werd uiteindelijk 3-7 
voor Waterloo door nog een 
paar doelpunten van Dylan en 
van Jim.
Volgende week speelt Waterloo 
G2 uit tegen Buitenboys G1 in 
Almere. De aftrap wordt geno-
men om half 11. Voor informa-
tie over Waterloo gehandicap-
ten, kijk op http://waterloo75.
hyves.nl/ daar staan foto’s en 
video’s online. (Dylan Schip-
horst)

Palingpop 
terug op 
Seaport FM
IJmuiden - Vanaf zondag is het 
programma ‘One way Wind’ te-
rug op Seaport FM. Wie kent ze 
niet? Nick & Simon, Jan Smit, 
de 3J’s, The Cats, BZN, Left Si-
de, Next One, Maribelle, Tama-
ra Tol, Mon Amour en Tribute to 
the Cats Band. In de tweede se-
rie programma’s duikt Erik Beek-
man weer in de muziekwereld 
van het palingdorp. De Paling-
pop werd ooit geïntroduceerd 
door Joost den Draayer, toen-
malig dj van Radio Veronica. Tot 
op de dag van vandaag komt er 
nog steeds veel talent uit Volen-
dam. Ook artiesten die (nog) niet 
op landelijk niveau zijn doorge-
broken. Ook zij zullen aandacht 
krijgen in het programma. In 
de uitzending van 13 november 
is IJmuidenaar Klaas Leyen te 
gast. De vormgever van de pa-
lingsound. De voormalig produ-
cer van EMI/Bovema was 14 jaar 
medebepalend voor de succes-
sen van The Cats. One Way Wind 
is te beluisteren tussen 17.00 en 
19.00 uur op Seaport FM. Zie 
ook www.seaportplaza.nl. 

Zegetrein mini’s VV 
IJmuiden dendert voort
Regio – Na de mega-overwin-
ning op Velsen stond afgelopen 
zaterdag de uitwedstrijd te-
gen VV Schoten voor de deur. 
Vol goede moed togen de mi-
nihelden naar Haarlem. Met 20 
doelpunten voor en 2 tegen zijn 
zij koploper in de minicompeti-
tie. Ook hier bleek het team van 
trainer Koos de Koning heer en 
meester op de grasmat. IJmui-
den begon gelijk met het terug-
dringen van de tegenstander 
op de eigen helft. Kelvin Haas-
noot zag zijn kans en opende 
binnen enkele minuten de sco-
re met 0-1. Na deze treffer bleef 
IJmuiden pressie uitoefenen 
waardoor het prijsschieten kon 
gaan beginnen. Door een voor-
zet van Jos Bomas maakte Cas 
Peetoom de 0-2 en de 0-3. Uit 
de spelhervatting spurtte Haas-
noot direct op het doel af en 
was ook de 0-4. Schoten pro-
beerde met wat mooie acties 
tegengas te geven maar Sep 
Turkesteen liet dit niet op zich 
zitten. Hij schoot de bal hard in 
de kruising en bracht de stand 
op 0-5. Levi Kiewiet kwam van-

uit de vleugel op en zag zijn 
kans in de korte hoek; via de 
paal trof ook hij doel. Na de rust 
kwam Schoten wat meer in het 
spel en ging ten aanval. Haas-
noot stond op de juiste plek 
en blokte deze poging prach-
tig. Tom Koster pikte de bal op 
en stormde buitenom naar het 
goal van Schoten. Helaas trof 
Koster geen doel. Inmiddels 
had Schoten de staart tussen 
de benen en was er voor IJmui-
den geen houden meer aan. 
Peetoom tikte relaxed de 0-7 in 
en en niet lang daarna viel ook 
de 0-8. Kiewiet kon de 0-9 en 
de 0-10 op zijn naam schrijven. 
Alsof Schoten nog niet genoeg 
billenkoek had gehad maak-
te zij via de schoen van Kiewiet 
een eigen doelpunt: de 0-11 
was een feit. In de penalty-
reeks brachten Luca Pronk, Jos 
Bomas, Sep Turkensteen, Kel-
vin Haasnoot, Mees de Koning, 
Semuel van Zelm, Adam Mola, 
Tom Koster en Cas Peetom de 
stand op 4-9. De zegetrein van 
V.V. IJmuiden dendert hiermee 
onverminderd voort.

De Sluizen 
gesloten wegens 
handel in drugs
IJmuiden - De burgemeester van 
Velsen heeft café De Sluizen aan 
de Noordersluisweg 1 met direc-
te ingang gesloten voor een peri-
ode van 12 maanden. Tevens is de 
exploitatievergunning ingetrok-
ken. Deze maatregelen zijn geno-
men op basis van de uitkomsten 
van een strafrechtelijk onderzoek 
naar de handel en het gebruik van 
drugs in dit pand. Uit politie-infor-
matie kwamen regelmatig signa-
len waaruit bleek dat er vanuit het 
café werd gehandeld in drugs en 
in het café drugs werden gebruikt. 
Deze informatie gaf aanleiding tot 
het instellen van een strafrechte-
lijk onderzoek door de regiopoli-
tie Kennemerland. De uitkomsten 
van dit onderzoek bevestigen dat 
het horecabedrijf  een ontmoe-
tingsplaats is voor de verkoop van 
drugs door meerdere dealers en 
dat er door meerdere bezoekers 
drugs gebruikt worden. Voor de 
burgemeester is dit nu aanleiding 
om het café te sluiten en de ex-
ploitatievergunning in te trekken.

Koopvaardijdienst
in de Nieuwe Kerk
IJmuiden - Op zondag 20 no-
vember wordt om 15.30 uur in de 
Nieuwe Kerk de jaarlijkse koop-
vaardijdienst gehouden.
Deze dienst is na de tweede oor-
log in het leven geroepen om de 
gevallenen op zee te herdenken. 
Dit jaar zal in het bijzonder stil 
worden gestaan bij het terroris-
me en de consequenties die dat 
voor zeevarenden heeft.  Na sep-
tember 2001 is men begonnen 
rond havens hekken te plaat-
sen die ongenode gasten (terro-
risten) uit de buurt moeten hou-
den. Deze versperringen beper-
ken echter ook het walverlof van 
de bemanningen. 
Na de reis en eenzaamheid op 
zee, kunnen zeevarenden in een 
aantal landen zelfs helemaal niet 
meer de wal op om zich te ver-
pozen of zelfs maar even contact 
met het thuisfront te zoeken. Zo 
is de haven voor zeevarenden, 

die soms maanden van huis zijn, 
eigenlijk geen haven meer. Ge-
lukkig zijn er nog wel zeemans-
huizen waar de organisatie zich 
inzet om zeelieden de gelegen-
heid te geven om even van boord 
te gaan. 
De heer Weerwind, burgemees-
ter van de Gemeente Velsen, ver-
zorgd de herdenking van omge-
komen zeevarenden.
De dienst zal worden geleid door 
koopvaardijpredikant L.J. Rasser, 
dominee L.P.J. van Bruggen en 
oud-katholieke pastor H. Münch.
Muzikale medewerking wordt 
verleend door The Martin Mans 
Formation, ondermeer bekend 
van ‘Nederland Zingt’. Organist 
is Arie Rijke. Voor meer informa-
tie: Ds. L.J. Rasser, telefoon 020-
6690065 of leon.rasser@gmail.
com. Zie ook www.nederland-
sezeemanscentrale.nl of www.
themartinmansformation.nl.

84-Jarige fietser gewond
IJmuiden - Op het Pleiaden-
plantsoen ontstond vorige week 
vrijdagochtend omstreeks 11.30 
uur een aanrijding waarbij een 
auto en een bejaarde fietser be-
trokken waren. De 84-jarige 
IJmuidense fietser reed op het 
fietspad en stak ter hoogte van 
de Siriusstraat ineens de weg 

over, ogenschijnlijk zonder te kij-
ken. Een 80-jarige IJmuidense 
automobiliste kon de man niet 
meer ontwijken en de aanrijding 
ontstond. De bejaarde man was 
ten val gekomen en bleek een 
forse hoofdwond te hebben. Hij 
is door ambulancepersoneel ver-
voerd naar een ziekenhuis.
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“Nabestaanden 
de tijd geven. 
Dat vind ik 
belangrijk.”

Martien Ros, Uitvaartverzorger

Uitvaartverzorging IJmond
www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375
UITVAARTCENTRA: Waalstraat 101, IJMUIDEN 
 Velserweg 18, BEVERWIJK

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.

Velsen-Zuid – Zaterdag 5 
november was er op het par-
cours van Beeckestijn het 
klootschieten van sportvereni-
ging Full Speed. Zestien leden 
kwamen met volle moed in het 
clubhuis opdagen voor de lo-
ting. Vier teams met vier spe-
lers rolde uit de bus, een mooi 
aantal om in te delen, voor 
Dirk een makkie. 
U zult merken dat er twee an-
dere namen tussen staan na-
melijk Ineke en Albert Mol. Bij 
het darten welbekend, en Al-
bert zit ook in het hoofdbe-
stuur als penningmeester. Het 
klootschietbestuur heet de 
twee hartelijk welkom en zijn 
blij met deze versterking. Het 
ging de teams goed af, allen 
kwamen boven de 75 scho-
ten. Team 4 met Bertus, Albert, 
Jan Sch. en Dirk, werd eerste 
met 63 schoten en 67 meter. 
Team 2 met Dries, Nico, Jan 
St. en Randy werd tweede met 
64 schoten en 57 meter. Team 
1 met Elly, Harm, Ineke en Lia 
werd derde met 72 schoten 
en 16 meter. Team 3 met Rob, 
Raymond, Willem en Sander 
werd vierde met 74 schoten en 
64 meter. 
Op de agenda staat voor het 
W.A. dit jaar kienen op za-
terdag 10 december. Ieder-
een kan meedoen, u hoeft 
dus geen lid te zijnen. Voor de 
klootschieters is er op zater-
dag 17 december na afloop ‘s 
middags het kerst(vlees)toer-
nooi. Voor info bel Harm Jong-
man via 0255-514780 of Ton 
Boot 0255-510085 of kijk op 
website www.svfullspeed.nl

Klootschieten

IJmuiden - Zondag 20 novem-
ber wordt om 10.30 uur een kla-
verjastoernooi georganiseerd 
in gebouw Velserduin aan de 
Scheldestraat 101. Zij spelen zes 
partijen. Er kunnen weer mooie 
prijzen gewonnen worden. Op-
geven kan via telefoonnummer 
0255-520332. Meedoen kost 7 
euro per koppel.

Klaverjassen

Stormvogels
Lichttraining E- en 
F-pupillen een succes
IJmuiden - Om het invoeren 
van de wintertijd in te luiden, 
heeft de onvolprezen jeugdcom-
missie van Stormvogels afgelo-
pen maandag een lichttraining 
op het mooie hoofdveld geor-
ganiseerd. Het betrof een heu-
se Voetbalclinic, die onder lei-
ding stond van de seniorentrai-
ners Patrick van der Fits en Mar-
cel Looy, die op hun beurt weer 
werden geassisteerd door een 
zestal selectiespelers. 
Onder het oog van vele vaders, 
moeders, opa’s en oma’s en on-
der ideale weer- en veldomstan-
digheden, begonnen om 18.30 
uur een 60-tal E- en F-pupillen 
aan een gezamenlijke warming 
up. Daarna werden er vijf groe-
pen gemaakt die de diverse oe-
feningen, verdeeld over vijf stati-
ons, gingen afwerken. Zij kregen 
onder andere les in passen, trap-
pen, kappen en draaien, dribbe-
len/drijven en afwerken op de 

goal. Ook de partijvorm mocht 
natuurlijk niet ontbreken en daar 
werd met grote inzet gestreden 
om de overwinning. Om half acht 
werd de clinic  afgesloten en be-
dankte Technisch Jeugd coördi-
nator Jelle Anker de trainers Pa-
trick van der Fits en Marcel Looy 
en de selectiespelers Misha 
Plug, Toby Paap, Maarten Wels, 
Fernando Alphenaar, Tom van 
Mierlo en Robin Verwer voor hun 
geweldige voorbereiding en in-
zet. De spelertjes gingen na hun 
versnapering, uitgedeeld door 
de coördinatoren Monique en 
Jeanette, met een big smile aan 
de hand van hun ouders naar 
huis om daar later verder te dro-
men over deze geslaagde Storm-
vogels avond.
Na afloop veel positieve reacties  
van zowel ouders als spelers, dus 
dit wordt zeker een evenement 
dat Stormvogels in de zeer na-
bije toekomst zal gaan herhalen.

DCIJ-nieuws
Max Doornbosch 
aanstormend talent
IJmuiden - Bij Damclub 
IJmuiden komen, door een 
goed jeugdbeleid, talenten tot 
ontwikkeling. In de onderlinge 
competitie zien we een toena-
me van jonge spelers die zich 
mengen onder de oudgedien-
den. Een talent dat steeds fre-
quenter aandringt, is de 12-ja-
rige Max Doornbosch (foto). 
Nadat vader Marcel, even-
eens een sterke dammer, hem 
de eerste beginselen van het 
damspel had bijgebracht, toog 
de jonge Max naar de jeugd-
opleiding van DCIJ. Na suc-
cessen in de jeugdtoernooi-
en plaatste het bestuur hem in 
het tweede tiental.
Ook daarin is hij succesvol 
en scoort er lustig op los. In 
de onderlinge trad hij aan te-
gen Jan Maarten Koorn. In een 
bloedstollend klassiek gevecht 
trok hij aan het langste eind. 
Vooral de koelbloedigheid die 
hij aan de dag legde maakte 
diepe indruk op de aanwezi-
gen. De mooiste winst van de 
avond kwam uit de koker van 
Willem Winter. 
Met een diepe en uiterst in-

gewikkelde combinatie voerde 
hij Piet Kok naar de nederlaag. 
Andermaal bewees Winter dat 
hij nog altijd van uitzonderlij-
ke klasse is. Het spel van Rick 
Hartman kenmerkt zich door 
een grote mate van wisselval-
ligheid. Tegen Stella van Buu-
ren moest hij een onverwachte 
nederlaag incasseren. Jurrien 
Fischer en Dana van der Wie-
le speelden een zwakke par-
tij. Eerst kwam Van der Wie-
le in een totaal gewonnen po-
sitie terecht om even later al-
le voordelen weer prijs te ge-
ven. Fischer won dan ook een-
voudig.
Koop de Vries leek regelrecht 
te winnen tegen Berrie Botte-
ler. Maar met een leuke fines-
se slaagde Bottelier erin een 
puntendeling te bewerkstelli-
gen.
Nicole Schouten boekte op 
nagenoeg dezelfde wijze een 
remise tegen Jan Apeldoorn. 
Joop Wind verkreeg wel voor-
deel tegen Paul Smit maar dat 
was niet voldoende voor de 
winst. Na ruim vier uur spelen 
werd de vrede getekend.

De Zandloper is klaar 
voor Sint Maarten
IJmuiden - Vorige week vrij-
dag hebben de leerlingen van 
groep 5 en 6 van basisschool de 
Zandloper gebruik gemaakt van 
buurtcentrum de Spil om lampi-
onnen te maken. Op initiatief van 
een ouder, die vrijwilligster is bij 
de Spil, kregen de leerlingen de 
gelegenheid om wat meer mo-
gelijkheden en technieken te ge-
bruiken om een prachtige lam-
pion te maken. Denk hierbij bij-
voorbeeld aan figuurzagen en 
solderen. Verdeeld over de diver-
se ruimte in het buurthuis kon-
den de kinderen aan het werk. 
De kinderen mochten kiezen uit 
drie verschillende lampions: wer-
ken met blik ((hamer en spijker), 
gaas gecombineerd met stof en 
het vertrouwde papier. Mede 
dankzij de vele hulpouders, het 
enthousiasme van de kinderen 
en de goede samenwerking met 
het buurtcentrum  lopen de kin-
deren van de Zandloper morgen-
avond met een extra mooie en 
unieke lampions langs uw deur!

Uurtje schaken tijdens 
lunch op De Klipper
IJmuiden - Iedere vrijdagmid-
dag is het voor een groepje kin-
deren van basisschool De Klip-
per Sluiswijk feest tijdens de 
lunchpauze. Zij gaan dan met z’n 
allen gezellig een uurtje scha-
ken. Hierbij krijgen zij les van 
een echte schaakmeester. Er 
doen kinderen mee uit verschil-
lende klassen en het is ook heel 
erg gezellig. 
De kinderen zijn heel erg en-
thousiast en doen goed hun 
best. Misschien doen ze ook 
wel mee aan het schaaktoernooi 
voor scholen.

Velsen-Noord - Personeel 
van het industrieterrein aan 
de Breedbandweg constateer-
de maandagavond rodn 18.00 
uur dat een vrachtwagenchauf-
feur flink naar alcohol stonk. Een 
ademtest ter plekke gaf aan dat 
de 40-jarige man uit Polen inder-
daad flink teveel gedronken had 
waarop de politie gebeld werd. 
Deze hield de man aan, hij is 
overgebracht naar een politiebu-
reau en ingesloten. Ademanaly-
se wees uit dat de man een al-
coholpromillage van 1,57 in zijn 
bloed had. Zijn rijbewijs is inge-
vorderd.

Beschonken 
vrachtwagen-
chauffeur
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Met 16 jaar je rijbewijs, kan dat?

Rijschool ABC over 2 to 
Drive in de praktijk
IJmuiden - ,,Nee, met 16 jaar 
kun je niet je rijbewijs halen’’, 
zegt Edwin Bakker van Rij-
school ABC. ,,Wel kun je van 
16,5 jaar beginnen met je theo-
rie- en praktijklessen. Pas als je 
17 bent mag je examen doen. 
Als je slaagt mag je echter tot je 
18de alleen zelf rijden als er een 
geregistreerde coach naast je zit. 
Dit geldt echter alleen voor jon-
geren die op of na 1 november 
2011 17 jaar worden. Ben je al 17, 
dan mag je wel beginnen met rij-
lessen, maar pas na je 18de je 
praktijkexamen doen.’’
Er zitten dus nogal wat haken en 
ogen aan deze ‘pilot’, die het mo-
gelijk maakt eerder je rijbewijs 
te halen. Ook aan het coach-
verhaal zitten voorwaarden ver-
bonden. Elke trotse nieuwe be-
zitter van het rijbewijs moet tot 
zijn 18de samen met een coach 
rijden. Dat kan je vader of moe-
der zijn, of een buurman. Je mag 
maximaal vijf coaches uitkie-
zen, die worden geregistreerd. 
Zij moeten van onbesproken ge-
drag zijn, minstens 27 jaar en 
minstens vijf jaar hun rijbewijs 
hebben. Er wordt van hen ver-
wacht dat zij de jongere tijdens 
het autorijden verstandig bege-
leiden. In het buitenland blijkt 
deze nieuwe vorm van rij-op-
leiding te leiden tot een veiliger 
weggedrag.
Nog wel wat gedoe, dat nieu-
we rijbewijs. Is het wel een voor-
deel voor de nieuwe cursisten? 
Edwin Bakker vindt van wel. 
,,Veel jongeren stoppen vanaf 
hun zestiende jaar veel geld in 

een scooter of brommer, waar-
voor een rij-opleiding tegen-
woordig zeker 500 euro kost. Na 
hun achttiende komen de kosten 
voor het halen van het autorijbe-
wijs en zodra dat is behaald gaat 
de scooter aan de kant. Je kunt 
dus geld besparen door meteen 
aan je autorijlessen te beginnen. 
Met je rijbewijs mag je trouwens 
ook scooter rijden. Maar het be-
langrijkste is dat door deze ma-
nier van rij-opleiding de jonge-
ren meer ervaring op de weg op-
doen, voor ze compleet worden 
vrijgelaten. Als dat leidt tot min-
der gewonden en doden in het 
verkeer is het een goede zaak.’’
Rijschool ABC is aangesloten bij 
Bovag, die rijscholen extra on-
dersteuning geeft bij 2toDrive. 
Zo gaat Edwin een opleiding vol-
gen om de toekomstige coaches 
te begeleiden. Ook wordt beke-
ken of het mogelijk wordt een 
betaalde coach in te huren, om-
dat niet iedere jongeren over een 
geschikte coach kan beschik-
ken. En als je eenmaal je rijbe-
wijs hebt, moet je ook de weg op 
kunnen.
Edwin raadt aan theorie en prak-
tijklessen gelijktijdig te starten. 
,,Je theorie-examen is 1,5 jaar 
geldig, maar als je niet autorijdt 
vergeet je die theorie snel.’’
Autorijschool ABC biedt com-
plete pakketten of losse rijlessen 
in verschillende auto’s. De re-
sultaten van Autorijschool ABC 
zijn zeer goed. Meer weten? Kijk 
op www.rijschool-abc.nl of bel 
Edwin Bakker via 0255-513593 
of 06-46230776.

Winkel vol wol en handwerk
Steek van Wal meert 
aan in Santpoort-Noord
Santpoort-Noord - Dat brei-
en en haken weer in opkomst is, 
was vrijdag te merken bij de ope-
ning van wol- en handwerkzaak 
Steek van Wal aan Hagelinger-
weg 43. De winkel was die dag 
gevuld met vele belangstellenden 
die enthousiast de talloze garens, 
kleuren en patroonboeken beke-
ken. 
Steek van Wal begon vorig jaar 
november als ‘werkplaats’ in de 
Industriestraat in IJmuiden. Van-
wege het grote succes hebben 
de drie trotse eigenaressen Han-
nie de Man, Lilian van Gulick en 
Rita Diependaal nu een winkel in 
Santpoort kunnen openen. Steek 
van Wal begon met de verkoop 
van de bekende Drops garens, 
waarvan talloze patronen op in-
ternet staan. Het assortiment is 
inmiddels aangevuld met mooie 
garens van Phildar, Rico en Pin-
guin. Ook verkoopt Steek van Wal 
een groot aantal aanverwante ar-
tikelen, zoals brei- en haakpen-
nen, borduurgarens van DMC, 
borduurlinnen, naaigaren van 
Gütermann en ritsen van Optilon. 
Voor een zeer compleet aanbod 
van handwerkartikelen hoeft men 
dus niet meer ver te zoeken. Wilt 
u helemaal de deur niet uit, dan 
kan men ook via www.steekvan-
wal.nl bestellen. 
Steek van Wal is echter meer 
dan alleen een breiwinkel. Het 
is ook een ontmoetingsplek voor 
handwerk(st)ers waar men inspi-
ratie kan opdoen. En ook men-
sen die minder ervaren zijn met 
breien of haken zijn met vragen 
welkom aan de grote tafel. Of zij 
kunnen deelnemen aan een van 
de workshops op divers gebied 
die op het programma staan. De 
eerste workshop is verdeeld over 

twee middagen en begint dins-
dag 22 november met een sim-
pele das van een dik garen, Eski-
mo. Voor 57,50 euro krijgt men de 
workshop van twee middagen, de 
wol en de breipennen, onder het 
genot van koffie of thee en wat 
lekkers.
Alle handwerk(st)ers zijn boven-
dien zeer welkom bij het breicafé, 
(waarop ook hakers zijn toege-
staan). Dit is eens in de 14 dagen 
op zaterdagmiddag van 14.00 tot 
16.30 uur. De toegang is gratis. 
De eerste keer is op zaterdag 19 
november.
Al die breiwol en mogelijkheden 
in de winkel. Waar moet je begin-
nen? Bijvoorbeeld bij de trui of 
het model van de maand, waar-
voor altijd een aanbieding is te-
gen scherpe prijzen. Of in een 
van de patroonboeken. Met na-
me de Phildarboeken geven veel 
uitleg over technieken. Maar ook 
Hannie, Lilian en Rita doen klan-
ten graag een idee aan de hand 
en weten als geen ander de mo-
gelijkheden.
In de maand november zijn er 
veel aanbiedingen: DMC, vijf ha-
len vier betalen. Breipakket sjaal 
in Pinguin Flammé 12,50 euro. 
Drops Alpaca festival met 25 pro-
cent korting op diverse wolsoor-
ten. En bij elke besteding van 
10 euro een breiboek van Drops 
naar keuze gratis.
Wij dachten niet dat het kon, 
maar in Santpoort-Noord is het 
winkelaanbod is nog veelzijdi-
ger geworden met Steek van Wal. 
Openingstijden dinsdag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur 
en zaterdag van 10.00 tot 17.00 
uur. Dinsdag tot en met donder-
dag gesloten van 12.30 tot 13.30 
uur. Zie ook www.steekvanwal.nl

Rob Woud:
40 jaar keuken-
apparatuur
Haarlem - Op zaterdag 12 no-
vember wordt het 40-jarig jubile-
um in keukeninbouwapparatuur 
van Rob Woud heuglijk gevierd 
met een bak & braaddemonstra-
tie van AEG. Voor de bezoekers 
is er naast een kop koffie een 
leuke attentie. Ook is er een spe-
ciale magazijnverkoop met he-
le interessante aanbiedingen. 
De bak & braaddemonstratie is 
van 11.00 tot 16.00 uur. Dit is een 
demonstratie met combimag-
netron, stoomoven en inductie-
kookplaat. U bent van harte wel-
kom in de mooie showroom van 
Rob Woud Keukens aan Delft-
straat 50 in Haarlem.
In 1971 trad Rob Woud in dienst 
bij AEG Amsterdam in een nieu-
we divisie. Inbouwapparatuur 
voor aanbouwkeukens was sterk 
in ontwikkeling in de jaren 70. 
Rob was korte tijd vertegen-
woordiger bij Van Den Broek in 
Heemstede, onder andere im-
porteur van NEFF inbouwap-
paratuur. Daarna kwam hij te-
rug bij AEG als vertegenwoordi-
ger voor de divisie inbouwappa-
ratuur. Al snel groeide Rob door 
tot productmanager, verkoop-
leider en tenslotte, in 1995, di-
recteur voor de divisie inbouw-
apparatuur. In 1998 nam Elec-
trolux Zweden AEG Neurenber 
over. In goed overleg met Elec-
trolux heeft Rob afscheid geno-
men en is hij op 50-jarige leef-
tijd in 1998 zijn eigen bedrijf be-
gonnen. De zaak was zeer suc-
cesvol; de hele familie werkte er 
in mee en dochter Vivian bleek 
een kei in het ontwerpen van 
mooie design-keukens. In 2007 
kwam de mogelijkheid het be-
drijf uit te breiden en sindsdien 
is het de grootste keukenzaak 
van Haarlem. Het team bestaat 
verder uit senior keukenadvi-
seurs Leon van Leeuwen en 
Wim Paap. Schoonzoon Rogier 
van der Zwaag verzorgt comple-
te verbouwingen van slopen tot 
koken en Robs vrouw Jeanne 
Woud verzorgt de boekhouding. 
Al deze mensen samen met drie 
vakbekwame keukenmonteurs is 
het recept voor een succesvolle 
keukenzaak!

IJmuiderstraatweg 
krijgt aparte fietspaden
IJmuiden - De gemeente heeft 
alvast 100.000 euro opzij gezet 
voor de renovatie van de IJmui-
derstraatweg. 
Deze straat zal worden voorzien 
van een asfaltlaag en een vrijlig-
gend fietspad aan de plantsoen-
zijde. Het onveilige fietspad op 
de Kanaaldijk zal dan verdwij-

nen. Voordat met de inrichting 
wordt begonnen wordt de rio-
lering ter plaatse aangepakt. Na 
de renovatie wordt de maxima-
le snelheid op de IJmuiderstraat-
weg 50 km per uur. Gelijktijdig 
met de renovatie van de weg, zal 
ook het plantsoen worden opge-
knapt. 

Opknapbeurt zwembad
IJmuiden - Het college van 
B&W komt met een voorstel voor 
een opknapbeurt van zwembad 
de Heerenduinen, met een totaal 
bedrag van bijna 350.000 euro. 
Het gaat om vereiste arbotech-
nische aanpassingen aan de re-

ceptie/kassa, het vergroten van 
de kleedruimte voor vrouwelijke 
medewerkers en vervanging van 
de buitenkleedruimtes en sani-
taire voorzieningen, die destijds 
als tijdelijke maatregel werden 
geplaatst. 
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Naar de film met 
korting in Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 17, dins-
dag 22 en woensdag 23 novem-
ber, 20.30 uur, draait het Witte 
Theater, Kanaalstraat 257, de film 
‘Melancholia’.
Terwijl de planeet Melancholia 
recht op de aarde afkoerst, wat 
het einde van de wereld kan be-
tekenen, kijken we naar Justine 
en haar zus Claire. 
Justine is een depressieve vrouw 
die op het punt staat te gaan 
trouwen, Claire is een zorgza-
me vrouw die de komst van de 
planeet Melancholia absoluut 
niet vertrouwt. Terwijl Justine al 
in een diepe depressie verkeert, 
verzet Claire zich tot het einde.
Maar er is zwaar weer op komst 
voor de relatie van de twee zus-
sen in deze duistere, onzekere 
tijd. Met onder andere Kirsten 
Dunst, Charlotte Gainsbourg, 

Charlotte Rampling en John 
Hurt. Toegang 7 euro, met bon 
5 euro.

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘melancholia’ op 17 en 22 

en 23 november 2011 om 20.30 uur. 
Bon is geldig voor 2 personen

Velsen - Ieder jaar in november 
vinden in de verschillende woon-
zorgcentra verkoopdagen plaats,
waar door de bewoners vervaar-
digde artikelen worden verkocht.
Tijdens de wekelijkse activiteiten 
zijn de bewoners een heel jaar 
bezig onder leiding van vrijwil-
ligsters van het Rode Kruis met 
breien, haken.borduren,en kaar-
ten maken. Tafelkleden, dekser-
vetten, schortjes, kussens, lo-
pers, gehaakte kleedjes, ge-
breide Noorse sokken, kinder- 
en babysokjes, gebreide trui-
tjes en vestjes, poppen, kaar-
ten en diverse kerstartikelen, 
te veel om alles op te noemen. 
De opbrengst van de verkopen 
komt geheel ten goede aan de 
plaatselijke afdeling van het Ro-
de Kruis. De volgende data zijn 
vastgesteld: Breezicht op don-
derdag 10 november van 9.30 
tot 12.30 uur, Keizer Wilhelm-
straat 1 IJmuiden. Huis ter Ha-
ge op woensdag 16 november 
van 10 tot 14 uur, Lod. van Deys-
sellaan 254, Driehuis. W.F. Vis-
serhuis op donderdag 17 no-
vember van 10.00 tot 13.30 uur, 
Houtmanstraat IJmuiden. Ser-
viceflat De Luchte op woensdag-
middag 23 november van 14.00 
tot 16.30 uur, Lod. van Deyssel-
laan 4, Driehuis. De Moerberg op 
dinsdag 29 november van 10 .00 
tot 13.30 uur, Zuiderkruisstaat 74 
in IJmuiden. Voor inlichtingen:  
0255-530214.

Rode Kruis 
handwerken

Driehuis - In Huis ter Hagen ex-
poseert Terpen Tijn weer de wer-
ken van haar leden. Die zijn di-
vers van onderwerp, techniek en 
afmetingen. Op 19 november om 
ongeveer 11.00 uur is de ope-
ning en zal de jury een eerste, 
tweede en derde plaats uitreiken 
aan de makers van de mooiste 
kunstwerken. De tentoonstelling 
is van 19 november tot en met 17 
februari 2012. Bezoekers kun-
nen in deze periode zelf ook een 
stem uitbrengen op het in hun 
ogen mooiste kunstwerk. Hier-
mee kan men bovendien de pu-
blieksprijs winnen, het schilde-
rij dat de meeste stemmen krijgt. 
De winnaar wordt geloot uit de 
inzendingen. 

Expositie 
Terpen Tijn

Velsen-Zuid - Op de A9 ont-
stond dinsdagmiddag rond 17.40 
uur een aanrijding waarbij meer-
dere auto’s betrokken waren. De 
bestuurder van de voorste au-
to moest ter hoogte van Velsen-
Zuid remmen voor opstropend 
verkeer. Vier auto’s na deze au-
to wisten niet op tijd te remmen, 
waardoor er een kettingbotsing 
ontstond. Een bestuurder is naar 
een ziekenhuis vervoerd ter con-
trole, later bleek hij niet gewond.

Kettingbotsing

Gouden Veer voor 
Eetcafé de Dwarsligger
Velsen - Gehandicapten Be-
raad Velsen zette vrijdag Eetca-
fé de Dwarsligger in het zonne-
tje door ze de Gouden Veer toe te 
kennen. Deze wordt jaarlijks uit-
gereikt aan een organisatie die 
iets bijzonders doet voor mensen 
met een beperking of chronische 
ziekte. Wethouder Wim Wester-
man reikte de prijs uit aan de vrij-
willigers die het eetcafé mogelijk 
maken.
Het mooie van het Eetcafé, dat 15 
jaar bestaat, is dat ze bijzondere 
gasten hebben, mensen met een 
verstandelijke of psychiatrische 
beperking die zelfstandig wonen. 
Voor deze groep is het wekelijk-
se etentje een welkome gelegen-
heid voor sociale contacten. En 
voor een aantal van hen is het de 
enige voedzame maaltijd die zij in 
een week krijgen. Want hoewel 
de meeste gasten  begeleiding 
krijgen, is het bekend dat sommi-
gen van het koken ‘een potje ma-
ken’ dat niet is op te eten.
De meeste gasten zijn cliënten 
van Philadelphia, De Waerden en 
SIG. Maar er komen ook mensen 
die geen zorg krijgen. ,,Een pro-
bleem van deze mensen is dat ze 
geen hulp vragen. Ook niet met 
eten koken. Ze zeggen altijd dat 
het goed gaat’’, aldus Hella Nuy-
ten van SIG. ,,Dat maakt ze juist 
extra kwetsbaar.’’ 
Het unieke van Eetcafé de Dwars-
ligger is dan ook dat de drie or-
ganisaties samen met Stichting 
Welzijn Velsen dit eetcafé open-
houden. ,
,,Er is momenteel geen geld voor 
dit eetcafé’’, zegt Hilde Schurer 
van Philadelphia. ,,Vanuit de drie 
stichtingen zijn altijd twee pro-
fessionele begeleiders aanwe-
zig. De gasten betalen 4,50 per 
maaltijd, maar dat dekt de kos-

ten niet. Met de komende veran-
deringen van AWBZ naar WMO 
vrezen wij dat er nog minder 
geld is. We hebben geprobeerd 
om het Eetcafé met alleen vrij-
willigers te draaien. De vrijwilli-
gers gaven aan de begeleiding 
te moeilijk te vinden. Het koken, 
serveren en afwassen gaat prima, 
maar zonder professionele bege-
leiding voor de gasten escaleerde 
het wel eens, waardoor het zowel 
voor de vrijwilligers als de gasten 
niet leuk meer was.’’
De drie stichtingen gaan dan ook 
een subsidieverzoek doen voor 
2012. ,Dit is al een echt WMO 
project’’, pleit Hilde Schurer bij 
de wethouder. ,,Dit is integreren, 
kwetsbare mensen die naar een 
buurthuis komen, ondersteund 
door drie organisaties en Welzijn. 
Wat wil je nog meer?’’
Wethouder Wim Westerman, die 
gezellig een hapje mee at, luister-
de goed naar de inbreng van de 
drie organisaties en stond welwil-
lend tegenover het voorstel. Maar 
de overgang van AWBZ naar 
WMO heeft nog heel wat voeten 
in de aarde. En meer dan beloven 
dat hij contact zal onderhouden 
met de drie organisaties kon de 
wethouder in dit stadium niet be-
loven. 
Om de vrijwilligers ook eens rust 
te gunnen, werd deze keer een 
buffet neergezet door een kok 
van De Waerden. De maaltijd 
werd zeer gewaardeerd door alle 
aanwezigen. De vrijwilligers kre-
gen bloemen en een groot ap-
plaus. 
De Gouden Veer werd eerder uit-
gereikt aan Holiday Inn, Gehan-
dicaptenvoetbal Waterloo, Stich-
ting Paardrijden Gehandicapten 
Kennemerland en Badmintonclub 
Velsen. (Karin Dekkers)

339 dozen voor Dorcas
Velsen - Het winkelend publiek 
heeft stichting Dorcas zater-
dag goed geholpen met het vul-
len van dozen voedingsmiddelen 
voor arme gezinnen in Oost-Eu-
ropa. 
Dankzij de medewerking van vier 
kerken en vier supermarkten in 
Velsen was de actie van Dorcas 
een groot succes, want er kon-
den maar liefst 339 dozen wor-

den gevuld. Later die zaterdag 
zijn alle dozen naar De Kwakel 
gebracht waar vrijwilligers van 
Dorcas de dozen klaar maakten  
voor het transport naar Oost-Eu-
ropa. Eind dit jaar worden ve-
le gezinnen blij gemaakt met 
een voedselpakket. Dorcas wil 
de kerken, supermarkten en al-
le gulle gevers heel hartelijk be-
danken.

Velsen-Zuid - Zaterdag 29 ok-
tober vond in Sporthal Zeewijk 
een open dag plaats voor le-
den van DKV tot 10 jaar, vriend-
jes, vriendinnetjes en andere be-
langstellenden. 
Meer dan 30 kinderen namen 
deel aan 14 spelletjes, van het 
schieten op de korf, chaosdoe-
lenspel, haaienspel tot het gooi-
en van pittenzakken op kranten. 
Inhaalbal, kegelen en een straf-
worp nemen werden ook en-
thousiast gedaan. Een uur lang 
werd er in de sporthal gerend, 
gegooid, gelachen en samenge-
speeld. 
Op het moment dat de open dag 
afliep, kwamen ongeveer jeugd-
leden van de D, C en B binnen 
voor hun clinic. De selectie van 
DKV had de spelletjes van de 
open dag al begeleid, nu was 
het hun taak om hun korfbal-
vaardigheden te etaleren. De se-

lectie, met allemaal enthousias-
te en fanatieke spelers en speel-
sters, leerde de jeugdleden van 
DKV onder andere gooien met in 
beweging met links, het nemen 
van een ‘one-hander’ en speelde 
aanvallen en verdedigen in een 
1 op 1 situatie. Ook tactische 
onderdelen werden getraind. 
Meest spectaculaire onderdeel 
was het scoren na een sprong 
in de trampoline. Toen men een-
maal door had wat mogelijk was, 
kwamen de meest spectaculaire 
sprongen tevoorschijn. Al met al 
was het een geslaagde dag. 
Ook belangstelling om bij DKV 
te komen korfballen? Sinds kort 
is het mogelijk om lid te worden 
van de Kangoeroeclub van DKV 
voor kinderen van 3 tot 6 jaar. 
Ook oudere kinderen zijn na-
tuurlijk van harte welkom. Meer 
weten? Mail naar dkv.ijmuiden@
knkv.nl.

Open dag en clinic 
DKV groot succes
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Toneelgroep Ichthus 
speelt ‘Hamlet’
Driehuis - ‘To be or not to be, 
that’s the question’ Dat is de 
beroemdste quote uit Shake-
speare’s ‘Hamlet’, één van de 
meest bekende toneelstukken 
ter wereld. Leerlingen van het 
Ichthus Lyceum voeren Hamlet 
dit najaar op. Donderdag 24 en 
vrijdag 25 november is het zo-
ver, dan zal het verbouwde to-
neel in het Ichthus Lyceum in-
geluid worden door de toneel-
groep. Zo’n 15 leerlingen vertel-
len dan het verhaal van Hamlet. 
Hamlet, de zoon van een ver-
moorde koning in het Deense 
rijk, moet wraak nemen op zijn 
oom, nadat deze zijn vader heeft 
vermoord en er vandoor is ge-
gaan met zijn macht en vrouw. 
Maar aangezien Hamlet dit al-
leen maar weet van een gesprek 
dat hij heeft gehad met de geest 
van zijn overleden vader, weet hij 

niet zeker of dit echt waar is. 
Door net te doen alsof hij gek 
is, probeert hij achter de wa-
re toedracht van de dood van 
zijn vader te komen, met alle ri-
sico’s van dien. Liefde, vriend-
schap, verraad, gekte, wraak-
zucht, moord, zelfmoord, corrup-
tie, familie, geloof en vele ande-
re thema’s komen in Hamlet aan 
de orde. Ook voor een realistisch 
zwaardgevecht schrikken de ac-
teurs van het Ichthus Lyceum 
niet terug!
Kaarten voor Hamlet zijn ver-
krijgbaar in de Mediatheek op 
het Ichthus Lyceum of telefo-
nisch via 0255-546414. Leerlin-
gen van het Ichthus Lyceum be-
talen 5 euro per kaartje. Voor 
overige geïnteresseerden be-
draagt de toegang 7,50 euro. 
De voorstelling begint om 20.00 
(zaal open om 19.30 uur).

Geruchten zorgen voor 
onrust in Café IJmuiden
IJmuiden - ,,Dit is geen geintje 
meer’’, zegt Kitty Kunst van Ca-
fé IJmuiden. Vorige week vrij-
dagavond werd even na half elf 
in het café een lawinepijl afge-
stoken. De schade en de onrust 
die daardoor zijn ontstaan zijn 
enorm. Maar er gaan ook veel 
geruchten rond, waar niets van 
klopt.
Kitty en Rob zijn blij dat er op 
dat moment niet veel gasten 
aanwezig waren, anders wa-
ren er mogelijk binnen gewon-
den gevallen. ,,Het was juist 
een rustig moment. De lawine-
pijl werd in het café afgestoken 
door een klein groepje jongens, 
die een biertje zaten te drinken. 
We hebben het niet zien aan-
komen, anders hadden we er 
zeker iets aan gedaan.’’
De lawinepijl veroorzaakte een 
enorme knal, vuur en rook, 
waardoor horen en zien je ver-
ging in het café. Maar ook een 
paar huizen verderop rinkelden 
de koffiekopjes op tafel. De be-
zoekers in het café zijn uiter-
aard erg geschrokken en gin-
gen vanwege de rookontwik-
keling naar buiten. Daar heeft 
een van de cafébezoekers de 
jongeren aangesproken op hun 
gedrag. Deze man heeft daar-
op een klap gekregen, waar-
door hij gewond raakte.
Kitty van Café IJmuiden vertelt 
dat er veel onjuiste berichten 
rondwaren door IJmuiden. ,,Het 
is dus niet waar dat er vuur-
werk naar binnen is gegooid 
of dat er binnen een vechtpar-
tij was. Wat wel waar is, is de 

enorme schade en de gewon-
de door die klap. Zeven ra-
men zijn gesprongen, ik heb 
een enorm gat in mijn houten 
vloer dat je er met een moker 
nog niet in kunt slaan. Een ca-
fébezoeker heeft nog steeds 
een pieptoon in zijn oor door 
de knal. Nee, een geintje kun 
je dit niet meer noemen. Maar 
ik denk dat de jongens, die ik 
ken, niet hebben overzien wat 
ze zouden veroorzaken met die 
pijl. En daar komt nog bij dat 
er diezelfde vrijdagochtend in 
de kranten en op internetsi-
tes foutief heeft gestaan dat 
Café IJmuiden moest sluiten 
in verband met drugs. Dit be-
richt had echter niets met ons 
te maken, want het ging over 
café De Sluizen in IJmuiden. 
Er is een fout met de naam ge-
maakt. Ik heb zoveel mogelijk 
kranten gebeld en het is wel 
gerectificeerd, maar op inter-
net kun je dit soort berichten 
kennelijk niet verwijderen. Ook 
het eerste bericht in de IJmui-
der Courant klopte niet en ook 
dat is herzien. Maar de praat-
jes blijven vaak lang hangen. 
Daarom wil ik hier graag de 
waarheid vertellen.’’
Café IJmuiden is ondanks de 
schade gewoon open geble-
ven. De ramen zijn gerepa-
reerd, alleen het gat in de vloer 
herinnert aan de enorme knal. 
Of Kitty en Rob nog maatre-
gelen tegen de jongens willen 
nemen, willen ze in dit stadi-
um nog niet aan de krant kwijt. 
(Karin Dekkers)

Driehuis - Het Zondagmiddag-
podium in Velsen brengt zon-
dag 13 november een wel heel 
aantrekkelijke voorstelling van 
het marionettentheater in Ver-
pleeghuis Velserduin, Nic. Beet-
slaan 4. Het Nederlands mario-
nettentheater werd in 1923 op-
gericht door Bert Brugman en 
is het oudste marionettentheater 
van ons land. Het staat nu onder 
leiding van zijn dochter Mariska 
Brugman. In Amsterdam heeft 
zij een klein theatertje, waarin 
sprookjes en opera’s worden ge-
speeld. Voor de bekende Ween-
se opera ‘Die Fledermaus’ wer-
den de decors opnieuw gemaakt 
en de poppen gerestaureerd. De 
humoristisch gesproken teksten 
zijn in het Nederlands, waardoor 
iedereen het verhaal makkelijk 
kan volgen. De voorstelling be-
gint om 14.00 uur en vanaf 13.30 
uur is de zaal open. Kaarten à 4 
euro zijn verkrijgbaar in de voor-
verkoop bij alle Zomipo-locaties 
en zondag aan de zaal.

ZoMiPo in 
Velserduin

Maritiem College op 
schoolroeiwedstrijd
Regio - Zondag 30 oktober gaf 
het Maritiem College Velsen 
present op de Schoolroeiwed-
strijd van Roeivereniging het 
Spaarne in Heemstede.
Het Maritiem College Velsen 
werd tijdens de prijsuitreiking 
gehuldigd met een grote slag-
roomtaart voor de grote inzet 

van leerlingen, coaches, leer-
krachten begeleiders en ouders.
Na deze eerste voorzichtige, 
zeer geslaagde deelname door 
het MCV, is de motivatie groot 
om volgend jaar, nog beter ge-
traind, wederom een poging te 
doen deze felbegeerde ‘School-
roeibeker’ te bemachtigen.

Zee- en Havenmuseum
Rondleiding voor mensen 
met een sterke maag
IJmuiden - Herman IJsseling, 
fotograaf van het bedrijf Fly-
ing Focus, leidt mensen met 
een sterke maag op woensdag 
16 november om 16.00 uur per-
soonlijk rond op de tentoonstel-
ling ‘Vliegende Storm’ en zal aan 
de hand van deze schitterende, 
maar ijzingwekkende foto’s toe-
lichten hoe het er aan toegaat 
wanneer je met windkracht 10 
in een klein vliegtuigje de zee 
opgaat. 
Het bedrijf Flying Focus, gespe-
cialiseerd in luchtfotografie, be-
schikt sinds 2005 over een twee-
motorige Cessna 337 Skymaster 
wat inzetbaar is bij stormkracht. 
Piloot en fotograaf moeten wel 
over een sterke maag en sta-
len zenuwen beschikken en  het 
hoofd koel houden bij hun ope-
raties. Dat dat lukt mag blijken 
uit de foto´s op deze expositie 
die de rillingen over je rug doen 
lopen! Schepen worstelend met 
de elementen tussen huizenho-
ge golven. Het museum aan de 

Havenkade 55 in IJmuiden is ge-
opend vanaf 13.00 uur. De expo-
sitie ‘Vliegende Storm’ loopt nog 
tot en met 15 januari 2012. Zie 
ook www.zeehavenmuseum.nl.

’t Voetlicht 
speelt ‘Cloaca’ 
in Witte Theater
IJmuiden - Na een uitstel van 
een jaar is het ’t Voetlicht nu wel 
gelukt om met een sterke be-
zetting van de rollen dit beken-
de toneelstuk van Maria Goos op 
de planken te zetten. In ‘Cloaca’ 
worden de vier studievrienden 
Joep, Pieter, Tom en Maarten na 
jaren op elkaar teruggeworpen.
Joep zit midden in een huwelijks-
crisis terwijl hij uitzicht heeft op 
een ministerspost. Pieter, een ge-
meenteambtenaar, zit in de pro-
blemen omdat hij via zijn werk 
schilderijen in zijn bezit heeft die 
nu bijzonder veel waard blijken te 
zijn; de gemeente eist ze daarom 
terug. Tom, een verslaafde topad-
vocaat met een dubieus inrich-
tingsverleden, wil Pieter graag 
helpen maar lijkt alleen maar 
vast te lopen. Maarten tenslotte 
maakt zich op voor de première 
van zijn nieuwe theaterstuk waar-
in de 18-jarige dochter van Joep 
een rol speelt, met haar heeft hij 
een heimelijke relatie...  Maan-
dag 28 en dinsdag 29 novem-
ber, Witte Theater Kanaalstraat 
257. Aanvang 20.30 uur. Toegang 
bedraagt 10,50 euro. Kaarten via 
www.voetlicht-ijmuiden.nl of bij 
het Witte Theater 0255-521972.
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Tegels voor dumpprijzen
Uitverkoop restanten 
bij Tegelhandel Beverwijk
Beverwijk - Wie binnenkort een 
kleine verbouwing gepland heeft 
en nieuwe wand- of vloertegels 
zoekt voor bijvoorbeeld het toilet 
of de badkamer, doet er verstan-
dig aan eerst even bij Tegelhan-
del Beverwijk langs te gaan. Daar 
vindt namelijk op vrijdag, zater-
dag en zondag een magazijnver-
koop plaats, waarbij restantpar-
tijen voor slechts een fractie van 
de oorspronkelijke prijs worden 
verkocht. Vanaf deze week is Te-
gelhandel Beverwijk ook op zon-
dag geopend. Men is van harte 
welkom in de geheel vernieuwde 
showroom aan de Baanstraat 92 
in Beverwijk.
De showroom van Tegelhandel 
Beverwijk is ingrijpend gewij-
zigd, met als resultaat een rui-
me, lichte en vooral zeer overzich-
telijke presentatie van wand- en 
vloertegels. Dit is bereikt door de 
complete badkameropstellingen 
uit de showroom te halen en in 
plaats daarvan het sanitair op ge-
heel andere wijze te presenteren 
in de ruimte die grenst aan de te-
gelshowroom. Deze nieuwe pre-
sentatie maakt het voor de klan-
ten van Tegelhandel Beverwijk 
nog gemakkelijker om de ver-
schillende producten en modellen 
op het gebied van sanitair met el-
kaar te vergelijken. In combinatie 
met het deskundig advies van de 
medewerkers, waarin onder meer 
de ruimteverdeling in de badka-
mer kan worden besproken, kan 
men een goede afweging maken 
over de aan te schaffen materia-
len. Tegelhandel Beverwijk levert 
niet alleen de producten, maar 
biedt een totaalpakket aan waar-

bij het aanbrengen van tegels, het 
stucadoor- en timmerwerk en het 
aansluiten van het sanitair inbe-
grepen zijn. Bij het leggen van 
een woonkamervloer kan ook het 
aanleggen van vloerverwarming, 
inclusief het eventueel verwijde-
ren van de bestaande dekvloer, 
worden verzorgd.
Vanaf deze week is Tegelhan-
del Beverwijk ook op zondag ge-
opend. Door de mogelijkheid te 
bieden om de showroom tussen 
12.00 en 16.00 uur te bezoeken 
geeft men gehoor aan de wens 
van velen om elke zondag in het 
centrum van Beverwijk te kunnen 
winkelen. Met de introductie van 
magazijnverkoop wordt een be-
zoek aan Tegelhandel Beverwijk 
bovendien extra interessant. In 
het magazijn, dat grenst aan de 
showroom, staat nog een aantal 
restpartijen wand- en vloertegels. 
Topkwaliteit, die nu voor een zeer 
scherpe prijs wordt aangeboden. 
Waar deze tegels normaal bijvoor-
beeld tussen 30 en 50 euro per 
vierkante meter kosten, wordt ze 
nu aangeboden voor prijzen van-
af 5 euro. Dat betekent dus een 
besparing van 30% tot soms wel 
80%! Deze speciale magazijnver-
koop vindt uitsluitend plaats op 
vrijdag, zaterdag en zondag. De 
restpartijen lenen zich bij uitstek 
voor verwerking in bijvoorbeeld 
een badkamer of toilet. Kom dus 
snel kijken of er iets van uw ga-
ding op voorraad ligt. Uitgebreide 
informatie over Tegelhandel Be-
verwijk, inclusief foto’s met voor-
beelden om alvast inspiratie op te 
doen, staat op www.tegelhandel-
beverwijk.nl.

Behandeling 
begroting 2012 
op Seaport TV
Velsen - De begroting 2012 
voor Velsen wordt door de ge-
meenteraad gespreid over twee 
avonden behandeld. Seaport TV 
is er live bij en maakt boven-
dien samenvattingen. Afgelo-
pen donderdag 3 november was 
de aftrap met de algemene en 
specifieke beschouwingen van 
elk van de elf partijen. Maandag 
7 november gaat de vergade-
ring verder met debat en stem-
ming over de vele amendemen-
ten en moties en over de begro-
ting zelf. Seaport TV zond deel 
1 rechtstreeks uit en doet het-
zelfde met deel 2. Van het eer-
ste deel is alvast een samen-
vatting gemaakt, die tot en met 
dinsdagavond 8 november da-
gelijks om 11.00, 17.00, en 21.00 
uur is te zien op Seaport TV. Dit 
wordt maandagdagavond on-
derbroken door de live-uitzen-
ding van deel 2 (vanaf 19.20 
uur), die vanaf woensdag 9 no-
vember een week lang in sa-
menvatting is terug te zien. De 
beide samenvattingen zijn ook 
terug te zien via Uitzending Ge-
mist op www.seaportrtv.nl.

Feestje bij De Stern
IJmuiden - Roeivereniging De 
Stern heeft zondag een nieu-
we boot in gebruik genomen. De 
boot is een zogenoemde C4X+. 
Dit is een vierpersoons roeiboot 
met stuurman die voorzien is van 
een kieltje en iets breder is dan 
de Olympische skiffs.
Volgens Sterntraditie is de boot 
gedoopt met kanaalwater door 
een oud bestuurslid van de ver-
eniging waarbij tevens de naam 
werd onthuld door het verwij-
deren van de Nederlandse vlag. 
Daarna is de boot te water ge-
laten, voorgeroeid en overgedra-
gen aan de leden van de vereni-
ging. Alle boten binnen de Stern 
hebben een naam van een  wa-
tervogel. In die traditie heeft de 
nieuwe boot de naam Wilde 
Zwaan gekregen. De boot waar-

voor een aantal jaren geld is ge-
reserveerd is versneld mogelijk 
gemaakt door een substantië-
le bijdrage van 3500 euro van-
uit het Schipholfonds. Na afloop 
is in de gezellige soosruimte van 
de roeivereniging een toast uit-
gebracht op de nieuwe aanwinst.
De doopplechtigheid werd op-
geluisterd door de aanwezigheid 
van de Wethouder Sportzaken 
binnen de Gemeente Velsen An-
nette Baerveldt.
Roeivereniging de Stern ver-
wacht met de nieuwe aanwinst 
een groot aantal jaren deel te 
kunnen nemen aan diverse ma-
rathon roeitochten en toertoch-
ten met een wedstrijdkarakter 
maar ook zal de boot met een 
grote regelmaat zichtbaar zijn op 
het Noordzeekanaal.

ALV Vereniging 
Oud-Hoogovens 
Medewerkers
Velsen - Tijdens de Algeme-
ne Ledenvergadering van Ver-
eniging Oud-Hoogovens Me-
dewerkers op maandag 14 no-
vember in het Tata Trainingscen-
ter in Velsen-Noord en op dins-
dag 15 november in het Event 
Centre Jules in Heerhugowaard 
zal voorzitter Rob de Brouwer in 
zijn lezing informatie geven hoe 
dit Pensioenakkoord tot stand is 
gekomen, achtergrondinforma-
tie verstrekken over de inhoud 
ervan en vertellen welke de con-
sequenties hiervan zijn. Tevens 
zal op waardige wijze afscheid 
genomen worden van Henny 
Boonacker die zich ruim vijftien 
jaar onvermoeibaar heeft ingezet 
voor de vereniging. Zijn deskun-
digheid zal van blijvende waarde 
zijn. Menigeen zal zich zijn hel-
dere, leerzame presentaties ze-
ker herinneren en graag aan-
wezig zijn bij zijn afscheid. Bei-
de vergaderingen beginnen om 
14.30 uur, maar de zalen zijn een 
uur eerder toegankelijk om met 
oud-collega’s samen te zijn. Ook 
voor rolstoel- en rollatorgebrui-
kers zijn de zalen bereikbaar.

Clash of the Cover Bands
Live and Dangerous 
wint kwartfinale
Regio - Zondag 23 oktober  vond 
in Muziekcafé De Heeren van 
Aemstel in Amsterdam de zesde 
kwartfinale plaats voor regio West 
Nederland in de grootste band-
competitie: The Clash of the Cover 
Bands, The Benelux Edition 2011. 
Het publiek genoot van zeven 
bands die de muzikale strijd met 
elkaar aangingen om een plaats 
in de regionale halve finales die 
in november plaatsvinden in het 
Paard van Troje in Den Haag en 
Hotel Arena in Amsterdam. 
In de vakjury-categorie eindigden 
Thin Lizzy tribute Live and Dange-
rous uit Santpoort-Noord en Pop/
Rock coverband Gorgeous Geor-
ge uit Amsterdam op respectieve-
lijk een eerste en tweede plaats. 
Bij de publieksstemmen was 
de eerste plaats voor viermans 
BluesRock coverband Blue Flame 
uit Andijk en eindigde PowerRock 
coverband Thirsty Tigers uit Am-
sterdam op de tweede plaats. De-
ze vier bands staan bij de 25 bes-
te en populairste coverbands van 
West Nederland in de halve fi-
nales. De uiteindelijke winnaars 
van The Clash of the Cover Bands 
worden beloond met onder an-
dere een CD-contract met video-
clip en een tour van 20 optre-

dens in de Benelux. 5-mansband 
Thin Lizzy tribute Live and Dan-
gerous uit Santpoort-Noord wist 
met nummers als ondere meer 
Still In Love With You en Boys Are 
Back In Town overtuigend de eer-
ste plaats binnen te halen bij de 
vakjury. Technisch van zeer goed 
niveau en ook een dynamische 
presentatie maakten het optre-
den boeiend vanaf de eerste ak-
koorden. 
Als vakjury-winnaar plaatste Live 
and Dangerous zich voor de hal-
ve finale in Hotel Arena in Am-
sterdam op zondag 13 november. 
Live & Dangerous bestaat uit Piet 
Spring in ’t Veld op drums, Frits 
Heeremans op bas, Bas Kors en 
André Wullems op gitaar en re-
centelijk is Jochum Wildeman uit 
Amsterdam tot de band toege-
treden. Wilt u de mannen in actie 
zien  de volgende ronde is op zon-
dag 13 november, aanvang 14.00 
uur met de volgende line-up: 
Twilight Zone, Transistors, Blue 
Flame, Steeler, Gorgeous George, 
Live and Dangerous, The Dublica-
tors en als laatste de band Blaze.
Kaarten zijn 12,50, of in de voor-
verkoop 10 euro, te bestellen via; 
http://www.theclashofthecover-
bands.com
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Dronken bestuurder rijdt 
straatmeubilair total loss
IJmuiden - De politie werd za-
terdag rond 04.50 uur bij een 
verkeersongeval op de Lange 
Nieuwstraat geroepen. Zij trof-
fen de bestuurder van de auto 
op de grond aan en merkten zij 
dat hij zeer agressief was.
De man, een 43-jarige IJmuide-
naar, bleek geen ernstig letsel te 
hebben. Wel rook hij erg naar al-

cohol. Even daarvoor was hij met 
zijn auto, waarin ook zijn vrien-
din zat, tegen twee lantaarnpa-
len, een betonnen paaltje en wat 
verkeersborden aangereden. 
De auto van de drankrijder was 
zwaar beschadigd, evenals het 
straatmeubilair. De man is inge-
sloten. Hij is zijn rijbewijs kwijt en 
kreeg een proces verbaal.
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Gouden Veer uitgereikt
Elke vrijdag een driegangen me-
nu koken voor 36 gasten; de vrij-
willigers van het eetcafé van De 
Dwarsligger hebben hiervoor de 
Gouden Veer 2011 ontvangen. 
Wethouder Wim Westerman 
reikte de prijs vrijdag 4 novem-
ber uit aan Nanda Rademakers.  

Vijftien jaar geleden startte de 
Kookclub in het Dienstencentrum 
Zeewijk als samenwerking tussen 
Stichting Welzijn Velsen, De Waer-
den, de SIG en Philadelphia. Door 
de grote belangstelling is de kook-
club verhuisd naar de Dwarsligger. 
De dagelijkse leiding is in handen 
van Nanda Ramakers. Zij ontvangt 
elke vrijdag met haar zes vrijwilli-
gers en de twee pedagogische bege-
leiders  36 gasten die dan een drie-
gangen menu krijgen voorgescho-
teld. Zij betalen € 4,50 voor de maal-
tijd die bereid wordt door de vrijwil-

ligers. Alle handelingen zoals koken, 
tafeldekken en afwas nemen zij voor 
hun rekening. De begeleiding van de 
gasten is in handen van de profes-
sionals. De gasten hebben lichame-
lijke, verstandelijke of  psychische 
problemen. 

Voor de deelnemers is het Eetcafé 
vaak hun enige mogelijkheid voor 
sociale contacten. Voor hen is con-
tinuïteit zeer belangrijk. Sommige 
van hen maken ook gebruik van an-
dere activiteiten in de Dwarsligger. 

De vrijwilligers van het eetcafé van 
De Dwarsligger volgen Badminton-
club Velsen op, die in 2010 de Gou-
den Veer kreeg. Deze jaarlijkse prijs 
van het Gehandicapten Beraad Vel-
sen is voor instellingen die met hulp 
van vrijwilligers iets extra’s doen 
voor gehandicapten. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Gemeente Velsen
sluit café De Sluizen
De burgemeester van Velsen 
heeft café De Sluizen aan de 
Noordersluisweg 1 in IJmuiden 
met ingang van vrijdag 4 no-
vember gesloten voor een peri-
ode van 12 maanden. Tevens is 
de exploitatievergunning inge-
trokken. Deze maatregelen zijn 
genomen op basis van de uit-
komsten van een strafrechte-
lijk onderzoek naar de handel 
en het gebruik van drugs in dit 
pand.

Uit politie-informatie kwamen re-
gelmatig signalen waaruit bleek 
dat er vanuit het café werd gehan-
deld in drugs en in het café drugs 
werden gebruikt. Deze informatie 
gaf aanleiding tot het instellen van 
een strafrechtelijk onderzoek door 
de regiopolitie Kennemerland. 

De uitkomsten van dit onderzoek 
bevestigen dat het horecabedrijf  
een ontmoetingsplaats is voor de 
verkoop van drugs door meerde-
re dealers en dat er door meerdere 
bezoekers drugs gebruikt worden. 
Voor de burgemeester is dit aan-
leiding geweest om het café te slui-
ten en de exploitatievergunning in 
te trekken.
  
In berichtgeving in de media is ge-
meld dat de cafés Het Zandhuis en 
La Belle in het verleden ook in op-
dracht van de gemeente gesloten 
zijn geweest. Dit is niet correct. Ca-
fé Het Zandhuis is nooit gesloten 
geweest en La Belle slechts 1 dag in 
2008 vanwege geluidsoverlast. Er 
bestaat ook geen enkele relatie tus-
sen de (reden van) sluiting van ca-
fé De Sluizen en voornoemde cafés.

Informatieavond Brede 
School in Velsen-Noord
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft het concept 
startdocument Heirweg, voor de 
toekomstige locatie van de Brede 
School vastgesteld. 

Woensdagavond 16 november wordt 
in buurtcentrum De Mel, Wijker-
meerweg 1 Velsen-Noord een infor-
matiebijeenkomst georganiseerd. 
Iedereen is van harte welkom op de-
ze informatiebijeenkomst die start 
om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

Het concept startdocument ligt 
sinds maandag 31 oktober 2011 zes 
weken ter inzage op het gemeente-
huis. Bewoners en belanghebben-
den kunnen gedurende deze weken, 
indien gewenst, een inspraakreactie 
indienen.

In het eerste kwartaal van 2012 
wordt het concept Startdocument 
Heirweg inclusief  inspraakreacties 
ter besluitvorming voorgelegd aan 
de gemeenteraad.

Tarief id-kaart voor
jongeren gaat omhoog
Per 1 januari 2012 gaan de tarie-
ven voor de Nederlandse Identi-
teitskaart voor jongeren tot 14 
jaar omhoog naar € 30,-. En met 
ingang van 26 juni 2012 kunnen 
kinderen tot 16 jaar niet meer 
worden bijgeschreven in het 
paspoort van hun ouders.

Over de identificatieregels voor jon-
geren zijn twee belangrijke beslui-
ten genomen. Het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties heeft besloten tot de 
prijsverhoging van de Nederlandse 
Identiteitskaart voor jongeren tot 14 
jaar. De kaart gaat € 30,- kosten; in 
Velsen kost de kaart nu nog € 9,20. 
Gemeenten moeten de prijsverho-
ging op 1 januari 2012 doorvoeren.

Het besluit dat kinderen tot 16 jaar 
met ingang van 26 juni 2012 niet 
langer kunnen worden bijgeschre-
ven in het paspoort van hun ouders 
is een gevolg van een verandering 
van de Europese regels. Op grond 
van deze twee veranderingen zul-
len veel ouders waarschijnlijk nog 
voor 1 januari 2012 een identiteits-

kaart voor hun kinderen aanvragen 
voor de oude prijs van € 9,20. De ge-
meente Velsen houdt rekening met 
veel extra aanvragen in november 
en december. Om de toeloop in goe-
de banen te leiden, staan hieronder 
de openingstijden van Burgerzaken, 
waar u op afspraak terecht kunt.

Burgerzaken is open van maandag 
tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 
tot 20.00 uur, alleen op afspraak. U 
kunt digitaal een afspraak maken 
met Burgerzaken via www.velsen.nl 
of telefonisch via 0255-567200 of 
140255. Als het erg druk wordt met 
aanvragen van identiteitskaarten, 
kan het zijn dat u er wat langer op 
moet wachten dan de gebruikelijke 
vijf werkdagen. Medewerkers aan 
de balie kunnen u dat vertellen. Voor 
spoedprocedures blijft de levertijd 
één werkdag, maar hieraan zijn wel 
extra kosten verbonden.

Meer informatie over het bijschrij-
ven van uw kind in uw paspoort op 
www.velsen.nl
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IJmuiden krijgt centrum 
voor jeugd en gezin
Op donderdag 17 november 
2011 zal wethouder Annette 
Baerveldt het inlooppunt van 
het Centrum voor Jeugd en Ge-
zin IJmond in IJmuiden ope-
nen.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) biedt snel, goed en gecoördi-
neerd advies en hulp op maat aan 
ouders, verzorgers, kinderen, jon-
geren en professionals bij opvoed- 
en opgroeivragen. Dit is het 5e in-
looppunt in de regio IJmond en 
komt te zitten aan het Marktplein 1 
in IJmuiden. 

Het inlooppunt CJG IJmuiden is 
een belangrijke stap om het CJG 
bereikbaar en herkenbaar te ma-
ken voor de inwoners van IJmui-
den. Er is  inloopspreekuur op 
dinsdag en donderdag van 9.00 tot 
17.00 uur en op woensdag- en vrij-
dagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. 
Tijdens dit inloopspreekuur kun-
nen ouders, jeugdigen en professio-
nals vragen om informatie, advies 
of hulp.
 

Het CJG inlooppunt in IJmuiden 
wordt ook de werkplek voor de me-
dewerkers van JGZ Kennemer-
land en GGD Kennemerland die in 
IJmuiden werkzaam zijn. Zij ver-
huizen van hun huidige locatie in 
IJmuiden naar de gezamenlijke lo-
catie aan het Marktplein. 

Aan het Marktplein treft u ook het 
consultatiebureau 0 tot 4 jaar, de 
schoolarts en schoolverpleegkun-
dige. Daarnaast wordt samenge-
werkt met het maatschappelijk 
werk, welzijn en vele andere part-
nerorganisaties om ouders, jeugdi-
gen en professionals zo goed moge-
lijk te kunnen ondersteunen.

Intocht Sinterklaas
in centrum IJmuiden
Vanuit Spanje is het bericht bin-
nengekomen dat Sinterklaas en 
zijn zwarte pieten met de stoom-
boot inmiddels onderweg zijn 
naar IJmuiden. Op zaterdag 12 
november 2011  zet hij om onge-
veer 12.15 uur weer voet aan wal. 
Het voorprogramma met de mu-
ziekpieten start dit jaar om 12.00 
uur.

Iedereen is van harte welkom aan 
de Loswalkade op de Steigerweg in 
IJmuiden – voor deze speciale gele-
genheid omgedoopt tot Stoomboot-
kade. Dit is dezelfde locatie als vo-
rig jaar, bij de Kleine Sluis. Als de 
stoomboot uit Spanje is gearriveerd, 
wordt de Sint officieel ontvangen 
door de burgemeester van Velsen, 
Franc Weerwind.

Om 13.00 uur zal de stoet vanaf de 
Loswal vertrekken en start de in-
tocht door IJmuiden. De route zal 
zijn: Steigerweg, oversteken van de 
Kanaaldijk, vervolgen Kanaaldijk, 
Kerkstraat, Julianabrug, Kennemer-
laan, Velserhof, Lange Nieuwstraat, 
Plein 1945. 

De Stichting Sint Nicolaas Comi-
té IJmuiden heeft dit jaar het the-
ma ‘Welkom in Holland’ aan de aan-
komst van de Sint verbonden en ver-
zoekt alle kindertjes, ouders, opa’s 
en oma’s om Sint een zo Hollands 
mogelijk welkom te geven. Deze en 
andere informatie over de intocht 
van Sinterklaas in IJmuiden is ook 
terug te vinden op de website van de 
Stichting, www.intochtsinterklaas.
nl of via twitter #Sintijmuiden.
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Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
 
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 donderdagavond van  18.00 - 20.00 uur met al uw 
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
 
Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
 
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond 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 bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten 14 0255.

Burgerzaken

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

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keuken-

klacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl
Ondernemersloket

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

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur. 
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken 
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, 
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, 
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).
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Raadsplein 17 november 2011

Donderdag 17 november 2011 vanaf 19.30 uur 
vergadert de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal

Sessie 1
19.30 - 21.00 uur  Zeetoegang, presentatie project 
nieuwe sluis door Rijkswaterstaat

Commissieruimte 1

Sessie 2 
19.30 - 21.00 uur Vaststellen kaders nieuwe beleids-
ronde 2012-2015 en Nota Jeugdbeleid

Commissieruimte 2 

Sessie 3
19.30 - 21.00 uur Eindrapport rekenkameronderzoek 

kwaliteit grondbeleid en nota Ontwikkeling Grond-
beleid Velsen

Raadzaal

Sessie 4
21.30 - 23.00 uur Visie op maatschappelijke onder-
steuning 2012-2015

Commissieruimte 1

Sessie 5 
21.30 - 23.00 uur Startdocument bestemmingsplan 
Bedrijventerrein Velserbroek

Commissieruimte 2

Sessie 6
21.30 - 23.00 uur 2e Tussenrapportage 2011 Velsen

Inspreken tijdens de carrousel:

Over de sessies 2 t/m 6 kan worden ingesproken.
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 
16 november 16.00 uur aanmelden bij de Griffi  e, tel. 

(0255) 567 502 of via email: griffi  er@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, 
kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. 
Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: 
griffi  er@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

Het raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudok-
plein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan 
het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en onderliggen-
de stukken bekijken via de website www.velsen.nl 

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

Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

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

Voor vragen over:

-  Openbare orde en veiligheid, brandweer en ram-
penbestrijding, 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 zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

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

-  Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, open-
bare 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 wen-
den tot wethouder Robert te Beest

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

 Indeling wijkwethouders:

-  wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; 
IJmuiden-Zuid; Driehuis

-  wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Wat te doen bij een verstopping?

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

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

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

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere 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) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 

dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

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

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland, post Velsen

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

voorlopige voorziening

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

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 31 oktober tot 
en met 4 november 2011 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning op grond van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. 
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w11.000689 Floraronde 295, Velserbroek 
   vervangen regelset en kappen twee 

bomen (31/10/2011)
w11.000688  Charlotte de Bourbonlaan 29 

Santpoort-Zuid 
  het kappen van 2 bomen (31/10/2011)
w11.000687 Da Costalaan 51 Driehuis 
   het plaatsen van een erfafscheiding 

(groendrager)(31/10/2011)
w11.000690 Wenckebachstraat 146 Velsen-Noord 
   het verbouwen van het Q8 tankstation 

(01/11/2011)
w11.000692 Stationsweg omg. Velsen-zuid 
  het kappen van 24 bomen (02/11/2011)
w11.000691 Moerbergplantsoen 3A IJmuiden 
   het wijzigen van het gebruik van detail-

handel naar horeca (02/11/2011)
w11.000695 Siriusstraat 27 IJmuiden 
   het plaatsen van een dakkapel (achter-

gevel)(03/11/2011)
w11.000694 Engelmundusstraat 22 en 24 IJmuiden 
   het wijzigen van de winkel, kantoor

en woning naar kantoorruimten 
(03/11/2011)

w11.000693  Minister van Houtenlaan 82 Velsen-Zuid
  het kappen van een boom (03/11/2011)
w11.000696 Meerweidenlaan 2 Velsen-Noord 
   het plaatsen van een poortdeur 

(04/11/2011)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning - uitgebreide 
voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethou-
ders van Velsen maken bekend dat zij in het kader 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
voornemens zijn de aanvraag omgevingsvergunning 
te verlenen voor:

W11.000440 Rijksweg 501 Velserbroek 
   het plaatsen van units t.b.v. kantoor-

ruimten voor een termijn van 
maximaal 5  jaren

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende 
stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij 
de afdeling Vergunningen en Uitvoering: van 11 
november tot 23 december 2011. 

Gedurende de termijn van inzage kan een ieder 
schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen of 
kenbaar maken bij de afdeling Vergunningen en Uit-
voering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden. Uw zienswijzen 
dient voorzien te zijn van uw naam en adres, de 
datum, het ontwerpbesluit waarop de zienswijzen 
betrekking heeft en de redenen van uw zienswijzen. 

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten ge-
durende zes weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders van Vel-
sen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via 
DigiD).In spoedeisende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlo-
pige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat de rechter 
het besluit tijdelijk ongedaan maakt. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er 
ook een bezwaarschrift is ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen-
reguliere procedure

w11.000552  Kennemergaardeweg ong Santpoort-
Noord 

   het kappen van 7 bomen en het oprich-
ten van een Relaishuis (03/11/2011)

w11.000584  Hofgeesterweg ong. (nabij nr. 28) 
Velserbroek 

   het plaatsen van een dakkapel op een 
woning (02/11/2011)

w11.000586 Krommeweid 16 Velserbroek 
  het plaatsen van een dakkapel (02/11/2011)
w11.000594 Kriemhildestraat 5 Driehuis 
  wijziging van een dakkapel (07/11/2011)
w11.000606 Heerenduinweg 6 IJmuiden 
   oprichten kleedkamers zwembad de 

Heerenduinen (04/11/2011)
w11.000632  Louise de Colignylaan 70 Santpoort-

Zuid 
   het verwijderen van asbesthoudende 

materialen (31/10/2011)

Film- en foto opnamen

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
op grond van art 2.12 een vergunning verleend voor 
het maken van fi lm en/of foto opnamen:

i11.010711 Velsen-Zuid en omgeving 
   fi lm foto-opnamen 10/01/2011 

(04/01/2011)

i 11.010496 PC. Hooftlaan 
   fi lm foto-opnamen 22/11/2011 

(08/11/2011)

Evenementenvergunning

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV 
de volgende vergunning verleend voor het organise-
ren van een evenement:

i11.010220 in de omgeving Santpoort-Zuid 
   een Intocht Sinterklaas op 19 november 

2011 (02/11/2011)
i11.008156 op het strand van Velsen Noord
   de AGU wedstrijd Egmond-Pier-

Egmond, op 7 januari 2012 (07/11/2011)

Verleende omgevingsvergunning(en) – uitgebreide 

voorbereidingsprocedure 

Het college van burgemeester en wethouders van Vel-
sen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:

w11.000438 Hofgeesterweg 2 Velserbroek 
   het slopen van bouwwerken, het oprich-

ten van een woning met bijbehorende 
bouwwerken (o.a. stallen voor hob-
bymatig houden van 4 paarden en op-
slagruimten) en het kappen van bomen 
(03/11/2011)

De verleende omgevingsvergunning (uitgebreide pro-
cedure) inclusief de verklaring van geen bedenkingen 
en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 14 november tot 28 december 2011 voor een ieder 
ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering. 
Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de web-
site www.velsen.nl via het menu bekendmakingen/
downloads omgevingsvergunning. Op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebben-
den tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken 
met ingang van de dag na die waarop het besluit ter in-
zage is gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Het beroepschrift moet 
worden ondertekend en moet tenminste bevatten de 
naam en adres van de indiener, de dagtekening, een 
kopie van het besluit waartegen het beroep is gericht, 
de gronden van het beroep. 
Een beroepschrift schorst de inwerkingtreding van 
het besluit echter niet. Hiertoe kunnen belang-
hebbenden op grond van artikel 8:81 van de Algemene 
wet bestuursrecht de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem, verzoeken een voorlopige 
voorziening te treff en indien onverwijlde spoed, gelet 
op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is 
wel dat ook beroep is ingesteld. Voor de behandeling 
van het verzoek om voorlopige voorziening en/of het 
beroepschrift zijn griffi  erechten verschuldigd. Meer 
informatie hierover kunt u vinden op www.recht-
spraak.nl.




