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Driehuis – Het Gehandicap-
ten Beraad Velsen reikt jaarlijks 
de Gouden Veer uit. Deze is be-
stemd voor een vereniging of 
organisatie die zich inzet voor 
mensen met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking. Dit jaar 
was dat voetbalvereniging Wa-
terloo. Sinds acht jaar voetballen 
daar G-teams, voor jongens en 
meisjes met een verstandelijke 
beperking. Het begon met één 
team van acht spelers, nu voet-
ballen er drie tams met in totaal 
32 voetballers. Zij spelen in een 
eigen competitie en hebben het 
erg naar hun zin bij Waterloo. Ze 
horen er echt bij en er worden 
ook nog andere activiteiten voor 
deze doelgroep georganiseerd. 
De jaarlijkse toertocht achterop 
de motor bijvoorbeeld is iedere 
keer weer een belevenis.
Grondlegger van de G-teams is 

Frank van Nunen, terwijl Hans 
Pelle vanaf het begin af aan de 
enthousiaste trainer is. Zij ont-
vingen zaterdag uit handen van 
wethouder Margo Bokking de 
Gouden Veer. ,,Deze groep komt 
hier goed tot zijn recht en voelt 
zich echt thuis bij Waterloo’’, zegt 
de wethouder. ,,Ik ben er trots op 
om zo’n club binnen de gemeen-
te te hebben.’’ Even later gaat ze 
naar de wedstrijd van het twee-
de team kijken, dat met 1-1 de 
rust ingaat. Eigenlijk willen ze 
geen pauze, ze willen liever het 
veld weer op om te voetballen. 
Dylan (18) voetbalt sinds twee 
jaar in het G-team. Eerst bij het 
jeugdteam, nu in het tweede. ,,Bij 
de jeugd was ik spits, nu ben ik 
flexibel inzetbaar’’, vertelt hij. ,,Ik 
vind het hier heel leuk en heb zin 
in het nieuwe seizoen.’’ Een be-
geleider voegt daar aan toe: ,,Als 

we niet uitkijken, dan kaapt Tel-
star hem zo voor onze neus weg.’’ 
Dylan grijnst van oor tot oor. 
Ook Ron heeft het bij Waterloo 
erg naar zijn zin, hij is door an-
deren bij het team gevraagd. Als 
hem naar zijn leeftijd gevraagd 
wordt, grijnst hij: ,,Ik ben 20 jaar, 
maar na de wedstrijd voel ik me 
30.’’ Hij heeft gehoord van de 
Gouden Veer, die Hans en Frank 
kregen. ,,Hebben ze van die 
sponsor gekregen’’, aldus Ron. 
Ondanks het feit dat hij verbe-
terd wordt: Ron blijft de wethou-
der de rest van de dag hardnek-
kig ‘die sponsor’ noemen.
(Carla Zwart)

Gouden Veer voor Waterloo

Muzikale feestmiddag 
bij OIG/IHD
Velserbroek – Zaterdagmiddag 
gaf stichting OIG/IHD de jaar-
lijkse feestmiddag. Ruim hon-
derd mensen met een lichamelij-
ke beperking of een chronische 
ziekte waren met busjes van de 
hulporganisatie naar het Pol-
derhuis gebracht, waar het feest 
plaats vond. 
Dit jaar was er voor het eerst ook 
een groep mensen met een ver-
standelijke beperking aanwezig, 
die volop genoten. Er werd voor-
namelijk veel gezongen. Muzika-
le leiding was in handen van de 
Haarlemse Leny van Schaik, die 
de er stemming goed in wist te 
houden. Een koor van vrijwilligers 
stond voor het publiek te zingen, 
dat de tekst op papier had en uit 
volle borst meezong.  Leny roept 
voorzitter Piet Huijboom naar vo-
ren. ,,Jullie voorzitter is een leu-
ke knul, die moeten jullie zien te 
houden’’, zegt ze. ,,Jullie noemen 
hem Piet, maar eigenlijk heet hij 
Peter. We gaan een liedje voor 
hem zingen.’’ Even later klinkt ‘Ja 
dat is Peter’, van Sweet Sixteen. 
In de pauze doet iedereen zich te 

goed aan een glaasje wijn of een 
advocaatje met slagroom. Leny 
loopt langs de tafels, om te horen 
of er nog verzoeknummers zijn. 
,,Ik wil ‘Ach Margrietje’ graag ho-
ren, dat vind ik zo’n leuk liedje’’, 
zegt mevrouw van Polanen. Ter-
wijl ze het noteert, reageert Leny: 
,,Wat heeft u een chique naam.’’ 
De aangesprokene zegt ad rem: 
,,Mijn man was van adel, maar 
ik heb er niet van kunnen pro-
fiteren. Toen we trouwden, was 
het geld al op.’’ Mevrouw van 
Schooten wil graag ‘Het zonnetje 
schijnt zo heerlijk schoon’ horen. 
,,Dat is een canon. Ik zing zelf 
bij een koor en vind het mach-
tig mooi om in canon te zingen’’, 
zegt ze. Eén van de gasten krijgt 
een baby op schoot. Achterklein-
zoon Sem komt even buurten en 
krijgt de onverdeelde aandacht 
van de dames. ,,Leuk hè, zo tus-
sen al die oude wijven. Als je 
straks achttien bent, dan wil je 
dat niet meer’’, grapt een vrouw. 
Hierop zet kleine Sem het op een 
brullen en is niet meer stil te krij-
gen. (Carla Zwart)

Kleine Sem krijgt de onverdeelde aandacht van de dames
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Sinterklaas in aantocht
IJmuiden - Vanuit Spanje kwam 
het bericht dat Sinterklaas en zijn 
170 zwarte pieten met de stoom-
boot onderweg is naar IJmuiden, 
om daar op zaterdag 15 novem-
ber weer voet aan wal te zetten. 
Iedereen is van harte welkom 
aan de loswal op de Steigerweg 
in IJmuiden, voor deze specia-
le gelegenheid omgedoopt tot 
Stoombootkade. Dit is dus de-
zelfde locatie als vorig jaar, bij 
de Kleine Sluis. Een unieke gele-
genheid voor jong en oud om de 
boot van Sint door de sluizen te 
zien komen en om de Sint en zijn 
gevolg welkom te heten.
Het voorprogramma met de al-
vast vooruitgekomen muziekpie-
ten start om 12.15 uur.  
Rond 12.30 uur zal de stoomboot 
vanuit Spanje arriveren. Sint komt 
na een afwezigheid van vier jaar 
weer met de vertrouwde Willem 
Beukelsz van het Zeekadetcorps 
IJmond. Aan de kade zal Sint of-
ficieel worden ontvangen door 
burgemeester Cammaert. 
Om 13.00 uur zal de stoet vanaf 
de Loswal vertrekken en start de 
intocht door IJmuiden.
De route zal zijn: Steigerweg, 
oversteken van de Kanaaldijk, 
vervolgen Kanaaldijk,  Kerk-
straat, Julianabrug, Kennemer-
laan, Velserhof, Lange Nieuw-
straat, Plein 1945. Op het Kenne-
merplein zal dit jaar rond 13.00 
uur een voorprogramma begin-

nen met een aantal reeds voor-
uitgekomen Zwarte Pieten met 
muzikale ondersteuning. Door 
Sint wordt op het Kennemer-
plein een korte stop gehouden. 
Vervolgens vertrekt de stoet naar 
het Velserhof. 
Ook hier is een stop van ca. 15 
min. Sint zal niet bij het Velserhof 
naar binnen gaan, maar er langs 
lopen om uiteindelijk via de win-
kels aan de kant van de Lange-
nieuwstraat de koets weer te be-
treden. Hierna begeeft de stoet 
zich over een voor beide rijrich-
tingen afgesloten Langenieuw-
straat naar het Stadhuis en zal 
hier omstreeks 15.15 uur aan-
komen.
Verkeer en passagiers van Con-
nexxion dienen rekening te hou-
den met enige verkeershinder 
gedurende de gehele intocht. Zo 
zal de Kanaaldijk vanaf de Kerk-
straat tot de Amstelstraat van 
12.00 tot 13.15 uur zijn afgeslo-
ten. Verkeer komende vanaf de 
Kanaaldijk met bestemming Oud 
IJmuiden wordt geadviseerd 
De Geul te nemen. Ook zullen 
de Kennemerlaan van 13.15 tot 
14.15 uur en de Lange Nieuw-
straat van 14.30 tot 15.15 uur ge-
heel zijn gestremd. Bij het stad-
huis vindt de officiële ontvangst 
plaats, gevolgd door de inmid-
dels traditionele balkonscène.
De presentatie is in handen van 
Mark Moreels.

Sabine Dekker woonde tot 
haar zevende in het IJmuiden-
se Zeewijk, verhuisde daarna 
naar Velsen-Zuid en ze ging in 
Driehuis naar school. Drie jaar 
geleden besloot ze, de con-
sumptiemaatschappij zat ge-
worden, het roer om te gooi-
en in Frankrijk. Daar woont ze 
samen met haar Franse man 
Thierry en hun zoon Cédric 
in de Drôme. Ze hebben daar 
een Chambre d’Hôtes (pensi-
on). In deze rubriek vertelt zij 
over hun dagelijkse beslom-
meringen.

We zijn helemaal blij. Het gaat 
hartstikke goed met Cedric (net 
11 jaar) op het collège. We hiel-
den ons hart vast. Hij had het op 
de école primaire (basisschool) 
niet altijd makkelijk omdat hij, 
zoals al eerder vermeld, soms 
gepest werd. Dit jaar is hij voor 
het eerst naar collège; een soort 
van middenschool die vier jaar 
duurt en je voorbereidt op het 
Lyceum. Iedereen gaat naar de-
zelfde school, dus geen keuze. Je 
merkt dat goed aan de commu-
nicatie. In mei was er een infor-
matiemiddag voor ouders, maar 
nog niet de helft werd er verteld 
(ach ze komen toch wel hè). Uit 
pure irritatie heb ik toen een he-
leboel vragen gesteld. Zie je me 
zitten die Hollandse met haar ac-
cent, die midden in de zaal conti-
nu vragen afvuurt op de directie 
van de school. 
Maar afijn Cedric is vrolijk en 
heeft het enorm naar zijn zin. 
Verhalen dat het veel harder zou 

zijn op het collège met agres-
sie en vechtpartijtjes, het valt al-
les mee. 
Hij heeft vriendjes en is briljant 
volgens de landelijke test en zijn 
Professeur Principal. Wat wil een 
ouder nog meer. Zijn juf van de 
école primaire had gezegd dat 
hij het nog wel moeilijk zou krij-
gen om vriendjes te maken. Hij 
zou namelijk veel te bot en direct 
zijn. Zijn Nederlandse karakter 
misschien? 
Tenslotte zijn Fransen lang niet 
zo direct en kan een opmerking 
dus als bot en onbeleefd worden 
uitgelegd. We hebben er samen 
over gepraat en vooralsnog gaat 
het erg goed. Om kwart voor 
acht neemt hij in Bourdeaux de 
schoolbus naar Dieulefit. Vorig 
jaar hoefden we pas om negen 
uur in Bourdeaux te zijn. Het le-
ven is hard. Om half zes komt de 
bus pas weer terug. Hij eet tus-
sen de middag warm in de canti-
ne op school.
Ze maken veel huiswerk op 
school en tijdens een vrij uur 
mogen ze tafeltennissen in de 
foyer of lezen en computeren in 
het documentatiecentrum.Hij is 
lid geworden van de sportclub 
van het collège.
Elke vrijdag tussen de middag 
trainen ze en op woensdagmid-
dag is er competitie. Er wor-
den verschillende sporten ge-
daan en momenteel is het hand-
bal. Hij vindt dat erg leuk. Zou er 
dan toch een dag komen dat hij 
het in Frankrijk net zo leuk vindt 
als in Nederland? Sabine@pau-
roux.comVuurwerkangst de baas

Velserbroek - Veel honden en 
katten zijn bang voor vuurwerk, 
onweer of gewoon alles wat veel 
herrie maakt. Zeker nu het einde 
van het jaar weer nadert en het 
eerste vuurwerk wordt afgesto-
ken hebben met name de hon-
den (en hun bazen) er weer veel 
last van.
Daarom organiseert Dier Me-
disch Centrum Kennemerland 
te Velserbroek op woensdag 26 
november om 19.30 uur een le-
zing met als thema: Vuurwerk-
angst de baas! Deze lezing gaat 
in op het voorkomen en omgaan 
met angstig gedrag tijdens vuur-
werk, onweer en andere harde 
geluiden. Para-veterinair Emilie 
Menke neemt het deel over ge-
drag en training voor haar reke-
ning. Dierenarts Nicole Samson 
zal de voor- en nadelen van di-
verse rustgevende middelen be-

spreken. Deelname aan deze le-
zing kost 10 euro. Aanmelden 
en/of meer informatie via 023-
5384444 of kijk op www.dieren-
artsvelserbroek.nl. 
Daarnaast is het mogelijk de ge-
leerde kennis in praktijk te bren-
gen op de trainingsochtenden 
van De Gehoorzame Huishond, 
de hondenschool van de Dieren-
bescherming afdeling IJmond. 
Op de zondagen 7, 14 en 21 de-
cember zijn hondenbezitters met 
hun huisdier om 10.00 uur wel-
kom op Landgoed Beeckesteijn. 
Op deze ochtenden zal (klein) 
vuurwerk worden afgeschoten 
om de honden en bazen te trai-
nen hier goed mee om te gaan. 
Kosten hiervoor bedragen voor 
drie lessen 10 euro. 
Aanmelden en meer informa-
tie via het Kerbert Dierentehuis: 
0255-515744. 

Themamiddag 
bij KBO
Driehuis - Tijdens de themamid-
dag op 20 november praat Rene 
van de Linden over bankzaken in 
het algemeen. Onderwerpen zijn 
onder andere erfrecht, bankvol-
macht, en/of rekening, betalen 
sparen en beleggen. De middag 
wordt gehouden in parochiezaal 
Engelmunduskerk in Driehuis. 
Aanvang 14.00 uur. Kosten 2 eu-
ro. Info: Wally de Vries-Ooms, tel. 
023-5384997 of 06-17044490.

Overlast horeca 
Kennemerlaan
IJmuiden - Tijdens gesprekken 
met bewoners, winkeliers en ho-
recaondernemers op de Kenne-
merlaan is gebleken hoe ern-
stig het woongenot in het week-
end wordt verstoord door wan-
gedrag van horecabezoekers. 
Die overlast neemt zorgwekkend 
toe, evenals het gevoel van on-
veiligheid. 
Daarbij vindt men ook, dat de 
politie het vaak laat afweten en 
niet direct optreedt, zodra er een 
melding komt van vernielingen 
en overlast. 
Het instellen van een ordedienst 
zou een oplossing kunnen zijn. 
Ze kunnen lastpakken aanspre-
ken en snel ingrijpen als situa-

ties uit de hand dreigen te lo-
pen. 
Velsen Lokaal stelt het college de 
vraag of het instellen van een or-
dedienst op straat kan bijdragen 
aan het oplossen van de overlast 
tijdens de nachtelijke uren. 
Als dat kan, dan willen zij we-
ten of een ordedienst verplicht 
gesteld kan worden en dat de 
kosten betaald worden door al-
le ondernemers in dat uitgaans-
gebied. 
Als een ordedienst niet de oplos-
sing is voor de problemen, dan 
wil Velsen Lokaal van het colle-
ge weten wat ze dan gaat doen 
aan de overlast en de handha-
ving van de openbare orde.
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ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Pergamano maandag van 09.30 
tot 11.30 uur. Klaverjassen, dins-
dag vanaf 20.00 uur en vrijdag 
vanaf 13.30 uur. Bridgen dinsdag 
13.00 uur. Schilderen, donderdag 
09.00 tot 12.00 uur. Alle activitei-
ten vinden plaats in dorpshuis 
Het Terras.

Hobbyhuis van A tot Z, Krom-
houtstraat IJmuiden, 06-
12650716, mevrouw Nupoort.
Activiteiten die bij de Stichting 
gevolgd kunnen worden zijn op 
de maandag: Schilderen en hout 
bewerking, op de dinsdag-, don-
derdag- en vrijdagmorgen van 
09.30 tot 11.30 uur: diverse com-
putercursussen, ‘s middags een 
inloop met verschillende activi-
teiten en houtbewerking, woens-
dag: kledingmaken, tiffany zowel 
’s middags als ’s avonds en hout 
bewerking, donderdag: compu-
tercursus voor mensen met een 
beperking, darten en hout be-
werking, en tenslotte op de vrij-
dag: diverse computercursussen, 
tiffany en hout bewerking. 
Elke dinsdagmiddag van 13.30 
tot 15.30 uur inloopmiddag. Kos-
ten 2 euro per keer.
Elke donderdagmiddag darten 
van 13.30 tot 15.30 uur. 

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650 of g.schol@zorgbalans.
nl
Open tafel. Vrijdag 14 novem-
ber: groentesoep, hacheé met 
rode kool en fruit als dessert. 
Woensdag 19 november: Cham-
pignonsoep, hytspot met gehakt 
en het dessert is nog een verras-
sing. Altijd een kopje koffie/thee. 
Kosten 5,-. Uiterlijk 2 dagen van 
tevoren opgeven. 
Restaurant is er op maandag, 
dinsdag en donderdag tussen 
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30 
uur aanwezig zijn). U kunt genie-
ten van een 3-gangen a la car-
te menu inclusief drankje voor 
5,50.
Elke 2e woensdag van de 
maand erwtensoep. Kosten 
1,50 euro. Aanvang 12.00 uur. U 
hoeft zich niet aan te melden.
Cinema Zeewijk elke derde 
donderdag van de maand. Aan-
vang 19.30 uur. Kaartjes 2,- p.st. 
incl. kopje koffie of thee. Op 20 
november wordt de film ‘Law-
rence of Arabië gedraaid. Kaart-
jes zijn dagelijks verkrijgbaar aan 
het buffet tussen 09.00 en 17.00 

uur. in het weekend van 13.30 tot 
16.30 uur.
Cadeaubeurs zaterdag 15 no-
vember t.b.v. Sint Nicolaasvie-
ring.
Woensdag 17 december een 
gezellige kerst-in van 12.00 tot 
16.00 uur.

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk 
om de gehele week (ook zon- 
en feestdagen) te komen ont-
bijten. Vanaf 08.45 tot 10.00 uur. 
De kosten bedragen 2,40 euro 
per keer. Gaarne wel even voor-
af aan melden bij de receptie of 
het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moer-
berg is zeven dagen per week 
geopend van 12.00 tot 14.00 uur. 
U hoeft zich niet vooraf aan te 
melden. Een driegangenmaal-
tijd met verse ingrediënten kost 
6 euro maandag t/m zaterdag. 
Zondag kost een drie-gangen-
maaltijd 8,50 euro.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Open tafel. Vrijdag 21 novem-
ber: krabcocktail, kibbelingen, 
aardappelen, groeten en ijs met 
fruitmix. Aanvang 12.30 uur. Kos-
ten 5,-. Aanmelden 17 maandag 
10 november tussen 11.00 en 
12.00 uur.
Restaurant geopend op maan-
dag en woensdag vanaf 12.30 
uur. Opgeven vooraf niet nodig. 
Kosten 5,-.
Thuisbiosoop om 19.30 uur. 
Kosten 2,- incl. kopje koffie of 
thee en een hapje. Vrijdag 28 no-
vember ‘Some Like it Hot’ met 
Marily Moroe. 
Internetcursus is vol, er zijn 
geen plaatsen meer beschik-
baar. 
Exposanten van de Boshoek 
tonen hun veelal kleurige en bij-
zonder werk. Dagelijks te be-
zichtigen van 09.00 tot 16.30 uur, 
zondag van 11.30 tot 14.00 uur. 
Toegang gratis.
Het wijksteunpunt is naarstig 
op zoek naar een kok voor de 
open tafel. 
Optreden Willeke D’Estell en 
Erwin Fille. Donderdag 20 no-
vembe. Kosten 1,- incl. koffie/
thee. 

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Optreden Mariksa van der Kolk 
en het Spaarne Kwartet van 

14.30 tot 16.30 uur. Woensdag 
19 november.
Verkoop Rode Kruis (handwerk 
artikelen) donderdag 20 novem-
ber van 09.30 tot 13.00 uur. Om 
12.30 uur menu van de dag ‘Ita-
liaans eten.
Menu van de dag Nasi, woens-
dag 26 november om 12.30 uur. 
Om 14.30 uur creatieve middag, 
kerstkaarten maken.
Optreden de Raddraaiers. 
Zondag 30 november om 14.30 
uur.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 0255-520960.
Beginclub voor les-klaverjas 
(donderdagmiddag). Opgeven 
via bovenstaand telefoonnum-
mer. 
Inloopspreekuur ouderenad-
viseur maandag- en vrijdagoch-
tend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden hou-
den iedere werkdag spreek-
uur op afspraak, telefoon 0255-
533885.
Vragen over zorgverlening kunt 
u terecht bij Frontoffice van 
Zorgbalans. Tenslotte kunt u te-
recht voor vele vormen dienst-
verlening. Telefoon wonenplus 
0255-518888.
Delta- Rabo- Klaverjasdrive 
donderdag 13 november 

Stichting Dorpshuis Het Ter-
ras, Roos en Beeklaan 2 Sant-
poort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag 
voor 55plus. Voorgerecht, hoofd-
gerecht en nagerecht. Kosten 5,-
. Vanaf 16.00 uur bent u welkom. 
Opgeven maandagmorgen tus-
sen 9.00 en 10.00 uur. 

KBO Velsen, Wally de Vries-
Ooms. Tel. 023-5384997 06-
17044490
Kerstdagtocht, 18 december 
naar verschillende locaties. Kof-
fie in Harmelen, lunch in Rens-
woude. Bezoek musuemboer-
drij in Epe en een 3-gangen di-
ner in restaurant Kaagzicht. Kos-
ten 46,50. 

Huis ter Hagen, Lodewijk van 
Deyssellaan 254 Driehuis, tele-
foon 0255-548100
Internetcursus, elke maandag-
, woensdag- en donderdagmid-
dag van 14.00 tot 16.00 uur. Kos-
ten 10,- voor drie lessen. Opge-
ven bij de receptie. 
Restaurant elke dag van 16.00 
tot 18.30 uur geopend voor een 
snack of kleine maaltijd. Opge-
ven vooraf is niet nodig.

Ouderennieuws

Reünie Indië-veteranen
IJmuiden – Vrijdag 14 november 
zullen de oud-Indiëgangers weer 
hun jaarlijkse reünie houden. 
De avond zal zeer onderhou-
dend zijn met om te beginnen 
een prachtige film over het Korps 
Mariniers. Daarin wordt onder 

andere hun opleiding in de USA 
vertoond en het verbiljf van de 
Mariniersbrigade in de roerige 
Indië-jaren 1945/1950. 
De film wordt vooraf gegaan 
door een korte uiteenzetting van 
de heer de ong die de dvd aan-

levert. 
Na de film zal weer de tradione-
le nasi-maaltijd op tafel komen, 
waarna de rest van de avond zal 
worden voortgezet met een ge-
zellig samenzijn. 
De reünie vindt plaats in de Pe-
trazaal aan de Spaarnestraat in 
IJmuiden en begint 19.30 uur. De 
zaal is open vanaf 19.00 uur.

De Brulboei, kanaalstraat 166 IJmuiden, tele-
foon 0255-510652, e-mail de.brulboei@quicknet.nl
Workshops o.a. mozaïeken, schilderen met olieverf en kiezelstenen 
beschilderen. Zondag 16 november om 11.00 uur start de eerste, de 
anderen om 12.00 en 14.30 uur. Kosten 10,- per workshop.
Cursus Grieks op donderdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur. Kos-
ten 70,- voor 15 lessen exclusief materiaal.
Rock ‘n Roll-avond vrijdag 21 november om 20.30 uur. Kaartver-
koop is al gestart. Kaarten kosten 7,50.

De Mel, Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, telefoon 
0251-210050, e-mail info@demel.nl
Kerstworkshop door Rie van de Berg. Dinsdag 16 december van 
19.30 tot 21.00 uur. Kosten 17,50. Vooraf te voldoen bij de admini-
stratie.

De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden, telefoon 0255-
510186, e-mail info@despil.nl
Speelgoedbeurs i.s.m. ‘t Tolletje op woensdag 19 november om 
19.30 uur. Op de beurs wordt tweedehands (merk) speelgoed ver-
kocht.
Vrijdansen zaterdag 15 november vanaf 19.30 uur. Kosten 2,50 in-
clusief hapjes.
Kienen woensdag 19 november. Zaal geopend vanaf 19.30 uur. 
Meedoen kost 5,-. 
Koppelkaarttoernooi Klaversientje. Zondag 23 november. Het 
toernooi begint om 10.30 uur. Koppels kunnen zich voor6,- inschrij-
ven bij Francine, telefoon 0255-520332.

De Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden, 
telefoon 0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl
Veotreflexologie, cursus bestaat uit vier lessen op donderdag 
1§3.30 tot 15.30 uur. Kosten 22 euro.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

De Kluut helemaal 
MADD geworden
Velserbroek - Vorige week za-
terdag, stond de tuin van de 
open behandelgroep de Kluut  
letterlijk op zijn kop. De gras-
zoden en stoeptegels werden af 
en aan gedragen, terwijl groeps-
leiding, jongeren en vrijwilligers 
zich vol overgave op de tuinklus 
stortten.
Aanleiding voor al dit harde wer-
ken was de Make a Differen-
ce Day, afgekort de MADD. Hier 
wordt jaarlijks aandacht besteed 
aan het belang van vrijwilligers-
werk. De tuin van de Kluut kon al 
een tijdje een opknapbeurt ge-
bruiken, maar tijd en geld ont-
braken. De moeder van één van 
de jongeren zocht naar een mo-
gelijkheid om de groep toch 
weer een gezellige tuin te geven. 
Uiteindelijk bleek de Make a Dif-
ference Day de ideale oplossing. 
Het project werd op gang gezet 
door de afdeling Welzijn van de 

gemeente Velsen en een zeven-
tal vrijwilligers van de Rabobank 
van de gemeente Velsen en om-
streken kwam vrijwillig langs om 
zich als ware tuinmannen te ont-
poppen. 
De Kluut kon ook  op extra steun 
rekenen: Tuincentrum Velser-
broek sponsorde een groot aan-
tal planten, potgrond en nog wat 
leuke extra’s en een schilder uit 
Zandvoort bood zich aan om 
vrijwillig de picknickbanken op-
nieuw te oliën. Tijdens het werk 
ontstonden er leuke gesprekken, 
waarbij de vrijwilligers een goed 
beeld kregen van hoe het leven 
op een behandelgroep er uitziet. 
Op hun beurt hadden de jonge-
ren respect voor de mensen die 
zomaar hun tuin kwamen op-
knappen. 
Al met al een zeer geslaagde 
dag, waarvan de groep elke dag 
het zichtbare resultaat kan zien.
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Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken 
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortij-
den 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, Vel-
serbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland verleent ondersteuning bij verzorging van 
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 06-
51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592 
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levens-
fase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.: 
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over 
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstij-
den van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen 
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur, 
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf 
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apotheek
Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, 
tel. 0255-514229.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur 
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-
5319148.

Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Zieken-
huis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, in-
gang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openings-
tijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: 
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilli-
gerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  0255-533239 of 06-
54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: donderdag 
18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG):023-5554764 
of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@rpcp-
am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: Voor aanvragen thuiszorg, verzor-
gingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u 
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (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 dienstver-
lening: Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en 
rond de woning door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-
16.30 uur: 0255-518888. www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Ken-
nemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken 
en informatie telefonisch bereikbaar via  0255-
519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal 
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO 
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreek-
uur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudok-
weg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur 
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900-
243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemer-
land: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. 
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u te-
recht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk 
en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 
0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: Voor mensen in uiterste 
financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedsel-
pakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, 
www.voedselbankvelsenn.nl

Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, tel. 0255-515030.
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, tel. 023-5201212.
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-515348.
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-514229.
Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 0255-514204.
Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-535151.
Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-5378284

Alleen de apotheek van ijmuiden/velserbroek/
santpoort moet wekelijks worden veranderd.

Het dienstrooster is te vinden op 
www.apotheekvelserbroek.nl

Witte Theater
Met korting naar de 
film ‘Cordero de Dios’
IJmuiden - Dinsdag 18 en 
woensdag 19 november om 
20.30 uur wordt de film ‘Corde-
ro de Dios’ gedraaid in het Wit-
te Theater, Kanaalstraat 257 in 
IJmuiden.
Tijdens de economische crisis 
van 2002 in Argentinië wordt de 
77-jarige dierenarts Arturo ont-
voerd. Zijn dochter Teresa, die 
eind jaren ’70 na de moord op 
haar man door het militaire regi-
me gevlucht is naar Parijs, heeft 
geen contact meer met hem. Te-
resa’s dochter Guillermina, die in 
Buenos Aires woont, vraagt haar 

moeder terug te komen om sa-
men Arturo te bevrijden. De ge-
dwongen terugkeer naar Argen-
tinië valt Teresa erg zwaar. Stukje 
bij beetje herhaalt de geschiede-
nis zich en worden huidige ont-
wikkelingen in een ander dag-
licht geplaatst.  ‘Cordero de Di-
os’ is een aangrijpend familie-
drama dat op meeslepende wijze 
twee turbulente periodes uit de 
recente Argentijnse geschiede-
nis verbindt.

Toegang normaal 6 euro, met 
bon 4 euro.

e2,- korting 
bij inlevering van deze bon voor ‘Cordero de dios’ op 18 en 19 
november 2008 om 20.30 uur.  Bon is geldig voor 2 personen

Sint Maarten op 11 november
Kompas zingt in Velserduin
IJmuiden - ,,Elf november is de 
dag, dat mijn lichtje branden 
mag’’, ze klonken dinsdag tien-
tallen kinderstemmetjes. Kinde-
ren van basisschool Het Kompas, 
locatie Oost, zongen voor de be-
woners van verpleeghuis Velser-
duin, locatie IJmuiden.
De mensen van de volksdans-

groep hadden hun activiteiten 
even stilgelegd, toen de kinderen 
van de groepen 1/2a en 1/2b op 
bezoek kwamen. Vrolijk zongen 
ze de liedjes mee. Na uitgebreid 
de mooie zelfgemaakte lampion-
nen bewonderd te hebben, kre-
gen alle kinderen natuurlijk iets 
lekkers.

Laatste kaarten voor 
actieprijs De Jonge Stem
IJmuiden - Nog even en het is 
zo ver. Vrijdag 14 en zaterdag 15 
november speelt de Jeugmusi-
calvereniging De Jonge Stem 
weer in de Stadsschouwburg 
met de musical Oklahoma. De 
jongeren hebben er veel zin in 
en kijken er echt naar uit.
De voorstelling van zaterdag 15 
november is nagenoeg uitver-

kocht maar voor vrijdag 14 no-
vember zijn er nog kaarten be-
schikbaar. Twee kaarten voor 
20 euro in plaats van 16,50 per 
stuk. 
De kaarten zijn verkrijgbaar aan 
de kassa van de Stadsschouw-
burg, van 10.00-15.00 uur en op 
voorstellingsdagen vanaf één 
uur voor aanvang.

Maak kans op vrijkaarten 
Enquête nieuwe website 
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - De Stadsschouwburg 
Velsen is bezig met de ontwik-
keling van een nieuwe website. 
Omdat het IJmuidense theater 
hierbij graag rekening wil hou-
den met de wensen en verwach-
tingen van zijn bezoekers, kun-
nen zij online een enquête invul-
len. Onder de invullers van deze 
enquête worden vrijkaarten ver-
loot voor de musical ‘Joseph and 
the Amazing Technicolor Dream-
coat’. Tot en met woensdag 19 

november aanstaande hebben 
geïnteresseerden de mogelijk-
heid om de online enquête over 
de nieuwe website van de Stads-
schouwburg Velsen in te vullen. 
Een link naar de enquête is te 
vinden op www.stadsschouw-
burgvelsen.nl. Omdat het the-
ater graag de mooiste en beste 
website voor zijn bezoekers wil 
maken, wordt er tevens gezocht 
naar tien vrijwilligers voor het 
testpanel van de nieuwe web-

site. Iedereen die het leuk vindt 
om twee avonden in de maand 
februari/maart 2009 de nieuwe 
website van de Stadsschouw-
burg Velsen te testen, kan zich 
via het enquêteformulier aan-
melden. De nieuwe website zal 
gelijktijdig met het nieuwe thea-
terseizoen 2009-2010 gepresen-
teerd worden. De vrolijke musi-
calhit ‘Joseph’ met in de hoofd-
rol de winnaar van het populaire 
tv-programma ‘Op zoek naar Jo-
seph’, Freek Bartels, is dinsdag 2 
tot en met zaterdag 6 december 
(20.15 uur) te zien in de Stads-
schouwburg Velsen. De voorstel-
ling op de zaterdagavond is uit-
verkocht. Meer informatie: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 
0255-515789.
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markt voor Tanzania in de Lau-
rentiuskerk, Fidelishof in IJmui-
den-Oost. Van 10.00 tot 15.00 
uur.
Rolling Stones en fotografie 
in de Engelmunduskerk in Vel-
sen-Zuid. Geopend van 11.00 tot 
17.0 uur. Op zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Expositie duurt tot 23 
november.
Open dag bij Thuiszorgwinkel 
Santpoort, Crocusstraat 1 Sant-
poort-Noord. Van 11.00 tot 15.00 
uur.
Rondleiding op- en om boer-
derij Zorgvrij, Genieweg Velsen-
Zuid. Van 13.00 tot 14.00 uur. 
Deelname gratis.
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden: Filmdiner ‘Bagdag 
Café’. Aanvang voorstelling 19.30 
uur. Kosten 44,50.
Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat in IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwbrug Velsen: De 
Jonge Stem speelt Oklahoma. 
Aanvang 20.15 uur.
Jaarconcert Stem des Volks in 
de Dorpskerk, Burg. Enschede-
laan 65 Santpoort-Noord. Aan-
vang 20.15 uur.
Leff speelt in het Polderhuis in 
Velserbroek. Vanaf 21.00 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal: 
Hermano en Troy Torino. 20.30 
uur. 15,-. 23.00 - 04.00 uur. 10,- 
vanaf 18 jaar. Kleine zaal: Fred 
Eaglesmith & Band. 20.30 uur. 
15,-. Café: Irrational Library. 
21.00 uur. Toegang. 

Zondag 16 november
 

Strandexcursie. Verzamelen 
12.00 uur bij strandopgang Bloe-
mendaal aan Zee. Er zijn geen 
kosten aan verbonden en reser-
veren is niet nodig.
ZoMiPo met voorstelling van 
Stardust. Aanvang 14.00 uur.
Cello en piano in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Jaarlijkse Zeevaardienst om 
15.30 uur in de Nieuwe Kerk in 
IJmuiden. 
Full Count in Café De Halve 
Maan in Santpoort-Noord. Aan-
vang 16.00 uur. Entree is gratis.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.pa-
tronaat.nl): Kleine zaal: The Bel-
lrays en Cheap Thrills. Aanvang 
20.30 uur. Toegang 12,50. Café: 
At the Close of Everyday. 21.30 
uur. Toegang gratis.

Maandag 17 november

Postzegelveiling bij PVIJ in de 
Adelbertuskerk, Sparrenstraat 
46 IJmuiden. Vanaf 19.00 uur is 
er gelegenheid om 140 kavels te 
bekijken, die om circa 20.00 uur 
onder de hamer gaan.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Kleine zaal: Hea-
vy in Haarlem. 19.30 uur. Toe-
gang 13,-.

Dinsdag 18 november
 

Stadsschouwburg Velsen: Na-
tionaal Toneel speelt Medea. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Cordero de Dios’. 
Aanvang 20.30 uur. Zie kortings-
bon in deze krant.

Woensdag 19 november 

Verkoop producten voor plaat-
selijke afdeling Rode Kruis. Huis 
ter Hagen, 10.00 tot 15.00 uur.
‘Van Koe tot Heksencake-
je’, Boerderij Zorgvrij, Genieweg 
Velsen-Zuid. Van 14.00 tot 16.00 
uur. Vooraf inschrijven bij de ba-
lie van Zorgvrij.
Lagerhuisdebat AWV Eigen 
Haard i.s.m. de Woonbond in het 
Polderhuis in Velserbroek. Van 
19.30 tot 22.00 ur.
Speelgoedbeurs in de Spil, 
Frans Halsstraat 29 IJmuiden. 
Van 19.30 tot 21.00 uur.
Openbare discussie over mi-
lieuvergunning Corus in de Mel, 
Wijkermeerweg 1 in Velsen-
Noord. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Af-
rakaanse feel-goodshow ‘Under 
African Skies’. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Cordero de Dios’. 
Aanvang 20.30 uur. Zie kortings-
bon in deze krant.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal: 
Cristina Branco. 21.00 uur. Toe-
gang 20,-. Café: Bandjesavond. 
20.30 uur. Toegang gratis. 

Donderdag 20 november

Verkoop producten voor plaat-
selijke afdeling Rode Kruis. W.F. 
Visserhuis, 10.00 tot 13.00 uur.
Themamiddag KBO. Rene van 
de Linden komt praten over 
bankzaken in het algemeen. En-
gelmunduskerk Driehuis. Aan-
vang 14.00 uur. Toegang 2,-.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Popkoor Decibel. Jubi-
leumconcert 50 jaar popmuziek. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Kleine zaal: Sky 
Saxon & The Seeds en The Madd 
met DJ Kruup. Aanvang 20.30 
uur. Toegang 13,-. Dommelsch 
zaal: LOS! 23.00-04.00 uur. Toe-
gang. Café: Worldlounge. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang gratis. 

Donderdag 13 november
 

Informatieavond over alco-
holverslaving bij Brijder Ver-
slavingsszorg, Spaarne 106 in 
Haarlem. 19.30 tot 22.00 uur. 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Musicalgroep BOMS 
speelt ‘Weer Wat Nieuws’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal: 
LOS! met dj Paullie & Co. 23.00-
04.00 uur. Toegang 5,-, gratis 
met studentenkaart, vanaf 18 
jaar. Café: Magnetix en Jack of 
Heart. 21.30 uur. Toegang gra-
tis.

Vrijdag 14 november

Open dag Come Inside Con-
slulting in het Wijkgezondheids-
centrum in Velserbroek. Van 
09.00 tot 16.00 uur.
Voortgezet onderwijs markt 
voor groep 8 in de Hofstede, 
Aletta Jacobsstraat 227 in Vel-
serbroek. Van 19.00 tot 21.30 
uur.
Reünie Indïe-veteranen in de 
Petrazaal, Spaarnestraat IJmui-
den. Aanvang 19.30 uur. 
Stadsschouwbrug Velsen: De 
Jonge Stem speelt Oklahoma. 
Aanvang 20.15 uur.
Pianorecital om 20.15 uur in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Kleine zaal: Rob 
Acda Award. 20.00 uur. Toegang 
5,-. Café: Popronde: Appie Kim, 
Youmeelectricity en MissiLio. 
21.00 uur. Toegang gratis. Dom-
melsch zaal: Electric Trash. 23.00 
- 04.00 uur. Toegang 15,- vanaf 
18 jaar.

Zaterdag 15 november
 

Aankomst Sinterklaas in 
IJmuiden. Zie redactie in de-
ze krant.
Wild observeren, verzame-
len om 07.30 uur bij informatie-
paneel parkeerplaats Koevlak, 
Zeeweg in Overveen. Kosten 
4,50, kinderen/65+ 1,50. Aan-
melden verplicht via www.npzk.
nl of 023-5411129.
Rommel- boekenmarkt in de 
Engelmunduskerk Driehuis. Van 
09.00 tot 12.30 uur.
Cadeaubeurs bij Wijksteun-
punt Zeewijk van 10.00 tot 14.00 
uur.
Kerst- cadeau en snuffel-

Wat is
er te 
doen

Alcomobilist
IJmuiden - Vrijdag bij een con-
trole door surveillerende politie-
agenten omstreeks 02.30 uur op 
de C. van der Doesstraat, bleek 
een automobilist te diep in het 
alcoholische glas te hebben ge-
keken. 
De 32-jarige man uit IJmuiden 
wilde niet meewerken aan de 
blaasproef.
Hij moest mee naar het politie-
bureau, waar vast kwam te staan 
dat de auto niet verzekerd was. 
Ook  bleek de man met een on-
geldig verklaard rijbewijs te rij-
den. Hij krijgt voor  alle overtre-
dingen een proces-verbaal.

Kapsalon TiPe naar Zeeweg
IJmuiden – Ruim negen jaar 
was kapsalon TiPe aan de Zui-
derkruisstraat gevestigd en dat 
beviel eigenaresse Petra van der 
Velde in eerste instantie prima. 
Ze bouwde er een trouwe vas-
te klantenkring op. De laatst ja-
ren veranderde de buurt. De ene 
na de andere ondernemer ver-
trok en de omgeving verpauper-
de. Petra was dan ook blij dat 
ze het pand van Koos Groene-
daal aan de Zeeweg kon overne-
men. Een fikse verbouwing volg-
de, er moest heel wat gebeuren 
om de slagerij in een kapsalon te 
veranderen. Maar nu is het klaar 
en het resultaat is een prachtige 
zaak met een geheel nieuw in-
terieur. De buurtbewoners, die 
af en toe om het hoekje kwamen 
kijken, spraken hun waardering 
hier al over uit.
Een nieuwe kapsalon dus, maar 
met vertrouwde gezichten en 
dezelfde, laagdrempelige werk-
wijze. Kapsalon TiPe is er voor 
zowel dames als heren en werkt 
op afspraak. Er is korting voor 
mensen boven de 65 jaar. TiPe is 
de enige kapsalon in de regio die 
met het beschermde merk Ni-

oxin mag werken. Dit is er speci-
aal voor mensen met hoofdpro-
blemen, zoals haaruitval en pso-
riasis. 
Deze zaterdag, 15 november, is 
er de officiële opening, waar ie-
dereen van harte welkom is. Pe-
tra heeft veel uitnodigingen ver-
stuurd, maar ook diegene die er 
per ongeluk geen een heeft ont-
vangen, is bij deze uitgenodigd. 
Petra kwam er laatst achter dat 
er een drukfout in de uitnodiging 
staat: er staat kapasalon TiPe. 
Nee, ze is niet met iets nieuws 
begonnen, dit had natuurlijk ge-
woon kapsalon moeten zijn. Voor 
elke klant is er een kleine atten-
tie en Petra wil haar gasten vra-
gen, om zaterdag geen bloemen 
mee te brengen. Liever heeft ze 
een gift, want ze wil een defibril-
lator aanschaffen om zo de Zee-
weg en omgeving een stukje vei-
liger te maken. Vanaf dinsdag 18 
november zal kapsalon TiPe aan 
de Zeeweg 292 officieel in bedrijf 
zijn. De openingstijden zijn: van 
dinsdag tot en met vrijdag van 
09.15 tot 17.30 uur, op zaterdag 
van 08.30 tot 13.00 uur. Het tele-
foonnummer is 0255-530808.

Beginnerscursus 
administratie ZZP
Regio -  Een eenvoudige cursus 
die door zijn praktijkgerichtheid 
enig in zijn soort is. De kleine 
(beginnende) ondernemer leert 
in drie lessen te werken met een 
simpel boekhoudprogramma. Na 
afloop van de cursus kan de cur-
sist correcte facturen maken, 
de eigen boekhouding bijhou-
den en zelf BTW-aangifte doen. 
Verder worden de Verklaring Ar-
beidsrelatie (VAR), en belasting-
voordelen voor kleine zelfstan-
digen behandeld. Er wordt ge-

werkt in kleine groepen en er is 
veel ruimte voor individuele vra-
gen. Tot enkele weken na de cur-
sus kunnen cursisten ondersteu-
ning krijgen per email. 
De cursus wordt op meerde-
re locaties gegeven en start op 
maandag 1 december in Bever-
wijk en Haarlem en dinsdag 2 
december in Alkmaar. Cliënten 
van UWV/CWI kunnen de cur-
sus vergoed krijgen. Voor meer 
informatie: www.adminiles.nl of 
bel 06-28478291.

Te diep in het 
glaasje gekeken
Velserbroek - Op de Roosen-
steinweg bleek maandag een 
46-jarige  man uit Beverwijk als 
bestuurder van een auto te diep 
in het glas te hebben  gekeken. 
Hij viel de surveillerende politie-

agenten op doordat hij op een 
haar na een stilstaande auto 
miste. Hij moest blazen en toen 
bleek hoeveel de man  had ge-
dronken: 2,08 promille. 
De man kon geen rijbewijs to-
nen. Zijn auto werd  in beslag-
genomen.
De politie maakt proces-verbaal 
op.
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Hakim voor kinderen 
uit jeugdzorg
Regio - Hakim Traïdia, beter 
bekend als Hakim (uit Sesam-
straat), heeft in de Week van de 
Jeugdzorg een serie voorstellin-
gen gegeven voor de jonge kin-
deren uit de jeugdzorg. 
Op 7 november waren de kinde-
ren van jeugdzorginstelling OCK 
het Spalier (locaties Aerdenhout 
en Heemskerk) aan de beurt. Als 
geen ander wist Hakim met zijn 
fantastische mimiek en groot ge-
voel voor kinderen te boeien. Hij 
betrok de kinderen volledig bij 
zijn voorstelling, die als thema 
had: “Thuis in de Jeugdzorg”. 
Bij de voorstelling in Aerden-
hout was ook Sascha Bagger-
man aanwezig, gedeputeerde 

van de provincie Noord-Holland 
voor Jeugdzorg. In aansluiting op 
het thema schonk zij - met een 
schortje voor – thee in voor Ha-
kim uit een wel heel mooie thee-
pot. 
Aan het eind van de voorstelling 
gingen alle kinderen met elkaar 
dansen en danste de groepslei-
ding net zo enthousiast mee met 
Hakim.
Van 1 tot en met 9 november 
2008 was het (landelijk) de Week 
van de Jeugdzorg.
Doel hiervan is de Jeugdzorg ge-
durende een aantal dagen op 
een positieve manier zowel in-
tern als extern onder de aan-
dacht brengen.

Verkoop van
het Rode Kruis
Velsen - Ieder jaar in november 
vinden in de verschillende woon-
zorgcentra verkoopdagen plaats, 
waar de door bewoners vervaar-
digde artikelen worden verkocht. 
Tijdens de wekelijkse activitei-
tenmiddagen zijn de bewoners 
een heel jaar bezig onder leiding 
van vrijwilligers van de afdeling 
Velsen van het Nederlandse Ro-
de Kruis met breien, haken en 
borduren. Tafelkleden, dekser-
vetten, schortjes, kussens wor-
den geborduurd en de gebreide 
sokken, kinder- en babysokjes 
zijn de moeite waard. Verder zijn 
er truitjes in alle maten en pop-

pen, kaarten en diverse kerstar-
tikelen. 
De opbrengst komt ten goede 
aan de plaatselijke afdeling van 
het Rode Kruis. De volgende da-
ta zijn vastgesteld: Huis ter Ha-
gen op woensdag 19 novem-
ber van 10.00 tot 15.00 uur. W.F. 
Visserhuis op donderdag 20 no-
vember van 10.00 tot 13.00 uur. 
De Moerberg op dinsdag 25 no-
vember van 10.00 tot 13.00 uur. 
Serviceflat De Luchte op woens-
dag 26 november van 10.00 -
13.00 uur. Breezicht op donder-
dag 27 november van 9.30 tot 
12.30 uur. 

Lagerhuisdebat 
in het Polderhuis
Velserbroek - Op woensdag-
avond 19 november organiseert 
woningcorporatie AWV Eigen 
Haard in samenwerking met de 
Woonbond een Lagerhuisdebat 
in het Polderhuis in Velserbroek. 
Tijdens dit debat zal worden ge-
sproken over de zogenaam-
de ‘hangjongeren’ in de Velser-
broek. Hans van Breukelen, ex 
keeper van het Nederlands elf-
tal zal de avond begeleiden. Het 
debat begint om 19.30 uur en zal 
rond 22.00 uur zijn afgelopen. De 
zaal is vanaf 19.00 uur open. Be-
gin 2008 hebben de inwoners 
van de Velserbroek tijdens een 
inventarisatie aangegeven wat 
zij belangrijke aandachtspunten 

vonden in hun wijk. Uit de reac-
ties bleek dat de ervaren overlast 
door hangjongeren in de wijk als 
belangrijkste verbeterpunt  wordt 
gezien. AWV Eigen Haard is een 
woningcorporatie die naast het 
beheren van woningen zich ook 
inzet voor de woonomgeving van 
haar huurders en de leefbaar-
heid in de Velserbroek. In over-
leg met de woonbond hebben er 
gesprekken plaatsgevonden met 
jongeren uit de Velserbroek, de 
zogenaamde hangjongeren. Ook 
is met bewoners gesproken die 
in de omgeving van hangplek-
ken wonen en overlast ervaren. 
Aan de hand van de resultaten 
van het onderzoek wil AWV Ei-

gen Haard bewoners met elkaar 
in gesprek brengen. Een interes-
sante avond met een uitdagend 
programma, waar jongeren en 
omwonenden in staat worden 
gesteld mee te praten over de 
zaken die zij belangrijk vinden in 
de Velserbroek. Er zijn nog plaat-
sen voor deze avond beschik-
baar. Degenen die ook een me-
ning hebben over ‘overlast’ door 
hangjongeren, kunnen zich op-
geven voor het Lagerhuisdebat. 
Ook personen die ideeën heb-
ben voor mogelijke oplossin-
gen van dit probleem zijn zelfs 
onmisbaar voor het debat! Toe-
schouwers en mee debatterende 
kunnen zich zo spoedig moge-
lijk aanmelden op telefoonnum-
mer 0255-535786 of per e-mail 
naar info@awveigenhaard.nl. In-
formatie: Debbie van Leeuwen, 
van AWV Eigen Haard, tel. 0255-
535786 of 06-51222012.

We hebben een goede reis 
en we zijn al weer bijna in 
dat altijd weer zo gezellige 
IJmuiden.

Het is weer gezellig op 
de prachtige stoomboot 
van Sinterklaas, toch jam-
mer dat jullie hier niet bij  
kunnen zijn. Het is van-
daag ook wel een bijzon-
dere dag, want piet Pedro 
is jarig. Op het dek staat 
een  lange ta-
fel met heer-
lijke limona-
de, chocomelk 
en schalen vol 
met lekke-
re spekjes en 
pepernoten . 
Dat wordt dus 
smullen van-
daag. 

Het is alleen 
een beetje mis 
gegaan met 
het kadootje 
voor Pedro. 
Een van die 
domme pie-
ten heeft hem 
namelijk tus-
sen alle ande-
re verstopt en 
nu kunnen we 
hem niet meer  vinden. Pe-
dro vindt het allemaal niet 
zo erg. ,,Kadootjes uitdelen 
vind ik veel leuker’’, zegt 
hij. Toch heeft Sinterklaas 
aan alle pieten gevraagd 
of ze goed willen opletten 
bij het uitdelen. Misschien 
is het handig als jullie ook 
eerst goed de naam op het 
pakje lezen, voordat jul-
lie het open maken. ls het 
voor Pedro is leg je het ge-
woon weer bij je schoen en 
vraag je maar aan papa of 

mama of die er een briefje 
bij wil doen.

Ook dit jaar is er weer iets 
vreemds aan de hand. Want 
in alles wat maar op een 
schoorsteen lijkt, zie ik een 
piet er met zijn hoofd er in 
zitten die vrolijk aan het 
zingen is. Een paar dagen 
geleden hebben we vrese-
lijk om een van die pieten 
gelachen. Hij was helemaal 

boven in de schoorsteen 
van de stoomboot geklom-
men om er even lekker 
hard in te zingen. Maar juist 
toen hij zijn bruine bolletje 
er boven hield, liet de kapi-
tein de stoomfluit gaan en 
blies hij  zo zijn pietenpet 
van zijn hoofd. Hij rollebol-
de naar beneden en was de 
rest van de dag zo doof als 
een kwartel. Dat doet hij 
voorlopig niet meer. Ik ben 
naar Sinterklaas gegaan en 
heb gevraagd waarom de 

pieten dit doen. Hij vertel-
de mij het volgende ver-
haal. ,,Vorig jaar hebben 
we natuurlijk veel gezon-
gen en dat vonden de pie-
ten zo leuk, dat ze momen-
teel een beetje te ver zijn 
doorgeslagen. 

Toen we thuis kwamen op 
ons mooie grote kasteel in 
Spanje, bleven de pieten 
het hele jaar maar doorzin-

gen en konden 
ze gewoon niet 
meer stoppen. 
Het is nu zelfs 
zo gek gewor-
den dat sommi-
ge pieten niet 
meer naar de 
liedjes van de 
zingende kin-
deren luisteren, 
maar zelf Sin-
terklaasliedjes 
door de schoor-
steen gaan zin-
gen. Maar laat 
ze maar gaan 
ik vind  het wel 
grappig’’, al-
dus Sinterklaas. 
Schrik dus niet 
als je ’s avonds 
je schoen gaat 

zetten en je in-
eens Sinterklaasliedjes 
hoort galmen in de schoor-
steen. Dan zijn dit dus de 
zingende schoorsteenpie-
ten, let maar goed op want 
in de stoet zie je zo wel-
ke dit zijn. Tot zaterdag, 
dan hopen we jullie alle-
maal weer rond 12.30 uur, 
te zien op de Loswalkade in 
IJmuiden.

De hartelijke groetjes van 
Cor de correspondent. 

Het grote Liedjesboek
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Najaarswijnproeverij 
Slijterij & Wijnhuis Zeewijck
IJmuiden aan Zee - De herfst 
is aangebroken, de winter is in 
aantocht. Traditioneel breekt er 

weer een periode aan om ge-
zellig thuis met elkaar te gaan 
tafelen en te genieten van een 

mooi glas wijn. Om ideeën op te 
doen organiseert Slijterij & Wijn-
huis Zeewijck nu voor de vierde 
keer een grote Najaarswijnproe-
verij. Zij hebben een groot aan-
tal nieuwe wijnen opgenomen 
in het hogere kwalitatieve seg-
ment. Met name de traditione-
le wijngebieden als Bordeaux, 
Loire, Rhône en de Bourgogne 
hebben ze sterk kwalitatief uit-
gebreid. Ook Italië, Californie, 
en Nieuw Zeeland zijn niet aan 
de aandacht ontsnapt. Wijnhui-
zen als J.Bouchon, Backsberg, 
Tarapaca, Le Salette, Nobilo en 
Benardus zijn klinkende namen 
met vaak prijswinnende wijnen. 
Ruim 100 wijnen uit alle wijnge-
bieden ter wereld in alle prijs-
klassen, een Sake proeverij on-
der leiding van de Sake vinoloog 
van het Okura Hotel te Amster-
dam, Japanse hapjes, een Frans 
kaasbuffet, Zuidam likeuren & 
Genevers, Calvados, Cognac van 
diverse tophuizen, prachtige Ita-
liaanse grappa’s  en natuurlijk 
een Champagne tafel met on-
der meer Tattinger, Mumm, Louis 
Roederer en Bollinger.  
Dit alles gaat plaatsvinden op 
Vrijdag 21 November van 19.00 
tot en met 23.00 uur in strandpa-
viljoen Noordzee. Toegangskaar-
ten á 7,50 euro zijn te bestellen 
via 0255-540331 of te reserveren 
via info@zeewijck.nl.  

Kerstmis ook weer in Polen
De tijd vliegt en denk ik alweer 
aan Kerstmis, die in aantocht is. 
Altijd weer de vraag: is hulp in 
Polen nog wel nodig?
Ja,  als het maar op de goe-
de plaats komt! Via mijn con-
tactpersonen krijg ik nog steeds 
aanvragen waar dringende hulp 
nodig is. Economisch mag het 
dan beter gaan nu Polen bij 
de EU hoort. De steden knap-
pen op; het bedrijfsleven gaat 
vooruit. Er vestigen zich buiten-
landse bedrijven. Staart u zich 
niet blind op de Polen die naar 
hier komen om te werken. Dat 
is zo`n klein percentage van de 
bevolking. Alles is veel duurder 
geworden en de lonen en pensi-
oentjes gaan niet mee omhoog. 
Veel gezinnen, alleenstaande 
moeders, daar waar zieke kinde-

ren zijn,en vergeet niet de oude-
re mensen, zij leven in grote ar-
moede. 
Pensioentjes van 100 tot 150 eu-
ro per maand! Ze kunnen ner-
gens op terugvallen zoals hier. 
Iedere dag weer de zorg over 
het eten, schoenen, kleding, 
schoolartikelen enz. Voor ou-
deren warme nachtkleding, on-
dergoed, truien en jacks. Wat 
hangt er nog bij ons in de kast? 
De winters kunnen er zo  koud 
zijn. Met de Kerstdagen voor de 
deur, vraag ik u: breng eens een 
blij Kerstfeest in een Pools ge-
zin. Neem even wat zorg weg! 
Ons dankbaar realiserend dat 
wij tot geven in staat zijn. Sa-
men met kinderen een pak-
ket maken is een feest. Heeft 
u overtollige lakens ,dekbed-

Ingezonden brief
hoezen? ‘Tomcio Paluch’ on-
ze kinderhuizen in Polen heeft 
ze graag. Bel 023 5282505. Vorig 
jaar is mijn Polengiro niet ver-
geten, waardoor 30 gezinnen 
en ouderen 50 euro hebben ge-
kregen. 
Tot tranen toe dankbaar. Mijn 
contactpersonen verzorgden dit. 
Het blijft een voorrecht om hier 
op te mogen groeien en oud te 
mogen worden. Dit ervaar ik ie-
dere dag. Bezorg uzelf een goed 
Kerstgevoel dat u deelt met een 
gezin in Polen.
Via de pakketten dienst in Haar-
lem-Hoofddorp-Velserbroek 
wordt uw pakket binnen 14 da-
gen in Polen aan huis afgege-
ven. 
De kosten vallen mee. Is een 
pakket maken een bezwaar, dan 
kunt u op mijn Polengiro 597650 
ten namen van mij een Pools 
gezin helpen. Bij mededelin-
gen ‘voor Poolsgezin’. Belt u mij 
eens? 023-5282505, Cor Win-
nubst-Kramer, Joh. Vermeer-
straat 24, 21012 BV Heemstede.

2e buitengewone raadsvergaderta-
fel over horecabeleid:

Eten en drinken 
in Santpoort-Noord
Santpoort-Noord - De horeca-
nota van 1995 is aan herziening 
toe. Het college heeft hiervoor 
een conceptnota geschreven en 
in september besproken met alle 
professionele betrokkenen.
De raad wil graag met inwoners 
van de gemeente Velsen en ei-
genaren van horeca-etablisse-
menten in gesprek om zich voor 
te bereiden op de behandeling 
van de definitieve voorstellen. In 
de maanden november en de-
cember worden deze gesprek-
ken gevoerd en tegelijkertijd 
worden er enkele etablissemen-
ten bezocht in de gemeente. 
Om informeel, gezellig en in een 
inspirerende omgeving in ge-
sprek te gaan over onder ande-
re terrassen, overlast, sluitingstij-
den, uitgaansplezier en alles wat 
verder ter sprake komt.
Vrijdagmiddag, 21 november 
wordt er om 15.00 uur verzameld 
bij Snackbar Peter op de Hage-

lingerweg. Aangeraden wordt 
de auto te parkeren bij de Deka-
Markt aan de Hagelingerweg 28. 
Daarvandaan zal het  gezelschap 
wandelen richting de Broekber-
genlaan , naar de eerste pleis-
terplaats in dit uitgaansgebied. 
In een van de etablissementen 
zal  het eerste thema aangeroerd 
worden: Hoe kunnen horeca-on-
dernemers en ouders elkaar hel-
pen bij het gezellig stappen van 
de jeugd?
Tegen vieren wordt de route ver-
volgd, hier en daar wordt gestopt 
voor een vervolg van het centra-
le gesprek, waarna de groep om 
16.30 eindigt in een etablisse-
ment om de discussie af te ron-
den. Het tweede thema is Ruimte 
voor rokers – wat is hiervoor no-
dig?  Om 17.00 uur eindigt deze 
buitengewone vergadertafel. De 
raadsleden hopen dan met veel 
inspiratie en goede ideeën naar 
huis te gaan.

Kerstzangproject
met cantate én carrols
Santpoort-Noord - Dinsdag 18 
november om 20.00 uur begin-
nen de repetities van het kerst-
zangproject van de Dorpskerk-
cantorij onder leiding van Antje 
de Wit. In de Dorpskerk in Sant-
poort-Noord zullen tijdens de 
feestelijke kerstnachtdienst, 24 
december niet alleen bekende 
kerstliederen maar ook een ‘ech-
te’ cantate gezongen worden. 
‘Kommst Du, Licht der Heiden’ 
is een korte cantate voor Advent 
en Kerst van de Duitse compo-
nist Buxtehude. Deze cantate is 
voor driestemmig gemengd koor 
en orgel. De cantate is niet moei-
lijk maar kost wel wat instudeer-
tijd, vanwege de afwisseling tus-
sen koor en orgel. Verder worden 
bekende kerstliederen en Christ-
mas Carols gezognen. De repe-
tities zullen wat langer zijn dan 
gewoon, namelijk tot uiterlijk 

22.00 uur. Een zangproject voor 
enthousiaste zangers én fijn-
proevers. De Dorpskerkcantorij 
is een gastvrij projectkoor. Een 
grote groep zangers keert steeds 
terug en tekent in per project 
naar keuze. Iedere project zijn er 
ook weer nieuwe gezichten. Een 
kleine kern zingt eigenlijk altijd 
mee. Het kerstzangproject start 
18 november om 20.00 uur, to-
taal zes repetities, ook repetitie 
op dinsdagavond 23 december. 
Generale op 24 december vlak 
vóór de dienst. 
Kosten voor deelname: 19 eu-
ro. De kerstnachtdienst begint 
om 22.00 uur. Voorganger: ds. 
Henk Reefhuis. Orgelbegelei-
ding door Jasper van Eersel. Di-
rigente Antje de Wit. Aanmelding 
via website www.vespersinde-
dorpskerk.nl of telefonisch 023-
5373192 (Antje de Wit). 

Veel belangstelling voor 
open dagen Jeugdzorg
Regio - Tijdens de Week van de 
Jeugdzorg was iedereen welkom 
bij jeugdzorginstelling OCK het 
Spalier om een kijkje in de keu-
ken te nemen. De organisatie 
had namelijk op 5 en 8 novem-
ber open dagen georganiseerd 
op haar locaties in Heemskerk, 
Santpoort-Noord en Aerden-
hout.  
De belangstelling was groot. 

Men kon het gebouw van binnen 
zien, diverse presentaties bijwo-
nen en met alle vragen  terecht 
bij één van de medewerkers van 
OCK het Spalier. 
Begeleiders - en soms ook jon-
geren - vertelden hoe de hulp-
vormen werken en hoe het leven 
er op de locaties uitziet. 
Jeugdzorg is van vitaal belang in 
onze samenleving. Want in Ne-

derland groeien de meeste kin-
deren gelukkig op en hebben 
een veilig thuis, maar voor on-
geveer 10 procent van de kin-
deren is dat niet weggelegd. Zij 
kampen met psychosociale pro-
blemen en hebben hiervoor pro-
fessionele hulp nodig. OCK het 
Spalier helpt kinderen èn hun 
ouders hun leven weer op de 
rails te krijgen.
Sommige bezoekers vonden de 
jeugdzorg zo belangrijk en boei-
end, dat zij informeerden naar de 
mogelijkheden om bij deze in-
stelling te komen werken of sta-
ge te lopen. 
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Stopverboden bij Jan 
Campert en De Toermalijn
Driehuis - In het kader van het 
gemeentelijke ‘Plan van aan-
pak duurzaam verkeersveilige 
schoolomgeving’ wordt vanaf 11 
november een stopverbod inge-
steld bij de Jan Campertschool 
en bij De Toermalijn, beiden aan 
de Driehuizerkerkweg in Drie-
huis. De stopverboden zorgen 
voor een betere zichtsituatie voor 
overstekende kinderen. Stopver-
boden gaan verder dan parkeer-
verboden. Stoppen voor bijvoor-
beeld het in- en uit laten stap-
pen van kinderen is bij een stop-
verbod niet toegestaan.
Voorlopig geldt een proefperio-
de van circa drie maanden waar-
in wordt gekeken of de maatre-
gelen in deze vorm functioneren 

zoals verwacht wordt, of dat er 
aanpassingen wenselijk zijn.
Met het plaatsen van de stop-
verboden bij de scholen wordt 
het advies gevolgd van verkeers-
veiligheidsorganisaties als Veilig 
Verkeer Nederland.
Maatregelen bij schoolloca-
ties hebben volop de aandacht, 
maar zijn afhankelijk van de mo-
gelijkheden in de omgeving en 
de vaak tegenstrijdige belangen 
van belanghebbenden. Bij diver-
se scholen worden de mogelijk-
heden nog onderzocht. Het kan 
daarbij gaan om uiteenlopende 
maatregelen, die variëren tussen 
stopverboden, drempels, weg-
aanpassingen, gedragsbeïnvloe-
dende acties etc.

Bij de Jan Campertschool wordt 
een stopverbod ingesteld aan 
beide zijden van de Driehuizer-
kerkweg tussen de Aagtevon-
klaan en de rotonde. Aan de 
schoolzijde wordt het parkeer-
verbod ter plekke omgezet in 
een stopverbod. Aan de overzij-
de zal het stopverbod alleen gel-
den tijdens het aangegeven tijd-
vak.
Bij De Toermalijn gaat een stop-
verbod tijdens het aangegeven 
tijdvak gelden aan de westzijde 
van de Driehuizerkerkweg, van-
af de De Genestetlaan tot/met 
de drempel bij de schoolplein-
toegang.
Bij een deel van de stopverbo-
den wordt een tijdvak aange-
geven van maandag tot en met 
vrijdag tussen 08.00 en 16.00 
uur, waarin het verbod geldt. ’s 
Avonds en in het weekend kan 
ter plekke in principe normaal 
geparkeerd worden. 

Diefstal van 3 fietsen
IJmuiden- ,,Op donderdag 24 
april wilde ik een rondje op mijn 
racefiets gaan rijden. Ik draaide 
met mijn sleutel mijn boxdeur 
open. Het viel mij op dat de-
ze slechts één keer omgedraaid 
hoefde te worden. Ik draai de-
ze namelijk zelf altijd twee maal 
rond. Toen ik de deur open-
de zag ik dat zowel mijn race-
fiets als twee mountainbikes 
weg waren.
Hierop ben ik mij weer gaan 
omkleden en ben vervolgens 
met mijn sleutel door de poort 
gaan lopen om te zien of deze 
op andere deuren paste.
Tot mijn ontsteltenis paste mijn 
sleutel op maar liefst 12 deuren 
in de poort. Ik heb hier aangifte 
van gedaan bij de politie en van 
alle door mij geopende schuur-
deuren foto’s gemaakt. 
Vervolgens heb ik het Woning-
bedrijf aansprakelijk gesteld 
aangezien een dergelijk slot niet 
bepaald als belemmering kan 

worden gezien. Na allerlei brief-
wisselingen tot aan de geschil-
lencommissie aan toe heb ik nul 
op het rekest gekregen. 
Ik ben als bewoner zelf verant-
woordelijk voor een deugdelijk 
slot. U zult begrijpen dat ik dit 
belachelijk vind aangezien een 
slot dat door zoveel buurtbewo-
ners geopend kan worden niet 
als slot gezien kan worden. Ik 
ben in juni 2007 aan de Lange 
Nieuwstraat komen wonen en er 
zat toen een nieuw slot op, men 
had mij wel op de hoogte mo-
gen brengen van het feit dat dit 
slot zo ondeugdelijk was. Ik wil 
mijn ongenoegen over de afwik-
keling niet voor mij houden en 
bewoners waarschuwen voor de 
sloten van het Woningbedrijf.
Inmiddels zijn alle schuurdeuren 
en sloten vervangen door het 
Woningbedrijf. Toeval? Ik denk 
van niet!”

Ab de Graaf

Ingezonden brief

Laatste RC Ruimte 
kinderatelier
IJmuiden - De tijd is snel ge-
gaan voor het RC Kinderatelier. 
In 2007 is het van start gegaan, 
beeldend kunstenaar Jarah 
Stoop heeft de lessen gegeven. 
De middag begon met het bekij-
ken van de expositie. Ter voorbe-
reiding van de les maakte Jarah 
altijd foto’s van alle geëxposeer-
de kunstwerken.
Daarna werden de kunstwerken 
aan de hand van de foto’s be-
sproken. Jarah vertelde iets over 
de kunstenaars en hun werkwij-
ze. Vervolgens kozen de kinde-

ren een schilderij om na te schil-
deren. Op deze manier hoopt RC 
de Ruimte om kinderen voor he-
dendaagse kunst te interesse-
ren.
Zij zullen later geen schroom 
hebben om een kunstenaarsini-
tiatief of galerie binnen te gaan. 
Deze ateliermiddagen zijn mede 
mogelijk gemaakt door subsidie 
van de Provincie Noord Holland. 
Volgend jaar is er weer een Kin-
deratelier. Voor meer informatie: 
www.rcderuimte.com (de knop 
weblog).

Cadeaubeurs
IJmuiden - Zoals ieder jaar in 
deze periode voor Sint Nicolaas 
en kerst wordt er in het wijk-
steunpunt Zeewijk een cadeau-
beurs georganiseerd met zelf 
gemaakte producten.
Dit jaar is de cadeaubeurs op za-
terdag 15 november van 10.00 

tot 14.00 uur. Dit jaar is er onder 
andere kerst-en andere gelegen-
heids kaarten, diverse kettingen 
en sieraden, oorbellen Het Rad 
van Avontuur met mooie prijzen 
draait de gehele dag, en ook de 
overheerlijke haring te kopen te-
gen een heel schappelijk prijsje 
en diverse broodjes. Toegang is 
gratis.

Pianorecital in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - De pianist 
David Herman maakt op vrij-
dag 14 november om 20.15 uur 
zijn debuut in ’t Mosterdzaadje. 
Uitgevoerd worden werken van: 
Beethoven, Liszt, Debussy, Tsjai-
kovsky en Bartok.
David Herman (1984) is van 
Hongaarse afkomst. Vorig jaar 
studeerde hij glorieus af aan het 
Conservatorium in Amsterdam 
alwaar hij nu verder studeert 
voor zijn Masterdiploma. Tevens 
studeert hij muziekwetenschap-
pen aan de Universiteit. Zijn mis-
sie is de verdieping in muziek 
van Hongaarse oorsprong.
Zondag 16 november om 15.00 

uur treden in ’t Mosterdzaadje 
op de celliste Angela Stevenson 
en de pianist Bernd Brackman. 
Zij vieren hun 25 jarige samen-
werking met een zeer mooi con-
cert waarin werken van Beetho-
ven, Schumann, Elgar en Bridge.
Van de 25 jaar die de uit Schot-
land afkomstige Angela Ste-
venson en de Haarlemse Bernd 
Brackman  samenspelen komen 
ze al 24 jaar in ’t Mosterdzaad-
je. Hun samenspel en program-
makeuze is altijd weer een groot 
luisterfeest. Na de pauze wordt 
de muziek uitgevoerd waar de 
onlangs overleden vader van 
Bernd zo zeer van genoot. Twee 

werken van Engelse compo-
nisten: Edward Elgar en Frank 
Bridge. ‘ t Mosterdzaadje bevindt 
zich aan de Kerkweg 29.

Funky and Fair met 
Afrikaanse kunst
Driehuis - Funky and Fair is on-
langs opgericht met als doel een 
bijdrage te leveren aan bete-
re leefomstandigheden voor de 
Afrikaanse bevolking.  Het be-
drijf importeert handgemaak-

te producten uit Afrika volgens 
de principes van Fair Trade. De 
kunstwerken zijn gemaakt van 
gerecycled materiaal. Hierdoor 
krijgt het afvalmateriaal een 
tweede leven en wordt bijgedra-

gen aan een beter milieu
Alle producten worden ingekocht 
bij een aantal kleine organisaties  
en bij de vervaardigers zelf. Een 
belangrijk onderdeel van Fair 
Trade is het bieden van een eer-
lijke prijs voor een product. Hier-
mee krijgen de kunstenaars als-
ook hun familieleden een kans 
op een betere toekomst.
Oprichter Karen Bosma: ,,Ik ben 
geboren in Namibie en heb er 8 
jaar met veel plezier gewoond. 
Inmiddels ben ik getrouwd met 
een Nederlander die ruim 20 jaar 
in Zuid Afrika heeft gewoond. Al 
wonen we nu in Nederland, de 
band met Afrika is nog sterk.’’
Het gaat onder andere om speel-
goed gemaakt van staaldraad en 
kraaltjes. Uit Madagascar komen 
producten gemaakt van drink-
blikjes en uit Zimbawe komt 
kunst gemaakt van flesdopjes. 
Uit Kaapstad komen creaties van 
gerecycled plastic.
Funky and Fair zal op de kerst-
markt van Santpoort-Noord en 
van oud Velsen staan. Zie ook de 
webshop:  www.funkyandfair.nl

Opsporing  
Verzocht
Regio - Op 18 november aan-
staande wordt in het TV-pro-

gramma Opsporing Verzocht 
aandacht geschonken aan 
een overval, die op 12 novem-
ber 2007 werd gepleegd op het 
Texaco-station aan de Klever-
laan. De overval werd uitgevoerd 

door twee personen, die gebruik 
maakten van messen. Er werd 
geld buitgemaakt. De politie is 
nog steeds op zoek naar beide 
daders en vraagt in het program-
ma de hulp van de burger(s).
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De Hoeksteen 
wint techniekprijs
Velserbroek - Techniek is een 
nieuw vak in het basisonderwijs. 
Het vak zal vanaf 2010 een ver-
plicht onderdeel worden in de 
basisschool. 
Het bedrijfsleven is blij met deze 
ontwikkeling en probeert hier-
bij aan te sluiten. Zo is 2 jaar ge-
leden het PET- project gestart. 
Meer dan 50 basisscholen in de 
regio, waaronder alle scholen uit 
de Velserbroek, hebben aan dit 
project meegedaan. 
Vooral de wedstrijd uit dit pro-

ject is zeer geliefd onder de ba-
sisscholen. De hoofdprijs is na-
melijk een geheel georganiseer-
de schoolreis naar NEMO. De 
wedstrijd had dit jaar het thema 
‘Maak het huis van 2050’.
De inzending van basisschool 
De Hoeksteen sprong er bij de 
jury tussen uit. Zij hebben in hun 
presentatie gedacht aan ver-
schillende onderdelen. Naast 
de creatieve ontwerpen heeft 
de groepsleerkracht van groep 
8, meester Matthijs, de leerlin-

gen ook uitgedaagd om techni-
sche beschrijvingen te maken. 
Dit hebben de kinderen op een 
hoog niveau opgepakt. Zowel 
technische tekeningen als ge-
bruiksaanwijzingen zijn door de 
kinderen gemaakt. Met deze in-
zending heeft De Hoeksteen de 
schoolreis naar NEMO dan ook 
overtuigend gewonnen.
De uitleg van de school voor hun 
succes is helder; De Hoeksteen 
is al ver gevorderd met het inte-
greren van techniekonderwijs in 
het lespakket. 
Ze hebben twee jaar geleden de 
techniektorens aangeschaft, een 
verzameling ontdekdozen waar 
onderzoeken en proefjes mee 
gedaan kunnen worden, en zijn 
in het afgelopen schooljaar ge-
start met de leermethode Natu-
niek. Deze methode combineert 
natuur -met techniekonderwijs. 
Een goede combinatie. Hier-
mee heeft basisschool De Hoek-
steen het techniekonderwijs ge-
borgd en geïntegreerd en zal de 
school ruimschoots kunnen vol-
doen aan de normen die de in-
spectie van het basisonderwijs 
verlangd.
Trots vertelde De Hoeksteen dat 
ze vorig jaar ook deze wedstrijd 
hebben gewonnen. En dat is een 
hele prestatie wanneer je weet 
dat alle scholen uit de IJmond 
aan deze wedstrijd meedoen. 

Openbare discussie
milieuvergunning Corus
Velsen-Noord – De Socialis-
tische Partij Velsen houdt op 
woensdagavond 19 november 
een openbare bijeenkomst over 
het Herstelbesluit van de Pro-
vincie rond de milieuvergun-
ning voor Corus. Centraal staat 
de vraag  of de volksgezond-
heid met de milieuvergunning 
voor Corus voldoende in acht 
wordt genomen. Iedereen is om 
20.00 uur welkom in Buurthuis 
De Mel.
Deelnemers aan de avond zijn 
Bart Heller (GroenLinks en als 
Gedeputeerde van de provincie 
Noord-Holland verantwoorde-
lijk voor het Herstelbesluit), Rolf 
Aarendonk van de Milieufedera-
tie, Douwe Sauw Duwalda van 
de Dorpsraad Wijk aan Zee, en 
SP Statenlid Klaas Gunster. Ook 
is Corus uitgenodigd, maar zij 

doen helaas niet mee.
Afgelopen mei wees de Raad 
van State de nieuwe milieuver-
gunning van de Provincie Noord-
Holland aan Corus op 19 punten 
af. 
Dit in reactie op bezwaren van 
omwonenden, zoals de Dorps-
raad Wijk aan Zee. Maar ook van 
milieuorganisaties als de Milieu-
federatie Noord-Holland en de 
Stichting Natuur en Milieu. De 
provincie kreeg 20 weken de tijd 
om het een en ander te repare-
ren. 
Op 29 oktober kwam de Provin-
cie met een Herstelbesluit. Op 
zestien punten werd de vergun-
ning aangescherpt. Belangheb-
benden hebben nu tot 20 de-
cember de tijd om zo nodig be-
zwaar in te dienen bij de Raad 
van State.  

Nederlanders zien 
overheidsinfo graag in 
huis-aan-huisbladen
Regio – Een leuke opsteker voor 
huis-aan-huisbladen. TNS NIPO 
heeft voor het Bureau Free Pu-
blicity een onderzoek uitgevoerd 
onder Nederlanders van 18 jaar 
en ouder over het belang van in-
formatie van de overheid in huis-
aan-huisbladen. Maar liefst 89 
procent van een groep van 550 
Nederlanders, die een goede 
weerspiegeling is van de bevol-
king in ons land, vindt dat rijksin-
formatie thuis hoort in huis-aan-
huisbladen.
Vooral informatie over verkeer 
en justitie wordt belangrijk ge-
vonden. Maar ook andere over-
heidsinformatie, zoals over be-
lastingen, natuur en milieu, 
werkgelegenheid, volksgezond-
heid, huisvesting, sociale zaken, 
consumentenvoorlichting, bin-
nenlandse zaken, onderwijs en 
landbouw, wil men graag lezen 

in huis-aan-huisbladen.
Gemeenten zijn zelfs verplicht 
informatie in een huis-aan-huis-
blad te plaatsen. Maar ook pro-
vincies hebben deze media ge-
vonden om nieuws en activitei-
ten kenbaar te maken.
Het leuke van het onderzoek 
is dat de geënquêteerden la-
ten weten deze nieuwsbron zeer 
belangrijk te vinden. Huis-aan-
huisbladen zijn juist door het lo-
kale nieuws en advertenties een 
gewilde bron van informatie voor 
de lezers.
Alleen bij woningen met een 
Nee/Nee sticker op de deur wor-
den deze gratis weekbladen niet 
bezorgd. 
Daarom hebben weekbladen 
een enorm verspreidgebied, dat 
zelfs nog groter is dan dat van 
reclamedrukwerk dat huis aan 
huis wordt verspreid.

Rolling Stones en fotografie 
in Engelmunduskerk
Velsen-Zuid - Niet de bekende 
rockgroep treedt op, maar on-
der deze titel presenteert Jorgen 
Rasmussens  zijn nieuwe collec-
tie sieraden, samen met foto’s 
van Remmelt van Veelen. 
Anders dan in een zetting of aan 
een rijgsnoer kunnen de stenen 
en parels in zijn sieraden vrij be-
wegen. 
Ook laat hij ander recent werk 
zien: een selectie van gereali-
seerde ontwerpopdrachten – hij 
werkt het meest in opdracht – en 
enkele autonome ontwerpen. 
In deze gezamenlijke expositie 
toont Remmelt van Veelen foto’s 

met als thema ‘landschap en fic-
tie’. 
De spanning in de foto’s van pol-
derlandschappen en berggebie-
den van Italië (Umbrië en Sicilië) 
wordt veroorzaakt door de spo-
ren die de mens in het landschap 
heeft achtergelaten. 

Tevens zijn er foto’s waarbij 
de beelden associaties oproe-
pen met andere ideeën te zien 
in de Engelmunduskerk in Vel-
sen-Zuid, Kerkplein 1 van 15 tot 
23 november op zaterdagen van 
11.00 tot 17.00 uur, op zondagen 
van 13.00 tot 17.00 uur.

Raadsplein Velsen
op Seaport TV
IJmuiden - Seaport TV zendt el-
ke twee weken Raadsplein Vel-
sen rechtstreeks uit vanuit de 
raadzaal van het Velsense ge-
meentehuis. De uitzending van 
donderdagavond 13 novem-
ber begint om 19.00 uur met 
een debat over de multifunctio-
nele accomodatie op het voor-
malige Zeeweg-ziekenhuister-
rein. Dit terrein zal worden om-
gevormd tot een zorgboulevard 
en een ontmoetingscentrum 
voor jong en oud met vele ser-
vice- en adviesdiensten en kin-
deropvang. Nu de plannen voor 
deze multifunctionele accommo-
datie (MFA) gereed zijn, vraagt 
het college de raad in te stem-
men met de voorwaarden waar-
onder de deelnemende partij-
en van de accommodatie ge-
bruik zullen maken. Ook vraagt 

het college de raad een bedrag 
van ruim 350.000 euro beschik-
baar te stellen om de accommo-
datie te realiseren.
Om 20.30 uur praten de raadsle-
den over de Havenvisie. Eén van 
de thema’s in deze visie zijn werk 
en economie, duurzaamheid, 
ruimte en innovatie. Dat deze 
thema’s consequenties hebben 
voor de gemeente Velsen is dui-
delijk.
Reden genoeg voor de gemeen-
teraad om het gesprek met Am-
sterdam aan te gaan. De wijze 
waarop Amsterdam met Velsen 
denkt samen te werken komt na-
tuurlijk ook aan de orde.
Tijdens de pauze tussen 22.00 en 
22.15 uur ziet u interviews met 
de voorzitters van de sessies die 
gelijktijdig zijn gehouden in an-
dere vergaderruimtes. Onder-

werpen op deze agenda zijn o.a. 
Aanvulling beleidsplan Windtur-
bines de stand van zaken bij De 
Meergroep.
Om 22.15 uur volgt de raadsver-
gadering. Omdat de agenda op 
30 oktober niet afgemaakt is zal 
de raad veel tijd besteden aan 
besluitvorming. Er staan negen 
onderwerpen als agendapunt 
voor besluitvorming en één de-
bat voor de raadsvergadering. 
Onderwerpen zijn onder ande-
re Landschappelijke en ecolo-
gische visie De Biezen en om-
geving, Beeldkwaliteitsplan Be-
drijventerrein Grote Hout en Be-
stemmingsplan Oud-IJmuiden 
West. Commentaar en interviews 
worden tijdens deze uitzending 
verzorgd door Rutger Jongejan. 
Voor meer informatie en inhoud 
van Raadsplein Velsen kunt u 
ook Seaport text raadplegen. 
Vanaf teletekstpagina 360 vindt 
u allerlei informatie rondom het 
carrousel-programma van 13 
november 2008 of kijk op www.
velsen.nl. 

SP Velsen gaat ‘buurten 
in de Indische buurt’
Velsen - De Socialistische Partij 
Velsen gaat ‘buurten in de buurt’ 
in de Indische buurt. Met dit ini-
tiatief wil de SP haar voelhorens 
uitsteken onder de bewoners in 
Santpoort-Noord. 
De actie maakt deel uit van de 
landelijke campagne van de SP 
om in 400 zogenaamde ‘pracht-
wijken’ van bewoners te horen 
wat er bij hen speelt. Wat moet 

en kan er beter? En waaraan 
moet de politiek meer aandacht 
schenken? De activisten van de 
Velsense afdeling willen horen 
over wat bewoners raakt en wat 
bij hen op de tong ligt. 
Op zaterdag 15 november kun-
nen bewoners bezoek verwach-
ten tussen 12.00 en 15.00 uur. 
Naast de situatie in de wijk is 
aandacht voor ‘eerlijk delen’, de 

inkomenseffecten van het huidi-
ge regeringsbeleid en de finan-
ciële crisis. Aan de deur zal ook 
een actiekrant ‘Het moet nu an-
ders’, worden aangeboden, met 
daarin het antwoord van de SP 
op de kredietcrisis in 30 voor-
stellen. Bewoners die de SP-
ers mislopen of hun komst niet 
kunnen afwachten om hun me-
ning te geven, kunnen altijd di-
rect contact opnemen met het 
secretariaat van de SP-afdeling 
Velsen: Gerko Buist, Hazevlak 21, 
1974 RA IJmuiden, 0255-537749 
of 06-28717998. Mailen kan naar 
gerko.buist@quicknet.nl.
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Zo sloop je een postkantoor
IJmuiden – Het oude postkantoor aan de Lange Nieuw straat was 
niet fraai, maar wel imposant. Nu wordt het gebouw in snel tempo 
gesloopt.. Het is de bedoeling, dat er op de vrij gekomen ruimte en-
kele torenflats worden gebouwd. Zo verandert langzamerhand het 
aanzien van IJmuiden. (Mats van der Wal)

Gratis longfunctiemeting
Regio - Woensdag 19 november 
is het wereld COPD-dag. Op de-
ze dag doet de afdeling Longge-
neeskunde van het Rode Kruis 
Ziekenhuis, in samenwerking 
met het Astma Fonds, voor het 
tweede jaar mee aan de nationa-
le longfunctiemeting. Van 10.00 
tot 16.00 uur is er in het Atri-
um van het RKZ een gratis long-
functiemeting. 
COPD is de verzamelnaam voor 
chronische bronchitis en long-
emfyseem. Elk jaar overlijden er 
in Nederland ruim 6000 mensen 
aan de longziekte COPD. Meer 
dan 300.000 Nederlanders heb-
ben de diagnose COPD. Nog 

eens 200.000 mensen hebben 
COPD zonder dit te weten. Men-
sen in de risicogroepen (40plus, 
(ex)roker, last van ademhalings-
klachten, kortademigheid, last 
van hoesten, slijm opgeven) en 
alle geïnteresseerden zijn van 
harte welkom. Naast de moge-
lijkheid tot het meten van een 
longfunctie, is er een aantal an-
dere activiteiten dat betrek-
king heeft op COPD; zo is er een 
stand met allerlei voorlichtings-
materiaal over COPD. Tevens zijn 
er diverse andere stands met on-
der andere informatie over stop-
pen met roken, COPD en bewe-
gen en COPD en voeding.

Weer wat nieuws van BOMS
IJmuiden – Zaterdag beleef-
de het publiek in het Witte The-
ater de première van ‘Weer 
wat nieuws’ van Musicalgroep 
BOMS. Geschreven door Sietze 
Dolstra, Yolanda Germain nam 
de regie en de choreografie voor 
haar rekening terwijl Bert Stoots 
de muzikale leiding had.
De musical speelt zich af op de 
redactie van een krant. De in-
houd van het blad holt achter-
uit, er zeggen steeds meer abon-
nees op. Daar moet iets op ge-
vonden worden. Echt opschieten 
doet dat niet, want om het min-
ste of geringste barst de groep 
uit in zang en dans. De verhaal-
lijn is gebruikt als een kapstok 
om heel veel liedjes aan op te 
hangen. Dat is wat onsamenhan-
gend maar de zangblokken zijn 
een belevenis. Het enthousias-
me van BOMS spat van de vloer 
af en stuitert zo het publiek in. 
De liedteksten zijn op bestaan-
de melodieën gemaakt. Dat lijkt 
makkelijk maar is het niet. Groot 
compliment voor Sietze Dolstra, 
die juweeltjes van teksten maak-
te.
Na een opmerking van de fi-
nancieel redacteur gaat het over 
geld. Heel leuk om hier een klas-
sieker zoals ‘Money makes the 
world go round’ voorbij te ho-
ren komen maar ook ‘Material 
Girl’ van Madonna. Een redac-
teur vertelt over de jaren ’60 en 
hup, daar gaan ze weer. Alle-
maal bekende liedjes uit die ja-
ren. Heel herkenbaar, diverse 

mensen uit het publiek neuriën 
al gauw mee. Daydream van Lo-
vin Spoonfull wordt Dagdroom 
en Mister Pleasure van de Kinks 
wordt Buurman Vrolijk.
Een lunch in een Italiaans res-
taurant wordt een liedblok en er 
volgen nog meer blokken over 
onder meer sport en smartlap-
pen. Veel solo’s, vaak heel mooi 
gezongen, soms niet geheel zui-
ver. Maar het was leuk om zoveel 
mensen actief te zien. Ze staan 
daar toch maar mooi. 
Dan, na een lang beraad, wordt 
een oplossing gevonden. Er is 
een businessplan: de krant gaat 
voortaan Boulevard Magazi-
ne heten. De culinaire journalis-
te gaat koken met sterren en de 
jongste redactrice mag soapies 
en andere beroemdheden gaan 
interviewen. 
De musical eindigt met een 
showblok in een spetterende fi-
nale: ‘Op naar de top’, wordt er 
gezongen. Eerder zongen ze in 
het lied ‘Publiciteit’ dat recen-
senten mannen zijn die hun pen 
in gif dopen. Ondergetekende 
voelt zich niet aangesproken, 
want zij is een vrouw met lap-
top. Geen pen en al helemaal 
geen gif. ‘Lees nooit je eigen kri-
tiek’, zongen de BOMS-leden el-
kaar toe in datzelfde lied. Zij le-
zen dit dus zelf niet en dat is toch 
jammer. Want nu weten zij niet 
dat het publiek genoten heeft en 
een heerlijk avondje uit had. Kan 
iemand ze dat even gaan vertel-
len? (Carla Zwart)

Klusjesman Nico zingt een lied (foto: Linda van den Burg)

Markt voor Tanzania 
in de Laurentiuskerk
IJmuiden - In de Laurentiuskerk, 
Fidelishof in IJmuiden-Oost vindt 
zaterdag 15 november de jaar-
lijkse kerst-, cadeau- en snuffel-
markt voor Tanzania plaats. De 
wordt gehouden van 10.00 tot 
15.00 uur. De opbrengst is be-
stemd voor onderwijsprojecten 

in Tanzania. Eén van de milleni-
umdoelen is in 2010 goed on-
derwijs voor alle kinderen op de 
hele wereld. Op de kramen zijn 
mooie kerstgroepen te vinden, 
originele kerstkaarten, cadeau-
tjes, ook uit Tanzania, kerstspul-
letjes voor een klein prijsje. 

Bandleden
gezocht
Velserbroek - Zondagmiddag 
14 december om 16.00 uur opent 
buurthuis de Veste in het Polder-
huis in Velserbroek haar muzika-
le deuren. 
Met trots presenteert buurthuis 
de Veste, in samenwerking met 
KOLO, Polderjam in Velserbroek. 
Eindelijk is het zover, jamses-
sies in Velserbroek!  Elke twee-
de zondag van de maand organi-
seert de Veste in samenwerking 
met KOLO jamsessies in de kan-
tine van het Polderhuis in Velser-
broek. 
De Jamsessies zijn voor muzi-
kanten een mooie gelegenheid 
om zijn of haar muzikale talen-
ten in een ongedwongen sfeer 
aan het publiek te laten horen, 
en worden door diverse muzi-
kanten ondersteund. De middag 
begint om 16.00 uur en er wordt 
geen toegang gevraagd. 
De Jamsessie duren tot 21.00 
uur. Voor de jamsessies wordt 
met spoed nog naar een vaste 
band gezocht. Twee gitaristen, 
een bassist een toetsenist een 
zanger/zangeres en een drum-
mer. 
Vereisten zijn: een goede muzi-
kale kennis en je kunnen aan-
passen aan de situatie. Ook het 
meebrengen van een eigen ver-
sterker (en instrument natuur-
lijk) is noodzakelijk. Een kleine 
onkostenvergoeding is voorzien. 
Opgeven voor de vaste band 
voor de jamsessies kan via Tim 
Kors tim.kors@hotmail.com of 
mobiel 06-49944923, 
Diegene die willen spelen op 
de jamsessie dienen zich voor-
af melden Inschrijven is moge-
lijk drie weken voordat de ses-
sie begint via de site www.buurt-
huis-de-veste.nl. Opgeven kan 
ook via het kantoor in buurthuis 
de Veste, Vestingplein 58 in Vel-
serbroek.

Vrijwillige chauffeurs
naschoolse opvang
IJmuiden - Onder de ingezon-
den brief van de chauffeurs, die 
noodgedwongen afscheid na-
men van de naschoolse opvang, 
vorige week in deze krant, waren 

de namen weggevallen.

De brief was ondertekend door 
de vrijwillige chauffeurs Ronald, 
Marjoke en Corrie.

Programma Stadsschouwburg Velsen

Nationaal Toneel
met Medea
IJmuiden - Het Nationale Toneel 
speelt dé klassiekers uit het we-
reldrepertoire, mét topacteurs. 
Dinsdag 18 november (20.15 
uur) kruipt de Haagse toneeldi-
va Ariane Schluter in de huid van 
Euripides’ Medea. De moeder die 
uit pure wanhoop en verstikken-
de woede om een verloren liefde 
haar eigen kinderen vermoordt. 
Acteur Peter Blok zal als haar 
geliefde Jason te zien zijn. Het 
publiek kan van 19.15 tot 19.45 
uur in de theaterzaal een gratis 
voorbeschouwing bijwonen.

Afrikaanse feel-goodshow
Under African Skies
Toe aan een theateravond heer-
lijk swingen en muzikaal genie-
ten van het fascinerende Zuid-

Afrika? Bezoek dan woens-
dag 19 november (20.15 uur) de 
Afrikaanse feel-goodshow ‘Un-
der African Skies’. Een betove-
rend muziekspektakel boordevol 
kleurrijke kostuums, hartverwar-
mende zang, swingende dans, 
uitbundige muziek en vele hits 
als ‘The Lion Sleeps Tonight’ en 
‘Pata Pata’. 
Na zes jaar uitverkochte zalen in 
Afrika, komt de hitshow eindelijk 
naar Europa. Al jaren zorgt de-
ze show voor dansend en mee-
zingend publiek in de grote ste-
den van Zuid-Afrika. Inmiddels is 
‘Under African Skies’ ook in Ne-
derland een regelrechte hit
Informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen of 0255 
515789.Jongen 

aangehouden
IJmuiden - Een surveillerende 
motoragent zag zaterdag rond 
17.00 uur op de Heerenduinweg 
een jongen op een bromfiets rij-
den. 
De jongen ging er bij het zien 
van de politieman snel vandoor 
het duingebied in. Daar liet hij 
de bromfiets achter en ging er te 
voet vandoor. De bromfiets bleek 
van diefstal afkomstig. De jon-
gen werd even later aangetrof-
fen en aangehouden. 
Hij bleek een 15-jarige IJmuide-
naar. Hij verklaarde dat de brom-
fiets van een vriend was en dat 
hij niet wist dat de bromfiets was 
gestolen. 
De politie stelt een nader onder-
zoek in. De bromfiets is in beslag 
genomen en de vriend zal wor-
den aangehouden. 
Tegen de aangehouden IJmuide-
naar wordt proces-verbaal op-
gemaakt voor het rijden zonder 
certificaat en kenteken.
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Sfeervolle ‘Thalia 
KerstDinerRevue 2008’ 
IJmuiden - Het Thalia Theater in 
IJmuiden presenteert dit jaar in 
de week vóór kerst opnieuw een 
eigen kerstrevue mét theaterdi-
ner. De Thalia KerstDinerRevue 
2008 wordt gespeeld op zondag 
14 december, maandag 15 de-
cember, dinsdag 16 december 
en woensdag 
17 december.
Voor het fees-
telijke kerstme-
nu in het Thalia 
Theater tekent 
uiteraard de 
smaakmaken-
de keuken van 
het aangren-
zende Restau-
rant Augusta. 
In de bijbeho-
rende kerstre-
vue treedt het 
I J m u i d e n s e 
theaterkwartet 
Second Opinion 
voor het voet-
licht. Achter het 
kwartet gaan 
de Velsense 
theatermakers André Castricum, 
Coby Bos, Monique Boots en 
Roel Philips schuil. Zij leverden 
al drie keer eerder een succes-
volle en vrolijkmakende kerstre-
vue in het Thalia Theater af. 
Met in originele humor verpakte 
kerstsongs dompelen zij hun pu-
bliek onder in onvervalst kerst-
sentiment. Om een tipje van de 

sluier op te lichten: bij binnen-
komst worden de bezoekers op-
gewacht door een levende kerst-
stal. Daarna ontrolt zich tussen 
de gerechten door een vrolijke 
potpourri vol hartverwarmende 
gospels en tranentrekkende le-
vensliederen, zingende engelen 

en dansende 
kerstmannen. 
Aan het eind 
van de show 
schuift er nog 
een complete 
artiestenpara-
de voorbij én 
krijgt het pu-
bliek de gele-
genheid om in 
een meezing-
finale ook zélf 
een muzikaal 
steentje aan 
de kerstsfeer 
bij te dragen.
Kaarten voor 
de Thalia 
KerstDinerRe-
vue 2008 zijn 
telefonisch te 

reserveren: 0255–514217. 
De toegangsprijs bedraagt 45 
euro per persoon. Hierbij zijn in-
begrepen: feestelijk aperitief, 
driegangen diner en kop koffie. 
Niet alle overige dranken. 
Ontvangst 18.30 uur. Zie voor 
meer informatie www.thaliathe-
ater.nl.

Sinterklaas in 
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord - Sinterklaas 
heeft vanuit Madrid laten weten 
dit jaar op zaterdag 22 novem-
ber naar Santpoort-Noord te ko-
men. Omstreeks 15.00 uur zal de 
Sint vertrekken van het land van 
de familie Scholz aan de Ensche-
delaan.
Maar, Sinterklaas heeft een pro-
bleem. Het boek waar alles in 
staat van de Santpoortse kin-
deren is zoek! Hij hoopt dat alle 
kinderen hem helpen zoeken.
En dit jaar mogen alle kinderen 
uit Santpoort hun schoen zet-
ten op woensdagmiddag 19 no-

vember bij Rap Keukens, Bosch 
Sport of bij de firma Korstanje. 
Het zou helemaal geweldig zijn 
als de kinderen daar een mooie 
tekening voor sinterklaas bij 
doen. Op vrijdag middag 21 no-
vember kunnen zij hun schoen 
weer ophalen met een verras-
sing erin.
En natuurlijk is er ook dit jaar 
weer de kleurplatenwedstrijd. 
Kleurplaten kunnen de kinderen 
halen bij de speelgoedwinkel In-
tertoys de Ballon, ze mogen daar 
ook weer ingeleverd worden tot 
uiterlijk vrijdag 21 november. 

Sinterklaas 
in Driehuis
Driehuis - Op uitnodiging van 
de Stichting Dorpsraad Drie-
huis zal Sint Nicolaas ook dit jaar 
weer naar Driehuis komen. 
Hij zal, vergezeld door een aan-
tal zwarte Pieten, op zaterdag 22 
november omstreeks 13.20 uur 
bij station Driehuis aankomen.

Vanaf het plein bij het station zal 
de Sint langs de onderstaande 
route, begeleid door muziek van 
Soli, per koets een rijtour door 
het fraaie dorp maken. 
Station Driehuis Zuid - Wolff en 
Dekenlaan - van Maerlantlaan - 
Nic. Beetslaan - Schaepmanlaan 
- rechtsaf - P.C. Hooftlaan - van 
der Vondellaan oversteken - P.C 
.Hooftlaan - linksaf - Marnixlaan 
- linksaf - Da Costalaan - van 
der Vondellaan oversteken - Da 
Costalaan - links af - Driehuizer-
kerkweg - rechtsaf - Feithlaan - 
Links af - Genestetlaan - Drie-
huizerkerkweg - linksaf - Nic. 
Beetslaan rechtsaf - Velserduin 
is eindpunt. Bij slecht weer zal 
een kortere route genomen wor-
den. 

Elke dag lokale televisie
Velsen - Vanaf deze week brengt 
Seaport TV elke dag tussen 17.00 
en 18.00 uur echte lokale televi-
sie. De ene dag kan men na het 
dagelijkse programma Wonen in 
Velsen over het actuele aanbod 
in huurwoningen om 17.00 uur 
kijken naar een aflevering van de 
talkshow Velsen Centraal, de an-
dere dag naar het magazine Vel-
senarij.
Daarnaast herhaalt Seaport de-
ze programma’s de ene dag ’s 
middags vanaf 13.00 uur en de 
andere dag in de vooravond om 
19.00 uur. Het aanbod wordt 
steeds voorafgegaan door Wo-
nen in Velsen.
Het gevarieerde magazine Velse-
narij staat in het teken van Over-
zee (Schots en Iers). Het presen-
tatieduo Bas en Carla ontvangt 
onder andere Maaike Tromp van 
de gelijknamige winkel uit Drie-
huis. Richard Blesgraaf organi-
seert tijdens een whisky proe-

verij en Raoul Meisma doet dat-
zelfde met zalm. De band Dock-
side speelt Ierse folkmuziek.
In Velsen Centraal zijn deze 
week de raadsleden Dicky Sinte-
nie (CDA), Kees Hindriks (PvdA) 
en Johan van Ikelen (Velsen Lo-
kaal) de gasten van Jac. Zuur-
bier. Teruggeblikt wordt op de 
laatste raadsvergadering. Voor-
al de tegenstelling tussen de ge-
meenteraad en het college over 
het wijkgericht werken in Velsen 
krijgt veel aandacht. Ook het uit-
stel van het Groot Helmduinpro-
ject in IJmuiden Zeewijk komt 
aan de orde. 
De programma’s worden de-
ze maand omlijst met de hoog-
tepunten van de marathonactie 
van de Velser Gemeenschap voor 
de slachtoffers van de tsunami 
in Galle, Sri Lanka. Vorige week 
vond er in het gemeentehuis een 
conferentie plaats over de ste-
denband tussen Velsen en Galle.

Sint en Piet 
Velserbroek - Toneelgroep De 
Veste onderhoud al lange tijd 
warme banden met Sinterklaas 
en zijn Pieten. Daarom kunnen 
zij wel iets regelen. Zij verzorgen 
met veel plezier een bezoek van 
de Goedheiligman en zijn Pieter-
knecht op huisbezoek op 29 en 
30 november en op 5,6 en 7 de-
cember. Om niet teveel reistijd 
te verliezen verzorgen zij alleen 
bezoeken in Velserbroek. Na re-
servering komt er iemand langs 
voor informatie. Bel voor inlich-
tingen en reserveringen de re-
gelpiet: 023-5365905.

Die Spaerne Ghesellen 
spelen ‘En nu naar bed’
Haarlem - Die Spaerne Ghesel-
len spelen op vrijdag 14, zater-
dag 15 en zondag 16 november 
in het Dorpscentrum te Spaarn-
dam ‘En nu naar bed’ van Annie 
M.G. Schmidt. De regie is in han-
den van Henk Paulusma.
Twee feeën staan aan de wieg 
van Frans. De goede fee wenst 
dat hij gelukkig zal worden en 
’n braaf lid van de maatschappij. 
De boze fee wenst hem onheil en 
totale mislukking toe. Zij bege-
leiden zijn leven in allerlei men-
selijke gedaantes, als lerares, 
als kassajuffrouw, als klant in ’n 
winkel, als psychiater, als tantes 
op ’n receptie. Hun gevecht gaat 
door, tot er verwarring komt: Wat 
is geluk? Wat is goed, wat is 
kwaad? De moraal is veranderd 
sinds Frans in de wieg lag.
De avondvoorstellingen begin-
nen om 20.00 uur, de matinee 
(zondag) om 14.00 uur.
Kaarten (à 10 euro) kunnen te-

lefonisch worden gereserveerd 
bij Joyce van Wijk, 023-5274734, 
op maandag- tot donderdag-
avond van 17.00 tot 20.00 uur. Of 
via www.diespaerneghesellen.nl 
of loek.aloysius.vanwijk@gmail.
com.

De repetities zijn nog in volle gang

Brand
Haarlem - De politie heeft een 
onderzoek ingesteld naar de 
oorzaak van een brand die zon-
dag heeft gewoed in een pand in 
de Wilhelminastraat. In het pand 
zijn meerdere huurappartemen-
ten gevestigd. Drie bewoners 
hebben een lichte rookvergifti-
ging opgelopen. Twee van hen 
zijn een nacht ter observatie op-
genomen. De bewoners zijn op-
gevangen op het politiebureau 
en ondergebracht in een hotel. 
Uit het ingestelde onderzoek is 
gebleken dat de brand is begon-
nen in het appartement van een 
40-jarige man. De man was sa-
men met een vriend in de kamer. 
Ze hadden gedronken en drugs 
gebruikt. Ze hadden kaarsjes 
gebrand en waren in slaap ge-
vallen. Toen ze wakker werden 
stond de kamer in brand. De ka-
mer is volledig uitgebrand. Het is 
daardoor niet duidelijk gewor-
den hoe de brand precies is be-
gonnen.

Vuurwerk
Haarlem - Na een anonieme 
melding vonden politieagenten 
op een zolder van een woning 
in Haarlem-Noord vorige week 
dinsdag een partij illegaal vuur-
werk. 

De partij bleek na onderzoek 
73,50 kg zwaar te zijn. Het bleek 
te zijn aangeschaft door een 20-
jarige Haarlemmer. 

Hij is daarvoor verhoord en er 
wordt proces-verbaal tegen hem 
opgemaakt.
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Felison Brass succesvol 
tijdens concertconcours
Regio - Felison Brass heeft zon-
dag 9 november met veel suc-
ces deelgenomen aan het con-
certconcours in het Zaantheater 
in Zaandam. Met een rapport-
cijfer van gemiddeld 8,5 toon-
de de jury veel waardering voor 
de gespeelde werken The Four 
Noble Truths van Philip Sparke 
en The Legend of the Cloak van 
Rob Goorhuis. De score geeft de 
band de mogelijkheid om in het 
vervolg in een hogere klasse uit 
te komen.
Felison Brass en dirigent Alexan-
der Zwaan betraden zondag-
morgen al om 10.00 uur het po-
dium voor een helaas matig be-

zette zaal. Dat weerhield ze er 
echter niet van om een resultaat 
neer te zetten dat door geen en-
kele andere deelnemer op deze 
ochtend kon worden benaderd. 
De vreugde na de bekendma-
king van de uitslag was dan ook 
zeer groot en werd op beschei-
den wijze gevierd. 
Bescheiden, omdat later deze 
maand nog een belangrijke af-
spraak in de agenda staat. Feli-
son Brass zal dan in Groningen 
meedoen met de Nederland-
se Brassband Kampioenschap-
pen en daar wil de band als het 
enigszins mogelijk is nog beter 
presteren.

Koorgroep bestaat 35 jaar
Santpoort-Noord - Op 23 no-
vember aanstaande viert de 
koorgroep haar 35-jarig bestaan 
om 10.30 uur in de parochiekerk 
OLV Altijddurende Bijstand (De 
Naaldkerk) met een feestelijke 
viering.
In november 1972 werd besloten 
tot oprichting van een ondersteu-
ningskoortje ter bevordering van 
de Nederlandse liederen. In au-
gustus 1973 blijkt uit notulen van 
de toenmalige liturgiegroep dat 
de koorgroep zal starten. Wan-
neer een eerste optreden plaats-
vond is niet meer geheel duide-
lijk. Zeker is dat de kerstviering 
in 1973 met de medewerking van 
de koorgroep heeft plaatsgevon-
den. Vooral pastoor Wust heeft 
veel bijgedragen aan de vorming 
van de koorgroep. 
Sedert april 1993 is Henk Bart-
ling aan de koorgroep verbon-
den. ,,Het was een moeilijke start 

met nog 13 leden. We hebben 
het met elkaar toch weer ge-
bracht tot momenteel 27 leden. 
Het is een geweldige groep: be-
zorgd en meelevend met elkaar. 
Ik ben dan ook bijzonder trots op 
deze groep’’, aldus Bartling. ,,Ze-
ker een tot tweemaal per maand 
werken wij mee aan een zon-
dagsviering, we staan ook klaar 
als er een beroep op ons gedaan 
wordt bij  bijzondere vieringen, 
uitvaarten en dergelijke. Maar 
ook de koorleden worden ouder, 
waardoor het koor kwetsbaar-
der wordt. Om te kunnen blij-
ven functioneren is het van het 
grootste belang dat er op korte 
termijn leden bijkomen.’’ Aspi-
rant leden zijn welkom voor in-
formatie en een nadere kennis-
making. Het koor repeteert op 
donderdagavond van 19.30 tot 
21.30 uur in de parochiezaal aan 
de Frans Netscherlaan.

De Formulierenbrigade Velsen helpt!

Sociaal culturele 
activiteiten aanvragen?
Velsen - Mensen met een in-
komen op het minimum kun-
nen in aanmerking komen voor 
een tegemoetkoming voor deel-
name aan Sociaal Culturele Ac-
tiviteiten. 
Daarbij kan bijvoorbeeld worden 
gedacht aan het lidmaatschap 
van een sportclub of een ande-
re vereniging. Ook voor een dag-
je uit, een bezoek aan een muse-
um, of het volgen van een cur-
sus kan een tegemoetkoming 
worden verkregen. Zoals te le-
zen was in het artikel ‘Kinderen 
doen mee’, stelt de gemeente ex-
tra geld beschikbaar voor deze 
tegemoetkoming. 
De gemaakte kosten moeten wel 
aangetoond kunnen worden met 

bonnetjes en/ of entreekaartjes. 
Mensen van 65 jaar of ouder 
hoeven de kosten niet aan te to-
nen. De Formulierenbrigade Vel-
sen kan kijken of iemand in aan-
merking komt voor deze tege-
moetkoming en helpen dit for-
mulier in te vullen. De Formulie-
renbrigade Velsen is gevestigd in 
Loket Velsen voor Wonen, Wel-
zijn en Zorg, gebouw ‘de Delta’, 
Rijnstraat 2 te IJmuiden.
Op werkdagen zijn zij bereikbaar 
tussen 09.00-17.00 uur op tele-
foonnummer 0255-533885 en 
via de e-mail: formulierenbriga-
develsen@madi-mk.nl. Bij men-
sen die graag hulp willen maar 
niet mobiel zijn komt de Formu-
lierenbrigade thuis.

Unicef campagne:
Schoon water voor elk kind
Regio - Unicef zet zich al jaren 
in voor kinderen. Voor hun recht 
op gezondheid, op onderwijs en 
nog veel meer.
Elk jaar is er ook een speciaal 
thema. Dit jaar wordt er actie ge-
voerd voor schoon water voor elk 
kind. Elke 20 seconden sterft een 
kind als gevolg van vuil drinkwa-
ter.
Mensen kunnen de kinderen 
helpen door ook dit jaar weer 
kaarten en cadeaus van Unicef 
te kopen. De vrijwilligers van het 
Regionaal Comité Unicef (RCU) 
Kennemerland staan op de vol-

gende data en plaatsen de Uni-
cef artikelen te verkopen.
Albert Heijn IJmuiden (Dudok-
plein). Start vrijdag 21 novem-
ber, elke vrijdag en zaterdag van 
10.00 tot 1600 uur. Dekamarkt 
Santpoort-Noord. Start woens-
dag 12 november, elke woens-
dag tot en met zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur. IKEA Haar-
lem. Zaterdag 15 en 29 novem-
ber, 13 en 20 december van 
11.00 tot 16.00 uur. Meer infor-
matie bij T. Rijke- Dijkstra 0255-
510677, of bij J. Brinkman-San-
ders 0255-516037

Nieuwe scheep-
vaartkalender
Regio - De jaarlijkse maritieme 
kalender van Willem H. Moojen 
is weer verschenen. Voor veel 
liefhebbers een vast gegeven  
om  op het verlanglijstje te zetten 
voor Sinterklaas of de kerst.  
De kalender voor 2009 is ditmaal 
geheel gevuld met de kustvaart.  
Allerlei typen schepen uit ver-
schillende landen komen voor-
bij,  Kruiplijners, tankers, koel-
schepen en vrachtschepen. Ge-
fotografeerd  op vele locaties in 
verschillende landen, maar ook 
in Beverwijk en IJmuiden.
De kalender toont elke maand 
een zeer grote afbeelding van 
een bepaald type coaster en een 
kleine foto van een ander type. 
Dit laat zien hoe het type coaster 
is veranderd de afgelopen jaren.  
De kwaliteit van de afgebeel-
de foto’s  is uitstekend te noe-
men.  Onder de 2 6 afgebeelde 
foto’s zijn onder andere de An-
drea, Dutch Faith, Vlieland, Silver 
en  Reefer Star.
Het formaat van de kalender is 
320 x 450 mm en gevouwen 320 
x 225 mm. Hij is te bestellen via 
de boekhandel of rechtstreeks 
bij de uitgever Lanasta via tele-
foonnummer 0591-618747 of via 
email: info@lanasta.com, 

Elke dag lokale televisie
Velsen - Vanaf deze week brengt 
Seaport TV elke dag tussen 17.00 
en 18.00 uur echte lokale televi-
sie. De ene dag kan men na het 
dagelijkse programma Wonen in 
Velsen over het actuele aanbod 
in huurwoningen om 17.00 uur 
kijken naar een aflevering van de 
talkshow Velsen Centraal, de an-
dere dag naar het magazine Vel-
senarij.
Daarnaast herhaalt Seaport de-
ze programma’s de ene dag ’s 
middags vanaf 13.00 uur en de 
andere dag in de vooravond om 
19.00 uur. Het aanbod wordt 
steeds voorafgegaan door Wo-
nen in Velsen.
Het gevarieerde magazine Velse-
narij staat in het teken van Over-
zee (Schots en Iers). Het presen-
tatieduo Bas en Carla ontvangt 
onder andere Maaike Tromp van 
de gelijknamige winkel uit Drie-
huis. Richard Blesgraaf organi-
seert tijdens een whisky proe-

verij en Raoul Meisma doet dat-
zelfde met zalm. De band Dock-
side speelt Ierse folkmuziek.
In Velsen Centraal zijn deze 
week de raadsleden Dicky Sinte-
nie (CDA), Kees Hindriks (PvdA) 
en Johan van Ikelen (Velsen Lo-
kaal) de gasten van Jac. Zuur-
bier. Teruggeblikt wordt op de 
laatste raadsvergadering. Voor-
al de tegenstelling tussen de ge-
meenteraad en het college over 
het wijkgericht werken in Velsen 
krijgt veel aandacht. Ook het uit-
stel van het Groot Helmduinpro-
ject in IJmuiden Zeewijk komt 
aan de orde. 
De programma’s worden de-
ze maand omlijst met de hoog-
tepunten van de marathonactie 
van de Velser Gemeenschap voor 
de slachtoffers van de tsunami 
in Galle, Sri Lanka. Vorige week 
vond er in het gemeentehuis een 
conferentie plaats over de ste-
denband tussen Velsen en Galle.

Sky Saxon & The Seeds
Haarlem - Sky Saxon & The 
Seeds zal misschien niet bij ie-
dereen een belletje doen rinke-
len, maar hun grootste hit Pu-
shin’ To Hard juist wel. Luister 
maar op de site van het Patro-
naat. Al sinds 1965 is deze band 
actief en ze hebben er nog lang 
geen genoeg van. Dat is zeker 
te merken aan de opvallende 
verschijning van frontman Sky 
Saxon. En wie van de zomer de 

radio ook maar even heeft aan-
gehad, heeft zeker The Madd 
voorbij horen komen. Hun hitje 
Je Suis Parti was met het mooie 
weer niet van de radio, de tv en 
uit je hoofd te slaan. En nee, dit 
is niet geen one-hit-wonder, de-
ze Rotterdamse gasten blijven 
nog wel even. Mooie dubbel 
dus, woensdag 19 november om 
20.30 uur in het Patronaat. Een 
kaartje kost 13 euro.

Glaucoom
Regio - Zaterdag 15 novem-
ber houdt de Nederlandse Ver-
eniging van Glaucoompatiën-
ten regio Amsterdam/Haarlem 
en de polikliniek oogheelkunde 
van het Spaarne Ziekenhuis een 
informatieochtend over de oog-
aandoening glaucoom. Mevrouw 
J.U. Breeveld, oogarts van het 
Spaarne Ziekenhuis, houdt  een 
lezing. Er zijn informatiekramen 
aanwezig waarin de polikliniek 
oogheelkunde zich presenteert. 
De bijeenkomst duurt van 9.30 
tot 12.30 uur. Plaats: kerkzaal en 
personeelsrestaurant van Spaar-
ne Ziekenhuis Hoofddorp. Aan 
deelname zijn geen kosten ver-
bonden. Voor nadere informatie 
en aanmelding (verplicht): Infor-
matiepunt Zorg Spaarnepoort, 
023-8908360 of via www.spaar-
nepoort.info of www.spaarnezie-
kenhuis.nl.

Gevaarlijk 
rijgedrag
Regio - Op de Ringweg viel dins-
dag een automobilist op door 
zijn gevaarlijke rijgedrag. Tijdens 
hevige regenval reed de 22-jari-
ge man  uit IJmuiden op doordat 
hij, met een snelheid van 80 km/
u erg kort op zijn  voorganger 
‘zat’. Hij werd staande gehouden 
en toen bleek dat hij geen  rijbe-
wijs had. Hij kreeg twee proces-
sen-verbaal: een voor het rijden 
zonder rijbewijs en een voor het 
gevaarlijke rijgedrag.
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Mantelzorgers zijn vooral mens

Verwendag voor mensen
Velsen – Mantelzorgers in Vel-
sen konden maandagochtend 
in het Thalia Theater alle stress 
eens flink van zich af trommelen. 
Dat was een leuke beginactiviteit 
van de Mantelzorgdag die werd 
georganiseerd door Tandem in 
samenwerking met Draagnet, 
Zorgbalans, MEE, GGZ Dijk en 
Duin en STG (Stichting Thuis-
zorg Gehandicapten).
Mantelzorgers zorgen voor een 
naaste. Niet alle mantelzorgers 
zijn wat ouder, want er zijn ook 
jongeren die meehelpen zorgen 
voor een broertje, ouder of oma. 
De zorg voor een gezinslid, part-
ner of buurtgenoot is voor veel 
mantelzorgers vaak vanzelfspre-
kend. ,,Je doet het omdat het je 
moeder, kind of naaste is,’’ zei 
een van de sprekers in het mid-
dagprogramma treffend. De term 
‘mantelzorgers’ werd niet door 
iedereen gewaardeerd. ,,We zijn 
in de eerste plaats moeder of 
kind van degene die we verzor-
gen. We zijn gewoon mens.’’ En 
dus was deze verwendag voor 

mensen.
Toch wil men met de term man-
telzorg juist aangeven dat de lief-
de en zorg die we voor een naas-
te hebben als een warme man-
tel kan worden gezien. Zoals die 
van Sint Maarten, om in de tijd-
geest te blijven.
Organisaties en de gemeen-
te zien steeds meer het belang 
van mantelzorgers en willen dan 
ook maatregelen treffen om de-
ze mensen te kunnen bereiken 
en waar nodig te steunen. Door 
hun bescheidenheid en de van-
zelfsprekendheid waarmee man-
telzorgers bezig zijn, is het niet 
altijd makkelijk deze mensen 
te bereiken. Daarom heeft de 
WMO-Raad in Velsen een voor-
stel gedaan om de hulp die man-
telzorgers geven ook te indice-
ren. Op die manier kun je een 
benadering doen van hoeveel 
uur en welke hulp voor iemand 
nodig is en kan er makkelijker 
vervangende hulp worden inge-
roepen als dat nodig is. Bijvoor-
beeld omdat een mantelzorger 

ook wel eens op vakantie wil.
Wethouder Margo Bokking had 
zelf ook een mantelzorgdagje, zij 
bezocht in de ochtend een gezin, 
waarvan de man zowel zijn vrouw 
als zijn schoonmoeder verzorgde. 
Zo kon zij zelf zien hoe zwaar de 
taak van zo’n mantelzorger kan 
zijn. De bloemen die zij ’s mid-
dags op de Mantelzorgdag ont-
ving gaf zij direct weg aan een 
van de mantelzorgers, Gerda, die 
zij eerder had gesproken.
Mantelzorgers hebben niet al-
leen te maken met degene die zij 
helpen of verzorgen, maar vaak 
ook met instanties. Het onbegrip 
waar zij regelmatig mee te ma-
ken krijgen, kan zeer frustrerend 
zijn. Het Heijbloktheater gaf daar 
op ludieke en soms ontroerende 
wijze vorm aan. De mantelzorg-
dag in het Thalia Theater was in-
formatief, leerzaam, ontroerend 
en ontspannend en was een 
welverdiend uitje voor de be-
trokken ‘mensen’ die bij vertrek 
nog een tas vol spulletjes mee-
kregen. (Karin Dekkers)

Wethouder Bokking geeft haar eigen bloementje aan mantelzorger Gerda

Een kroegentocht
op vrijdagmiddag
IJmuiden - Met ruim 20 mensen 
zijn raadsleden, ambtenaren en 
de portefeuillehouder afgelopen 
vrijdagmiddag op stap geweest 
in de Kennemerlaan om met de 
mensen te praten over het sa-
menleven met de horeca.
Het werd een levendige discus-
sie waar steeds meer mensen en 
ondernemers zich bij aansloten.
In Eetcafé Dinges werden de er-
varingen van de bewoners ge-
wisseld. Hier werd duidelijk dat 
er niet overal in de straat spra-
ke is van dezelfde overlast. Men-
sen beleven het allemaal anders. 
Ook werd door verschillende be-
woners met lof gesproken over 
het contact tussen ondernemers 
en bewoners.
Ter sprake kwam het vertrek van 
restaurant Il Faro en de komst 
van eetcafé Toedeloe. Sommige 
bewoners vrezen meer overlast, 
omdat voor een café andere re-
gels van toepassing zijn. Op de 
vraag van een bewoonster of een 
eetcafé tot de ‘zwaardere’ hore-
ca gerekend wordt, waardoor het 
convenant zou worden geschon-
den kon door een gemeentelijke 
ambtenaar een heldere toelich-
ting worden gegeven. In het con-
venant worden afspraken over 
sluitingstijden en overlastbeper-
kende maatregelen en derge-
lijk vastgelegd. De inhoud van 
het convenant is nog altijd gel-
dig, maar vanwege de wens om 
te komen tot vereenvoudiging 
van de regelgeving zal het col-
lege de raad voorstellen het con-

venant te vervangen door alge-
mene –voor iedereen geldende 
-  beleidsregels op basis van de-
zelfde afspraken.  In het bestem-
mingsplan is de bestemming van 
het soort horecazaak geregeld. 
In de praktijk voor de Kennemer-
laan betekent dit dat een restau-
rant vervangen kan worden door 
een eetcafé en andersom. 
Over één ding was men het eens: 
het gedrag op straat van de ho-
recabezoekers levert de mees-
te ergernis op. Er is sprake van 
grote en kleine vernielingen, van 
wildplassen, van te hard rijden 
met auto’s, van fietsers op de 
stoep, van schreeuwen, van drin-
ken op straat en –vooral in de-
cember- het ongeoorloofd afste-
ken van vuurwerk.
In Rico’s werd verder gediscus-
sieerd over mogelijke oplossin-
gen om de overlast op straat te-
gen te gaan. Voor zowel onder-
nemers als voor bewoners ligt 
het buiten hun directe en indivi-
duele macht om daar tegen op 
te treden, het gaat tenslotte om 
de openbare ruimte. De krach-
ten zullen hier gebundeld moe-
ten worden. Verschillende mo-
gelijkheden daarvoor passeer-
den de revue: van cameratoe-
zicht tot gesubsidieerde hand-
havers van horeca en bewoners 
samen tot het uitplaatsen van de 
horeca naar een ander gedeel-
te van de gemeente. Het ‘hand-
haven op straat’ is in ieder geval 
een thema waar de raadsleden 
mee aan de slag kunnen.

Samenwerken aan 
veilig ondernemen
Velserbroek - Het winkelcen-
trum Velserbroek krijgt op 12 no-
vember een eerste ster voor vei-
ligheid.
De ondernemers in Velserbroek, 
de politie, gemeente, brandweer 
en een vertegenwoordiging van 
de bewoners, hebben -bege-
leid door een adviseur van het 
Hoofdbedrijfschap Detailhandel- 
samengewerkt aan de veiligheid 
van het winkelcentrum.
Op 12 november wordt de sa-
menwerking vastgelegd in een 
convenant en daarmee krijgt het 

winkelcentrum een eerste ster 
van het Keurmerk Veilig Onder-
nemen voor Winkelcentra.
Het Keurmerk Veilig Onderne-
men voor winkelcentra is lande-
lijk ontwikkeld. Aan de hand van 
een standaardtraject werken ver-
antwoordelijke partijen samen 
om de veiligheid in winkelcen-
tra te optimaliseren. In een veilig 
winkelcentrum is het voor klan-
ten prettig en veilig winkelen.
Reeds geruime tijd werken de 
partners met inachtneming van 
hun eigen verantwoordelijkheid 

samen om de veiligheid voor de 
klanten van het winkelcentrum 
en de ondernemers te optimali-
seren. Door deze samenwerking 
zijn de verantwoordelijkheden 
van de partijen nog eens op een 
rijtje gezet. Als hulpmiddel voor 
deze samenwerking zijn de knel-
punten geïnventariseerd aan de 
hand van een schouw. Ook zijn 
de klanten van het winkelcen-
trum gehoord via een enquête. 
Hun mening over het winkelcen-
trum is belangrijk. De informa-
tie die daarbij beschikbaar is ge-
komen is gebruikt om samen te 
werken aan de veiligheid.
De partijen zullen regelmatig bij 
elkaar blijven komen en geza-
menlijk veiligheidthema’s aan-
pakken.
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Bel gratis voor een offerte 0800 - 583 25 69

Showroom IJmuiden
Loggerstraat 100

www.kufa.nl
kunststof kozijnen - schuifpuien - gevelbekleding - dakkapellen

Fietsverlichting
Haarlem - Politieagenten heb-
ben donderdag op de Jansweg 
tussen 07.00 en 07.45 uur een  
controle gehouden, speciaal ge-
richt op de verlichting van fiet-
sen. 
In totaal werden 19 bekeurin-
gen uitgeschreven aan fietsers, 
die geen verlichting hadden. Een 
fietser kreeg bovendien nog een 
boete omdat hij geen ID-kaart 
kon laten zien.

‘Het water, de vergeten 
weg en kraamkamer’
Regio - Het waterschap Rijnland 
maakt deel uit van de Randstad. 
Het Rijk en de lagere overheden 
beslissen over projecten voor 
woningbouw, infrastructuur, 
werkgelegenheid en natuur in 
dit gebied. Ook het waterschap 
Rijnland zal, in overleg met Ge-
meenten, Provincies en het Rijk, 
beslissingen moeten nemen.
De potentie van het vele water in 
Rijnland wordt al jarenlang on-
derschat als drager van econo-
mische ontwikkelingen. Zo krij-
gen de te herstructureren ha-
vens, waterwegen en oude in-
dustriële complexen langs on-
ze wateren niet die bestuurlijke 
aandacht die ze zouden moeten 
krijgen. Al die verschillende
complexen versterken de vari-
atie van wonen en werken, mét 
de extra dimensie die het water 
daaraan geeft. Dáár ligt de uit-
daging voor Rijnland om hier, in 
overleg met het openbaar be-
stuur, de komende jaren aan-
dacht aan te besteden. Temeer 
daar de Randstad voor jonge 
mensen zeer geliefd is als woon-
gebied, niet in de laatste plaats 
omdat het aanbod van banen 
groot en gevarieerd is.

Met de beoogde groei van de 
transporten over water, de ha-
venfaciliteiten en de kansen die 
er liggen om waterwegen en ha-
vens beter te benutten, zijn sinds 
de aanleg van het Amsterdam-
Rijn-Kanaal de mogelijkheden 
voor de kustvaart en de binnen-
vaart toegenomen en ligt hier de 
kans voor Rijnland daar aanslui-
ting op te vinden. 
Door de drukte en de files op de 
wegen, gaat het goederenver-
voer echt knellen en ontstaan 
nieuwe initiatieven om industri-
ele producten (non-food) over 
water te vervoeren. We benut-
ten echter nog maar een fractie 
van de capaciteit van onze wate-
ren. Hier liggen dan ook nog ge-
weldig veel mogelijkheden. Het 
vraagt van industrie, vervoerders 
en ook de scheppers en beheer-
ders van onze waterinfrastruc-
tuur een creatieve instelling en 
overleg.
Ook in het personenvervoer kan 
het water, als openbaarvervoers-
weg, eveneens nog veel meer 
betekenen. De Fast Flying Fer-
ry tussen IJmuiden en Amster-
dam vervoert ruim duizend pas-
sagiers per dag en kent een jaar-

lijkse groei. Maar daarmee wordt 
de ongekende vervoerscapaci-
teit van de vele waterwegen nog 
maar nauwelijks benut. Terwijl 
juist hier tal van mogelijkheden 
voorhanden zijn, om comforta-
bel personenvervoer over water 
te koppelen aan weg- en spoor-
verbindingen. De kansen om de 
kust, Katwijk, Noordwijk, IJmui-
den en de steden, Leiden, Am-
sterdam, Almere, Utrecht, Zoe-
termeer en Rotterdam over wa-
ter te bereiken en met elkaar te 
verbinden, moeten verder wor-
den onderzocht en zo mogelijk 
uitgewerkt.
Tel daar nog eens bij op, dat het 
water een geweldige kraamka-
mer en voedingsbodem is voor 
vissen en waterplanten. Op dit 
terrein dient zich zelfs een be-
langrijke nieuwe bedrijfstak aan, 
aquacultuur en mariene produc-
tie. 
Niet voor niets wordt de aqua-
cultuur en viskweek in potentie 
net zo belangrijk als de bloem-
bollen- en bloementeelt. Zeker 
als er combinaties van vis- en 
bloementeelt worden gevonden. 
Nederland geeft water de ruim-
te, dan moeten we deze ruimte 
ook benutten. Kortom, het is de 
hoogste tijd dat we alle realisti-
sche wateruitdagingen een kans 
geven! (zie advertentie elders in 
deze krant).
Floor Bal

Met DFDS Seaways naar 
Engelse Premier League
IJmuiden - DFDS Seaways or-
ganiseert dit seizoen 2008-2009 
weer voetbalreizen naar de En-
gelse Premier League. De cruise-
ferrymaatschappij, die dagelijks 
vaart tussen IJmuiden en Ne-
wcastle, heeft net als vorig jaar 
voor veel thuiswedstrijden van 
de gerenommeerde clubs Ne-
wcastle United, Middlesbrough 
en Sunderland tickets beschik-
baar. De arrangementen bieden 
dé kans om live te genieten van 
Engelse topduels en de vele Ne-
derlandse vedettes die in de Pre-
mier League actief zijn. Maar ook 
de sfeer in St. James Park (New-
castle United), het Riverside Sta-
dium (Middlesbrough) en het 
Stadium of Light (Sunderland) 
maken een wedstrijd tot een 
ware belevenis. De voetbalrei-
zen zijn te boeken vanaf 118,00 
per persoon, inclusief de reis per 
luxe cruiseferry naar Newcastle 
en een ticket voor de wedstrijd 
naar keuze. 

De Nederlandse inbreng in de 
Engelse competitie is groot. Bij de 
regerend landskampioen, Man-
chester United, staat Edwin van 
de Sar in het doel. Verder spe-
len Tim Krul (Newcastle United), 
Marvin Emnes (Middlesbrough), 
Dirk Kuyt en Ryan Babel (beiden 
spelend voor Liverpool), Robin 
van Persie (Arsenal), André Ooij-
er en Maceo Rigters (Blackburn 
Rovers) en Wilfred Bouma (As-
ton Villa) in de Premier League. 
DFDS Seaways heeft kaarten 
voor de thuiswedstrijden van Ne-
wcastle United, Middlesbrough 
en Sunderland, inclusief de top-
duels tegen Liverpool, Arsenal en 
Manchester United. Het comple-
te speelschema is terug te vin-
den op de website dfds.nl/voet-
bal. Alle voetbalreizen vertrek-
ken één dag voor de wedstrijd-
datum. Meer informatie over de 
voetbalreizen op dfds.nl/voetbal. 
Voor reserveringen bellen klan-
ten met 0255-546666. 

Cruiseferrymaatschappij DFDS Seaways heeft voor veel thuiswedstrij-
den van de gerenommeerde voetbalclubs Newcastle United, Middles-
brough en Sunderland tickets beschikbaar

Postzegelveiling
IJmuiden - Op maandag 17 no-
vember organiseert de postzegel
vereniging IJmuiden haar half-
jaarlijkse grote veiling. Vanaf 
19.00 uur is er gelegenheid om 
de circa 140 kavels te bekijken, 
die om circa 20.00 uur onder de 
hamer gaan. 
Een veilinglijst ontvangen? Stuur 
een mailtje naar h.c.denduijn@
orange.nl. De veiling wordt ge-
houden in de zaal van de Adel-
bertuskerk, Sparrenstraat 46 in 
IJmuiden. 
De koffie staat klaar. Inlich-
tingen, telefoon 0255-516574 
(‘s’avonds).

Gemeente Heemskerk 
MKB vriendelijkst
Regio - De vier gemeenten uit 
de IJmond: Heemskerk, Bever-
wijk, Uitgeest en Velsen scoren 
provinciaal niet best bij de ver-
kiezing van ‘MKB vriendelijkste 
gemeente in Noord-Holland van 
2008’. 
Dat blijkt uit een grootschalig on-
derzoek van MKB-Nederland in 
samenwerking met het ministe-
rie van economische zaken (EZ) 
en de Kamers van Koophandel, 
waarin alle 443 Nederlandse ge-
meenten op hun ondernemers-
klimaat zijn doorgelicht.
Van de in totaal 61 Noord-Hol-
landse gemeenten is de ge-
meente Koggenland gekozen 
tot MKB vriendelijkste gemeen-
te uit de provincie en ook lande-
lijk mocht deze gemeente de eer 
opstrijken als de nummer 1. 
EZ-staatssecretaris Frank 
Heemskerk maakte de winnende 
gemeente maandagavond be-

kend tijdens het jaarcongres van 
MKB-Nederland in Den Haag. 
De ranglijst van de IJmond ge-
meenten en de positie waar de 
vier gemeenten in de provincie 
Noord-Holland op zijn uitgeko-
men is als volgt:
Heemskerk eindigde als eerste, 
op de provinciale lijst staat deze 
gemeente op nummer 17. Bever-
wijk volgt als tweede en staat bij 
de provincie op nummer 42. Vel-
sen, de derde IJmondgemeente 
volgt vlak daarna op de provin-
ciale lijst op nummer 43 en Uit-
geest eindigt als vierde en staat 
bij de provincie op nummer 54.

Heemskerk mag zich in de pro-
vinciale lijst met de 17e plaats 
dus de best presterende ge-
meente in de IJmond noemen 
als het gaat om haar dienstver-
lening richting het midden- en 
kleinbedrijf. 

De drie andere gemeenten staan 
niet eens in de top 40.
,,Om dit te verbeteren zouden de 
IJmond gemeenten de door ons 
aangedragen top-12 merkbare 
maatregelen 1-op-1 over kun-
nen nemen zodat de onderne-
mers direct een afname merken 
in de lasten- en regeldruk”, aldus 
regiomanager Fabian Nagtzaam.  

Expositie van cursisten
IJmuiden – In Wijksteunpunt 
Zeewijk is tot 6 januari 2009 
een expositie te zien van cur-
sisten aquarelleren van Kleur-
rijk onder leiding van Henk 
Dekkers(voorheen Fia Witte). Er 
worden ongeveer 20 aquarellen 
getoond in 
verschillende stijlen van de cur-

sisten. Zij willen graag laten zien 
dat verschillende onderwerpen 
toch een eenheid kunnen vor-
men en zo voor een boeiende ex-
positie zorgen.
Deze expositie is bedoeld om an-
deren te laten genieten van de 
hobby die men met deze exposi-
tie graag toont.
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Overtuigende winst 
voor gezusters Schouten
IJmuiden - Met sterk positie-
spel behaalde Jacqeline Schou-
ten winst op Kees van Nie. Mede 
daardoor verstevigde zij de top-
positie die ze inneemt in de on-
derlinge competitie. Gezien het 
vertoonde spel vormt zij een be-
dreiging voor Jesse Bos. Zus Ni-
cole boekte overtuigende winst 
op Jan Maarten Koorn. Vooral de 
wijze waarop de winst tot stand 
kwam maakte diepe indruk. 
Piet Kok speelde een agressie-
ve opening tegen de dit seizoen 
nog ongeslagen Harrie van der 
Vossen. Na een gedegen afspel 
verzekerde Van der Vossen zich 
van de winst. 
Met Leo Binkhorst in vorm is 
het uitermate lastig winnen, zo 
moest Martin van Dijk ervaren 
na een remise. Het spel van Jan 
Apeldoorn was te passief waar-
door Cees Pippel steeds meer 
voordeel kon behalen. Hoewel 
Apeldoorn verzet bood slaagde 
hij er niet in een nederlaag af te 
wenden. Conall Sleutel trad aan 
tegen Cees van der Vlis. Er ont-
stond een boeiend gevecht. Tot 
een beslissing kwam het niet en 
na vier uur spelen werd de vre-
de getekend. Vince van der Wie-

le en Rick Hartman bonden de 
strijd aan met Willem Winter. 
Hoewel ze lange tijd goed stand 
hielden was voor beide jeugd-
talenten een nederlaag onont-
koombaar. Ook Dan van der 
Wiele en Berrie Bottelier konden 
het niet bolwerken tegen Jesse 
Bos. Tegen de jeugdtrainer wa-
ren ze beiden kansloos. Het tref-
fen van de avond ging tussen 
Koos de Vries en Cees van der 
Steen. Lange tijd zag het er naar 
uit dat De Vries aanspraak kon 
maken op de winst. Maar juist 
dan is Van der Steen gevaarlijk. 
In het vergevorderde middenspel 
overzag De Vries een finesse en 
werd onmiddellijk geconfron-
teerd met een nadelige stand. 
Van der Steen won het eindspel 
vervolgens fraai.

Geldxpert Santpoort 
trotse sponsor VSV MB1
IJmuiden - Vorige week zaterdag hebben de speelsters van VSV 
MB1 trainingspakken ontvangen uit handen van Arie de Vries van 
Geldxpert Santpoort. Dit dames team, onder leiding van Marcel 
Goldhorn en trainer Donny van de Berg, presteren momenteel goed 
in de competitie. ,,Graag verbind ik daarom de naam van Geldxpert 
Santpoort aan dit enthousiaste team. De dames zien er mogelijk nog 
mooier uit in hun nieuwe outfit”, grapt Arie de Vries nadat de team-
foto op het sportcomplex de Hofgeest is genomen. GeldXpert Sant-
poort heeft onlangs het Keurmerk Financiële Dienstverlening verkre-
gen. In Santpoort is GeldXpert het enige kantoor met dit keurmerk. 
Dames heel veel succes in de competitie.

Eerste winst 
voor IJmuiden
IJmuiden - Na éénderde com-
petitie kon dan eindelijk de eer-
ste seizoenzege worden bijge-
schreven. 
Met de komst van Purmerend  
naar IJmuiden deed zich de the-
oretische kans voor dat op 8 no-
vember IJmuiden drie punten rij-
ker de mat weer zou gaan ver-
laten en gelukkig  liep het uit-
eindelijk ook zo. Anders was het 
sportieve leed bijna niet meer te 
overzien.
Dat Purmerend over harde wer-
kers beschikte was al tot Schoo-
nenberg doorgedrongen maar 
dat daarbij welk vleugje techniek 
dan ook ontbrak werd pas deze 
middag tentoongesteld. Tijdens 
het eerste half uur was het Pur-
merend dat zich aanvallend het 
gevaarlijkst toonde maar twee-
maal werd in de afwerking vol-
ledig gefaald en de derde keer 
kopte Stefan van de Oever de bal 
het veld weer in. In de 35e mi-
nuut keerde het tij. 
De jonge spits Danny de Vendt 
stond aan de basis van die om-
mekeer want  zijn voorzet be-
landde precies op het voorhoofd 
van Patrick Castricum, 1-0. IJmui-
dens linker verdediger had in de 
42e minuut geen schijn van kans 
bij de snelle Purmerend rechter-
spits en zijn strakke voorzet be-
tekende 1-1. 
Op slag van rust was het op-
nieuw Danny de Vendt die aan 
de basis stond van een belang-
rijke goal en deze keer gaf hij 
Marc van Urk de kans om af te 
ronden, 2-1. 
Ook na de thee bleef IJmuiden 
volledig de toon zetten en dat 
alleen Patrick Castricum ( 3-1 ) 
en Danny de Vendt ( 4-1) succes 
hadden was lang niet in overeen-
stemming het aantal kansen. Zo 
zagen de toeschouwers  Dennis 
Binckhorst en Marc van Urk van 
dichtbij volledig falen.  

Nieuwe jassen voor 
Strawberries C2
Driehuis - Keurslager van Haas-
ter uit Velserbroek sponsorde 
de nieuwe regenjassen voor het 
team C2 van Strawberries. In dit 
team speelt ook zoon Bas.  De 
foto is gemaakt in de slagerij. 
Het is een hecht team geworden, 
ze spelen pas vanaf september 
met elkaar en er zijn er een paar 

die nog niet zo lang op hockey 
zitten.  Coach Bert de Niet is echt 
een supercoach. Het eerste deel 
van de competitie hebben ze met 
een eerste plaats afgesloten en 
nu staan ze ongeslagen boven-
aan. Op de foto staat trouwens 
niet de coach, maar de voorzitter 
van Strawberries, Bas Wessels.

SC Santpoort 2 veegt 
Purmerend 4 7,5 – 0,5
Velserbroek - Opnieuw een 
fantastische overwinning, nu 
van Santpoort 2. Was het eerst 
Santpoort 1 die KC4 en HWP 2 
over de knie legde 7-1 en 6-2 
en Santpoort 3 die Lasker 1 af-
droogde met 6,5 – 1,5, was het 
nu de beurt aan Santpoort 2. 
Santpoort 2 begon met een 1-0 
voorsprong. Henk Swier had zijn 
partij vooruit gespeeld in Purme-
rend en keurig gewonnen, dat 
was voor het hele team al een 
lekkere opsteker. Wim Grave-
maker haalde afgelopen vrijdag 
in het Polderhuis in Velserbroek 
na een blunder snel het twee-
de punt binnen. Gijsbert de Bock 
dacht bij een 2-0 kan ik wel re-
mise geven, deze werd aange-
nomen en achteraf had Gijbert 
spijt, het bleek de enige remi-
se van de avond. Naverone van 
der Star zat gelukkig weer ach-
ter het bord en zag zijn konings-
aanval met een mooi loperoffer 

bekroond met een niet meer te 
dekken mat of dame, verlies 3,5-
0,5. Zijn broer Jeronimo van der 
Star opende met de Oere oetang 
opening en stond inmiddels een 
vol stuk voor. Hij wikkelde snel 
af naar een gewonnen eindspel 
4,5-0,5. De wedstrijd was al ge-
wonnen, Rob de Roode voeg-
de nog een puntje bij het totaal, 
een niet te dekken mat beteken-
de 5,5-0,5.
Er waren nog twee partijen te 
gaan, invaller Wim Dijkman voor 
Kevin Dekkers deed het goed en 
bracht zijn tegenstander in ver-
warring door te vertellen dat hij 
zijn paard zou verliezen, waarop 
zijn tegenstander in een minde-
re stelling maar gelijk maar op-
gaf. Wim had alleen niet gezegd 
wanneer. Nathalie van der Lende 
stond in het begin minder, mis-
schien wel verloren maar wist op 
een magistrale wijze alsnog de 
winst naar haar toe te trekken.

Jan Barens wint IJZZV wedstrijd
IJmuiden - Bij een stevige zuid-
wester bries wist Jan 48 vissen 
op de kant te brengen met een 
totale lengte van 1190 cm. Twee-
de werd Willem Siebers met 37 
vissen met een totale lengte van 
957 cm. Richard Terlouw werd 
derde met 37 vissen met een to-
tale lengte van 925 cm. Bij de 
koppels werden Ben Vreeneg-
oor en Wout van Beijeren eer-
ste met 64 vissen met een tota-
le lengte van 1528 cm. Tweede 
werden Henk Deutekom en Jaap 
Kossen met 50 vissen met een 
totale lengte van 1210 cm. Fons 

Gijtenbeek en Maarten Hollan-
der werden derde met  43 vissen 
met een totale lengte van 1076 
cm. Bijzonder was dat er een 
aantal zeer grote spieringen ge-
vangen zijn tot wel 25 cm. Ber-
tus Andriessen wist de langste 
vis te vangen een bot van 43 cm. 
De gevangen vissoorten zijn: bot, 
gul, meun, schar, wijting en spie-
ring. Na de wedstrijd was het 
gezellig in paviljoen-restaurant ’t 
Vlaggenschip waar een tombola 
werd verzorgd door Bas en Vin-
cent. Bas Hollander verzorgde 
tevens de prijsuitreiking.

Uitslag Piet 
Schoone toernooi
Santpoort-Noord - Op de laat-
ste speeldag van het zestiende 
Piet Schoone toernooi vielen pas 
de beslissingen zowel voor de 
eerste en de laatste plaats. Na 
een spannende onderlinge strijd 
won Terras B van Terras A, maar 
de eerste plaats was voor Ter-
ras A. De Watertoren werd der-
de. De onderste plaats was voor 
de kampioen van verleden jaar, 
Watervliet, die de rode lantaarn 
in ontvangst mocht nemen.
Op een druk bezochte feest-
avond werden de prijzen door 
voorzitter Theo Heeremans uit-
gereikt. Wedstrijdleider Gerard 
Kimman vertelde dat er vier keer 
een hoogste serie van 23 was 
gemaakt, en 21751 Caromboles 
in 17498 beurten met een ge-
middelde van 1.24. 
B.C. Het Terras bedankt al zijn 
sponsors en op naar het zeven-
tiende Piet Schoone toernooi.

Te diep in het 
glaasje gekeken
Velserbroek - Op de Roosen-
steinweg bleek maandag een 
46-jarige  man uit Beverwijk als 
bestuurder van een auto te diep 
in het glas te hebben gekeken. 
Hij viel de surveillerende po-

litieagenten op doordat hij op 
een haar na een stilstaande au-
to miste.
Hij moest blazen en toen bleek 
hoeveel de man  had gedronken: 
2,08 promille. De man kon geen 
rijbewijs tonen.
Zijn auto werd  in beslaggeno-
men. De politie maakt proces-
verbaal op.



pagina 34 13 november 2008

Nog veel schoonheidsfoutjes 
bij de jeugd van Kijk Uit
IJmuiden - Bij het jeugdschaak 
is een van de moeilijkste za-
ken om de concentratie volle-
dig op het bord te richten. Dat 
bleek ook in deze twaalfde ron-
de van dit seizoen. Wim Dijkman 
toch een ervaren schaker, liep al 
in de opening pardoes mat te-
gen Marco Wellinga. Terwijl in 
de partij tussen Menno Jaspers 
en Thomas Otte het er wel heel 
curieus aan toe ging. Na enke-

le zetten verspeelde Menno zijn 
dame en luttele zetten later deed 
Thomas hem na. Daarna vond 
Menno het welletjes en pak-
te het initiatief en trok de winst 
naar zich toe. Koen van de Vel-
de in diep gepeins verzonken te-
gen Mark Scholten, suste Mark 
in slaap. Een zetverwisseling van 
Mark betekende dat hij mat liep.
De dames op de vereniging kwa-
men bijna allemaal weer in de 

overuren. Het bontst maakte Gi-
zem Erdogan het. In een gewon-
nen stelling tegen Daphne Ouds-
hoorn kon ze maar geen plan 
vinden en de partij werd na de 
vijftig zettenregel te hebben toe-
gepast remise gegeven. Kim van 
Loon en Lara von Wintersdorff 
hielden elkaar lang in evenwicht, 
tot het moment dat Kim de dame 
van Lara won. Daarna herpakte 
Lara zich door knap mat te ge-
ven, met toren en loper beslis-
te zij het duel. Anne Dijkman en 
Cory van Bellen besloten al vrij 
vroeg in de partij tot remise.
Barry Broek sloop de top tien 
weer in door een overwinning op 
Ben Eppink. Ingmar Visser won 
van Tom Noordzij en Erin Lucas-
sen rafelde geduldig de verdedi-
ging van Thomas Lichtendaal uit 
elkaar. Boy Wu verslikte zich in 
Armando Noordzij. In gelijkop-
gaande strijd was Armando iets 
eerder bij de vijandelijke koning.
Job Elsendoorn benutte zijn ma-
teriële overwicht ten volle tegen 
Bart Post. Tussen Max Doorn-
bosch en Jelle Koolen was een 
gelijkopgaande strijd gaande, 
waar Max iets betere kansen 
kreeg.
En uiteindelijk er ook een van 
benutte. En Bram Zwanenburg 
steeg weer wat plaatsjes op de 
ranglijst door zijn partij tegen 
Djemie Groot in winst om te zet-
ten. Meer informatie op www.
schaakclubkijkuit.nl.

VSV F2 een team met kwaliteit
IJmuiden - Afgelopen zaterdag heeft VSV F2 van sponsors E. van 
der Meer Schilder- & Onderhoudsbedrijf en Richard van Rixel Tim-
mer- , Montage- en Onderhoudsbedrijf nieuwe trainingspakken en 
tassen ontvangen. Op de foto staan de spelers samen met trainer Jo-
nathan Galenkamp en de twee sponsoren.   

Eerste competitie wedstrijd 
Watervrienden IJmuiden
IJmuiden - Afgelopen zondag 
ging Watervrienden IJmuiden 
per bus naar Helmond voor de 
eerste competitie wedstrijd van 
dit seizoen. In Helmond moest 
WVIJ het opnemen tegen vijf an-
dere zwemverenigingen. Omdat 
WVIJ vorig jaar kampioen is ge-
worden, zijn ze dit jaar gepromo-
veerd naar de tweede klasse. 
De prestaties van met name Eind-
hoven, Helmond en Apeldoorn 
waren zeer goed, maar deson-
danks wist WVIJ de vierde plek 
te behalen met slechts twaalf 
punten achterstand op nummer 
drie. De zwemmers van WVIJ le-
verden goede prestaties; velen 
hebben een persoonlijk record 
gezwommen. Met name Mark 
Barg en Ben Zentveldt sprongen 
er boven uit. Anton Melentjev 

heeft goed zijn best gedaan. Hij 
moest onverwacht op zijn eer-
ste wedstrijd invallen de 200 me-
ter rugcrawl zwemmen. Ook Ben 
Tieman heeft goed laten zien wat 
hij in huis heeft. Voor hem was 
dit ook zijn eerste wedstrijd. 
Helaas waren de goede pres-
taties niet genoeg om de vier-
de plaats te behouden, na de 25 
strafpunten wegens een admini-
stratieve fout. De zwemmers van 
WVIJ zijn hierdoor wel extra ge-
motiveerd om bij de volgende 
wedstrijd, thuis in de Heerendui-
nen, extra goed hun best te doen 
om de achterstand weer in te ha-
len. 
De uitslagen en foto’s van de 
wedstrijd zijn binnenkort te be-
kijken op www.watervriende-
nijmuiden.nl

Uitslag Piet 
Schoone toernooi
Santpoort-Noord - Op de laat-
ste speeldag van het zestien-
de Piet Schoone toernooi vielen 
pas de beslissingen zowel voor 
de eerste en de laatste plaats. 
Na een spannende onderlin-
ge strijd won Terras B van Ter-
ras A, maar de eerste plaats was 
voor Terras A. De Watertoren 
werd derde. De onderste plaats 
was voor de kampioen van ver-
leden jaar, Watervliet, die de ro-
de lantaarn in ontvangst mocht 
nemen. Op een druk bezoch-
te feestavond werden de prij-
zen door voorzitter Theo Heere-
mans uitgereikt. Wedstrijdleider 
Gerard Kimman vertelde dat er 
vier keer een hoogste serie van 
23 was gemaakt, en 21751 Ca-
romboles in 17498 beurten met 
een gemiddelde van 1.24. B.C. 
Het Terras bedankt al zijn spon-
sors en op naar het zeventiende 
Piet Schoone toernooi.

Klaverjassen
IJmuiden – Afgelopen vrijdag 
waren er weer tien tafels bezet. 
De hoofdprijs, een stoomkoker, 
ging naar de heer A. Petersen. 
Zaterdag 15 november om 20.00 
uur is er weer klaverjassen in de 
kantine van Stormvogels aan de 
Zuiderkruisstraat. De hoofdprijs 
in de loterij is dan een goed ge-
vulde boodschappenmand. Meer 
informatie bij Henk Retz: bel 
met 06 34040940 of mail naar 
hj.retz@quicknet.nl.

Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

zaterdag 15 november

odin’59 (1a)-Zuidvogels   - 14.30
Kennemerland (2a)-Swift   - 14.30
Wieringermeer-IJmuiden (3a)  - 14.30
Jong Hercules (3a)       vrij
eDo (3b)-NFC/brommer    - 14.00
velsen (4D)-rCH    - 14.30
vvH/velserbroek (4D)-Kon. HFC  - 14.30

                                     
argon-aDo’20 (hoofdklasse)   - 14.00
blauw Wit a.-De Kennemers (1a)  - 14.00 
Stormvogels (2a)-Flamingo’s 64  - 14.00
vitesse’22-vSv (2a)    - 14.00
Dem (2a)-Kolping boys   - 14.00
eDo (2a)-Purmersteijn   - 14.00
velsen (3b)-Purmerend   - 14.00
Zilvermeeuwen-DSS (3b)   - 14.00
vvZ-onze Gezellen (3b)   - 14.30
Sva-FC velsenoord (4C)   - 14.00
SvIJ (4D)-De brug    - 14.30
alliance’22-Schoten (4D)   - 14.00
St. adelbert-Wijk aan Zee (5C)  - 14.00
beverwijk (5C)-PSCK             - 14.00
DIoS-Waterloo (5D)    - 14.00
terrasvogels (5D)-rCH   - 14.00

zondag 16 november
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Wim Nieland kampioen 
van Noord-Holland
IJmuiden - Voor de derde maal 
is het herfstkampioenschap voor 
veteranen van Noord-Holland 
gehouden. Dit toernooi, toegan-
kelijk voor schakers van vijfen-
vijftig jaar en ouder, werd be-
zocht door een recordaantal van 
vierenvijftig spelers. Woensdag 5 
november werd de laatste ron-
de gespeeld en in de drie groe-
pen was de spanning nog vol-
op aanwezig. In groep A, waar-
uit de herfstveteranenkampioen 
uiteindelijk te voorschijn moest 

komen, had Sinclair Koelemij 
(Kijk Uit) zes ronden aan kop 
gestaan, maar na vier flitsende 
overwinningen had hij de twee 
laatste partijen remise gespeeld 
en ook in zijn laatste partij tegen 
Charlie Zwemstra (de Wijker To-
ren) moest hij berusten in remi-
se. Hierdoor kreeg Wim Nieland 
(de Waagtoren) de gelegenheid 
om de felbegeerde titel binnen 
te slepen. Dat lukte uiteindelijk 
door een overwinning op Jaap 
van de Berg (Het Witte Paard).

Strawberries wint
van Spandersbosch
Driehuis - De dames van Ken-
nemer Hockey Club Strawberries 
hebben afgelopen zondagmid-
dag thuis met 3-1 gewonnen van 
het Hilversumse Spandersbosch. 
Het was voor het team van coach 
Simon de Hoog de tweede over-
winning van het seizoen in de 
Tweede Klasse A van de KNHB. 
Tegenover die twee overwinnin-
gen staan drie nederlagen en 
drie gelijke spelen. Strawberries 
steeg door de zege van zondag 
van de elfde naar de zevende 
plaats op de ranglijst.
Een aanvallend ingesteld Straw-
berries kreeg in de derde minuut 
van de wedstrijd de eerste kans 
van de wedstrijd. Madelon Wien-
tjes zag haar direct ingeslagen 

strafcorner echter onschade-
lijk gemaakt worden. Vier minu-
ten later maakte Daisy Schut het 
eerste doelpunt. Vlak voor rust 
zorgde Ellen Huijink op aange-
ven van Merle Stevens voor het 
tweede doelpunt. 
Na de rust maakte Strawberries 
haar derde doelpunt. Madelon 
Wientjes bereikte met een lange 
pass Renske van Driel die voor 
3-0 zorgde. Ongeveer halverwe-
ge de tweede helft kwam Span-
derbosch middels een strafcor-
nervariant terug tot 3-1 maar 
dichterbij zou het bezoeken-
de team niet komen.  Aanstaan-
de zondag spelen de dames uit 
in Almere tegen de ongeslagen 
koploper.  

Programma
Velsen Centraal
IJmuiden - In de rubriek Velsen 
Centraal van Seaport TV is deze 
week Cor Oudendijk, de schei-
dende directeur van het Ha-
venbedrijf Amsterdam, een van 
de gasten van presentator Jac. 
Zuurbier. Oudendijk is in Be-
verwijk geboren en in IJmuiden 
opgegroeid. Hij vertelt over zijn 
loopbaan in de wereld van de 
scheepvaart. Voor hij als haven-
meester naar Amsterdam ver-
trok, had hij de leiding over de 
scheepvaartafdeling van Wijs-
muller. Na tien jaar eindigt zijn 
loopbaan op 1 januari 2009 als 
directeur van het gemeentelijk 
havenbedrijf van Amsterdam. 
Verder komt aan de orde de 
vraag: Is een tweede grote zee-
sluis in IJmuiden noodzakelijk? 
Hoe en waar moet die gebouwd 
worden? Neemt Amsterdam de 
gemeente Velsen wel serieus in 
haar toekomstplannen? Deze en 
andere onderwerpen zijn te zien 
en te horen in de uitzendingen 
op vrijdag 14 november om 17.00 
uur, zaterdag 15 november om 
19.00 uur, zondag 16 november 
om 17.00 uur en maandag 17 no-
vember om 19.00 uur. 

Felison Brass promoveert
Velsen-Noord - Tijdens het 
KNFM (Koninklijke Nederlandse 
Federatie van Muziekverenigin-
gen) concours in Zaandam van 
afgelopen zondag is Brassband 
Felison Brass  gepromoveerd 
naar de 3e divisie met een hoog 
puntentotaal van 85.0. Met het 
verplichte werk ‘The Four Noble 
Truths’ wist Felison Brass de jury 
te overtuigen met mooi muziek-
spel. Dirigent Alexander Zwaan 
was na afloop een zeer tevre-
den man: ,,Wij zijn nu de enige 
brassband in Noord-Holland in 

de DERDe divisie’’. Felison Brass 
is acht jaar geleden aan dit nieu-
we avontuur begonnen (voor-
heen TTVN) en is van de vijf di-
visies die er zijn, opgeklommen 
naar de 3e divisie in relatief korte 
tijd. Een vervroegd cadeau voor 
deze muziekvereniging, die vol-
gend jaar zijn 50 jarig jubileum 
viert. Over drie weken zal Feli-
son Brass aantreden op het NBK 
2008 (Nederlands Brassband 
Kampioenschap) waar nog wel 
in de vierde divisie uitgekomen 
moet worden.

Frans Hoek Keeper Pro-
motiedag 2008
Stormvogels - Op woensdag 22 
oktober is de Frans Hoek Kee-
per Promotiedag  weer georga-
niseerd op sportpark Zeewijl bij 
IJ.V.V. Stormvogels. Onder bij-
na ideale weersomstandighe-
den hebben een kleine driehon-
derd keepertjes, uit het district 
West 1 van de K.N.V.B., hun bes-
te beentje voor gezet om door te 
kunnen dringen tot de landelij-
ke finales. Deze finales worden 
in het voorjaar van 2009 in Nieu-
wegein georganiseerd. Drie kee-
pers van IJ.V.V. Stormvogels heb-
ben zich daar al voor geplaatst,  
t.w. Robin Vogel (6 – 7 jaar), Jes-
se Bidjai (14 – 15 jaar) en Ali Al 
Kueb (2e in de categorie 10 – 
11 jaar. Jesse Beck (8 – 9 jaar) 
kwam net één plaatsje te kort 
om zich te plaatsen. 
’s Morgens was er eerst een 
veldtraining met instructie voor 
alle deelnemers. Van 12.00 uur 
tot 13.00 uur konden de spelers 
en begeleiders genieten van een 
heerlijke lunch. 
Een kleine 350 rijk gevulde 
lunchpakketten waren er die 
morgen door vrijwilligers inge-
pakt. De inhoud van de lunch-
pakketten, (spelers en begelei-
ders),  en de lunch, voor de staf 
van Frans Hoek Sport en de vrij-
willigers van IJ.V.V. stormvogels, 
was beschikbaar gesteld door de 
Dekamarkt. Na de lunch volgde 
weer een veldtraining en de kee-
perwedstrijden competitie. Bij 

deze wedstrijden kon men zich 
plaatsen voor de landelijke fina-
les. 
Om 15.00 uur vond de specta-
culaire demonstratie keeper trai-
ning plaats. Aan deze demon-
stratie verleenden 8 spelers en 
4 keepers van Telstar hun mede-
werking. De demonstratie stond 
onder leiding van Frans Hoek 
persoonlijk. Het is een echte 
spectaculaire demonstratie ge-
worden waar prachtige staaltjes, 
(traptechniek van Frans Hoek en 
veldspel en keeper werk van de 
Telstar selectie), te aanschou-
wen waren. Het publiek was dan 
ook dol enthousiast. Na de de-
monstratie werden de 9 prij-
zen in de verschillende discipli-
nes uitgereikt. De 9 bekers wa-
ren allen voorzien van de beelte-
nis van Piet Kraak, de Stormvo-
gels coryfee die in het verleden 
ook in het Nederlands Elftal ac-
tief is geweest. Bij de promotie-
pakketten die na afloop werden 
uitgereikt, had de thuisclub een 
certificaat op naam bijgevoegd. 
Dit gebaar werd door de deelne-
mers, net als in 2007, zeer op prijs 
gesteld. Chris van der Zwan had 
dit onderdeel voor zijn rekening 
genomen.
Dankzij de vele vrijwilligers, die 
ook deze dag weer in grote ge-
tale aanwezig waren, hebben we 
de keepertjes uit West 1, en hun 
supporters, een zeer geslaagde 
dag aan kunnen bieden.     

Rabobank elfde Witte 
Leeuw-sponsor Telstar
Haarlem - De Rabobank is vrij-
dagavond gepresenteerd als elf-
de Witte Leeuw van Telstar. Daar-
mee is het team van steunpilaren 
compleet. De namen van de ove-
rige Witte Leeuwen én de Leeu-
wenkoning (Tata Steel) zijn in 
september al bekend gemaakt. 
De Witte Leeuwen sponsoren 
gezamenlijk voor een bedrag van 
800.000 euro per seizoen en leg-
gen daarmee de basis voor een 

gezonde financiële bedrijfsvoe-
ring in de komende jaren.
Volgens de Rabobank past de 
sponsoring binnen het beleid om 
het verenigingsleven actief te 
ondersteunen. ,,Wij zien het als 
onze maatschappelijke taak om 
een deel van ons coöperatief di-
vidend terug te laten vloeien in 
de samenleving. Daarnaast heb-
ben wij hart voor sport en zijn wij 
overtuigd van de meerwaarde 

Franca van Winkel, directeur Rabobank Velsen en omstreken tekent 
het sponsorcontract van Telstar

van betaald voetbal in ons werk-
gebied’’, aldus directievoorzit-
ter Franca van Winkel van Rabo-
bank Velsen en Omstreken, initi-
atiefnemer van de Witte Leeuw-
sponsoring. ,,Verder biedt het 
sponsornetwerk van Telstar uit-
stekende mogelijkheden om on-
ze organisatie voor het voetlicht 
te brengen. Er liggen volop kan-
sen om business te genereren. 
Een duidelijke win-win situatie 
dus.’’
Een half jaar geleden was Telstar 
op sterven na dood. Mede dank-
zij de steun van enkele trouwe 
sponsoren werd het voortbe-
staan voor de korte termijn ge-
red. Maar Telstar wilde meer dan 
alleen overleven. De club wil bin-
nen drie jaar meedraaien in de 
top van de Jupiler League en wil 
dit doen in een stadion met fa-
ciliteiten die horen bij deze tijd. 
Om deze plannen te kunnen rea-
liseren, moest er een daadkrach-
tig commercieel beleidsplan 
worden opgesteld. De Raad van 
Commissarissen en de directie 
van Telstar stelden een commis-
sie samen die de opdracht kreeg 
hier invulling aan te geven.
Deze commissie kwam in febru-
ari 2008 met een plan waarbij 
het Witte Leeuwen-team als be-
langrijkste onderdeel werd ge-
presenteerd. Elf sponsoren, Wit-
te Leeuwen, die ieder 50.000 eu-
ro per seizoen zouden sponsoren 
en een topsponsor, de Leeuwen-
koning, die maar liefst 250.000 
euro per seizoen gaat bijdragen. 
Wat menigeen voor onmoge-
lijk hield, is dus toch gelukt. De 
Witte Leeuwen en de Leeuwen-
koning leggen gezamenlijk een 
basis voor een mooie toekomst 
met bij aanvang van het nieu-
we seizoen een prachtige nieu-
we hoofdtribune.
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Politie controleert te 
hoge vrachtwagens
Velsen - De politie heeft in sa-
menwerking met Rijkswater-
staat afgelopen week bij de Vel-
sertunnel vrachtwagens gecon-
troleerd, die  hoger beladen zijn 
dan de toegestane 4 meter. Jaar-
lijks richten te hoge  vrachtwa-
gens voor ongeveer anderhalf 
miljoen euro schade aan de Vel-
sertunnel  aan. Daarnaast zor-
gen zij ook voor veel verkeers-
overlast. Bij de controle zijn 55 
vrachtwagencombinaties van de 
weg gehaald en hun chauffeurs 
bekeurd. Het  merendeel van de-
ze combinaties waren Neder-
landse transporteurs.

Zij kregen te horen dat zij hun 
weg pas mochten vervolgen 
als  hun lading niet hoger was 
dan 4 meter. Als de lading bo-
ven de 4 meter bleef dan  dien-
den zij zelf een ontheffing te re-
gelen, waarmee zij tijdelijk toe-
stemming kregen op de open-
bare weg te mogen rijden. Bui-
tenlandse chauffeurs kregen na  
betaling op het politiebureau in 
IJmuiden een spoedontheffing 
uitgereikt. Met een ontheffing 
worden de vrachtwagens vervol-
gens omgeleid via een alterna-
tieve  route, de Wijkertunnel, die 
iets hoger is.

Portiekplasser maakt amok
IJmuiden - Surveillerende poli-
tiemensen zagen zaterdag rond 
00.45 uur aan de Kennemerlaan 
dat een man in het portiek van 
een kapperszaak stond te uri-
neren. Toen ze de man hierop 
aanspraken reageerde hij ver-
velend. De man is aangehou-
den maar zijn vriendin probeer-
de de aanhouding te voorko-
men. Ook zij is daarom aange-
houden. Toen de vrouw door een 
agenten werd vastgepakt begon 
ze te schoppen en slaan. Ze zag 
kans de portofoon van de agen-

te te grijpen sloeg hiermee de 
agente voor het hoofd. De ver-
dachten zijn met behulp van an-
dere agenten overmeesterd. Ze 
zijn meegenomen naar het bu-
reau en daar ingesloten. De ver-
dachten zijn een 39-jarige IJmui-
denaar en zijn 36-jarige vriendin. 
Tegen het stel is proces-verbaal 
opgemaakt. De agente heeft bij 
de aanhouding hoofdletsel en 
een gekneusde knie opgelopen. 
Verder is haar kleding vernield. 
Dit zal op de verdachten worden 
verhaald.

Jonge vrouw gewond 
na mislukte beroving
Haarlem - Een 21-jarige Haar-
lemse is zondagmiddag gewond 
geraakt bij een mislukte bero-
ving. De vrouw fietste rond 03.00 
uur over de Westergracht. Daar 
werd ze ingehaald door twee jon-
gens op een bromfiets. De pas-
sagier pakte de tas van de vrouw 
en probeerde die van haar stuur 
te trekken. De tas bleef vastzit-
ten waardoor de vrouw een stuk 

met flinke snelheid werd mee-
gesleurd en uiteindelijk hard ten 
val kwam. Ze heeft daarbij twee 
gekneusde heupen en moge-
lijk een gebroken stuitbeen op-
gelopen. 
De rovers zijn weggereden. De 
politie stelt een onderzoek in en 
vraagt mogelijke getuigen con-
tact op te nemen met de politie 
in Haarlem, tel. 0900-8844.

Man mishandeld, 
beroofd en betrapt
Regio - Op de Stoholm is rond 
middernacht een  25-jarige man 
uit Oudenbosch met een stroom-
stootwapen mishandeld. Twee 
mannen  probeerden in de wo-
ning waarin hij zich bevond te 
komen. Toen hij vluchtte,  werd 
hij door een van de twee ach-
terna gezeten. Deze eiste geld 
van hem en  gebruikte daar-
bij een stroomstootwapen. Het 
tweetal verdween vervolgens. Uit  
de woning was een geldbedrag 
weggenomen. Toen de politie ter 
plaatse kwam,  trof zij in de wo-
ning een hennepplantage  aan.
De man uit Oudenbosch werd 
vervolgens aangehouden. Hij 

krijgt  proces-verbaal vanwe-
ge de hennepplantage, die van 
hem  was.
De politie heeft de omgeving af-
gezocht naar de twee mannen. 
Helaas  werden zij niet aange-
troffen. Het signalement luidt als  
volgt: Verdachte 1: Ongeveer 28 
jaar  oud, negroïde, lang, nor-
maal  postuur, dreadlocks als 
haar, donkere kleding. Verdach-
te 2: Ongeveer 28 jaar  oud, ne-
groïde, aanzienlijk korter in leng-
te dan de man met  dreadlocks, 
normaal postuur, donkere  kle-
ding. Indien u iets hebt gezien 
kunt u bellen met de politie, tele-
foonnummer 0900-8844.

Inbrekers aangehouden
Haarlem - Een 51-jarige Haar-
lemmer meldde zaterdag rond 
03.45 uur dat een bekende van 
hem samen met een andere man 
zijn plasma-tv en geluidsinstalla-
tie uit zijn woning had gestolen. 
De verdachten zouden zijn weg-
gereden in een rode bestelauto. 
Agenten hebben een onderzoek 
ingesteld en zagen de bestelau-
to even later rijden in Haarlem 
Noord. Ze hebben de twee inzit-
tenden aangehouden. Het ble-
ken Haarlemmers van 19 en 22 
jaar. In de auto werd niets aan-
getroffen, wel bleek de 22-ja-
rige verdachte in het bezit van 
wat cocaïne. De verdachten zijn 
meegenomen naar het bureau 
en daar ingesloten. Uiteindelijk 
bekende de 22-jarige verdachte 
dat hij vrijdagnacht op stap was 

gegaan en cocaïne nodig had. 
Omdat hij geen geld had be-
sloot hij uit de woning van een 
buurman de plasma-tv te stelen. 
Hij was samen met de 19-jarige 
verdachte naar de woning gere-
den en had de tv weggenomen. 
Hij had de tv verkocht aan een 
medewerker van een Haarlem-
se kroeg. 
Hij was opnieuw naar de woning 
gereden en had toen de geluids-
installatie weggenomen. Ook die 
verkocht hij aan de bedrijfsleider 
van de kroeg. De bedrijfsleider is 
in de loop van de dag aangehou-
den voor heling. De tv en de ge-
luidsinstallatie zijn in beslag ge-
nomen. Deze zijn terug gegeven 
aan de eigenaar. Tegen de ver-
dachten wordt proces-verbaal 
opgemaakt.  

Programma Popronde 
Haarlem bekend
Haarlem - Op vrijdag 14 novem-
ber vindt de Popronde plaats in 
Haarlem, popstad bij uitstek. Er 
spelen twintig bandjes op twaalf 
verschillende podia in het cen-
trum en vlak daarbuiten. 
 
Het Popronde-concept is zap-
pen langs gratis optredens. In el-
ke stad presenteren zich op één 
avond zo’n 20 opkomende Ne-
derlandse bands. Er is geen be-
perking qua genre. De optredens 
vinden plaats bij cafés, theater-
tjes en poppodia op onderlinge 
zapafstand. Alle optredens zijn 
gratis toegankelijk.
Het publiek kan gewapend met 
het programmaboekje zappen 
langs de optredens en zodoende 
een beeld krijgen van wat er in 
Nederland op live muziekgebied 
gebeurt. De Popronde beperkt 
zich niet qua muziekstijl; optre-
dens van singer-songwriters, gi-
taarpop, rock, jazz, folk en dance 
acts zijn te bezoeken. 
Het festival is voor aanstormend 
talent een kweekvijver en opstap 
naar het live –en festivalcircuit. 
Het is een gelegenheid tour-en 

speelervaring op te doen voor 
nieuw publiek. De 100 geselec-
teerde bands en artiesten voor 
Popronde 2008 zullen samen 
meer dan 450 optredens gaan 
geven bij de 350 deelnemende 
podia in 20 steden.
Veel bands die later doorbraken 
voor een groter publiek tourden 
eerder met de Popronde.  Voor-
beelden zijn The Sheer, Marike 
Jager, Voicst, Relax, Mala Vita, 
Elle Bandita, Racoon, Illicit, T99, 
a balladeer, Lucky Fonz III, Leine, 
Arthur Adam en Leaf.
 
Op de website van de Popronde 
is onder andere van alle gese-
lecteerde bands die touren met 
Popronde 2008 een korte be-
schrijving, foto en een loop van 
hun muziek te vinden.
Next Best Band registreert met 
haar camera’s in elke stad con-
certen; ook deze zijn online te 
bekijken. Via de website kan men 
zich abonneren voor de Popron-
de nieuwsbrief. Via de site is ook 
de Popronde CD 2008 verkrijg-
baar. Zie http://www.popronde.
nl. 

MissiLiO treedt om half negen op in het Patronaat

Eenakterfestival 
Haarlem 

Dekaloog op het Eenakterfestival

Haarlem - Zondag 16 november 
vindt de tweede editie van het 
Haarlems Eenakterfestival plaats 
in de kleine theaterzaal van de 
Toneelschuur. Vanaf 14.30 uur 
tot circa 23.00 uur zijn doorlo-
pend voorstellingen te zien van 
theatergroepen uit Haarlem en 
omstreken. 
Onder andere de voorstellin-
gen van de Haarlemse groepen 
Perspektief, Karakter, Genesius, 
Cremer, Eglentier en Project Fors 
zijn te zien in blokken van drie à 
vier eenakters. Ook zijn er gezel-
schappen uit Amsterdam, Zaan-
dam, Utrecht, Den Bosch en zelfs 
uit België. De volledige program-
mering is te vinden op www.een-
akterfestivalhaarlem.nl. Dit een-
daagse festival biedt je de ge-
legenheid op één dag kennis te 
nemen en te genieten van een 
keur aan voorstellingen van zeer 
uiteenlopende aard. Droogko-
misch, visueel, drama of klucht, 
het is allemaal te zien tijdens het 
Haarlems Eenakterfestival 2008, 
dat voor de tweede keer wordt 
georganiseerd door Project Fors 
Theatermakers. 
Het festival vindt plaats op 16 
november in de Toneelschuur 
te Haarlem. Aanvang 14.30 uur. 
Je kunt een kaart à 11,00 euro, 
kopen per blok (14.30, 16.30 of 
20.00 uur) of een passe-partout 
voor de hele dag. Wil je een pas-
se-partout, bel dan met de kas-
sa. Toneelschuur, Lange Begij-
nestraat 9, Haarlem. Reserveren 
kan via 023-5173910 of www.
toneelschuur.nl. Zie ook: www.
eenakterfestivalhaarlem.nl.

Vechtpartij
Haarlem - Zondag rond 01.25 
werd gemeld dat er een grote 
vechtpartij was op de hoek van 
de Grote Markt en de Smede-
straat. Politiemensen troffen een 
aantal betrokkenen aan. Door 
deze betrokkenen werd een 20-
jarige Haarlemmer aangewezen 
omdat die met een mes had ge-
dreigd. Hij had het mes doorge-
geven aan een andere 20-jarige 
Haarlemmer. Deze beide man-
nen zijn aangehouden en mee-
genomen naar het bureau. Uit 
een door de politie ingesteld on-
derzoek is gebleken dat de bei-
de mannen door een grote groep 
zijn jongeren zijn belaagd en ge-
slagen. Eén van de mannen 
heeft toen het mes gebruikt om 
zijn belagers op afstand te hou-
den. De mannen zijn na verhoor 
heengezonden.
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Sint met film, theater en boeken
Haarlem belooft leukste 
culturele Sinterklaasfeest
Haarlem - Op zaterdag 16 no-
vember worden Sinterklaas en 
zijn Pietenschaar in Haarlem ver-
wacht. Traditiegetrouw vaart de 
‘stoomboot’ via het Spaarne de 
stad binnen en meert om 13.00 
uur aan ter hoogte van het Tey-
lers Hofje. 
Na een officiële ontvangst door 
burgemeester Bernt Schneiders 
op de Grote Markt kan het Sin-
terklaasfeest in Haarlem los-
barsten. Dat belooft dit jaar een 
feest van jewelste te worden, 
waarbij vooral de leuke, culture-
le activiteiten voor de kids in het 
oog springen. 
Films, theater en voorleesmidda-
gen, de Sint lijkt zijn verjaardag 
dit jaar vooral kunstzinnig te wil-
len vieren. 
Rond de klok 
van twee uur 
zal de Sin-
terklaasstoet 
op de Gro-
te Markt ar-
riveren. Hier 
houdt de 
Goedheilig-
man dan au-
diëntie op het 
speciale Sin-
terklaaspodi-
um. De showbizz-Pieten zorgen 
voor de feestelijke opluistering. 
Maar de kinderen uit Haarlem en 
omgeving kunnen zich verheu-
gen op nog veel meer vermaak 
tot 5 december. De belangrijkste 
highlights uit de Sinterklaas-ac-
tiviteitenagenda:

Sinterklaas Theater 
Het Sinterklaas Theater presen-
teert op zaterdag 29 en zondag 
30 november het grootste tra-
ditionele, SiSint Sinterklaasfeest 
in de Haarlemse Stadsschouw-
burg. Dit jaar heeft het jeugd-
theaterduo Quk’s de Goedhei-
ligman en al zijn Pieten uitgeno-
digd voor een ‘Mijters Peperno-
ten spektakel’. Vanzelfsprekend 
is Sint’s grootste Zwarte Pie-
tenkapel met veel kopergeschal 
aanwezig voor de vrolijke noot. 
De première op zaterdag begint 
om 16.30 uur. Op zondag zijn er 
drie voorstellingen: om 11.30 uur, 
14.00 uur en 16.00 uur. Kaarten à  
15 euro zijn te koop bij de kassa 
van de Philharmonie of via www.
theater-haarlem.nl.
 
Schoen zetten en film kijken
Zaterdag 29 november organi-
seert Brinkmann Bioscoop Haar-
lem een groots Sinterklaasfeest. 
Om 13.00 uur komen Sinterklaas 
en zijn doldwaze pieten naar de 
bioscoop en zetten de boel op 
stelten. Behalve veel leuke Sin-
terklaasmuziek met blaaskapel 
De Pretnoten staan er spelletjes 
met de doldwaze Pieten op het 
programma. Om 14.00 uur start 
de film ‘Sinterklaas & het geheim 
van het grote boek’. Het belooft 
een fantastische middag te wor-

den voor jong en oud. Meer in-
formatie: www.filmhaarlem.nl.
Op zondag 30 november draait 
om 13.30 uur de nieuwe film 
Madagascar 2 in Cinema Pala-
ce. Maar alle filmbezoeker(tje)s 
kunnen al vanaf 13.00 uur te-
recht om hun schoen te zetten 
in de bovenfoyer. Bovendien zijn 
er in de pauze van de film mooie 
prijzen te winnen. Meedoen? Le-
ver je mooiste Sinterklaasteke-
ning vóór 29 november in bij Ci-
nema Palace. Nóg een filmtip: 
‘Sinterklaas en het Geheim van 
het Grote Boek’ met Diego, de 
coolste Piet van Nederland draait 
zeker nog tot 5 december in de 
Brinkmannbioscoop.
 
Signeersessie met de Sint

Op zondag 30 
november zijn 
S i n t e r k l a a s 
en zijn boe-
ken-Pieten van 
15.00 tot 16.00 
uur te gast bij 
boekhandel H. 
de Vries aan de 
Gedempte Ou-
de Gracht 27. 
De Goedheilig-
man signeert 

dan persoonlijk ‘zijn’ kersverse 
verhalenbundel ‘Sinterklaasjour-
naal Voorleesboek’ én het on-
langs verschenen ‘Sinterklaas-
journaal Doedelboek’ (beide Uit-
geverij Haarlem). Iedereen is van 
harte welkom om te komen te-
kenen en kleuren in het Doedel-
boek of om een praatje met de 
Sint te maken.
 
Voorlezen in de bieb
Op woensdagmiddag, 3 decem-
ber, begint om 14.30 uur in al-
le bibliotheekvestigingen van 
Haarlem e.o., behalve biblio-
theek Oost, de Sinterklaas-voor-
leesmiddag. Luisteren naar leuke 
en spannende verhalen waarin 
de Sint en zijn Pieten de hoofd-
rol spelen. Voor kinderen van  4 
tot 8 jaar. Wie eerder alvast zelf 
een gezellig Sinterklaasboek wil 
lenen, hoeft niet lang te zoeken, 
want de hele boekencollectie is 
al vanaf begin november opval-
lend in de bibliotheken tentoon-
gesteld.
 
Shoppingtip: nieuwste Ca-
deauwinkelrondje
Voor het scoren van een origineel 
Sinterklaasgeschenk ligt nu het 
splinternieuwe CadeauWinkel-
Rondje van Haarlem Promotie 
op de plank: een gezellige wan-
delroute langs de 24 allerleuk-
ste cadeauwinkels in de monu-
mentale binnenstad. De gratis 
themabrochure is verkrijgbaar 
bij de VVV kantoren en te bestel-
len via de website www.haarlem-
smaaktnaarmeer.nl. Consumen-
ten vinden meer informatie over 
Haarlem op de website www.
haarlemsmaaktnaarmeer.nl.

Toneel Haarlem 
speelt Festen
Haarlem - Toneel Haarlem is 
een Haarlems theater initiatief. 
Het gezelschap, dat bestaat uit 
een harde kern van amateurs 
en professionals met een passie 
voor theater en een per produc-
tie wisselend acteursensemble, 
speelt op woensdag 19 en don-
derdag 20 november het stuk 
FESTEN onder regie van Kasper 
Kapteijn. FESTEN is een toneel-
bewerking naar de gelijknami-
ge Deense film van Thomas Vin-
terberg. Toneel Haarlem speelt 
in de geheel vernieuwde Stads-
schouwburg Haarlem. 

Toneel Haarlem is een Haarlems 
theater initiatief, dat theater de 
passie wil geven die het verdient. 
Het gezelschap maakt zich sterk 
voor een verrassende keuze van 
stukken met een optimale rolbe-
zetting. Aangezien het eindpro-
duct altijd voorop staat, zal per 
productie steeds gezocht wor-
den naar de meest ideale bezet-
ting. De samenstelling van het 
acteursensemble zal dan ook re-
gelmatig veranderen. 

FESTEN draait om het feest ter 
ere van de 60e verjaardag van 
een succesvolle zakenman. In 
zijn mooie en grote huis heeft hij 
familie en vrienden uitgenodigd 
om dit feestelijke feit met hem te 

vieren. Zijn uitgevlogen en zeer 
verschillend terecht gekomen 
kinderen komen logeren en van-
af het begin wordt duidelijk dat 
onderlinge relaties zeer gevoelig 
liggen. Één van de dochters van 
de zakenman heeft een half jaar 
eerder zelfmoord gepleegd en 
langzaam maar zeker komt de 
toeschouwer middels de zoek-
tocht van zoon Christian achter 
de ware toedracht hiervan. De 
ogenschijnlijke schittering van 
rijkdom en succes blijkt de dek-
mantel voor broeiende familiere-
laties, leugens en bedrog. Wan-
neer Christian door zijn vader 
gevraagd wordt een toespraak 
tijdens het feestdiner te hou-
den, gooit deze als het ware de 
knuppel in het hoenderhok om-
dat hij het spel niet wenst mee te 
spelen. De spanning die dit alles 
met zich meebrengt en de wij-
ze waarop door de verschillende 
sleutelpersonen op de onthullin-
gen wordt gereageerd is van een 
ontluisterende kracht. 
Aanvang: 20.15 uur. Reserve-
ren: telefonisch via 023-5121212. 
Online via de Stadsschouwburg 
www.theater-haarlem.nl of via 
de website van Toneel Haarlem 
www.toneelhaarlem.nl. U kunt 
ook uw kaarten kopen aan de 
kassa van de Stadsschouwburg 
of de Philharmonie.

Cursussen jonge gezinnen
Haarlem - Aanstaande/jonge 
ouders kunnen via het Service-
paspoort (onderdeel van Zorg-
balans) aan diverse cursussen 
deelnemen. Op 18 november 
vindt op de locatie Zuiderhout, 
Haarlem de themabijeenkomst 
Borstvoeding plaats.
Op 20 november start de cur-
sus Babymassage voor ouders 
met een baby van twee tot tien 
maanden. Deze cursus bestaat 

uit 5 bijeenkomsten en vindt 
plaats van 9.30 tot 11.00 uur.
Eerste Hulp bij Kinderongevallen 
bestaat uit 3 bijeenkomsten en 
start op 27 november.                                  
Leden van het Servicepaspoort 
krijgen korting. Voor meer in-
formatie/aanmelding kan con-
tact worden opgenomen met 
het Servicepaspoort, 023 – 8 918 
440. Informatie is ook te vinden 
op www.servicepaspoort.nl.

Cosmic Energy
Haarlem - Zondag 16 novem-
ber is in Nicky’s Place een le-
zing over Cosmic Energy Con-
nections, verzorgd door Sylvia 
en Ingrid Verhoef van New Ener-
gy Centre. Een lezing over Kos-
mische Energie Verbindingen, 
dimensies, multi-dimensionale 
Zelf (wie je in totaliteit bent), as-
pecten integreren, vertrouwen, 
kracht, liefde en vreugde vergro-
ten. Tevens openen zij hun Kos-
mische Energie Kanalen om dit 
alles te ervaren.
Locatie: Van Oosten de Bruyn-
straat 60, aan de Westergracht, 
achter de Bavo Basiliek op de 
Leidsevaart in Haarlem. Zaal 
open om 13.30 uur, aanvang 
14.15 uur. Toegang 10 euro. De 
middag wordt rond 16.45 afge-
sloten met een healing. Bel Ni-
cole van Olderen voor meer in-
formatie 023-5321009 of kijk op 
de website www.nickysplace.nl.

Gildewandeling
Haarlem - Donderdag 20 no-
vember is de wandeling ‘Van 
de Heiligelanden naar de Gro-
te Markt’. Gildegids Marianne 
Kroonstuiver vertelt onderweg 
onder meer over het voormalige 
Oudemannenhuis in het Groot 
Heiligland, de schilders Boot, 
Anton Heijboer en Kees Verwe-
ij, die woonden en/of werkten in 
het Klein Heiligland. De bijzon-
dere kerk in de Frankestraat en 
het hofje in de Warmoestraat.
Vertrek om 14.00 uur vanaf het 
Historisch Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47 te Haarlem. 
Kosten 2.50 euro per persoon. 
Duur van de wandeling circa an-
derhalf uur. Aanmelden voor de 
wandeling is noodzakelijk op te-
lefoonnummer 06-16410803. 
Dat kan op werkdagen tussen 
9.00 en 10 uur of tussen 18.00 en 
20.00 uur.

Cristina Branco 
in het Patronaat
Haarlem - De mooiste stem van 
Portugal of de beste fadista van 
haar generatie - het zijn gewich-
tige uitspraken, maar ze gaan 
zonder twijfel op voor Cristina 
Branco. Haar stem doet harten 
smelten, ‘zo zuiver als het helder-
ste water, zo mooi als de vrouw 
die je liefhebt en zo soepel als 
een kat op een koord..’ Cristina 
zingt fado, maar dan wel in een 
modern, zeer eigen jasje. In Ne-
derland, waar haar carrière fei-
telijk van start ging (haar eerste 
cd heette niet voor niets ‘in Hol-
land’) kennen de meeste men-
sen haar van haar CD ‘O Desco-
bridor’ waarop ze vertaalde ge-
dichten van J. Slauerhoff zingt. 
In 2006 nam ze samen met Bløf 
het nummer ‘Herinnering aan la-
ter’ op, dat op de CD ‘Umoja’ ver-
scheen.
Woensdag 19 november 0treedt 
Cristina Branco op in het Pa-
tronaat, aanvang 21.00 uur. Een 
kaartje kost 20 euro.
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Vanuit Spanje is het bericht 
binnengekomen dat Sinterklaas 
en zijn 170 (!) zwarte pieten met de 
stoomboot inmiddels onderweg zijn 
naar IJmuiden, om daar op zaterdag 
15 november a.s. weer voet aan wal 
te zetten.

Iedereen is van harte welkom aan de 
loswal op de Steigerweg in IJmuiden, 
voor deze speciale gelegenheid 
omgedoopt tot Stoombootkade. Dit is 
dus dezelfde locatie als vorig jaar, bij de 
Kleine Sluis. 
Een unieke gelegenheid voor jong en 
oud om de boot van Sint door de sluizen 
te zien komen en om met elkaar de 
Goedheiligman en zijn gevolg welkom te 
heten! Sinterklaas en zijn gevolg wordt 
dit jaar na een afwezigheid van vier jaar, 
weer binnengevaren door de vertrouwde 
Willem Beukelsz van het Zeekadetkorps 
IJmond.
Het voorprogramma met de alvast 
vooruitgekomen muziekpieten, start om 
12.15 uur. Om ongeveer 12.30 uur zal 
de stoomboot vanuit Spanje arriveren, 
waarna Sint offi cieel zal worden 
ontvangen door de burgemeester van 
Velsen, dhr. P.A.G. Cammaert. Om 
13.00 uur zal de stoet vanaf de Loswal 
vertrekken en start de intocht door 
IJmuiden. De route zal zijn: Steigerweg, 
oversteken van de Kanaaldijk, vervolgen 
Kanaaldijk, Kerkstraat, Julianabrug, 
Kennemerlaan, Velserhof, Lange 
Nieuwstraat, Plein 1945. Op het 
Kennemerplein zal dit jaar rond 13.00 

uur een voorprogramma beginnen met 
een aantal reeds vooruitgekomen Zwarte 
Pieten met muzikale ondersteuning. 
Door Sint wordt op het Kennemerplein 
een korte stop gehouden van ca. 15-20 
minuten. Vervolgens vertrekt de stoet 
naar het Velserhof. Ook hier is een 
stop van ca. 15 minuten. Sint zal niet 
bij het Velserhof naar binnen gaan, 
maar er langs lopen om uiteindelijk 
via de winkels aan de kant van de 
Langenieuwstraat de koets weer te 
betreden. Hierna begeeft de stoet 
zich over een voor beide rijrichtingen 
afgesloten Langenieuwstraat naar het 
Stadhuis en zal hier omstreeks 15.15 uur 
aankomen. Verkeer en passagiers van 
Connexxion dienen rekening te houden 
met enige verkeershinder gedurende 
de gehele intocht. Zo zal de Kanaaldijk 
vanaf de Kerkstraat tot de Amstelstraat 
van 12.00 tot 13.15 uur zijn afgesloten. 
Verkeer komende vanaf de Kanaaldijk 
met bestemming Oud IJmuiden wordt 
geadviseerd De Geul te nemen.
Ook zullen de Kennemerlaan van 13.15 
tot 14.15 uur en de Lange Nieuwstraat 
van 14.30 tot 15.15 uur geheel zijn 
gestremd.
Bij het stadhuis vindt de offi ciële 
ontvangst plaats, gevolgd door de 
inmiddels traditionele balkonscène.
De presentatie is in handen van Mark 
Moreels.

Sint Nicolaas intocht 
15 november 2008

Fotograaf: Reinder Weidijk

In het kader van het gemeentelijke 
“Plan van aanpak duurzaam 
verkeersveilige schoolomgeving” is 
vanaf 11 november een stopverbod 
ingesteld bij de Jan Campertschool 
en bij De Toermalijn, beiden aan 
de Driehuizerkerkweg in Driehuis. 
De stopverboden zorgen voor een 
betere zichtsituatie voor overstekende 
kinderen. Stopverboden gaan verder 
dan parkeerverboden. Stoppen 
voor bijvoorbeeld het in- en uit laten 
stappen van kinderen is bij een 
stopverbod niet toegestaan.

Proefperiode
Voorlopig geldt een proefperiode van 
ca. 3 maanden waarin wordt gekeken 
of de maatregelen in deze vorm 
functioneren zoals verwacht wordt, of 
dat er aanpassingen wenselijk zijn.
Met het plaatsen van de 
stopverboden bij de scholen 
wordt het advies gevolgd van 
verkeersveiligheidsorganisaties als 
Veilig Verkeer Nederland.
Maatregelen bij schoollocaties 
hebben volop de aandacht, 
maar zijn afhankelijk van de 
mogelijkheden in de omgeving en 
de vaak tegenstrijdige belangen 

van belanghebbenden. Bij diverse 
scholen worden de mogelijkheden 
nog onderzocht. Het kan daarbij 
gaan om uiteenlopende maatregelen, 
die variëren tussen stopverboden, 
drempels, wegaanpassingen, 
gedragsbeïnvloedende acties etc.

Uitwerking
Bij de Jan Campertschool wordt 
een stopverbod ingesteld aan beide 
zijden van de Driehuizerkerkweg 
tussen de Aagtevonklaan en de 
rotonde. Aan de schoolzijde wordt het 
parkeerverbod ter plekke omgezet in 
een stopverbod. Aan de overzijde zal 
het stopverbod alleen gelden tijdens 
het aangegeven tijdvak.
Bij De Toermalijn gaat een stopverbod 
tijdens het aangegeven tijdvak 
gelden aan de westzijde van de 
Driehuizerkerkweg, vanaf de De 
Genestetlaan tot/met de drempel bij 
de schoolpleintoegang.
Bij een deel van de stopverboden 
wordt een tijdvak aangegeven van 
maandag t/m vrijdag tussen 08.00 
uur en 16.00 uur, waarin het verbod 
geldt. ’s Avonds en in het weekend 
kan ter plekke in principe normaal 
geparkeerd worden.

Stopverboden bij Jan Campertschool 
en De Toermalijn

De campagne Denk 
Vooruit is begin 
november 2008 
gestart. Dit is het 
derde jaar dat de 
campagne aandacht 
besteedt aan het 
verhogen van het 
risicobewustzijn en de 
zelfredzaamheid van 
de burger in geval van 
een ramp of crisis. Dit 
is van groot belang. 
De overheid kan in de meest acute fase 
niet iedereen direct helpen en dus zijn 
burgers in belangrijke mate op zichzelf 
aangewezen. Het is daarom belangrijk 
iedereen actief aan te spreken op de 
eigen rol en verantwoordelijkheid om 
zich voor te bereiden op een mogelijke 
ramp of crisis.
De boodschap van de campagne is 

dit jaar gericht op 
de aanschaf van het 
noodpakket. Wanneer 
er iets gebeurt, is het 
mogelijk dat burgers 
zich een aantal dagen 
moeten kunnen redden 
zonder hulp van de 
overheid. In dergelijke 
situaties is het niet 
alleen handig te kunnen 
beschikken over een 
noodpakket maar soms 

is dit zelfs van levensbelang. Op de 
website www.heeftualeennoodpakket.nl 
kunt u informatie vinden over de 
aanschaf van (onderdelen van) een 
noodpakket. Alle losse onderdelen van 
het noodpakket zijn in de winkel te koop. 
Producten die aan de kwaliteitseisen 
voldoen kunnen voorzien zijn van het 
campagnelogo van Denk Vooruit.

Verkeershinder bij Zuidersluis
Van woensdag 19 november 2008 
06.00 uur tot donderdag 20 november 
2008 18.00 uur of zoveel korter als 
mogelijk of zoveel langer als nodig zal 
blijken vindt onderhoud plaats aan de 
Zuidersluis. 
De doorvaart zal voor alle schepen 
gestremd zijn. De overige sluizen in 

het sluiscomplex zijn wel beschikbaar. 
Gedurende de werkzaamheden zal de 
brug over de Zuidersluis gedurende 
bepaalde perioden langdurig open 
staan. Dit geeft hinder voor al het 
wegverkeer. Fietsers en voetgangers 
kunnen, mits de binnendeuren 
van de Kleine Sluis gesloten zijn, 

gebruik maken van de route over het 
binnenhoofd.
Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar de landelijke informatielijn van 
Rijkswaterstaat ( 7 dagen per week 
van ’s ochtends 06:00 uur tot ’s avonds 
22:30 uur telefonisch te bereiken op 
het gratis telefoonnummer 0800-8002).
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van 15 november t/m 27 november 
is een bijzondere tentoonstelling van 
36 kunstwerken te bewonderen in de 
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16 in 
IJmuiden. voor vijf bezoekers van de 
expositie stelt HvC twee unieke kop-
en-schotels beschikbaar. De kop-en-
schotels zijn voorzien van een beeltenis 
van een kunstwerk uit de tentoonstelling.

Aan 32 kunstenaars, afkomstig uit heel 
nederland, is gevraagd een schilderij 
te maken met het thema “energie” om 
aandacht te vragen voor duurzame 
energie én voor de kunst van mensen 
met een verstandelijke beperking. 

Alle schilderijen vormen een unieke 
tentoonstelling die langs diverse 
gemeenten reist. 

De HvC-Arttour is een initiatief van 
Beautiful People en HvC. Beautiful 
People is een kunstzinnig concept 
waarmee verstandelijk beperkte 
kunstenaars op diverse manieren 
worden ondersteund. Dit jaar participeert 
HvC in het Beautiful People-concept 
met een eigen collectie en expositie. De 
Arttour is georganiseerd om aandacht 
te vragen voor duurzaamheid en 
energiegebruik. Beide organisaties 
leveren duurzame producten of diensten 

aan bedrijfsleven en particuliere 
klanten. Beautiful People doet dit 
met de verkoop van duurzame koffie 
(voorzien van het Rainforest Alliance 
Keurmerk), waarbij elk product wordt 
gesierd door kunst van bovengenoemde 
kunstenaars. met het kopen van deze 
koffie ondersteunt men het regenwoud. 
een deel van de opbrengst komt 
tevens ten goede aan de kunstenaars. 
HvC is een samenwerkingsverband 
van 55 gemeenten uit noord-Holland,
flevoland, Zuid-Holland en friesland
dat zich richt op een innovatieve 
en milieuverantwoorde wijze van 
afvalbeheer en energieproductie.

Succesvolle kunstexpositie in bibliotheek
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Adres
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur 
bellen met de afspraken- en infolijn van Burgerzaken 
tel. (0255) 56 73 23.

Ondernemersloket
Telefoon: (0255) 56 74 36
Bereikbaar maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 
09.00 tot 14.00 uur. ondernemersloket@velsen.nl.
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht 
voor algemene informatie over wetgeving, beleid en proce-
dures. Ook wordt informatie verstrekt over verzoeken die in 
procedure zijn en over de voortgang hiervan.

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

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

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: 
ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en di, do 14.00 - 15.00 uur
Voorzieningen gehandicapten: 
ma 14.00 - 15.00 uur di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur.
Schuldhulpverlening (op locatie: Loket voor Wonen, 
Welzijn, Zorg Rijnstraat 2, 1972 VG IJmuiden): voor een 
afspraak tel. (0255) 56 72 00
di t/m vrij 11.00 - 12.00 uur  
voor inhoudelijke vragen tel. (0255) 53 38 85:
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur 

Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
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 
Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) 

te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. CWI, 
Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL 
Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, 
fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daar-
op uw burgerservicenummer en een geldig paspoort, een 
geldige identiteits kaart of een geldige verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon: (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 
14.00 tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1 IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 
en 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en 

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

urgenties

Brandweer 
Post Velsen-Zuid, Veiligheidsregio Kennemerland 
Telefoon: (0255) 53 23 24
E-mail: Adm.brandweer@velsen.nl
Voor vragen over preventie, tel. (0255) 53 23 24
E-mail: preventie@velsen.nl

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester 
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf 
aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich tele-
fonisch of per e-mail wenden tot het bestuurs secretariaat, 
telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl.

Voor vragen over:
- handhaving, personeel en organisatie, openbare orde, 

brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken, 
communicatie, burgerzaken, mondiale bewustwording, 
regionale samenwerking, dierenwelzijn (inclusief die-
renambulance) kunt u zich wenden tot burgemeester 
mr. P.A.G. Cammaert

Voor vragen over:

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

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO, welzijn, 
volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid en projecten KG-terrein, Groot 
Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder Margo 
Bokking

- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering, 
facilitaire zaken, Geo-informatie, publieksdienstver-

 le ning en milieu kunt u zich wenden tot wethouder 
Karel Ockeloen

- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, 
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare 

werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, asiel-
zoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken (waaronder 
strandhuisjes), bereikbaarheid kust, omgevingsvergun-
ning kunt u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid 
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, Pieter Vermeulen-
museum, Zijkanaal B, pontveren, en project Kustvisie 
kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt

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

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

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
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KAPVERGUNNINGEN

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

straat en huisnummer aantal en soort
P.C. Hooftstraat t.o. huisnummer 28 1 kastanjeboom 
(de boom mag gekapt worden omdat deze dood is)
Amsterdamseweg 46 2 eiken
Wijnoldy Daniëlslaan 13 1 naaldboom  
(de boom mag gekapt worden omdat deze dood is)
Van Dalenlaan 14 1 grove den   
Santpoortse Dreef 124 1 atlasceder  
Willem de Zwijgerlaan 29 1 eik    

Dagtekening van deze kapvergunningen is 11 november 2008 
  
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver-
gunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-267-2008 Hoofdstraat 142 te Santpoort-Noord; 

het plaatsen van een luifel
BP-268-2008 Industriestraat 17G te IJmuiden; 

het veranderen van een bedrijfsunit
BP-269-2008 Industriestraat 17F te IJmuiden; 

het veranderen van een bedrijfsunit
BP-270-2008 Kerkerinklaan 64 te Santpoort-Noord; 

het plaatsen van een dakopbouw
BP-271-2008 Halkade 44 en 48 te IJmuiden; 

het veranderen en vergroten van twee 
bedrijfsgebouwen tot 1 bedrijfsgebouw

BP-272-2008 Papenburghlaan 4 te Santpoort-Zuid; 
het veranderen en vergroten van een 
woning

BP-273-2008 Linie 24 te Velserbroek; het plaatsen van 
een steiger

BP-274-2008 Westerhoevelaan 39 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
balkon en het plaatsen van een luifel

BP-275-2008 Halkade 25 te IJmuiden; het veranderen 
van de voorgevel van een bedrijfspand

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

BOUWAANVRAAG LICHT

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:

BL-343-2008 J.T. Cremerlaan 24 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
keuken en woonkamer

BL-344-2008 Wijk aan Zeeërweg 101 te IJmuiden; 
het veranderen van de voorgevel van een 
woning

BL-345-2008 De Kamp 33 te Velserbroek; het plaatsen 
van een dakkapel (voorzijde)

BL-346-2008 P.C. Hooftlaan 38 te Driehuis NH; 
het plaatsen van twee dakkapellen 
(zijkant en achterzijde)

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

ONTWERPVRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse onthef-
fing op grond van de WRO te verlenen voor:
BP-246-2008 Zandhaver 10 te IJmuiden; het veranderen 

en vergroten van de 2e verdieping van 
een woning

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken ter 
inzage van 14 november t/m 29 december 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedu-
rende 6 weken na de dag van publicatie worden inge-
diend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERPVRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/onthef-
fing op grond van de WRO te verlenen voor:

BP-242-2008 Velserkade 1 te Velsen-Noord; het 
oprichten van een loods (tijdelijk)

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken ter 
inzage van 14 november t/m 29 december 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedu-
rende 6 weken na de dag van publicatie worden inge-
diend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoek adres Dudokplein 1 te IJmuiden.

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-326-2008 Driehuizerkerkweg 44 te Driehuis NH; 

het veranderen van de voorgevel van een 

woning en het veranderen en vergroten 
van de woning met een berging

BL-327-2008 Kerkenmaaijerskamp 36 te Velserbroek; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een erker

BL-332-2008 Oude Pontweg 184 te Velsen-Zuid; het 
plaatsen van een erfafscheiding

BL-333-2008 Oude Pontweg 186 en 188 te Velsen-Zuid; 
het plaatsen van een erfafscheiding

BL-336-2008 Elisabeth Vijlbriefstraat 16 te Velserbroek; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw (achterzijde)

BL-337-2008 Heerenduinweg 2 te IJmuiden; het plaatsen 
van gevelbekleding

BL-340-2008 Westbroekerweg 152 te Velserbroek; het 
plaatsen van een dakkapel (zijgevel)

BP-143-2008 Hofgeesterweg 3 te Velserbroek; het 
oprichten van een stalgebouw en het 
verplaatsen van een materieelloods

BP-151-2008 Vlietweg 16 te Santpoort-Noord; het ver-
anderen en vergroten van een restaurant 
(McDonald´s)

BP-178-2008 Zandhaver 48 te IJmuiden; het plaatsen 
van een prefabkelder en een berging

BP-206-2008 Staalstraat 74 en 76 te Velsen-Noord; 
het veranderen van een kantoor en 
bedrijfsunit tot kantoor

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 
weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-108-2008 Van den Bergh van Eysingaplantsoen 26 

te Santpoort-Zuid; het verwijderen van 
diverse asbesthoudende materialen

SL-109-2008 Gildenlaan 211 te Velsen-Noord; het 
verwijderen van diverse asbesthoudende 
materialen

SL-110-2008 Rijnstraat 37 te IJmuiden; het verwijderen 
van diverse asbesthoudende materialen

SL-112-2008 IJsselstraat 19 BEN te IJmuiden; het 
verwijderen van diverse asbesthoudende 
materialen

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 
weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD)


