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Dertig aanspanningen doen mee

In galop door de golven

IJmuiden - Zaterdagavond 31 
oktober heeft een jongen een 
overval gepleegd op een snack-
bar in de Zuiderkruisstraat. Hij 
bedreigde het personeel met een 
mes en eiste geld. Toen de ver-
dachte binnenkwam sloot de ei-
genaresse de kassalade en sloot 
zichzelf in de keuken op. De jon-
gen heeft de snackbar zonder 
buit verlaten en is weggevlucht. 
Uit onderzoek bleek dat de ver-
dachte een 15-jarige IJmuide-
naar moest zijn. De jongen is in 
zijn woning aangehouden. En-
kele dagen later heeft de politie 
ook nog een 17-jarige Driehui-
zenaar en een 18-jarige Velser-
broeker aangehouden.

Overvallers 
aangehouden

Nieuwe bestemming 
Landgoed Beeckestijn
Velsen-Zuid – Jarenlang was 
het stil rond de toekomst van 
Beeckestijn. Maandag zijn 
de plannen voor de toekomst 
van Beeckestijn bekend ge-
maakt. In 2010 zal Beeckes-
tijn worden heropend. Beec-
kestijn wordt dan een podi-
um voor tuin- en landschaps-
cultuur. Zondag 22 november 
wordt het huis een dag open-
gesteld, dan kan het publiek 
met eigen ogen kennis ne-
men van de plannen.

Buitenplaats Beeckestijn werd in 
de jaren zestig door de gemeen-
te Velsen door aankoop en res-
tauratie gered van de sloop. De 
kosten voor het landgoed liepen 
echter hoog op, wat ertoe leidde 
dat het drie jaar geleden te koop 
werd gezet. Onder voorwaarden 
dat het park publiek toegankelijk 
blijft en dat ook Beeckestijn pop 
mag blijven gingen de grond en 
koetshuizen naar Natuurmonu-
menten en het huis naar stich-
ting Hendrick de Keyser.
Onder auspiciën van genoem-
de stichtingen, hoogleraar Erik 
A. de Jong, Piet van den Bos 
van Waterland en de Vrienden 

van Beeckestijn werden de plan-
nen voor Beeckestijn als interac-
tief podium bedacht. Het belang 
van buitenplaats Beeckestijn zal 
een belangrijke meerwaarde aan 
het podium geven. Door middel 
van thematische binnen- en bui-
tententoonstellingen zal Beecke-
stijn op diverse niveaus podium 
zijn voor vooral groene thema’s. 
De thema’s zullen moeten wor-
den gefinancierd door sponsors. 
Het VSB Fonds maakte de pre-
sentatie van de nieuwe plannen 
van Beeckestijn mogelijk. Voor 

de nodige restauratie van huis 
en tuinen en de eerste tentoon-
stelling is naar schatting 3 mil-
joen euro nodig, waarvoor spon-
sors worden gezocht.
Beeckestijn beschikt straks weer 
over een restaurant en blijft ook 
trouwlocatie. Of honden ook 
welkom blijven op Beeckestijn 
blijft de vraag. Met Beeckestijn 
als podium wil men het Neder-
landse belang van landschaps-
architectuur benadrukken en 
beter zichtbaar maken. (Karin 
Dekkers)

Meisje (14) op 
straat bedreigd
Velsen-Noord - Maandag rond 
07.30 uur werd op de Wencke-
bachstraat in Velsen-Noord een 
14-jarig meisje uit Beverwijk 
door een man aangesproken ter-
wijl zij daar fietste. De man pak-
te een mes uit zijn zak, eiste geld 
en bedreigde haar. Het meisje 
schrok, maar fietste gelukkig di-
rect door. Op het moment van de 
bedreiging passeerden er enke-
le mensen. De politie is op zoek 
naar deze getuigen. Het gaat om 
een negroïde man van ongeveer 
1.75 à 1.80 meter lang. Hij is ver-
moedelijk tussen de 18 en 20 
jaar oud en heeft op een van zijn 
wangen een litteken. Bent u ge-
tuige geweest van deze bedrei-
ging of heeft u anderszins in-
formatie die de politie kan hel-
pen bij het oplossen van de zaak, 
dan wordt u verzocht contact op 
te nemen met de politie in Haar-
lem, via 0900-8844 (lokaal ta-
rief). Anoniem iets melden kan 
ook, via Meld Misdaad Anoniem, 
op telefoonnummer 0800-7000.

IJmuiden aan Zee - Dertig aanspanningen deden zondag mee in 
een schitterende strandrit van IJmuiden naar Zandvoort, georgani-
seerd door sportvereniging Hoofdstadaanspanning uit Amsterdam. 
Mens en paard genoten optimaal van deze schitterende dag. Men 
startte op het IJmuiderstrand, reed vervolgens naar Bloemendaal-
strand en daarna naar Zandvoort. Daar werd gestopt voor de lunch 
bij Manege De Ruckert. Er wordt nu al reikhalzend uitgekeken naar 
de volgende rit vol spectaculaire vergezichten (foto: Hans de Klerk)

DonDerDag 26 november
mosselavonD met Jopenbier!
www.villa-westend.nl

zondag 15 november:
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk

Stormvogels tegen VVW
Deze advertentie is aangeboden door:
Noordborgh
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Zeehaven IJmuiden NV

Kom naar onze OPEN DAGEN 

op 18 of 21 november aanstaande

Meer informatie?

Zie: www.ockhetspalier.nl
lees artikel elders in dit blad.Lees artikel elders in dit blad.
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Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Onze nieuwe
folder is uit!

www.groenrijksantpoort.nl
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Eerste ambulance met 
‘tweetoon’ rijdt in Velsen
Velsen - De Ambulancedienst 
Velsen/Heemskerk, onderdeel 
van Connexxion Ambulance 
Zorg, heeft een primeur voor de-
ze regio. Met de ingebruikname 
van de nieuwe ambulance 12-
157 beschikt de dienst als eer-
ste over een ambulance met de 
nieuwe, tweetonige sirene. De 
12-157, een Mercedes, wordt 
voornamelijk ingezet in Velsen.
De tweetonige sirene wordt de 
nieuwe standaard voor ambu-
lances, brandweerwagens en 
politievoertuigen. Met de invoe-
ring van de nieuwe sirene ver-
dwijnt het onderscheid tussen 
de verschillende hulpdiensten. 
De sirenes zullen over een paar 
jaar in heel Nederland hetzelf-
de klinken. Bestaande hulpver-
leningsvoertuigen moeten voor 1 
januari 2014 aangepast worden. 
Nieuwe wagens die na septem-
ber 2009 worden aangeschaft 
moeten wel over een nieuwe si-
rene beschikken.
Naast de ‘tweetoon’ heeft de 

12-157 tal van technische snuf-
jes aan boord. Met het MDT-sy-
steem kan de ambulancever-
pleegkundige patiëntgegevens 
opzoeken en tijdens de rit naar 
het ziekenhuis alvast een letsel-
rapport opstellen. Die kan direct 
worden uitgeprint. Verder be-
schikt de 12-159 over een aparte 
koffer voor kinderen. ,,Voorheen 
moesten we altijd twee verschil-
lende koffers meenemen als er 
een kind gewond was, maar nu 
hebben we een koffer waar vrij-
wel alles in zit wat je nodig hebt 
bij kinderen’’, vertelt verpleeg-
kundige Karin Mantje, die ook 
zeer te spreken is over de ruim-
te in de nieuwe ambulance. ,,Dat 
werkt aanzienlijk prettiger.’’
Onlangs werd ook een nieuwe 
ambulancemotor in gebruik ge-
nomen. Deze wordt bestuurd 
door een verpleegkundige met 
een speciale opleiding. Naast de 
motor heeft Ambulancedienst 
Kennemerland in totaal zeven 
ambulances. (Friso Huizinga)

Topfeest in SnowPlanet
Velsen-Zuid - Met ruim 1500 
bezoekers was de Velsense editie 
van 2Generations weer een groot 
succes. SnowPlanet was afgelo-
pen zaterdag omgetoverd tot de 
grootste feestlocatie van onze 
gemeente. De bezoekers kregen 
optredens voorgeschoteld van 
George Baker, Gregor Salto (fo-
to) en het duo Tim & Faab. De 

lokale muziekscene werd ver-
tegenwoordigd door Stijl Ach-
terover, Streetbeats met zange-
res Esther de Haas en Good Old 
Dave & Friso. De volgende edi-
tie van 2Generations vindt plaats 
op 27 maart 2010 in de Philhar-
monie in Haarlem. Zie ook www. 
exclusevents.nl. (foto: Reinder 
Weidijk) 

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

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) 
is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen bui-
ten kantoortijden kunt u bellen met: 
0900-8212230 of 020-5709595. 
Voor onze lezers in Velsen-Noord 
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bellen: 
0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent 
ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 
24 uur. Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. 
Zie ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar 
op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, 
Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijk-
steunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 
15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, 
za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 
18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 0255-
514204.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tij-
den op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerk-
velsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en 
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur 
terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt 
u melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning 
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie 
telefonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, 
Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicapten-
beraad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, 
MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 
0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, 
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliënten-
service. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice 
zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 
0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis weke-
lijks  voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010

Het heeft zo zijn voordelen om 
nog niet te lang bezig te zijn met 
politiek, als je gaat nadenken 
over een verkiezingsprogram-
ma. Persoonlijk ben ik pas en-
kele weken als steunfractie ac-
tief voor de ChristenUnie en viel 
qua timing met mijn neus in de 
boter. Zonder last te hebben 
van politieke kennis en ervaring 
heb ik mijn steentje kunnen bij-
dragen. De ChristenUnie gaat 
verder op de weg van oprech-
te aandacht voor de inwoners 
van Velsen. Wij zijn ervan over-
tuigd dat bij een verkiezingspro-
gramma de inwoners centraal 
moeten staan, waarbij we na-
tuurlijk verder kijken dan de ver-
kiezingen. Geen dubbele agen-
da’s, geen loze beloften en voor-
al doen wat je zegt! Afgelopen 
zaterdag hebben we op de Lan-
ge Nieuwstraat naar de mening 
van de mensen gevraagd. Deze 
waardevolle informatie verwer-
ken we zeker in ons programma, 
zodat het herkenbaar wordt voor 
iedereen!
We leven in een tijd waar-
in communicatievormen zich 
in een hard tempo ontwikke-

len. En juist dat moeten we ge-
bruiken om het contact tussen 
burgers en politiek te verbete-
ren. Natuurlijk is niet iedereen in 
de gelegenheid, of even gemo-
tiveerd om een wijkplatform te 
bezoeken. Zelfs een email aan 
een raadslid kan al een drempel 
vormen. Vandaar dat wij via on-
ze website mogelijkheden aan-
dragen om het contact te ver-
beteren:
• via Twitter kun je de raadsle-
den volgen en berichten sturen; 
• via Twitter kun je berichten op 
onze site plaatsen; 
• het is mogelijk anoniem op on-
ze nieuwsberichten te reageren; 
• er is een link naar een Hyves-
pagina geplaatst en via deze 
Hyves-pagina is interactie bijna 
vanzelfsprekend; 
De ChristenUnie is een moderne 
partij die met haar tijd meegaat 
en nog steeds denkt én handelt 
vanuit de belangen van de in-
woners van Velsen. En dat blij-
ven we doen, ook na 2010! Zie 
ook http://velsen.christenunie.nl

Nathanael Korf, steunfractielid 
ChristenUnie

Act schittert met 
Vrouw Overboord
IJmuiden - Toneelgroep Act 
schitterde maandag- en dins-
dagavond met hun blijspel 
Vrouw Overboord in het Wit-
te Theater. Hoewel officieel 
een blijspel, werden bijtende 
dialogen en harde waarheden 
gezegd. Maar gelukkig was er 
wel een ‘happy end’.

In Vrouw Overboord hebben de 
leden van een feministisch to-
neelgroepje een reünie. Al gauw 
wordt duidelijk dat het geen ‘ge-
zellig, ontspannend’ weekend-
je wordt, want de vrouwen wor-
den geblinddoekt gedropt op 
een onbewoonbaar verklaard ei-
land en sidderen onder de do-
minante leiding van teamlei-
der Carla (Carla Zwart). Al gauw 
komt er allerlei oud zeer boven 
en blijkt dat de strijdlustigheid 
van de vrouwen ook op elkaar 
gericht is. De karakters van al-
le vrouwen worden goed uitge-

werkt, Rooie Heks Pleun (Desi-
ré Bakker) speelt een verbitter-
de politica. Tanne (Nelly Bloem-
zaad) is de zeezieke hippie. Sa-
bine (Kathy de Haan) is een vro-
lijke noot als naïeve nachtblin-
de. Koosje (Carrie Nupoort) pik-
te ooit de man van Pleun en de 
met krukken lopende Gon (Hel-
een de Haan) heeft het ook niet 
makkelijk met engeltjes schilde-
ren op lampenkappen voor Ikea. 
Langzamerhand wordt duidelijk 
dat er diepliggende redenen zijn 
voor de reünie. Maar wie heeft de 
reünie eigenlijke georganiseerd. 
En wat is de rol van Carla in het 
geheel. Het blijkt niet alleen om 
wraak te gaan, want Sabine be-
taalt uiteindelijk haar schuld te-
rug van het pyramidespel en ook 
Carla krijgt genoegdoening als 
de feiten op tafel komen. Een pit-
tig blijspel met genoeg actie voor 
een heerlijk avondje blij drama. 
(Karin Dekkers)

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: 13e editie Bunkerrock. 
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: De 
Jonge Stem speelt ‘Moulin Rou-
ge. Zie ook www.stadsschouw-
burg.nl.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Kempi en Keizer, Ojawel. 
19.30 uur. Toegang 15,-. 23.00 - 
03.00  uur Club Colombo. Toe-
gang 10,-/12,50 vanaf 16 jaar. 
Kleine zaal: Rob Acda Award, 1e 
voorronde. 20.00 uur. Toegang 
5,-. Café: Amusement Parks on 
Fire. 22.30 uur. Toegang gratis.

Zondag 15 november
Lezing met als thema ‘Fijnzin-
nigheid door ds. Aart Mak in de 
Kapel, Potgietwerweg 4 in Bloe-
mendaal. Aanvang 10.30 uur.
Rondleiding over Informatie-
boerderij Zorgvrij, Genieweg in 
Velsen-zuid. Aanvang 13.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Project Sally speelt 
jeugdvoorstelling (vanaf 4 jaar) 
‘Vreemde Eend’. Aanvang 14.30 
uur. Om 17.00 uur foyerconcert 
met The Willie Dixongs. Toegang 
gratis.
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 Koopvaardijdienst 
in de Nieuwe kerk in IJmuiden. 
Aanvang 15.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: De 
Jonge Stem speelt ‘Moulin Rou-
ge. Zie ook www.stadsschouw-
burg.nl.
‘Mannen komen van Mars, 
Vrouwen van Venus’, met 
Huub Stapel in het Thalia Thea-
ter, Breesaapstraat 52 IJmuiden. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Patronaat en Philharmonie 
presenteren Venice. 21.00 uur. 
Toegang 27,50.

Maandag 16 november

Postzegelveiling bij Postzegel-
vereniging IJmuiden in de zaal 
van de Adelbertuskerk, spar-
renstraat 46 in IJmuiden. Vanaf 
19.00 uur kan men de kavels be-
kijken, circa 20.30 begint de vei-
ling.
Bijeenkomst Vrijmetselaarsloge 
De Hoeksteen in het monumen-
tale pand aan de Torenstraat 2 in 
Velsen-zuid. Aanvang 19.30 uur.
‘Mannen komen van Mars, 
Vrouwen van Venus’, met 
Huub Stapel in het Thalia Thea-
ter, Breesaapstraat 52 IJmuiden. 
Aanvang 20.30 uur.

Dinsdag 17 november
 

Verkoop Rode Kruis, door be-
woners vervaardigde artikelen 
in De Moerberg, Zuiderkruis-
straat 74 in IJmuiden. Van 10.00 
tot 13.30 uur.
Handwerkclub van de Unie van 
Vrijwilligers houdt verkoop in de 

recreatiezaal van Velserhooft in 
Santpoort-Noord. Van 13.30 tot 
16.00 uur.
Lezing over Indonesië, volks-
universtiteit, Duin en Kruidberg 
Mavo, Nic. Beetslaan 3 in Drie-
huis. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Vera Mann en Remko Vrijdag in 
feel good-musical ‘Dromen... zijn 
bedrog’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Joëlke Sanderse 
en Daniëlle van de Ven in ‘Barst, 
een poging tot buigen’. Aanvang 
20.30 uur.

L
Woensdag 18 november

Kerstmarkt, Velserduin, Nic. 
Beetslaan in Driehuis. Van 10.00-
16.00 uur.
Workshop ‘Van Koe tot Cakeje’. 
14.00-16.00 uur. Voor kinderen 
van 7 t/m 10 jaar. Kosten 7,50 eu-
ro. Informatieboerderij Zorgvrij, 
Genieweg in Velsen-Zuid.
Open dag OCK Het Spalier, 
Duitslandlaan 1a in Heemskerk 
van 15.00 tot 17.30 uur. Locatie 
Aerdenhout van 13.00 tot 16.00 
uur is vanwege een verbouwing 
tijdelijk gevestigd aan de Leidse-
vaart 196-3 in Haarlem.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Spirit of Mexico’. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Welcome’. Aan-
vang 20.30 uur.

Donderdag 19 november

Verkoop Rode Kruis, door be-
woners vervaardigde artikelen in 
Breezicht, Keizer Wilhelmsraat 1 
in IJmuiden. Van 09.30 tot 12.30 
uur.
Connie Braam houdt een lezing 
in de Dorpskerk in Santpoort. 
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Co-
lin Blunstone en Rod Argent 
met een uniek concert. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Olivier Provily met 
‘Hunker’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patronaat.nl: Dom-
melsch zaal: De Dijk. Aanvang 
2.100 uur. Toegang 27,50. Kleine 
zaal: The Madd + Digger & the 
Pussycats. 20.30 uur. Toegang 
9,-. Café: Aftershow The Madd: 
The Pacifix. 22.30 uur. Toegang 
gratis. Philharmonie: Philharmo-
nie & Patronaat presenteren The 
Nits. 20.15 uur. Toegang 13,-/22,-
. Kleine zaal: LOS! met dj Paul-
lie & Co. 24.00-04.00 uur. Toe-
gang 5,- vanaf 18 jaar. Studen-
ten gratis.

Donderdag 12 november

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Eric van Sau-
ers ‘Ridder (try-out). Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: I am Kloot. Aanvang 20.30 
uur. Kleine zaal: Heist (cd-pre-
sentatie). 20.30 uur. Toegang 8,-
. 24.00-04.00 uur LOS! met dj 
Paullie & Co. Toegang 5,- van-
af 18 jaar, studenten gratis. Ca-
fé: Aftershow I am Kloot, Dress. 
22.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 13 november

Saxofoon en piano in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Toegang gratis, 
vrijwillige bijdrage wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: De 
Jonge Stem speelt ‘Moulin Rou-
ge’. Zie ook www.stadsschouw-
burg.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Welcome’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
London BurningII. 17.30 uur. 
Toegang 12,50. 00.30 tot 04.00 
uur: Yes! We Cant’t. Toegang 8,- 
vanaf 18 jaar. Dommelsch zaal: 
Rickie Lee Jones. 21.00 uur. Toe-
gang 20,-. Café: Choir of Young 
Believers. 22.30 uur. Toegang 
gratis.

Zaterdag 14 november

Aankomst Sinterklaas IJmui-
den
Rommelmarkt, De Dwarslig-
ger, Planetenweg 338 in IJmui-
den. Van 09.0 tot 12.30 uur. Toe-
gang gratis.
Boekenmarkt in de Grote of 
St. Bavokerk, Oude Groenmarkt 
in Haarlem. Van 09.00 tot 17.00 
uur.
Cadeau- en kerstmarkt voor 
Tanzania in de Laurentiuskerk, 
Fidelishof IJmuiden. Van 09.30 
tot 15.30 uur.
Bazaar in en rond de Dorpskerk 
in Santpoort-Noord. Van 10.00 
tot 14.30 uur. De opbrengst is 
bestemd voor een project in 
Madras.
Filmdiner in het Thalia Thea-
ter, Breesaapstraat 52 IJmuiden. 
Film ‘Ladies in Lavender’. Aan-
vang diner 19.30 uur.
Kraaij Kraaij toernooi bij PUIJ, 
Heerenduinweg IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur. Opbrengst is 
voor KWF Kankerfonds.

Wat is
er te 
doen

Huiselijk 
geweld
IJmuiden - De politie heeft vori-
ge week woensdag een 35-jari-
ge man uit IJmuiden aangehou-
den, nadat zijn echtgenote aan-
gifte had gedaan van mishande-
ling. Zijn 29-jarige vrouw was tij-
dens een schermutseling aan 
haar pols gewond geraakt. De 
man kreeg een proces-verbaal.
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Guppenontbijt bij SVIJ
IJmuiden - Afgelopen zaterdag 
werd het eerste grote Wim Kruij-
er Guppenontbijt gehouden in 
de kantine van SVIJ.
Deze jongste tak van de voetbal-
vereniging is opgericht voor jon-
gens en meisjes tussen de 3,5 en 
6 jaar oud. Zij spelen bij SVIJ in 
een heus Champions League-
verband en worden onderver-
deeld in leeftijd om tegen elkaar 
te voetballen. Uiteraard staat de 
spelvreugde hierbij voorop, het-
geen iedere zaterdag tussen 
09.30 en 10.30 uur weer enorm 
tot uitdrukking komt. 
Dat de afdeling van de Guppen 
goed draait, was goed te mer-
ken, want er waren maarliefst 
31 Guppen op komen dagen om 
een heus ‘sportontbijt’ te onder-
gaan. Samen met hun papa’s, 
mama’s, opa’s en oma’s konden 
zij genieten van verse broodjes, 
jus d’orange, chocopasta, hagel-

slag, vleeswaren, kaas en melk.
Zoals een echte sporter be-
taamt, werd het ontbijt afgeslo-
ten met een gezond stukje fruit. 
Het geheel werd geopend door 
Wim Kruijer, die zich zeer ver-
eerd voelde dat zijn naam ver-
bonden is aan dit jaarlijks terug-
kerende ritueel, en met de oer-
oude lokroep van ‘Aanvaluhhhh-
hh!!!’ opende hij het ontbijt. Na 
het ontbijt zijn er hele mooie fo-
to’s gemaakt op de balustrade 
van de Kap en in het grote goal 
van het hoofdveld. 
Na de foto’s werd er uiteraard 
nog gevoetbald en won Barcelo-
na met een ontketende Randall 
met 6-3 van SVJJ en won Celtic 
met dezelfde cijfers van Juven-
tus. SVIJ bedankt een ieder voor 
zijn of haar inzet en wil speciaal 
de kantinebaas Appie Oudendijk 
en mevrouw Bea Levasier hier-
voor in het zonnetje zetten. 

DCIJ-nieuws
Overtuigende winst
IJmuiden - In de onderlinge 
competitie van Damclub IJmui-
den behoort voorzitter Willem 
Winter (op de foto links) nog 
altijd tot de favorieten voor de 
clubtitel. Zijn enorme kennis van 
het spel en een levendige stijl 
staat garant voor succes. Tegen 
Joop Wind, een taaie verdediger, 
bediende Winter zich van een in-
ventieve omsingeling. Een spel-
vorm die uiterst gecompliceerd 
is en maar weinig spelers goed 
kunnen uitvoeren. De vele com-
binatiedreigingen groeiden Wind 
boven het hoofd. Met een offer 
trachtte hij het tij te keren maar 
moest lijdelijk toezien dat ook 
dat niet baatte en verloor daarna 
kansloos. Harrie van der Vossen 
moest alles uit de kast halen om 
Berrie Bottelier te verslaan. In het 
gevorderde middenspel, na een 
foutieve voortzetting van Bot-
telier, verkreeg Van der Vossen 
winnend spel.en besliste de par-
tij. Nicole Schouten is dit seizoen 
in goeden doen. Tegen Stella van 
Buuren boekte ze een overtui-
gende winst. Piet Kok en Kees 
van Nie wilden en kregen een 
fraaie partij. Schoonheid gaat bij 
beiden voor het resultaat. Uitein-
delijk trok Kok aan het langste 
eind en won verdiend. Jurrien Fi-

scher maakt goede vorderingen. 
Met veel enthousiasme volgt de 
14-jarige Fischer al een paar jaar 
de lessen van de jeugdtrainers. 
Leeftijdgenoot Vince van der 
Wiele moest genoegen nemen 
met een nederlaag. Dana van 
der Wiele trad samen met Rick 
Hartman aan tegen Jan Apel-
doorn. Kort na de opening won 
Dana een schijf maar kon toch 
een nederlaag niet voorkomen. 
Rick Hartman zorgde voor een 
sensationele uitslag. Met een 
pittige, doch wat te dure, com-
binatie verraste hij Apeldoorn. 
Een blunder was voor Hartman 
voldoende om daarna te win-
nen. Jack van Buuren is, zoals hij 
tegen Jan Maarten Koorn aan-
toonde, nog immer een gewieks-
te dammer die vooral met subtie-
le voortzettingen voordeel tracht 
te krijgen. Hij slaagde in het ge-
vorderde middenspel voordeel te 
verkrijgen. Op techniek beslis-
te hij  vervolgens de partij. Koos 
de Vries was uiterst content met 
de puntendeling tegen Feroz 
Amirkhan. Wat de hoop op de 
toekomst bij DCIJ ook probeer-
de De Vries had telkens een juis-
te parade tegen de vele dreigin-
gen. Een volkomen gelijkwaardi-
ge remise was het resultaat. 

Foto’s 
Beverwijk uit 
jaren ‘50 en ‘60
Beverwijk - ‘Dit was Beverwijk’ 
is een uniek nieuw boek van Jan 
van der Linden (Stichting Pren-
tenkabinet van der Linden) en 
Wim Spruit (auteur). Het boek 
telt 160 bladzijden en ruim 600 
niet eerder in boekvorm gepu-
bliceerde foto’s. De samenstel-
lers van het boek nemen de lezer 
mee naar het Beverwijk van de 
jaren ’50 en ’60 met af en toe een 
uitstapje naar een verder verle-
den. In zes hoofdstukken wordt 
de lokale geschiedenis verteld. 
De ontwikkeling van aardbeien-
dorp tot staalstad komt aan de 
orde, bekende en minder beken-
de Wijkers, van de patioscholen 
tot de Bisschoppelijke Kweek-
school, van Brasil op Weg tot de 
KGIJ, van het Sint Aagtendorp 
tot Terpischoré en van Willem 
Vessies tot een serie Beverwijk-
se burgemeesters. Van 13 tot en 
met 18 november is er een foto-
expositie in het Kennemer Thea-
ter. De expositie, die vrij toegan-
kelijk is, omvat ongeveer 400 fo-
to’s van diverse afmetingen. Ge-
kozen is voor foto’s van evene-
menten, straten en gebouwen  
in Beverwijk en bekende Bever-
wijkse personen. Gedurende de 
openingstijden van de expositie 
is het boek verkrijgbaar. Het kost 
19,50 euro. Vanaf zaterdag 14 
november is het ook te koop bij 
Bruna, Beverhof in Beverwijk en 
bij Primera, Julianaplein in Wijk 
aan Zee voor dezelfde prijs. 

Velsen-Zuid - De sherpa’s van 
de scoutinggroep Wiawaha-Vel-
sen, zijn een actieve groep mei-
den van 13 tot 17 jaar met gro-
te plannen. Omdat Scouting Ne-
derland dit jaar 100 jaar bestaat 
willen zij een speciaal zomer-
kamp organiseren. Maar hier is 
geld voor nodig en daarom gaan 
de sherpa’s acties voeren. De 
eerste grote actie wordt de jaar-
lijkse Zwarte Pieten Actie. De 
sherpa’s kunnen een thuisbe-
zoekje voor u regelen. De kos-
ten zijn 20 euro voor 15 minu-
ten met twee pieten. Aanmel-
den: www.wiawaha.nl. Informa-
tie: pieten@wiawaha.nl of 06-
51560542.

Wiawaha pieten

Van Rixel-kalender 2009
IJmuiden – De kalender voor 
2010 is verkrijgbaar bij Drukke-
rij van Rixel. De 39e uitgave al-
weer en door de jaren heen een 
echt item voor verzamelaars ge-
worden. Het is dit keer een bij-
zonder exemplaar: glossy en op 
glimmend karton afgedrukt. De 
foto’s zijn heel bijzonder. IJmui-
denaar René Sehr was een keer 
in de drukkerij om een foto te la-
ten zien met de vraag, of dat niet 
iets was voor de nieuwe kalen-
der. Gerard en Henk van Rixel 
wilden meer werk van de man 
zien en zij waren daar zo enthou-
siast over, dat ze besloten dat de 
hele kalender foto’s van deze fo-
tograaf zou bevatten. Er zijn on-
der meer beelden te zien van 
het Noordzeekanaal bij nacht, 
de Vissershaven op een zonni-
ge dag en het beeld van de man 
met de lamp op de kop van de 

haven. René heeft zichzelf een 
heel aparte techniek aange-
leerd. Hij maakt meerdere foto’s 
achter elkaar met een zeer kor-
te sluitertijd. De foto krijgt hier-
door een extra dimensie, alsof 
er beweging in zit, erg bijzonder. 
Particulieren kunnen de kalen-
der voor veertien euro aanschaf-
fen, maar ook bedrijven kun-
nen hem bestellen met eigen lo-
go en bedrijfsnaam op elke blad. 
Zo hangt die goed zichtbaar bij 
relaties aan de muur, het hele 
jaar door. Twee foto’s die de ka-
lender sieren worden dit jaar te-
vens als kerstkaart gedrukt. De-
ze collectie biedt keuze uit maar 
liefst 49 verschillende afbeeldin-
gen die ooit de kalender sierden 
en zijn ook erg gewild. Drukke-
rij van Rixel is gevestigd aan de 
Oosterduinweg 29 en telefonisch 
bereikbaar via 0255-514768.

Rabo Spaarweek: klein-
tjes maken het verschil
Velsen - Rabobank Velsen en 
Omstreken organiseerde in de 
herfstvakantie de Rabo Spaar-
week. Ruim 480 kleine klanten in 
de leeftijd van 4 tot 12 jaar kwa-
men hun spaarpot legen. Zij kre-
gen allemaal een leuk cadeau 
van de Sprookjesboom of Huis 
Anubis, alleen door tien euro of 
meer te storten tijdens de Rabo 
Spaarweek.
Blijf die spaarpot vullen met zak-
geld, geld van ‘heitje voor een 
karweitje’ en de rapportcent-
jes, want op woensdagmiddag 
2 december mogen de kinderen 
nog een keer hun spaarpot ko-

men legen op één van de kan-
toren bij Zwarte Piet. Meer infor-
matie hierover volgt in een vol-
gende uitgave.
Fans van het Huis van Anubis of 
van de Sprookjesboom zijn bij 
Rabobank Velsen en Omstre-
ken aan het goede adres. Bij het 
openen van een Topkid rekening 
ontvangen jongeren namelijk 
een stoere kluis of een Sprook-
jesboompakket cadeau. Meer 
weten over deze actie? Kom ge-
rust eens langs op één van de 
kantoren. Rabobank Velsen en 
Omstreken neemt zowel de klei-
ne als de grote klanten serieus.
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IJmuiden – Sheila en Paul pro-
beerden al een jaar tevergeefs 
zwanger te raken en zouden het 
medische circuit in gaan, op zoek 
naar een mogelijke oorzaak. Tij-
dens het eerste onderzoek in het 
Elisabeth Gasthuis locatie Zuid 
kreeg Sheila te horen: ,,We zien 
wat. Het kan zijn dat je zwanger 
bent, het kan ook niet zo zijn.’’ Op 
weg naar huis kocht het stel drie 
zwangerschapstesten en die wa-
ren alle drie positief. Ze waren 
door het dolle heen. Sheila had 
een geweldige zwangerschap. 
Ze had allerlei kwaaltjes maar 
die nam ze voor lief. Paul had 
eerder in de gaten dat de be-
valling was begonnen dan Shei-
la. Ze dacht dat ze rugpijn had, 
maar toen ze om de vier minu-
ten ‘au’ zei, belde Paul het zie-
kenhuis. Om 13.00 uur kwamen 
ze daar aan, pas anderhalf uur 
later zagen ze de verloskundi-

Aangenaam

Geboren: Aidan Huijbregts
Zoon van: Sheila en Paul Huij-
bregts
Geboren op: 13 juni 2009 om 
20.05 uur
Geboortegewicht: 3230 gram

ge. De gynaecoloog kwam later 
en die beloofde weer te komen 
als Sheila persdrang had. Maar 
die had ze op dat moment al. Om 
19.45 uur mocht ze gaan persen 
en toen bleek, dat de baby ver-
keerd lag, met het hoofd naar 
boven en met de navelstreng 
om zijn nek. Het medische team 
stond al met hulpmiddelen klaar, 
maar na een knip werd Aidan op 
eigen kracht geboren. Hij leek 
goed gezond. Maar een dag la-
ter dronk hij niet en kreunde hij. 
Toen hij gal ging spugen, ging hij 
naar de couveuseafdeling. Die 
nacht zwol zijn buik op, er kwam 
een kinderarts van het Amster-
damse VU-ziekenhuis bij. Die liet 
het kleine mannetje met spoed 
per ambulance naar Amsterdam 
vervoeren, Aidan kwam daar op 
de intensive care terecht. Ook 
Sheila en Paul gingen naar Am-
sterdam, ze werden daar heel 
goed opgevangen. Uiteinde-
lijk bleek Aidan de ziekte van 
Hirschsprung te hebben. Een 
deel van zijn darmen werkt niet, 
hij voelt geen aandrang. Toen de 
sonde werd verwijderd, kreeg hij 
er nog een bacterie overheen, 
waardoor hij een week langer 
in het ziekenhuis moest blijven.. 
Nadat Sheila en Paul hadden ge-
leerd hoe ze de maag van hun 
zoon moesten spoelen, mochten 
ze Aidan na drie weken eindelijk 
mee naar huis nemen. Hij is on-
langs geopereerd en moet bin-
nenkort weer een operatie on-
dergaan, waarbij het niet wer-
kende deel van zijn darmen ver-
wijderd zal worden. Maar Aidan 
bleek een sterk kereltje dat alles 
goed doorstaat. Hij is heel vro-
lijk en kan echt schaterlachen, 
als hij tenminste geen buikpijn 
heeft. Maar dat is hopelijk bin-
nenkort verholpen. (Carla Zwart)

IJmuiden - Donderdagmiddag 
12 november om 14.00 uur is 
er een Indonesische middag in 
Breezicht, Keizer Wilhelmstraat 1 
in Oud-IJmuiden. Er zijn verschil-
lende marktkraampjes met ve-
le spulletjes uit Zuid-Oost Azië, 
van mooie kleding tot tijgerbal-
sem en leuke hebbedingetjes. 
De middag wordt verzorgd door 
de heer Baynath, bekend van de 

grote pasar malam’s in het land.  
Er komt een Indonesische mo-
deshow, met uitleg over die kle-
ding. Op een groot videoscherm 
wordt een show gepresenteerd 
van Tante Lien (Wieteke van 
Dort). Ook zijn er verschillende 
Indonesische beelden en hout-
snijwerk met uitleg. De muzikale 
verzorging is in handen van het 
duo de Belanda’s. 

Indonesische middag

IJmuiden - Zondag 15 novem-
ber wordt om 15.30 uur in de 
Nieuwe Kerk te IJmuiden de 
jaarlijkse koopvaardijdienst ge-
houden. De dienst zal worden 
geleid door koopvaardijpredikant 
L.J. Rasser en dominee L.P.J. van 
Bruggen. Een vast onderdeel van 
de dienst is de herdenking van 
de gevallenen op zee. De spre-
ker van dit jaar is de pastor van 
de Oud Katholieke kerk, de heer 
H. Munch.  Hij zal in het bijzon-
der stilstaan bij het vergaan van 
de Catharina Duyvis, de IJmui-
den 60. Tijdens de beruchte fe-
bruaristorm in 1953 is deze traw-
ler met schipper Arie Glas vlak 
voor de thuishaven  met man en 
muis vergaan. Het monument op 
de pier herinnert aan deze tragi-
sche gebeurtenis. Behalve een 
aantal IJmuidense kerken zullen 
ook een drietal zeemansmissies: 
Het Protestants  Koopvaardij-
werk Amsterdam/Noordzeeka-
naal, het Apostolaat ter Zee Stel-
la Maris en de Deutsche See-
mannsmission bijdragen. Muzi-
kale medewerking door het Kat-
wijks mannenkoor en als speci-
ale gast wordt Velsens burge-
meester Weerwind verwacht. Het 
kerkgebouw bevindt zich vlakbij 
de sluizen aan Kanaalstraat 250. 
Daar is ruime gratis parkeerge-
legenheid. Na de dienst is er ge-
legenheid tot napraten onder het 
genot van een kopje koffie of 
thee. Een ieder die zich verbon-
den voelt met de zeevaart is van 
harte welkom.

Zeevaartdienst

The Willie 
Dixongs in WT
IJmuiden - De legendarische en 
roemruchte Willie Dixongs staan 
zondag 15 november weer op 
de bühne tijdens stage café van 
het Witte Theater aan de Kanaal-
straat 257 in IJmuiden. Reden 
voor deze opmerkelijke terug-
keer was het feit dat Hans Beck 
liet weten dat hij voor een paar 
weken naar Nederland kwam, 
en werd het idee geboren om 
een paar exclusieve optredens te 
doen waarvan de eerste inmid-
dels heeft plaatsgevonden. Het 
foyerconcert begint 16.30 uur. 
De toegang is gratis.

IJmuiden - De fietsoversteek 
naar het fietspad in de Heeren-
duin wordt veiliger gemaakt. Het 
fietspad wordt iets verlegd naar 
een locatie waar geen hoogte-
verschil bestaat tussen de fiets-
paden ter weerszijden van de 
Heerenduinweg. Op deze locatie 
worden de fietsstroken op de rij-
baan van de Heerenduinweg uit-
gebogen en wordt een midden-
berm aangelegd, waar men zo 
nodig kan halt houden. De uit-
voering zal nog voor april 2010 
zijn afgerond. De kosten worden 
geschat op maximaal 100.000 
euro. (Karin Dekkers)

Fietsoversteek 
Heerenduinen

Dankzij ondernemers 
AED bij Commandeur
IJmuiden - Dankzij drie onder-
nemers is de IJmuiderstraatweg 
en omgeving een stuk veiliger 
geworden. Autobedrijf Stormvo-
gels, Schoonhoff Houthandel en 
tankstation Commandeur heb-
ben namelijk samen een AED 
(defibrillator) aangeschaft. Dit 
levensreddende reanimatie ap-
paraat hangt sinds vorige week 
bij tankstation Commandeur aan 
de muur en is zeven dagen per 
week van ‘s morgens zeven tot ‘s 
avonds acht uur paraat in geval 
van hartfalen.
,,In Nederland worden elke week 
300 mensen buiten het zieken-
huis getroffen door een plotse-
linge hartstilstand,’’ zegt Egbert 
Wilmink van Autobedrijf Storm-
vogels. ,,Als je binnen vijf minu-
ten afstand van een AED bent, is 
de kans op overleven veel gro-
ter.’’ De drie bedrijven hebben de 

kosten van de AED en het on-
derhoudsabonnement bij elkaar 
gelegd. ,,Het was geen moeilijke 
beslissing,’’ aldus Wilmink. ,,We 
waren het gauw eens.’’ Als vice-
voorzitter van MKB Velsen doet 
hij bovendien een oproep aan 
bedrijven, organisaties en par-
ticulieren tot soortgelijke initia-
tieven.
Uiteraard is de AED niet alleen 
voor de werknemers van de be-
drijven, maar ook voor omwo-
nenden bedoeld. De drie bedrij-
ven beschikken over totaal ze-
ven bedrijfshulpverleners die de 
AED mogen bedienen. De AED 
bij Commandeurs beschikt over 
een alarm dat afgaat zodra het 
deurtje wordt geopend. Op die 
manier hoeft men niet bang te 
zijn voor diefstal van het levens-
reddende apparaat. (Karin Dek-
kers)

Charlie Zwemstra 
veteranen-kampioen NH 
IJmuiden - De vierde editie van 
het toernooi voor schaakvetera-
nen gehouden in IJmuiden, is op 
een meesterlijke wijze gewon-
nen door Charlie Zwemstra (De 
Wijker Toren). Al in aanvang van 
dit schaakspektakel was het dui-
delijk dat Charlie in grote vorm 
stak. Tegenstanders zaten hoofd-
schuddend achter de borden 
als ze weer eens een vloeiende 
combinatie om de oren kregen. 
Slechts Wim Nieland (De Waag-
toren), de kampioen van vorig 
jaar, was in staat om Charlie op 
remise te houden. In de partij op 
de slotdag tegen Martin Duin-
maijer (Bergen) werd een waar 
kunstwerk op het bord getoverd, 
wat de volle vier uren duurde. 
Charlie met twee pionnen min-
der, offerde ook nog eens de 
kwaliteit voor een prachtige ko-
ningsaanval en aan het eind van 
het liedje had Charlie twee pion-
nen meer in het eindspel en was 
de titel binnen.
In groep B was de strijd (even-
als in voorgaande jaren) al snel 
beslist. Met goed spel regeer-
de Jan Geus (Kijk Uit) met ijze-
ren vuist. Evenals Charlie moest 

Jan één remise toestaan en die 
was tegen Willem de Ruig (HWP 
Haarlem en Kijk Uit). De concur-
rentie bestaande uit Pieter Leva-
sier (HWP Haarlem) en Willem 
Dekker (De Wijker Toren) kon 
hem niet volgen. Pieter behaal-
de nog wel een keurige twee-
de plaats in de poule, maar Wil-
lem raakte vanaf ronde vijf in het 
schaakduister en viel zelfs nog 
buiten de prijzen. In Groep C 
was de strijd spannender. Henk 
Spuls (huisschaker) won deze 
poule met een half puntje voor-
sprong op Louw Post (Kijk Uit). 
Vlak daarachter deden Cees Jan-
sen (Krommenie), Jan Bonten-
bal (Kijk Uit) en Wim Geels (Kijk 
Uit) in de laatste ronde nog mee 
voor de prijzen. Evenals in de vo-
rige edities was er op de slotdag 
weer een voortreffelijke salade 
van Johan van Es. Nadat de be-
kers, geschonken door de firma 
Swier, in ontvangst waren ge-
nomen, ging een ieder met een 
mok met inscriptie van dit kam-
pioenschap, geschonken door 
Dirk en Wim Geels, naar huis zo-
dat menig schaker thuis. Zie ook 
www.schaakclubkijkuit.nl.
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Velsen - Ook in de gemeente 
Velsen krijgt de nieuwe wet WIJ, 
Wet Inschakeling Jongeren, zijn 
beslag. Doel is om jongeren tot 
en met 27 jaar aan het werk of in 
ieder geval in leer- of ervarings-
trajecten aan de slag te helpen. 
Zelfs voor jongeren met een gro-
te afstand tot de arbeidsmarkt 
zal een uitkering niet snel tot 
de mogelijkheden behoren. Per 
1 januari 2010 zullen daarom in 
de gemeente een aantal nieuwe 
maatregelen gaan gelden om de 
WIJ te realiseren. Met de wet wil 
men de jongeren zoveel mogelijk 
stimuleren de eigen verantwoor-
delijkheid voor zijn positie op de 
arbeidsmarkt te nemen. Ook de 
WWB, Wet Werk en Bijstand zal 
worden aangepast aan de WIJ. 
(Karin Dekkers)

WIJ: jongeren 
aan de slag

Velsen - Ouders van kinderen 
die in aanmerking komen voor 
voorschoolse educatie (VVE), 
gaan voor vier dagdelen peuter-
school minder betalen. De ge-
meente heeft daarvoor van het 
Rijk subsidie ontvangen. Deze 
subsidie geldt eenmalig voor het 
schooljaar 2009/2010. Jeugd-
zorg bepaalt welke kinderen met 
(dreigende) taalachterstand in 
aanmerking komen voor voor-
schoolse educatie. De kinderen 
bezoeken gedurende een jaar 
vier dagdelen per week een peu-
terspeelzaal in Velsen en betalen 
daarvoor 105 euro per jaar per 
kind. (Karin Dekkers)

Voorschoolse 
educatie

Velsen - De gemeente Velsen 
ontvangt van het Oranje Fonds 
een driejarige subsidie voor taal-
ontmoeting en taalondersteu-
ning. De subsidie zal worden 
gebruikt voor mensen met een 
taalachterstand. Indien nodig en 
mogelijk zal de gemeente na de-
ze drie jaar de financiering voor 
activiteiten vervolgen. 

Oranje Fonds 
geeft voor taal

Velsen - Tot 2 december ligt het 
Milieu Effect Rapport (MER) van 
de provincie Noord-Holland ter 
inzage in Velsen. Het college zal 
zich in die tijd buigen over de 
structuurvisie en kijken op welke 
punten deze niet overeenkomst 
met het gemeentelijk beleid en 
de wensen. In de collegeverga-
dering van 1 december zal het 
college hierover een besluit ne-
men. De provincie laat overigens 
weten tot 2025 geen onomkeer-
bare beslissingen te nemen over 
bijvoorbeeld de Houtrakpolder.

MER NH 
ter inzage

‘Vrienden noemen mij 
ook wel knutselsmurf’
IJmuiden – Tijdens de Kunstlijn 
waren er afgelopen weekeinde 
op verschillende locaties in Vel-
sen mooie kunstwerken te zien. 
Zoals in het voormalige postkan-
toor aan de Kanaalstraat. De be-
nedenverdieping is de woon-
, werk- en expositieruimte van 
Dani Sieraad. Zij leidde de be-
zoekers rond en vertelde bij elk 
kunstwerk een enthousiast ver-
haal. Van haar hand waren veel 
spiegels te zien die zij voorzag 
van sierlijke lijsten, vaak van pa-
pier-maché. ,,Ik werk graag met 
kosteloos materiaal. Zo maak-
te ik kleding voor barbiepoppen 
van binnenbanden van de fiets 
of beelden zoals een zeemeer-
min van kippengaas’’, vertelt Da-
ni. ,,Ik mag heel graag knutselen, 
lekker met je handen in de be-
hangsellijm. Vrienden noemen 
mij ook wel de knutselsmurf. 
Gaandeweg ontstaat er iets heel 
anders dan dat ik in mijn hoofd 
had. Dat is spannend.’’ Voor de 
Kunstlijn nodigde zij vier colle-
ga’s uit, die ook in het postkan-
toor exposeerden. Zoals boven-
buurvrouw Joke Braam. Van haar 
waren er werken te zien in mo-

notype, een speciale manier van 
etsen. Daardoor ontstaan af-
drukken van bijvoorbeeld hui-
zen, die zowel aan de buiten- als 
de binnenkant te zien zijn. Re-
cent is haar industriële werk zo-
als van de sluizen en de haven. 
Jeannette Kuipéri heeft zich de 
laatste jaren toegelegd op het 
etsen. Zij vindt het leuk om hier 
mee te experimenteren: ,,Het is 
iedere keer weer spannend om 
te zien wat het wordt. Je zet de 
lijnen uit en gaat er dan mee 
spelen, zo geeft het werken met 
Jif een heel apart effect. Ik reis 
veel en laat me vaak inspireren 
door de Afrikaanse kunst.’’ Eri-
ka van Driest werkt met tiffany. 
Van haar waren er mooie lampen 
te zien in de vorm van een tulp 
of een vlinder, die door het ge-
kleurde glas een bijzonder licht-
schijnsel geven. En dan was er 
werk te zien van Tiny Schepers. 
Ze schildert in acryl, onder an-
dere robuuste IJmuidense beel-
den, zoals van het sluiswachter-
huisje. Deze vijf kunstenaars met 
heel divers werk leverden een 
inspirerende expositie op. (Car-
la Zwart)

Highland Games
brengt 45.000 euro op
Velsen-Zuid - De Rotary Club 
Velsen heeft vorige week voor 
45.000 euro aan cheques uitge-
reikt aan vier goede doelen. Dit 
bedrag werd opgehaald tijdens 
de Highland Games 2009. De 
heer Van der Woerdt, voorzitter 
van de RCV, reikte cheques uit: 
aan het Bijna Thuis Huis Velsen 
(18.000 euro), Childslife Kenia 
(13.500 euro), waterprojecten in 
Kenia (9.000 euro) en de Stich-
ting Thuja (4.500 euro).
In het Bijna Thuis Huis Velsen 
kunnen mensen in de terminale 
fase van hun leven liefdevol wor-
den begeleid en verzorgd door 
hiertoe opgeleide vrijwilligers. 
Childslife is sinds 1998 werk-
zaam in Kenia en houdt zich met 
diverse activiteiten bezig zoals 
voedselhulp, bouwen en meubi-
leren van scholen. Childslife blijft 
verbonden aan alle door haar 
geïnitieerde projecten. Contact 
en nazorg vinden onafgebroken 
plaats. 
In samenwerking met de Rota-
ry Club Machakos in Kenia wor-
den drinkwaterprojecten gefi-
nancierd. Deze projecten helpen 
het regenwater, dat maar enkele 
malen per jaar valt, beschikbaar 
te houden voor consumptie. De 
RCV wil haar betrokkenheid bij 
dit waterproject graag voortzet-
ten. Om honger en ontbossing in 
ontwikkelingslanden te bestrij-
den kweekt de Stichting Thu-

ja samen met lokale organisa-
ties fruitbomen en palmen. Een 
simpel concept, maar met ge-
weldige resultaten zoals voedsel, 
werk, ontwikkeling en groeien-
de bomen. Stichting Thuja heeft 
in 2007 in Burundi in samenwer-
king met een lokale organisa-
tie 50.000 fruitbomen gekweekt. 
De 50.000 fruitbomen zijn in no-
vember van dat jaar verdeeld on-
der de lokale bevolking. Onge-
veer 8000 gezinnen hebben ie-
der 5 verschillende soorten fruit-
bomen ontvangen die zij heb-
ben geplant op hun eigen stuk-
je grond. 
Met de hulp van veel sponso-
ren uit het bedrijfsleven, het in-
leggeld van de teams en de om-
zet uit de catering ter plaatse is 
er in het kader van de Highland 
Games 2009 maar liefst 45.000 
euro opgehaald voor de vier 
goede doelen. Het was al weer 
de zevende editie van deze bij-
zondere tweejaarlijkse activiteit. 
Het bestuur van de RCV en de 
organisatoren kijken terug op 
een zeer geslaagde dag. Er de-
den 26 teams mee. Het winnen-
de team was de Brandweer van 
Velsen.
Naast de opbrengsten uit de 
Highland Games 2009 heeft de 
RCV recentelijk ook een bedrag 
van 1.500 euro geschonken aan 
projecten voor urologische zorg 
in Ghana. (foto: Reinder Weidijk)

Kunstgras voor 
Velsen en Strawberries
Velsen - De gemeenteraad 
heeft vorige week donderdag in-
gestemd met een amendement 
van PvdA, VVD, Democraten-
66Velsen en CDA om kunstgras-
velden aan te leggen bij voetbal-
vereniging Velsen en hockeyclub 
Strawberries in Driehuis. Ook 
kreeg het college van de raad 
opdracht om Sportpark Rooswijk 
in Velsen-Noord op te knappen. 
Dat gebeurde allemaal tijdens de 
begrotingsbehandeling. De kos-
ten kunnen volgens de indieners 
gedekt worden uit de opbrengst 
van de verkoop van de ReinUnie 
en het positieve resultaat dat de 
gemeente in 2009 verwacht te 
behalen.
Zowel Velsen als Strawberries 
hebben dringend behoefte aan 
(extra) kunstgras. De velden van 
Velsen worden door verschillen-
de scholen gebruikt en zijn daar-
door vroeg in het seizoen niet 

meer in te zetten voor compe-
titievoetbal. Strawberries kent 
een spectaculaire ledengroei en 
heeft om die reden extra veldca-
paciteit nodig. Het plan van de 
hockeyclub voorziet in de aan-
leg van een derde kunstgrasveld 
en de vervanging van het eerste 
veld, dat inmiddels deels is afge-
keurd en hard aan vervanging 
toe is. ,,Met dit amendement 
heeft de politiek haar daad-
kracht laten zien om sport in Vel-
sen in het algemeen en voor ons, 
hockey in het bijzonder, een toe-
komst te bieden’’, aldus voorzit-
ter Kees Kuyt.
Het meest nijpend is de situa-
tie op Sportpark Rooswijk in Vel-
sen-Noord. Het complex is ver-
waarloosd en valt regelmatig ten 
prooi aan vandalisme. De ge-
meenteraad wil dat het college 
fors investeert in een opknap-
beurt.

Zinnig en Nuttig

Velsen - Velsen heeft een nieuwe 
politieke partij: Zinnig en Nuttig. 
Zij doen mee aan de gemeente-
raadsverkiezing in 2010. De partij 
bestaat uit Ruud Bos, werkzaam 
in de gezondheidszorg, Ruud 
Schoorl die werkzaam is als 
vestigingsmanager en edel- en 
goudsmid Gabi Wallner. Zij wil-
len de hand op de knip houden, 
genieten van al het moois dat de 
gemeente biedt en respect voor 
alles wat ze omringt. Zo willen ze 
de afdeling Groenvoorziening in 
ere herstellen en afscheid nemen 
van wat zij de afdeling groen-
vernieling noemen. Als er ge-
bouwd wordt, dan wil de partij 

dat er voor de verandering eens 
mooi gebouwd wordt. Verder wil-
len zij de menselijke maat terug 
met respect voor de ouderen en 
dito voorzieningen en speelplaat-
sen voor kinderen in plaats van 
parkeerplaatsen. Ook willen zij 
onnodige overlast terugdringen 
en meer diversiteit in het winkel-
aanbod. Geen verborgen agenda 
of mensen die voor eigen eer en 
glorie deelnemen aan de politiek, 
maar mensen die pal staan voor 
de verworvenheden van Velsen. 
Bij alles wat de gemeente doet 
moet men zich volgens de partij 
afvragen: is het zinnig en is het 
nuttig?

Nieuwe politieke partij
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Avond voor 
ondernemers
Regio - Werkgevers komen, ze-
ker in tijden van crisis, met veel 
personele vragen te zitten. Werk-
gevers vragen zich bijvoorbeeld 
af wat zij moeten regelen om in 
aanmerking te komen voor de 
regeling deeltijd-WW. Of welke 
mogelijkheden er zijn om aan-
spraak te maken op overheids-
subsidies. Op deze en andere 
vragen krijgen werkgevers uit de 
IJmond antwoord tijdens de On-
dernemersavond op dinsdag 17 
november georganiseerd bij het 
UWV Werkbedrijf te Beverwijk. 
De Ondernemersavond is een 
initiatief van UWV WERKbedrijf 
en de lokale/regionale MKB-ver-
enigingen IJmond en Velsen. De 
avond biedt ondernemers in het 
midden- en kleinbedrijf informa-
tie en advies over de maatrege-
len en subsidies die vanuit het 
ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en het Werk-
bedrijf ter beschikking staan. Zie 
ook www.ondernemersavond.
com.

Velsen - Velsen Centraal op 
Seaport TV is elke dag om 17.00 
en 21.00 uur. Op vrijdag 13 no-
vember starten afwisselend 
twee programma’s, die de ge-
hele week iedere dag uitgezon-
den worden. Komende week zijn 
de fractievoorzitters van de SP, 
LGV en Groen Links de studio-
gasten met als onderwerp de be-
groting. In het andere program-
ma spreekt Jac. Zuurbier met de 
directie van de Stichting Bijzon-
der Onderwijs Velsen (BBV). Op 
19 november bespreekt de ge-
meenteraad de problematiek 
rond het stopzetten van het pro-
ject Groot Helmduin. Hierin wa-
ren twee BBV-scholen opgeno-
men: de Zandloper/Duinwijk en 
de Klipper/Zeewijk. Wil de BBV 
beide scholen nog bijelkaar bou-
wen nabij de Sporthal aan de 
Planetenweg?

Seaport TV

Collecte
voor NSGK
Regio - De Nederlandse Stich-
ting voor het Gehandicapte Kind 
(NSGK) houdt dit jaar van 16 tot 
en met 21 november haar lan-
delijke collecte. Duizenden vrij-
willigers gaan op pad om geld 
in te zamelen voor kinderen en 
jongeren met een handicap. 
Uniek is dat giftgevers deze 
week zelf kunnen gaan zien hoe 
hun gift besteed wordt. Heeft u 
geen collectant aan de deur ge-
had maar wilt u toch een bij-
drage overmaken, dan kan dit 
via giro 552000 van de NSGK te 
Amsterdam. De NSGK is in het 
bezit van het CBF-keurmerk. Dit 
garandeert dat ze op een ver-
antwoorde manier omgaat met 
de giften die zij ontvangt. Zie 
ook www.nsgk.nl.

Stadsschouwburg Velsen
Cultuurnacht: Feestival
IJmuiden – Zaterdag 21 novem-
ber vindt de Cultuurnacht plaats. 
Dit jaar is er gekozen voor een 
iets kleinere opzet: kleinschali-
ger en daardoor meer overzich-
telijk en toegankelijk. Op ver-
schillende locaties vinden ver-
rassende activiteiten plaats, on-
der de noemer Feestival. Een 
aantal deelnemers wordt hier 
uitgelicht. Deze week: de Stads-
schouwburg Velsen.

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat 
het Rex-theater begon als bios-
coop. Eerst met alleen film, later 
ook met theater. In 1980 draaide 
de laatste film. Tijdens de Cul-
tuurnacht wordt die ontwikke-
ling in beeld gebracht. De zij-
gevel van de schouwburg ver-
andert in een reuzengroot film-
doek, waarop allerlei fragmen-
ten uit de filmgeschiedenis te 
zien zullen zijn. Die zijn onder-
verdeeld in speciale categorie-
en, zoals dans, zoenen en ach-
tervolgingen. Binnen is de Rex-
foyer op de eerste etage omge-
toverd tot een gezellige huis-
bioscoop. Daar zullen ook film-
fragmenten te zien zijn. Vroe-

ger was de filmcabine helemaal 
in de nok van het gebouw, daar 
wordt nu de volgspot bediend 
tijdens voorstellingen. Bezoekers 
krijgen die avond de unieke kans 
om daar een kijkje te gaan ne-
men. Er kan slechts één persoon 
tegelijk naar boven en drie jon-
ge acteurs zorgen daar voor een 
bijzondere privé voorstelling. Zo 
wordt dan weer de link gelegd 
met het theater.
Ook het gebouw zelf onderging 
door de jaren heen allerlei ont-
wikkelingen. Dat is goed te zien 
tijdens de tentoonstelling, die 
ook in de Rex-foyer is ingericht. 
Hier is de geschiedenis van Rex-
theater tot Stadsschouwburg in 
beeld gebracht, afgewisseld met 
oude foto’s door de jaren heen. 
Directeur Jacob Bron vertelt: 
,,Wij zijn met z’n allen echt ver-
knocht aan dit gebouw, dat ge-
rust als cultureel erfgoed be-
schouwd mag worden. De ge-
schiedenis wordt tijdens de Cul-
tuurnacht goed in beeld ge-
bracht. Er zijn ook nog wat ver-
rassingen, maar die verklap ik 
niet. De mensen moeten daar-
voor maar gewoon langskomen.’’

Film ‘Welcome’ in
het Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 13 en woens-
dag 18 november om 20.30 uur 
draait het Witte Theater aan de 
Kanaalstraat 257 in IJmuiden de 
film ‘Welcome’. 
De 17-jarige Bilal, een Koerdi-
sche jongen uit Irak, heeft een 
lange tocht afgelegd door het 
Midden-Oosten en Europa om 
bij zijn Koerdische vriendin in 
Engeland te zijn. Zijn reis komt 
tot een abrupt einde wanneer 
hij aankomt in Calais, de Franse 
kant van het kanaal. Na een mis-
lukte smokkelpoging besluit hij 

besluit het kanaal over te zwem-
men en gaat naar het plaatselij-
ke zwembad om te trainen. Hier 
ontmoet hij Simon, een zwem-
instructeur die midden in een 
scheiding ligt. Om indruk te ma-
ken op zijn vrouw en haar te-
rug te winnen besluit Simon Bil-
al kosten wat kost te helpen. Re-
gisseur Lioret wilde niet alleen 
een pakkend liefdesverhaal ver-
tellen, maar vooral ook de wereld 
van vluchtelingen laten zien. Hij 
ontketende met zijn film een po-
litieke storm in Frankrijk. 

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘welcome’ op 13 en 18
november 2009 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Volleybaldames op weg 
naar top tweede klasse
Velsen - Het eerste team van de 
enige echte volleybalclub uit de 
IJmond, Smashing Velsen, had 
afgelopen week een uitwed-
strijd in Purmerend tegen VIP. 
Nadat de eerste set ruim werd 
gewonnen, kwamen de gemo-
tiveerde spelers van het eer-
ste halverwege de tweede set in 
een behoorlijke dip en verloren 
die set met 26-24. De scheids-
rechter floot op een cruciaal 
moment voor een netfout bij de 
stand 25-24 waardoor de set 
naar VIP ging. De derde set was 
weer een formaliteit maar de 
vierde set daarentegen gaf weer 
de nodige problemen. Op 24-20 
(in het voordeel van VIP) scoor-
de Smashing Velsen en kreeg 
Mariëlle de eer om op 24-21 
met risico te serveren. Dit deed 
ze dan ook en dat bracht VIP 

definitief op de knieën en re-
sulteerde in een 24-26 overwin-
ning voor onze dames. Ook de 
concurrenten verspeelden pun-
ten en fictief staat de ploeg nu 
tweede, met twee verliespunten 
meer dan Zaanstad D6. Het eer-
ste herenteam speelde tegen de 
koploper die Raeckse uit Haar-
lem en verloor met 4-0. Licht-
puntje was wel het stabiele aan-
valspatroon maar de tegenstan-
der was gewoon te sterk waar-
door Smashing Velsen uit de si-
de out weinig kon halen. Het 
tweede team daarin tegen gaat 
steeds meer met zelfvertrouwen 
spelen en dat resulteerde in een 
mooie 3-1 overwinning. Ook bij 
de jeugd waren er overwinnin-
gen te vieren zoals de 3-0 van 
Meisjes A1. Zie ook www.sma-
shingvelsen.nl

Stijlvolle kerstmarkt
bij Groenrijk van Duijn
Santpoort-Noord – Bij Groen-
rijk van Duijn is vanaf deze week 
weer de stijlvolle kerstmarkt in 
een speciaal daarvoor opgezet-
te ruimte. Anke en Marjan cre-
eerden vier sfeervolle stijlka-
mers waar talloze kerstartikelen 
te vinden zijn. New Classic, met 
de kleuren paars/lila, zilver en 
zwart. Grandeur in warm goud, 
bruin en natuurlijke materialen. 
Cosy Christmas met traditione-
le rood- en groentinten. En ten-

slotte Elegance, waar zelfs een 
veranda in het prachtige zilver/
wit is ingericht. In deze kamer is 
ook een babyhoekje waar jonge 
(groot)ouders speciale baby-
artikelen vinden voor de eerste 
kerst van hun (klein)kind. De 
kerstmarkt is van maandag tot 
en met zaterdag geopend van 9 
tot 5 uur. 
Op zondag 6 en 13 december 
is Groenrijk van Duijn ook ge-
opend.
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Velsen - Het tarief voor afvalstof-
fenheffing in Velsen gaat in 2010 
omlaag, van 292,79 naar 283,31 
euro. De reden van de verlaging 
is dat met name de kosten van 
de Huisvuilcentrale, HVC, voor 
het afvoeren van huishoudelijk 
afval lager uitvallen dan voorzien 
in de begroting van 2010.

Afvalstoffen-
heffing omlaag

IJmuiden - Het college van Vel-
sen heeft een voorlopig tijdsplan 
vastgesteld voor de ontwikkeling 
van stadscentrum IJmuiden. Met 
Multi Vastgoed is op 1 juli 2009 
een intentieovereenkomst ge-
maakt. De projectontwikkelaar 
zal in het ontwikkelplan diver-
se producten aanleveren, waar-
onder duidelijkheid over de fi-
nanciële haalbaarheid en maat-
schappelijk draagvlak. De ge-
meente toetst de plannen, waar-
bij verkeer en parkeren veel aan-
dacht krijgen. Op 27 november 
2009 zal duidelijkheid moeten 
worden verschaf over de haal-
baarheid en het maatschappe-
lijk draagvlak. Het voorstel zal 
nog voor het kerstreces worden 
aangeleverd aan de gemeente. 
Medio februari 2010 zal het col-
lege van Velsen besluiten of zij 
instemmen met een samenwer-
kingsovereenkomst tot verdere 
ontwikkeling. (Karin Dekkers)

Stadscentrum 
IJmuiden

Velsen - De gemeente is op 
zoek naar mensen die niet lan-
ger ondersteuning krijgen via de 
AWBZ. Per 2009 gelden nieuwe 
wetten waardoor mensen met 
een licht verstandelijke of licha-
melijke beperking, of psycho-
sociale problemen niet meer in 
aanmerking komen voor onder-
steuning via de AWBZ. Omdat 
de doelgroep vaak moeilijk be-
reikbaar is, werkt de gemeen-
te samen met MEE en het CIZ. 
Via het WMO-loket en MEE zal 
worden gezocht naar oplossin-
gen voor het wegvallen van de-
ze ondersteuning. Uitvoerende 
organisaties als Zorgbalans, zul-
len de gevolgen van het wegval-
len van de AWBZ-pakketmaatre-
gel in kaart gaan brengen. (Karin 
Dekkers)

Niet langer 
AWBZ onder-
steuning?

Geen bonnen
Driehuis - De politie heeft zon-
dag tussen 21.00 en 22.00 uur 
het verkeer aan de Waterloolaan 
gecontroleerd op rijden onder 
invloed. Binnen een uurtje werd 
van 50 bestuurders een blaastest 
afgenomen. Geen van de gecon-
troleerde bestuurders bleek on-
der invloed van alcohol te zijn.

Begroting aangenomen
Velsen – De voorgestelde be-
groting voor 2010 is donder-
dagavond in zijn geheel aan-
genomen. Alleen Velsen Lokaal 
en ChristenUnie waren tegen, 
maar hadden samen niet ge-
noeg stemmen om de begroting 
af te wijzen. De begroting werd 
in zijn geheel door de fracties 
beoordeeld. Alleen D66, CDA en 
PvdA waren het geheel eens met 
de voorgestelde begroting. Deze 
drie partijen hebben wethouders 
in het college.
Belangrijkste voorstellen in de 
begroting voor 2010 zijn om een 
bedrag van 1 miljoen euro uit te 
trekken voor het asbestvrij ma-
ken van het stadhuis. Meeste 
partijen konden zich hierin wel 
vinden, ook uit het oogpunt van 
veiligheid. Ook een miljoen werd 
met unaniem goedvinden be-
groot voor nieuwe huisvesting 
van de Vmbo in IJmuiden. 
Niet alle partijen waren het eens 
met ‘variant 3’ voor het verbete-
ren van de dienstverlening in het 
stadhuis. Dat gaat dan over de 
werkwijze van het Klanten Con-
tact Centrum in het stadhuis, dat 
bijna 500.000 euro moet gaan 
kosten. Maar aangezien de hele 
begroting is aangenomen, is ook 
dit voorstel aangenomen.
Alle partijen maken zich zorgen 
over de moeilijke tijden die eraan 
komen. De overheid zal een aan-
tal subsidies fors terugdraaien. 
Daarom wil men voorzichtig om-
gaan met uitgaven en vooruit-
ziend maatregelen nemen. Daar-
om zal in het voorjaar van 2010 
een raadsdiscussie plaatsvinden 
over de meerjarenbegroting van-
af 2011. Velsen Lokaal was het er 
niet mee eens. ,,Als er in maart 
2010 een ander college is, moe-
ten zij hun eigen besluiten ne-
men,’’ was de mening van frac-
tievoorzitter Marianne Vos.

Er werden tijdens de raadsver-
gadering totaal maar liefst 46 
amendementen en moties inge-
diend. Een aantal daarvan wer-
den tijdens de vergadering in-
getrokken of aangehouden tot 
een volgende raadsvergadering. 
De belangrijkste amendemen-
ten of moties die werden aange-
nomen zijn: een motie van D66, 
VVD en PvdA om opnieuw in ge-
sprek te gaan over de uitbreiding 
van de openingstijden voor win-
kels op zon- en feestdagen. Ook 
de motie voor het stimuleren van 
het project ‘De gezonde school 
en Genotsmiddelen’ van Groen-
Linkswerd aangenomen. De mo-
tie van D66, VVD en PvdA voor 
het toepassen van energieneu-
traal bouwen waar mogelijk in 
gemeentelijke (bouw)projecten 
werd aangenomen, hoewel wet-
houder Ockeloen deze motie on-
nodig achtte, daar volgens hem 
al voldoende aandacht aan wordt 
besteed. De motie van PvdA, 
VVD, D66 en CDA om rapporten 
over verbeterde dienstverlening 
periodiek voor te leggen aan de 
raad, werd aangenomen.
Grappig intermezzo vormde de 
inbreng van CDA-raadslid Henk 
van Delden die pleitte voor ont-
heffing van de poepzak voor het 
paard van Sinterklaas. Daartoe 
vatte Van Delden een niet geheel 
toevallig passende mijter onder 
de raadstafel vandaan en zette 
die op.
,,Het paard van Sinterklaas heeft 
het op de daken al moeilijk ge-
noeg,’’ vond hij. De motie voor 
ontheffing voor de schimmel 
haalde het niet. Dat scheelde 
burgemeester Franc Weerwind 
een lastig handhavingsdilemma. 
Want moet hij Sinterklaas be-
boeten als hij zich niet aan de re-
gels van de plaatselijke verorde-
ning houdt? (Karin Dekkers)

Wethouder geeft visie
op verenigingsleven
IJmuiden – Zaterdag hield de 
Velser Gemeenschap in buurt-
centrum de Brulboei het jaarlijk-
se voorzittersoverleg. Hier wa-
ren bestuursleden van veel ver-
enigingen aanwezig. Onder hen 
ook mevrouw Ineke Edzes-Alte-
na, wethouder van onder ande-
re Kunst en Cultuur. Zij gaf haar 
visie op het verenigingsleven in 
Velsen. ,,De maatschappij en de 
mensen zijn steeds meer gericht 
op het individu. Velsen doet daar 
niet aan mee, gezien de grote 
opkomst van dit overleg’’, ver-
telt ze. ,,Ik ben er achter geko-
men dat er hier veel te doen is, 
dat Velsen een rijk cultureel le-
ven kent met een lange traditie.’’ 
De wethouder vertelde verder 
onder meer dat het iets te mak-
kelijk gezegd is, dat dit mensen 
van de straat houdt: het is veel 
meer. Het delen van een passie, 
het zorgt voor plezier en emotie 
en het stelt mensen in staat el-

kaar te vinden. Dat alleen is niet 
genoeg, er komt meer bij kijken. 
Zoals het huren van een repeti-
tieruimte en het aanvragen van 
subsidie. De verenigingen zullen 
in 2010 daar niet op gekort wor-
den. Wel waarschuwde de wet-
houder dat er nog een korting 
van de overheid aankomt en dat 
zij nog niet kan overzien, wat dit 
voor gevolgen heeft.
Op de begroting voor 2010 is een 
bedrag van 200.000 euro opge-
nomen voor zogenaamde brug-
functies. Zes mensen worden 
hier voor aangenomen, die tot 
2012 in dienst komen van het 
Kunstencentrum en Stichting 
Welzijn. Hun taak zal zijn een 
brug te slaan van het onderwijs 
naar sport en cultuur, Zij gaan 
proberen jongeren hier meer bij 
te betrekken, net zoals Velsena-
ren van allochtone afkomst. Dit 
is ook een speerpunt voor de 
Velser Gemeenschap.

Heropening in december
Grootse verbouwing 
Expert Wisker IJmuiden
IJmuiden - De aankomende 
weken zal er hard gewerkt wor-
den bij Expert Wisker in IJmui-
den en worden de voorbereidin-
gen getroffen om de winkel aan 
de Lange Nieuwstraat 457 groots 
te verbouwen. De nieuwe winkel 
zal medio december feestelijk 
heropend worden in het nieuwe 
Expert winkelconcept C2010. Tot 
het zover is, staat het team van 
Expert Wisker natuurlijk klaar om 
haar klanten te voorzien van de 
beste service en deskundig ad-
vies.
Er zal veel geboord en getim-
merd worden en sommige artike-
len zullen tijdelijk op een ande-
re plek staan. Maar verder loopt 
alles op rolletjes bij Expert Wis-
ker in IJmuiden. De winkel on-
dergaat momenteel een groot-
se verbouwing. Als alles straks 
klaar is zal de winkel voorzien 
zijn van de kleuren oranje, zwart 
en wit, wat de winkel een mo-
derne uitstraling geeft. De nieu-
we winkel is, zodra alles klaar is, 
voorzien van de kleuren oranje, 
zwart en wit, wat de winkel een 
moderne uitstraling geeft. Eige-
naar Bert Wisker is enthousiast: 
,,Het wordt een winkel met een 
compleet assortiment, concurre-
rende prijzen en De Beste Ser-

vice. De sfeer wordt warmer en 
huiselijker. Bovendien wordt ons 
assortiment breder en de nieuw-
ste innovaties worden gepre-
senteerd en gedemonstreerd. 
Op deze manier wordt winkelen 
een belevenis!’’ De winkel wordt 
voorzien van een servicecenter  
waarin alles is gericht op service 
aan de klant. Maar hoe dat er 
precies uit komt te zien blijft nog 
een verrassing. ,,Er moet voor 
de klanten ook nog iets te ra-
den overblijven’’, aldus Bert, die 
tot slot nog wil benadrukken dat 
de winkel tijdens de verbouwing 
gewoon geopend blijft. 
Ondernemer Bert Wisker rea-
liseert zich dat de verbouwing 
hinder voor de klanten met zich 
meebrengt. ,,Wij doen ons uiter-
ste best de overlast zo beperkt 
mogelijk te houden en staan ook 
tijdens de verbouwing natuur-
lijk klaar voor onze klanten’’, al-
dus Bert. 
Voordat Expert Wisker offici-
eel gaat heropenen, kunnen de 
klanten eerst profiteren van een 
grootse verbouwingsuitverkoop. 
De komende weken kunt u bij 
Expert Wisker in IJmuiden dan 
ook zeer scherpe prijzen en kor-
tingen op verschillende produc-
ten verwachten!

In Velsen is er heel wat mis door 
het ontbreken van handhaving. 
Daarom heeft de meerderheid 
van de gemeenteraad besloten 
om een voorbeeld te stellen.
Het oog viel op... het paard! Ook 
de paarden voor de koets van 
Sinterklaas. Deze paarden moe-
ten worden voorzien van een 
poepzak, want het zal een dra-
ma worden als het te lopen tra-
ject besmeurd wordt door een 
enkele paardenvijg. Velsen op 
zijn smalst! Achter een paard 
hang je geen poepzak! Dus ook 
niet voor het paard van Sinter-
klaas. Voor het welbevinden van 
een paard is een poepzak uit 
den boze. Het is zelfs slecht voor 

een paard! Maar mocht er on-
derweg toch iets vallen dan kan 
een Reinuniemedewerker dit 
met het direct beschikbare mid-
delen opruimen. Op Prinsjes-
dag zijn ruim 100 paarden be-
trokken. Lopen de paarden voor 
en achter de Gouden Koets ook 
met een poepzak? Neen!
Politiepaarden in geheel Neder-
land; heeft u een politie te paard 
wel eens met een poepzak ach-
ter een vandaal zien zitten? 
Neen! Weg toch met de truttig-
heid! Blijf af van de waardigheid 
van de paarden van de Goed 
Heiligman.

Greetje Broek, IJmuiden

Ingezonden brief
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Tweede druk Driehuis,
middenstand in beweging
Driehuis - Drie jaar geleden is 
met veel succes de uitgave Drie-
huis, middenstand in bewe-
ging, gepubliceerd. Binnen een 
maand was het uitverkocht. Op 
het boekje kwamen veel reac-
ties en aanvullingen van lezers. 
En werd de vraag gesteld: komt 
er een herdruk?
De samenstellers Rob Huizinga, 
Jaap Schols en Willem Kolkman 
besloten op de vraag in te gaan. 
Eind november 2009 komt de 
tweede, herziene en uitgebreide 
druk uit met daarin de verwerk-
te opmerkingen en aanvullingen 
van de lezers en drie bijlagen. 
Deze supplementen waarin de 
bewegingen in de middenstand 
van Driehuis in de afgelopen drie 
jaar zijn verwerkt, verschenen 

eerder in de Driehuizer dorps-
feestboekjes. De verkoopprijs is 
vastgesteld op 12,50 euro. Maar 
als u vóór 21 november reageert 
via telefoon, e-mail of voorge-
drukte formulieren, dan betaalt 
u slechts 10 euro. Ook diegenen 
die al eerder besteld hadden, be-
talen deze laatste prijs.
De intekenformulieren liggen 
bij de middenstand en de zorg-
centra in Driehuis, het stad-
huis en de bibliotheek in IJmui-
den, de vestigingen van de Ra-
bo-bank Velsen en omstreken en 
Intertoys De Ballon in Santpoort-
Noord. Belangstellenden kun-
nen zich ook aanmelden bij Wil-
lem Kolkman, Middeloolaan 18, 
telefon 0255-513548 of wkolk-
man@xs4all.nl.

Kindermiddag Baptisten Gemeente

‘Iedereen is anders’
IJmuiden – Vorige week woens-
dag vond de maandelijkse kin-
dermiddag van de Baptisten 
Gemeente plaats. Dit keer was 
het thema: ‘Iedereen is anders’.  
,,Hebben jullie wel eens in een 
groep of op school gedacht: 
ik hoor er niet helemaal bij?’’, 
vraagt Fia aan de kinderen. Twee 
vingers gaan aarzelend de lucht 
in. ,,En dat voelde niet goed he?’’, 
vraagt Fia. Twee hoofden schud-
den van nee. ,,Daar gaat het van-
middag over’’, vervolgt de leid-
ster. ,,Je moet jezelf blijven, het 
is helemaal niet erg om anders 
te zijn. Mensen maken hokjes en 
vakjes en dat is niet goed.’’
Er wordt vervolgens een lied ge-
zongen dat gaat over stotteraars, 
treuzelaars en beugelbekkies. 
Frank leest een verhaal voor 
en neemt dan de kinderen mee 
naar de hal, om een spel te doen. 

De kinderen staan in twee rij-
en tegenover elkaar en ze moe-
ten iemand uitzoeken met een 
overeenkomst. Dat blijkt niet zo 
moeilijk. Twee kinderen met een 
mokkakleurtje staan al gauw 
naast elkaar, net zoals twee kin-
deren die brildragend zijn. Een 
meisje loopt op een leidster af: 
,,Wij hebben allebei een rode trui 
aan.’’ 
Even later begint het spel op-
nieuw, maar de kinderen moeten 
nu een ander uitzoeken, die heel 
erg verschilt. Dit is een stuk lasti-
ger. ,,Zie je nu dat het veel moei-
lijker is om verschillen te ont-
dekken dan overeenkomsten?’’, 
vraagt Frank na afloop. 
,,Het is niet goed dat mensen el-
kaar in hokjes stoppen. Wees 
gelukkig met jezelf, want ie-
dereen is bijzonder en anders.’’ 
(Carla Zwart)

Verkoop Unicef-kaarten
Velsen - Op zaterdag 28 novem-
ber, 5, 12 en 19 december staan  
onder andere op de locaties: AH 
IJmuiden en DekaMarkt Sant-
poort-Noord vrijwilligers van 
Unicef met kaarten en cadeaus.
Dit jaar bestaat de Unicef-kaart 
zestig jaar. Dat wordt gevierd 
met een nieuwe collectie kaar-
ten en cadeaus. Het begon zes-
tig jaar geleden met een kinder-
tekening. Jitka Samkova (7) uit 
het voormalige Tjechoslowakije 
stuurde toen een tekening om 
Unicef te bedanken voor de hulp 
die zij en haar dorp na de Twee-
de Wereldoorlog kregen. Unicef 
vond de tekening zo mooi, dat ze 
besloot er een kaart van te druk-

ken. Sindsdien is er in Nederland 
voor 170 miljoen euro aan Unicef 
-kaarten en -cadeaus verkocht. 
Met dat geld zijn de levensom-
standigheden en toekomstmo-
gelijkheden van heel veel kinde-
ren wereldwijd verbeterd. 
Naast kaarten verkoopt Uni-
cef prachtige cadeaus en speel-
goed. Alles wordt exclusief voor 
Unicef gemaakt, dikwijls met 
de hand. Dat maakt de collec-
tie duurzaam. Tegelijk is de kwa-
liteit hoog: alles is tot in detail 
mooi afgewerkt. Steeds als hier 
iemand wordt verrast met een 
Unicef -kaart of cadeau, kan el-
ders in de wereld een kind ge-
holpen worden. 

Herfstvakantie op 
De Blauwe Zeester
IJmuiden - De kinderen van 
buitenschoolse opvang De Blau-
we Zeester van SKON kunnen 
terugkijken op een geslaagde 
herfstvakantieweek. Aansluitend 
op het thema van de Kinderboe-
kenweek zijn ze die week met 
‘eten’ bezig geweest.
Als afsluiting zijn de kinderen 
naar vishandel Waasdorp ge-
gaan bij de haven van IJmui-
den. Daar werden ze hartelijk 
ontvangen. Met een medewerk-
ster van de winkel mochten ze 
even rondkijken. Daarna keken 
ze naar een grote tafel vol verse 
vis, de vissen zagen er nog pre-
cies uit zoals ze uit de zee ko-
men. De kinderen waren erg on-
der de indruk. Een enthousiaste 

jongeman vertelde van alles over 
de verschillende soorten vis. Ook 
vroeg hij de kinderen van alles, 
of ze wisten hoe bepaalde vis-
sen heette of hoe vissen onder 
water konden ademen. De kin-
deren  kregen levende palingen, 
kreeften en krabben te zien en 
ze hoorden hoe deze leven. Ook 
toonde de jongen een heel gro-
te kop van een zwaardvis (zie fo-
to). De kinderen mochten ook 
voelen aan de vissen, dit was wel 
heel spannend.  Na afloop kre-
gen de kinderen nog twee grote 
schalen met kibbeling mee. Met 
volle buiken vis en hoofden vol 
met enthousiaste verhalen sloten 
de kinderen de herfstvakantie op 
De Blauwe Zeester af.

Tartrek in
bibliotheek
IJmuiden - Vorig jaar tijdens de 
Cultuurnacht 2008 werd Tartrek 
enthousiast ontvangen door het 
publiek in het theater van de bi-
bliotheek. Vervolgens in juni met 
een spectaculaire show en nu 
komen ze terug met een theater-
voorstelling gespeeld in de vorm 
van een wedstrijd. Theatersport-
vereniging Tartrek maakt vrijdag 
13 november van 20.00 tot 21.30 
uur in navolging van het beken-
de tv programma De Lama’s een 
voorstelling waarbij twee teams 
van vier spelers elkaar uitda-
gen tot het spelen van korte scè-
nes. Kaarten kunnen van te vo-
ren gereserveerd worden bij de 
servicebalie van de bibliotheek. 
Voor meer informatie:kijk ook 
op www.bibliotheekvelsen.nl of 
www.tartrek.nl.

Voedselactie
levert Velsen 300 
pakketten op
IJmuiden – De Dorcas Voedsel-
actie, die van 1 tot en met 8 no-
vember werd gehouden, heeft 
landelijk zeker 52.000 voedsel-
pakketten opgeleverd. Daarmee 
is het aantal ingezamelde pak-
ketten, ondanks de economi-
sche crisis, opnieuw licht geste-
gen ten opzichte van vorig jaar. 
De actie in IJmuiden en Velser-
broek leverde 300 voedselpak-
ketten op. De vrijwilligers die 
zich voor deze actie inzetten, zijn 
zeer tevreden met de opbrengst. 
Het voedsel is bestemd voor de 
allerarmsten in Oost-Europa.

Postzegel-
veiling
IJmuiden - Maandag 16 novem-
ber wordt er op de clubavond van 
de Postzegelvereniging IJmui-
den een veiling gehouden waar-
bij circa 100 kavels onder de ha-
mer komen. Vanaf 19.00 uur kan 
men de kavels bekijken die om 
circa 20.30 uur worden geveild. 
De veiling wordt gehouden in 
de zaal van de Adelbertuskerk, 
Sparrenstraat 46, IJmuiden-Oost. 
Iedereen is van harte welkom, en 
de koffie staat klaar. Wilt u een 
veilinglijst ontvangen, dan kunt u 
een mailtje sturen aan Heiny den 
Duijn, h.c.denduijn@orange.nl. 
De veilinglijst wordt u dan toe-
gemaild.

IJmuiden - Het Hobbyhuis 
biedt  patchwork en quiltlessen 
aan onder deskundige leiding. 
Patchwork is van lapjes stof iets 
moois maken, geheel naar eigen 
creativiteit en het daarna door-
pitten, of quilten. Ook is er een 
cursus kleding maken. Informa-
tie: Carrie Nupoort, telefoon-
nummer 06-12650716. Stichting 
ABC/ WAO Velsen, Het Hobby-
huis van A tot Z, Kromhoutstraat 
50a, 1976 BM te IJmuiden.

Patchwork
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Sinterklaasactie 
bij banket-
bakker Schmidt
Driehuis - Aan de Da Costalaan 
1A in Driehuis zijn de voorberei-
dingen voor de komst van Sin-
terklaas inmiddels in volle gang. 
Vincent en Konstansiya  de Hof-
leveranciers van de Sint hebben  
een unieke Sinterklaasactie. Ze 
gaan namelijk 60 entreekaarten 
voor de Sinterklaas musical De 
Geheime Chocoladeletters van 
de Sint van Ron Boszhard ver-
loten via de kanskaartenactie in 
de winkel. 
Deze voorstelling is op zondag 
22 november in de RAI in Am-
sterdam. Bij aankoop van Sin-
terklaaslekkernijen in de win-
kel tussen 19 oktober en 5 de-
cember ontvangen klanten een 
kanskaart. Twintig winnaars die 
op zaterdag 14 november uit de 
ingeleverde kaarten worden ge-
trokken  krijgen drie entreekaar-
ten ter waarde van 45,00 euro 
voor deze musical. Bovendien 
worden de winnaars vanaf de 
bakkerij met het gehele gezel-
schap met de bus naar Amster-
dam heen en weer gebracht. Om 
nog meer klanten te laten genie-
ten van dit eeuwenoude feest, is 
er nog een leuke Sinterklaasac-
tiviteit: de marsepein doe mid-
dag op woensdag 25 novem-
ber om 14 uur en 15 uur. Waar 
zestien kinderen, eventueel met  
hulp van ouders, marsepein fi-
guren kunnen maken. Meld op 
de kanskaart, als u van deze  ge-
legenheid gebruik wilt maken. 
Dus reden genoeg om voor uw 
banket en Sinterklaas aankopen  
naar banketbakkerij Schmidt te 
gaan.

Controle bij 
werk aan weg
Santpoort-Noord - De politie 
heeft vorige week bij de weg-
werkzaamheden het verkeer op 
de A208 gecontroleerd. Op deze 
locatie geldt een maximum snel-
heid van 70 km/uur. De snelheid 
van 950 voertuigen werd door de 
politie gemeten en 54 bestuur-
ders werden bekeurd omdat ze 
te hard reden. De hoogst geme-
ten snelheid was 104 km/uur. De 
politie zal hier vaker controleren 
als de wegwerkers bezig zijn.

Maak kans op nieuwe cd
Frans Bauer in Velsen
Velsen - In de decemberfeest-
maand komt Frans Bauer met 
de achtste editie van zijn suc-
cesvolle theatertour ‘Live in 
Concert’ voor het eerst naar 
Velsen.

Op woensdag 9 en donderdag 
10 december (20.15 uur) biedt 
de populaire zanger het publiek 
een onvergetelijke feestavond 
vol warmte, herkenning en oer-
Hollandse gezelligheid. Strijk 
neer in het blauwe pluche van 
de Stadsschouwburg Velsen en 
geniet van Frans’ vele prachtige 
liedjes - ook afkomstig van zijn 
nieuwe album ‘Voor Elke Dag’.
Om te vieren dat hij dit theater-
seizoen voor het eerst te zien is 
in Velsen, verloot Frans Bauer 
een aantal cadeautjes onder zijn 
fans. Iedereen die nu nog kaar-
ten voor zijn show op woensdag 
9 of donderdag 10 december in 
de Stadsschouwburg Velsen be-
stelt, maakt kans op zijn nieuwe 
cd ‘Voor Elke Dag’. 
Het theater mag vijf gesigneer-
de cd’s verloten onder lezers van 
De Jutter/De Hofgeest. ‘Voor El-
ke Dag’ is een verzameling van 
niet minder dan negentien ha-
gelnieuwe liedjes. Met o.a. de 
door Guus Meeuwis geschreven 
prachthit ‘Geen woorden’, maar 

ook met vrolijke liedjes als ‘Sa-
men in een bubbelbad’, ‘In de Bij-
bel staat geschreven’ en de Tex-
Mex ‘Pierewaaien’. In zijn 2,5 uur 
durende theatershow zal Frans 
Bauer het publiek meenemen op 
een muzikale reis langs zijn vele 
bekende hits en langs de nieu-
we pareltjes van zijn cd ‘Voor El-
ke Dag’. Er zijn nog kaarten be-
schikbaar voor ‘Frans Bauer Live 
in Concert’ in de Stadsschouw-
burg Velsen. Entreeprijs: 44,25 
euro inclusief pauzedrankje en 
garderobe. Reserveren kan via 
www.stadsschouwburgvelsen.
nl of door te bellen met 0255–
515789.

Open dagen bij OCK
Regio - OCK het Spalier organi-
seert in de Week van de Jeugd-
zorg diverse activiteiten om 
Jeugd & Opvoedhulp de aan-
dacht te geven die zij verdient. 
Een aantal locaties houdt open 
dagen voor mensen die (be-
roepsmatig) betrokken zijn bij 
jeugdzorg, voor geïnteresseer-
den uit de buurt of mensen die 
in deze branche willen werken.
Belangstellenden kunnen het 
gebouw van binnen bekijken, di-
verse presentaties bijwonen en 
met alle vragen over behandel-
groepen, hulpvormen en discipli-
nes terecht bij één van de mede-
werkers. 
Men kan op de locaties Heems-
kerk, Aerdenhout (tijdelijk Haar-
lem) en Santpoort-Noord een 
kijkje achter de schermen ne-
men. Begeleiders - en soms ook 
jongeren - vertellen hoe de hulp-
vormen werken en hoe het leven 
er op de locaties uitziet.
In Heemskerk en Haarlem geeft 
iedere discipline een korte im-
pressie van haar activiteiten op 
de werkvloer, zoals de autisme-
groep, behandelgroep onder-
wijs/jeugdzorg, observatiegroep, 
speltherapie, logopedie en fysio-
therapie. 
Op de locatie Santpoort-Noord 
zijn rondleidingen op de behan-
delgroepen Oudere Jeugd en er 

is een doorlopende presenta-
tie op de afdeling Creatieve The-
rapie. Er zijn stands van diverse 
hulpvormen en afdelingen, zo-
als Jongere Jeugd, Ambulan-
te Hulpverlening, Pleegzorg en 
Jeugdtraumahulp. Medewerkers 
van Personeel & Organisatie ver-
tellen meer over werken voor 
OCK het Spalier en over moge-
lijke vacatures. Voor de kinde-
ren worden diverse activiteiten 
georganiseerd zoals knutselen, 
schmincken en paardrijden bij 
de kinderboerderij.
Locatie Heemskerk houdt open 
dag op woensdag 18 november 
van 15.00 tot 17.30 uur aan de 
Duitslandlaan 1a. De open dag 
van locatie Aerdenhout vindt 
eveneens op 18 november plaats 
en wel van 13.00 tot 16.00 uur. 
Vanwege een verbouwing is de-
ze locatie tijdelijk gevestigd aan 
de Leidsevaart 396-3 in Haarlem. 
Op zaterdag 21 november kan 
men van 11.00 tot 14.30 uur een 
kijkje nemen achter de schermen 
van locatie Santpoort-Noord, ge-
vestigd aan de Middenduiner-
weg 44. U bent van harte wel-
kom. Voor bezoek aan de loca-
ties Heemskerk of Haarlem is 
van tevoren aanmelden wense-
lijk. Voor de open dag in Sant-
poort-Noord is dit niet nodig.
Zie ook www.ockhetspalier.nl. 

Boekenmarkt in Bavo
Regio - Op zaterdag 14 novem-
ber wordt van 9 tot 17 uur in de 
Grote of St. Bavo Kerk in Haar-
lem de jaarlijkse grote boeken-
markt gehouden. Zeventig ge-
specialiseerde antiquaren pre-
senteren op sfeervol verlich-
te kramen op deze schitteren-
de locatie een grote keuze aan 
zeldzame en bijzondere tweede-
hands boeken. 
Het aanbod varieert van oude 
kinderboeken tot poëzie, van li-
teratuur tot strips en van boeken 
over sport tot geschiedenis, ro-
mans, naslagwerken, boeken-
weekgeschenken, topografische 
werken, architectuur, kookboe-
ken, oude strip- en jeugdboek-
jes, Verkadealbums, schoolpla-
ten, enz. Er is een stand, waar al-
lerlei oude plaatjesalbums, waar-
onder alle nostalgische Verkade-
albums van Jac. P. Thijsse kun-

nen worden ingekeken, geruild, 
gekocht, verkocht en ook ge-
taxeerd. Iedereen wordt aange-
raden verzamelwaar, zoals oude 
albums Verkade, Tovervisje, Flip-
je Tiel, allerlei plaatjes voetbal, 
filmsterren, enz. mee naar deze 
stand te nemen om het materiaal 
te ruilen, te verkopen of de waar-
de ervan te vernemen. Geëxpo-
seerde oude schoolplaten doen 
een ieder terugdenken aan die 
goede oude lagere schooltijd. 
Muzikaal wordt deze markt on-
dersteund door optredens van 
Remy Exhibition of Dreams. 
Voor alle liefhebbers van boe-
ken, muziek en kerkbouw de ul-
tieme mogelijkheid om op 14 no-
vember deze exclusieve boeken-
markt gratis te bezoeken. De in-
gang is aan de Oude Groen-
markt. Zie ook www.kollektorsi-
tem.nl.

Voetlicht: ‘4 x verkocht’
IJmuiden - ‘t Voetlicht speelt ‘4 
x Verkocht’ naar het stuk ‘Pieces 
sur Jardin’ op 7 en 8 december 
in het Witte Theater, een avond-
vullende voorstelling geschre-
ven door P. Barillet & J.P. Gré-
dy en vertaald door Karel van 
Bosheim. Tekst bewerking: So-
nia van Hoorn en Cok Sjoukens, 
regie: Cok Sjoukens, regie assi-
stente: Sonia van Hoorn. ‘4 x ver-
kocht’ speelt zich af in een ap-
partement met tuin in hartje Am-
sterdam. De bewoners die er 
weggaan, of juist gaan wonen, 
zijn van uiteenlopend pluimage. 
Een eeuwige twijfelaar die maar 
niet weet of hij toch niet beter...
Een parasiet die zijn rijke gelief-

de probeert te dwingen het huis 
op zijn naam te zetten. Een rij-
ke fabrikant die bij de eerste 
ontmoeting met zijn aanstaan-
de schoonmoeder ontdekt dat 
zij iets gemeen hebben. Een rijke 
weduwe en zakenvrouw die een 
onvergetelijke kerst denkt te krij-
gen met haar jongere minnaar. 
Het publiek wordt getrakteerd 
op vermakelijke ontwikkelingen, 
maar voor de personen in kwes-
tie is het maar goed dat mu-
ren zwijgen. Aanvang 20.30 uur, 
kaarten à 9,50 euro met WT-Pas, 
CJP/CKV 7 euro, te reserveren 
via www.voetlicht-ijmuiden.nl of 
via het secretariaat: Sonia van 
Hoorn, telefoon 06-25046497.

Lezers die nú kaarten reserveren voor Frans 
Bauer, op woensdag 9 en donderdag 10 december 

in de Stadsschouwburg Velsen, maken kans* 
op Frans Bauer’s nieuwe cd ‘Voor Elke Dag’. 

Reserveer nu onder vermelding van ‘Jutter’ via 
www.stadsschouwburgvelsen.nl of 0255-515789

* Actie geldt niet voor reeds gekochte kaarten. 
Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

Lezersactie

Maak kans op gesigneerde cd 
‘Voor ELkE Dag’



pagina 20 12 november 2009

Peter Faber 
speelt ‘Dagboek 
van een Gek’
IJmuiden - Op maandag 30 no-
vember speelt Peter Faber in 
Dagboek van een Gek in buurt-
centrum De Dwarsligger in 
IJmuiden, om 20.30 uur. Dezelf-
de voorstelling speelt op 1 de-
cember, zelfde tijd in buurthuis 
De Schuilhoek in Heemskerk. 
Het toneelstuk Dagboek van een 
Gek is gebaseerd op een roman 
van de Russische schrijver Niko-
laj Gogol, waarin hij de teloor-
gang beschrijft van een amb-
tenaar die langzamerhand gek 
wordt. Hij kan hondjes met el-
kaar horen praten en hij beeldt 
zichzelf in dat hij de langgezoch-
te koning van Spanje is. En dat 
gekkenhuis waarin hij uiteinde-
lijk belandt, dat is natuurlijk niets 
anders dan het Spaanse hof. Als 
Faber eenmaal aan het vertellen 
slaat, stapelen de anekdotes zich 
op. De reacties van de try-outs 
waren bemoedigend. Peter Fa-
ber: ,,Het dagboek is een com-
pleet verhaal. Het begint heel 
gewoon en vervolgens ben je er 
getuige van hoe iemand begint 
door te draaien. Axel Loopbaan, 
zoals mijn hoofdpersoon heet, is 
zó sympathiek dat het je aan het 
hart gaat als hij steeds meer de 
vernieling in gaat.“ Peter Faber 
vindt van alles wat hij doet thea-
ter spelen nog steeds het leukst. 
,,Bij Dagboek van een gek speel 
ik een uur en een kwartier, waar-
na ik een korte pauze inlas, en 
mensen me allerlei vragen kun-
nen stellen. Sommige mensen 
willen bijvoorbeeld weten of ik 
die gekte zomaar los kan laten; 
of ik dus thuis niet als een gek 
sta te koken.” 
Dagboek van een gek wordt 
door Peter Faber gespeeld, in de 
regie van Helmert Woudenberg. 
Na de voorstelling komt Peter al-
tijd nog even terug op het toneel 
om met het publiek in gesprek te 
gaan over de voorstelling. Voor 
de voorstellingen kunnen kaar-
ten gereserveerd worden via te-
lefoonnummer 0251-276458 of 
via e-mail preventiemk@dijken-
duin.nl.

Formulierenbrigade
Velsen - Velsense minima met 
een inkomen tot 130 procent van 
de geldende bijstandsnorm kun-
nen via de gemeente Velsen een 
korting krijgen op hun zorgver-
zekering, deze korting bedraagt 
5 procent op de premie voor de 
basiszorgverzekering en 10 pro-
cent op de afgesloten aanvullen-
de verzekeringen. Mocht u niet 
zeker weten of deze korting op 
u van toepassing is, neem dan 
contact op met de Formulieren-
brigade Velsen. Voor meer infor-

matie kunt u een afspraak maken 
via de telefoon of computer. De 
Formulierenbrigade Velsen is ge-
vestigd in Loket Velsen voor Wo-
nen, Welzijn en Zorg, gebouw De 
Delta, Rijnstraat 2 te IJmuiden. 
Op werkdagen zijn zij bereikbaar 
tussen 09.00 tot 17.00 uur op te-
lefoonnummer 0255-533885 en 
via formulierenbrigadevelsen@
madi-mk.nl. Voor mensen die 
graag hulp willen maar niet mo-
biel zijn: de formulierenbrigade 
komt graag bij u thuis!

Opbrengst 
collecte Dieren-
bescherming
Velsen - Tijdens de collecteweek 
(4 tot en met 10 oktober) heeft 
de Dierenbescherming afdeling 
IJmond in totaal een bedrag op-
gehaald van 29.259,38 euro. De 
Dierenbescherming is erg blij 
met deze opbrengst en wil ie-
dereen die aan de collecte heeft 
meegewerkt heel hartelijk dan-
ken. De opbrengst komt volledig 
ten goede aan de dieren. Ieder-
een die onze collectant heeft ge-
mist, kan een gift overmaken op 
rekeningnr. 38.36.29.233 ter na-
me van Dierenbescherming af-
deling IJmond. Voor informatie 
over de Dierenbescherming zie 
www.dierenbeschermingnhn.nl

25 jaar Augusta op 
grootste wijze gevierd
IJmuiden – Een stijlvol feest 
in het Thalia Theater, met een 
champagne ontvangst, leuke 
grapjes, een swingende band en 
dj en 450 gasten. Dat was voor 
John en Monique van Waveren 
het hoogtepunt van 25 jaar Ho-
tel Augusta. 
In 1984 werden zij eigenaren van 
een hotel in slechte staat aan de 
Oranjestraat. Een hotel met tien 
kamertjes en een gezamenlij-
ke badkamer, maar wel met veel 
mogelijkheden. Na veel verbou-
wen is Hotel Augusta nu een 
stijlvol hotel dat beschikt over 
vijfentwintig moderne kamers, 
die elk anders zijn ingericht. De 
grootste kamers beschikken over 
een eigen zitgedeelte. Maar alle 
kamers bieden de gasten uiter-
aard een eigen luxe badkamer, 
LCD televisie en wireless inter-
net en Wifi op de kamers. John 
en Monique voegden ook het 
Thalia Theater toe aan hun suc-
ces en bouwden dat eveneens 
uit in een prachtige stijl. Een deel 
van de programmering van het 
Thalia Theater wordt samen met 
Stadsschouwburg Velsen ge-
daan. Maar het Thalia Theater is 
ook de locatie voor allerlei speci-
ale gelegenheden, zoals ook het 
jaarlijkse bluesfeest en natuurlijk 
hun eigen 25-jarige jubileum.
Ook dit feest was uiteraard tot 
in de puntjes verzorgd. Ieder-
een was welkom op het gratis 

feest en dat bleek ook wel. Veel 
bekende gasten kwamen graag 
langs om deel te nemen aan het 
feest. Jong en oud genoten van 
de ontvangst met champagne 
en heerlijke hapjes. Ook gewel-
dig was de oesterman die oes-
ters opende en die vooral bij de 
dames graag direct in de mond 
liet glijden. Een vrolijke ijscoman 
presenteerde zijn ijsjes op unie-
ke wijze. En ook in de loop van 
de avond werd herhaaldelijk op 
hapjes getrakteerd, waaruit blijkt 
dat Hotel Augusta over een pri-
ma keuken beschikt.
Wat is een feest zonder muziek? 
Gelukkig was er de swingende 
band Irma Derby and the Dazzle 
Party die ervoor zorgde dat ieder-
een graag de dansvloer betrad. 
En ook dj Sander zorgde met zijn 
aandeel in de muziek voor veel 
sfeer. Voor John en Monique was 
het ook feest. Met al die beken-
de gasten en veel lovende woor-
den voor hun feest en de 25 jaar 
die daaraan vooraf gingen, was 
het een bijzondere avond. Eerder 
dit jaar vierden John en Moni-
que het jubileum met een heer-
lijke en gedenkwaardig zesgan-
gen diner voor de speciale prijs 
van 25 euro. Met deze twee bij-
zondere hoogtepunten is het feit 
dat John en Monique 25 jaar ge-
leden Hotel Augusta nieuw leven 
begonnen in te blazen feestelijk 
herdacht.

Wethouder Edzes geeft 
Gouden Veer aan SPGK
Velsen - Op dinsdag 3 novem-
ber deelde wethouder mevrouw 
Ineke Edzes namens het Gehan-
dicapten Beraad Velsen (GBV) 
de Gouden Veer 2009 uit aan de 
Stichting  Paardrijden Gehandi-
capten Kennemerland (SPGK). 
Deze prijs heeft het GBV inge-
steld voor instellingen, bedrijven, 
verenigingen die zich extra heb-
ben beijverd om gehandicapten 
tegemoet te komen.
De Gouden Veer is dit jaar dus 
voor SPGK, na Voetbalvereniging 
Waterloo en Hotel Holiday Inn. 
Mevrouw Edzes reikte de Gou-
den Veer uit bij Manege de Ken-
nemergaarde.
De stichting PGK is een zelf-
standige stichting die ruimte en 
paarden huurt bij manege Ken-
nemergaarde. Voorzitter van de 
organisatie is Maria Joustra, zij 
heeft ook de prijs in ontvangst 

genomen. Maria is tevens coör-
dinator tussen bestuur en ma-
nege. In 2008 bestond de stich-
ting 35 jaar. Zij rijden met bijna 
100 ruiters per week, verdeeld 
over twee maneges (Santpoort-
Noord en Bentveld). Op dinsdag-
middag rijden zij met een groep-
je naschoolse ruiters. De meeste 
van hen komen uit de omgeving 
van Santpoort-Noord en Velsen. 
Bij de overhandiging meldde 
mevrouw Edzes dat zij graag 
kwam ‘opdraven’ bij zulke gele-
genheden.
Zij had het tevens over het be-
lang van vrijwilligers voor orga-
nisaties en sprak haar waarde-
ring uit voor de begeleiders van 
de kinderen en paarden. Zij kre-
gen dan ook een applausje van 
de aanwezigen. Een stil applaus-
je omdat anders de paarden zou-
den schrikken. 

OTK speelt 
De Toverspiegel
IJmuiden - De jaarlijkse voorstel-
ling van OTK, de Onderwijzers 
Toneelvereniging Kennemerland 
in Stadsschouwburg Velsen is op 
24, 25, 26 en 27 november, aan-
vang 19.30 uur. De voorstelling 
is geschikt voor iedereen vanaf 
acht jaar.
Na de zomervakantie zijn de juf-
fen en meesters hard gaan repe-
teren. Dit jaar is er gekozen voor 
De Toverspiegel, een hilarische 
komedie over een tante die op 
haar verjaardag allerlei familiele-

den op visite krijgt. Zo ook twee, 
aldus tante, vervelende kinde-
ren. Zij vinden in tantes huis een 
bijzonder boek met daarin een 
merkwaardig spiegeltje. Dit spie-
geltje is niet zomaar een spiegel-
tje, het is een heuse toverspiegel 
en daar kun je leuke, maar ook 
spannende dingen mee uithalen. 
Kaarten, à 7 euro zijn te verkrij-
gen bij Stadsschouwburg Velsen, 
telefoonnummer 0255-515789. 
Zie ook www.stadsschouwburg-
velsen.nl.

WVIJ eindigt als tweede
IJmuiden - WVIJ heeft afge-
lopen zondag een knappe 2e 
plaats behaald in de 2e klasse 
van de Landelijke zwemcompeti-
tie. In een zeer sterk deelnemers-
veld met onder meer een aantal 
voormalig hoofdklasse-ploegen, 
wist WVIJ buitengewoon goed te 
presteren. De zwemploeg en de 
nodige supporters waren met de 
bus afgereisd naar het verre zui-
den, waar de wedstrijd plaats-
vond in het Limburgse Sittard. 
De lange reis bleek echter een 
positief effect op de prestaties 
te hebben, want er zijn behoor-
lijk wat persoonlijk records ge-
sneuveld. Onder andere Jelle 
van Urk, Mike ter Horst en Ches-
ter Hautvast hebben hun per-
soonlijke records aanzienlijk ver-

beterd op de 100 meter vrije slag. 
Ook Sjoerd Dekker en Marcel 
van Houwelingen wisten hun tij-
den te verbeteren. De ‘kleintjes’ 
waren wederom weer onmisbaar 
deze wedstrijd! Met hun grote 
prestaties wisten ze hun tegen-
standers te verslaan. Op 31 ja-
nuari treffen de ploegen elkaar 
weer tijdens de thuiswedstrijd 
van WVIJ in zwembad De Hee-
renduinen.
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Quiz-winnaar bij 
Lashuis Haprotech
Velsen-Noord - Tijdens het Promotie Evenement Techniek hebben 
375 leerlingen uit de IJmond mee gedaan aan de Workshop lastech-
niek bij Lashuis Haprotech. De kinderen hebben op een leuke ma-
nier kennis kunnen maken met diverse facetten die de lastechniek 
te bieden heeft. De workshop werd afgesloten met een pittige quiz, 
met hierin tien vragen over lastechniek. Patrick Kruidenberg van ba-
sisschool de Rozenbeek uit Velserbroek heeft de afstandbestuurba-
re Lorch Formule 1 wagen gewonnen.

Schoonheidscentrum Annabelle
Drukbezochte opening
Santpoort-Noord - Zater-
dag 31 oktober is op de Hoofd-
straat 137 de nieuwe vestiging 
van Schoonheidscentrum An-
nabelle geopend door de eige-
naren Ans van Bavinckhoven 
en Ilse de Weers. De belangstel-
ling van klanten, vrienden, ken-
nissen en zakenrelaties was bij-
zonder groot voor het geheel op-
nieuw ingerichte pand. De ope-
ning werd opgeluisterd door de 
muzikale talenten van Rianne 
Moerdijk, een van de medewer-
kers van Schoonheidscentrum 
Annabelle. Rianne heeft samen 
met haar vader gezorgd voor een 
bijzondere opening.
Aan de vele enthousiaste reac-
ties was te merken dat iedereen 
zeer verrast was door de mooie 
uitstraling. Het nieuwe pand ziet 
er prachtig uit en is kundig ver-
bouwd door bouw en aanne-
mersbedrijf van Schooten. Het 
kenmerkt zich door een strak-
ke uitstraling met lichte kleuren 
met enige kleuraccenten in la-
vendel. Er zijn vier behandelca-
bines gecreëerd, waarvan er een 
geschikt is voor duo behandelin-
gen en een LOOkX Experience 
cabine speciaal voor de LOOkX 
behandelingen. Ook is er een 
ontvangstruimte met winkelge-
deelte. Schoonheidscentrum 
Annabelle heeft een aparte inta-
keruimte, waar met de  klanten 

goed besproken kan worden wat 
de wensen zijn. Daarna wordt in 
de intakeruimte met de Reveal, 
een huiddiagnose apparaat, naar 
de conditie van de huid gekeken. 
De klant kan zelf meekijken op 
de computer. De foto’s worden 
opgeslagen, zodat na de behan-
deling de resultaten vergeleken 
kunnen worden.
Op het gebied van huidverbete-
ring zijn zij steeds op zoek naar 
nieuwe mogelijkheden en ap-
paratuur om toch zodoende de 
best mogelijke behandelingen te 
kunnen bieden. Het nieuwe pand 
bied alle ruimte om de nieuwste 
technieken te kunnen uitvoeren. 
Uiteraard wordt ook aan de huid-
verzorging aandacht besteed en 
wordt ook de wellness niet ver-
geten. Nieuw bij Annabelle is 
de Velasmooth, een innovatieve 
behandeling op het gebied van 
cellulite en contourversteviging. 
Om een compleet aanbod in het 
schoonheidscentrum te kunnen 
bieden is er aanvullend het di-
eetproduct Protifast. Een dieetlijn 
op basis van eiwitten en proteï-
nen, waar zij  al geruime tijd goe-
de  resultaten mee bereiken. 
Ter gelegenheid van de opening 
heeft Annabelle diverse leu-
ke aanbiedingen. Zie ook www.
schoonheidscentrum-annabelle.
nl. Voor een afspraak kunt u bel-
len met 023-5384090.

Ledenvergadering VOHM
Regio - Maandag 16 november 
houdt de Vereniging Oud Hoog-
ovens Medewerkers haar half-
jaarlijkse ledenvergadering in 
Het Kennemer Theater in Bever-
wijk. Op dinsdag 17 november 
vindt de vergadering plaats in 
Event Centre Jules voorheen De 
Zandhorst in Heerhugowaard.
De kredietcrisis treft ons al-
len en heeft verstrekkende ge-
volgen. Bezuinigen is het pa-
rool en niet zo maar bezuini-
gen: er hangt de hardwerken-
de Nederlander een flinke las-
tenverhoging boven het hoofd 
en vooral ouderen zullen het in 
de plannen moeten ontgelden. 
Al te vaak wordt de vergrijzing 
gezien als een zondebok waar-

op je alles kunt afwentelen. De 
VOHM stelt dat dit een bedrei-
ging is voor ons pensioenstelsel 
en dat terwijl de pensioenen nu 
al achterblijven op de ontwikke-
ling van de lonen.
Drs. Rob de Brouwer spreekt 
tijdens de vergadering over de 
noodzaak van een lobby na-
mens alle gepensioneerden van 
Nederland. Geen versnippering, 
maar één stem richting Den 
Haag. De VOHM is actief be-
trokken bij de eerste stappen op 
die belangrijke weg. Het motto 
van de VOHM luidt: ‘Meebeta-
len ja, méér betalen nee!’
Zowel leden als niet-leden zijn 
van harte welkom op de verga-
dering die om 14.30 uur begint.

ChristenUnie polst 
meningen op straat
IJmuiden - Het is van alle tijden 
dat er in de aanloop naar de ver-
kiezingen door (lokale) politie-
ke partijen wordt geroepen dat 
de burger de belangrijkste per-
soon op aarde is. Dat zal de ko-
mende periode niet anders zijn, 
alleen blijft het meestal bij mooie 
woorden en komt er in de prak-
tijk maar weinig van terecht. De 
ChristenUnie wil zich hierin on-
derscheiden door haar oprech-
te interesse in de inwoners van 
Velsen maar weer eens te bena-
drukken en mooie woorden om 
te zetten in daden. 
Afgelopen zaterdag was een af-
vaardiging van de ChristenUnie, 
ondanks kou en regen, aanwe-
zig op de Lange Nieuwstraat. 
Het doel was om de inwoners 
van Velsen te vragen naar actue-
le zaken die de ChristenUnie zou 
kunnen adresseren in haar ver-
kiezingsprogramma. De meeste 
mensen waren graag bereid met 
de ChristenUnie te delen wat er 
verbeterd kan worden in Velsen. 

Uiteindelijk was het resultaat 
zeer bevredigend. De aangedra-
gen punten varieerden van con-
crete zaken waar mensen zich 
aan stoorden, tot opmerkingen 
van algemene aard waarin ze 
hun mening gaven over de loka-
le politiek en wat daarin verbe-
terd kan worden. 
De komende weken wordt het 
verkiezingsprogramma van de 
ChristenUnie voor de verkiezin-
gen van maart afgerond en wor-
den de aangedragen punten ze-
ker meegenomen. Hierdoor dra-
gen de inwoners van Velsen 
daadwerkelijk bij aan het verkie-
zingsprogramma van de Christe-
nUnie in Velsen.,,We doen er al-
les aan om de kloof tussen bur-
gers en lokale politiek structu-
reel te dichten. Deze enquête is 
voor ons weer een waardevolle 
stap dichterbij en we verwachten 
deze lijn, ook na de verkiezingen, 
door te zetten’’, aldus Edwin Do-
minggus, raadslid van de Chris-
tenUnie.

IJmuiden - De herenselec-
tie van SelectWindows Van der 
Vlugt VBC Akrides is er niet in 
geslaagd te winnen. Dit week-
end kwamen de IJmuidenaren 
uit in St Oedenrode tegen BV 
Rooi. In het eerste kwart kwam 
Akrides moeilijk tot scoren, maar 
wist wel goed bij te blijven (15-
11). In het tweede kwart werd er 
slecht gerebound en slecht ver-
dedigd, terwijl BV Rooi wel heel 
gemakkelijk tot scoren kwam. 
Ruststand 47-23. In de tweede 
helft was de aanval wat meer ge-
structureerd en de verdediging 
stond wat beter, waardoor . Akri-
des even nog terug kwam tot 17 
punten, maar de wedstrijd was 
eigenlijk al gespeeld. Eindstand 
90-64. Topscoorders waren Len-
nart Meijland (22) en Bas van 
Riessen (10). De meiden onder 
de 20 speelden dit weekend in 
Katwijk tegen de Grasshoppers. 
Een team wat eigenlijk hoort uit 
te komen in de onder 18 ere-
divisie. Er waren echter te wei-
nig ploegen om hier een com-
petitie voor te maken, dus is de-
ze ploeg toegevoegd bij de ray-
oncompetitie onder 20. De eind-
stand zegt al genoeg 84-36. De 
meiden uit Katwijk hadden een 
ijzersterke verdediging, waar de 
ploeg uit Velsen geen antwoord 
op had. De keren dat de press-
verdediging werd uitgespeeld, 
werd er te weinig meegedaan. 
36 punten is wel erg weinig voor 
deze ploeg. Bij de dames was er 
een echte streekderby tussen 
de eerste teams van Akrides en 
OG. Beide ploegen waren aan 
elkaar gewaagd. Er werd hard, 
maar wel sportief, gestreden. De 
wedstrijd werd ook prima geflo-
ten. Door geroutineerd spel en 
meer wisselmogelijkheden wis-
ten de dames van VBC Akrides 
het duel uiteindelijk naar zich toe 
te trekken. Aanvallend waren het 
vooral Susanne Limmen en No-
ra Booden, die de kar trokken 
bij de dames uit IJmuiden. Eind-
stand 53-42.

Alleen winst 
voor Dames 1

Velsen-Zuid - Na overleg met 
de gemeente en politie heeft Tel-
star toestemming gekregen om 
de kassa’s vrijdagavond open te 
stellen. Het gedrag van de sup-
porters in het algemeen is vaak 
de reden dat dit soort sancties 
opgelegd worden. Telstar doet er 
alles aan om het gedrag van de 
eigen supporters in goede banen 
te leiden. Op deze manier kan de 
club doorbouwen aan zijn po-
sitieve imago. De twee recente 
wedstrijden tegen Haarlem heb-
ben aangetoond dat de suppor-
ters van Telstar weten hoe het 
hoort. De kassa’s zijn vooraf-
gaand aan de wedstrijd tegen Go 
Ahead Eagles vanaf 19.00 uur ge-
opend. De prijzen voor de Oost-
tribune zijn 12 en 7 euro en voor 
de Westtribune 15 en 9 euro.

Kassa’s Telstar 
toch geopend
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Jan Keizer in 
One Way Wind
IJmuiden - Palingpop en de Pa-
lingsound staan wekelijks cen-
traal in het Seaport FM pro-
gramma One Way Wind. Naast 
een greep uit het roemrijke ver-
leden van de Volendammer ar-
tiesten ook aandacht voor het 
nieuwste materiaal op muziek-
gebied. In de aflevering van zon-
dag 15 november is Jan Keizer te 
gast in het programma. Niet de 
bekende Jan van BZN en ook 
niet de oud-scheidsrechter uit 
het betaalde voetbal. Deze Jan 
Keizer heeft 4 jaar lang meege-
speeld als bühnemuzikant met 
The Cats en heeft ook nog eens 
5 jaar deel uitgemaakt van Next 
One. One Way Wind is naast de 
uitzending op zondag tussen 16 
en 18 uur op herhaling te beluis-
teren op de woensdag tussen 
21.00 en 23.00 uur. Erik Beek-
man is de presentator. Seaport 
FM is te beluisteren via de kabel 
op 89.0, FM 107.8 en wereldwijd 
via www.seaportplaza.nl.

Film in Wijk-
punt Zeewijk
IJmuiden - Iedereen weet 
hoe we lichamelijk gezond ou-
der kunnen worden: gezond 
eten, genoeg bewegen, matig 
met alcohol, maar hoe worden 
we geestelijk gezond oud? Het 
vraagt veel van de levenskunst 
van mensen om stil te staan én 
door te gaan bij ingrijpende ver-
anderingen. Over dit thema is 
deze bijzondere film gemaakt: 
‘De kunst van het ouder worden’. 
Bent u nieuwsgierig geworden? 
Kom dan op donderdag 26 no-
vember om 10.00 uur naar Wijk-
steunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 
260 in IJmuiden. Toegang is gra-
tis en u hoeft zich niet aan te 
melden. 

Goed EK voor Ter Horst
IJmuiden - Afgelopen vrijdag 
gingen ze met 16 personen (het 
team, dansleraar en suppor-
ters) op weg naar Saarbrucken 
(Duitsland) om daar de volgende 
dag deel te nemen aan het Euro-
pees Kampioenschap Streetdan-
ce/D4F. Met elkaar hebben we 
een hele gezellige avond gehad 
en veel lol met elkaar beleefd, al-
dus Mary van danscentrum Ter 
Horst.
Op zaterdag dan de wedstrijd: 
spanning en veel wachten. Het 
was bijzonder druk. De groepen 
kids, juniors en solo’s werden 
namelijk ook gedanst. De eerste  
keer dat het team, bij de cate-
gorie Adults, de vloer op mocht, 
bleek de spanning toch duidelijk 
aanwezig. Ze moesten dan ook 

de dance off ronde dansen. He-
laas kwam het team niet in de fi-
nale, maar werd uiteindelijk 16e 
van de 22 team’s die mochten 
deelnemen aan het EK. 
,,Zestiende van Europa! Een 
voortreffelijke prestatie, als je 
bedenkt dat wij pas anderhalf 
jaar met dit team bezig zijn,” vol-
gens Mary. 
De andere landen houden zich 
namelijk al meer dan 10 jaar met 
streetdance/D4F bezig. Moe, 
voldaan en trots gingen ze dan 
ook weer huiswaarts. Een hele 
ervaring rijker. Die ervaring komt 
goed van pas, want na een paar 
dagen rust, beginnen de trai-
ningen weer voor het komende 
Nederlands Kampioenschap al-
weer.

Expositie Henk
Boersen in Breezicht
IJmuiden - Om de belevings-
wereld van de bewoners van het 
centrum te verlevendigen en te 
versterken, worden regelmatig 
exposities gehouden in het atri-
um van Breezicht aan de Keizer 
Wilhelmstraat in IJmuiden. Sinds 
vorige week worden de schil-
derijen van plaatsgenoot Henk 
Boersen voor de tweede keer 
tentoon gesteld. Ruim vijfentwin-

tig pronkstukken van zijn hand 
zijn op de begane grond zes we-
ken lang te bewonderen. 
In de afgelopen week is het eer-
ste schilderij ‘De Zeezeilers’ is al 
verkocht en op een ander is een 
optie genomen, dus het succes 
is nu al voor de tweede keer een 
feit.
Tot medio december is deze ex-
positie gratis toegankelijk  

Stormvogels
verliest koppositie
IJmuiden - Zoals Stormvo-
gels vorige week tegen DEM al 
snel tegen een 0-2 achterstand 
moest aankijken zo was het op 
sportpark Hornseveld tegen Hel-
las Sport hetzelfde laken en pak.
De eerste tien minuten leek het 
erop dat de mannen van trainer 
van der Fits met Patrick Pronk , 
na een zeer lange blessure weer 
in de basis , doordrongen waren 
dit niet meer over hen heen te la-
ten komen totdat Johnny Merks 
van Hellas Sport daar anders over 
dacht en bij één van hun uitval-
len al vroeg in de wedstrijd wist 
te scoren mede veroorzaakt door 
een onoplettende verdediging 
van de vogels waarin vooral het 
rechterverdedigingsblok veel-
vuldig werd weggespeeld. Hel-
las Sport speelden veelal achter 
de bal en loerden met een afge-
slagen aanval via de snelle spit-
sen tot scoren te komen. Binnen 
twintig minuten keken de vogels 
dan ook onnodig tegen een 0-2 
achterstand aan wederom ge-

scoord door Johnny Merks en 
de vogels mochten hun handen 
dicht knijpen dat er geen derde 
doelpunt viel dankzij goed ingrij-
pen van doelman Jan Ziere. 
In de tweede helft toonden de 
mannen van trainer van der Fits 
meer passie en strijd maar kwa-
men helaas niet tot scoren. 
Rick Kluyskens en Ron Nol-
les raakten het houtwerk en di-
verse scrimmage in het doelge-
bied van de Zaandammers wer-
den met kunst en vliegwerk vei-
lig gesteld nadat een eerder ge-
maakt doelpunt van Ron Nolles 
door de overigens goed leidende 
arbiter R.C. de Bruijn uit Bode-
graven werd afgekeurd.Storm-
vogels kwam niet meer tot sco-
ren en moest met lege handen 
naar huis en de drie punten in 
Zaandam achter laten. De overi-
ge uitslagen waren niet ongun-
stig voor de IJmuidenaren en de 
schade bleef beperkt maar ver-
loor met dit verlies wel de eerste 
plaats op de ranglijst.

Regio - Tijdens een routine-
controle op de Rijksstraatweg 
bleek maandag rond 03.30 uur 
een 26-jarige automobilist uit 
IJmuiden geen rijbewijs bij zich 
te hebben. Toen de agenten 

controleerden of de man wel 
een rijbewijs had, kwam vast 
te staan dat zijn rijbevoegdheid 
ontzegd was. 
Hij moest zijn auto laten staan 
en kreeg een proces-verbaal.

Rijden met ontzegging

Verkeers-
controles
Regio - Op diverse plaatsen in 
de regio zijn verkeerscontroles 
gehouden, dit om de verkeers-
veiligheid te vergroten en het 
aantal verkeersslachtoffers als 
gevolg van te hoge snelheid en 
alcohol in het verkeer terug te 
dringen. Tussen 18.00 en 19.30 
uur hielden agenten een alco-
holcontrole op het Pontplein. 
Van de 120 gecontroleerde be-
stuurders, bleek één teveel te 
hebben gedronken en met een 
ongeldig verklaard rijbewijs te 
rijden, voor beiden kreeg hij 
een proces-verbaal, daarnaast 
werd hem een tijdelijk rijverbod 
opgelegd. Omstreeks 20.00 uur 
werd de 49-jarige IJmuidenaar 
op de Dokweg opnieuw aan-
gehouden. Rijden tijdens een 
opgelegd rijverbod is een mis-
drijf. De auto van de man is in 
beslag genomen, daarnaast 
kreeg hij opnieuw een proces–
verbaal voor het rijden onder 
invloed en rijden met een on-
geldig verklaard rijbewijs.

Sinterklaas en de coole 
circuspieten in IJmuiden
Hier een bericht vanaf de pak-
jesboot, waar het weer heel ge-
zellig is. Iedereen heeft er dan 
ook ontzettend veel zin in om 
naar Nederland te komen.
Zoals jullie misschien al gele-
zen of gezien hebben op www.
intochtsinterklaas.nl, hebben de 
pieten dit jaar in een echt cir-
cus allerlei moeilijke trucjes mo-
gen leren. Nou dat was me na-
tuurlijk weer wat met die on-
deugende pieten. Maar eerlijk is 
eerlijk, ze hebben wel hun uiter-
ste best gedaan. Dat zullen jullie 
wel zien tijdens de intocht. 
Op de boot zijn ze ook nog aan 
het oefenen, maar dat is natuur-
lijk niet zo handig. De pakjes-
piet wilde laten zien hoe goed 
hij met de pakjes kon jongleren, 
maar gooide ze pardoes over-
boord. Sinterklaas was daar niet 
blij mee, want hierdoor moesten 
we een heel stuk terug varen 
om de pakjes weer op te pik-
ken. Een van de bakkerspieten 
wilde met twee taarten in haar 
handen over een danskoord lo-
pen. Dat is alleen niet zo slim op 
zo’n schommelende boot. Voor-
dat ze op het koord stond viel 
ze er al af en duwde één van de 
taarten bij muziekpiet in zijn ge-
zicht. Die liep kwaad weg en 
zei dat hij wel wat bij haar terug 
zou doen. Dit vond Sinterklaas 
wel heel grappig en wij ook na-
tuurlijk. 
Verder gaat het gelukkig goed 
aan boord. Alle pakjes staan 
netjes in de grote ruimen van 
de pakjesboot, keurig op naam 
en woonplaats gesorteerd. Ook 
al het snoepgoed is heel se-

cuur ingepakt zodat de muis-
jes er niet aan kunnen knabbe-
len.  De snoeppiet past er goed 
op en proeft zo nu en dan even 
of de snoepjes nog wel goed 
zijn. Toen de hoofdpiet vroeg of 
dat nu wel nodig was antwoord-
de ze: ‘Hoofdpiet ik zou een ap-
pelflauwte krijgen als er iets met 
het snoepgoed zou gebeuren.’
Alleen de kledingpiet is hele-
maal op van de zenuwen. Door-
dat alle pieten zo aan het oefe-
nen zijn, worden de pakken el-
ke keer weer vies en moet hij 
ze weer wassen. Gister schrok 
hij zich een ongeluk, toen hij 
de droogtrommel open deed en 
klimpiet daar inzat. Klimpiet ver-
telde hem dat hij niet kan kop-
rollen en dat hem dat wel lukt 
in de droogtrommel. Sinter-
klaas heeft hem verteld dat hij 
dit nooit meer mag doen, om-
dat dit natuurlijk heel gevaarlijk 
en dom is.
De hoofdpiet zien we niet zo-
veel. Hij is constant bij Suiker-
beest en Marsepein, die hij al-
lerlei werkjes laat doen. Ik moet 
heel eerlijk zijn, de boot heeft er 
dankzij die twee, nog nooit zo 
schoon uitgezien. 
Jullie horen het alweer er valt 
hier heel wat te beleven. Maar 
genoeg verteld, nu snel aftel-
len want nog twee nachtjes sla-
pen en dan is het eindelijk weer 
zover. Dan komen we weer ge-
zellig Sinterklaas zijn verjaardag 
bij jullie vieren en dit jaar maken 
we er een groot circus van. Daar 
kunnen jullie op rekenen,

Cor de Correspondent
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Mantelzorgers in
het zonnetje gezet
Wie zorgt voor een partner met de-
mentie, een gehandicapt kind of een 
ernstig zieke buurvrouw doet aan 
mantelzorg. Mantelzorgers doen dat 
uit liefde, persoonlijke betrokkenheid 
of plichtsgevoel. Maar soms wordt die 
zorg zo intensief, dat het iemands le-
ven erg bepaalt.

Op dinsdag 10 november zijn op de Dag 
van de Mantelzorg in het Thalia Theater 
in Velsen ongeveer 65 mantelzorgers in 
het zonnetje gezet. Zij werden verrast met 
een workshop jongleren en een theater-
act door ‘Theater aan de lijn’. Ook bezoch-
ten beleidsmedewerkers van de gemeen-
te Velsen mantelzorgers thuis. Wethou-
der Edzes (WMO) kwam een kijkje ne-
men in Thalia. Mevrouw Edzes: ‘Wat me 

het meest trof, is de houding van de man-
telzorgers. Voor hen is die zorg iets wat ze 
‘gewoon doen’, terwijl ze 24 uur per dag 
en zeven dagen per week klaar staan voor 
hun man, nicht, zoon, tante of schoon-
moeder. En omdat het zo vanzelfsprekend 
voor ze is, vergeten ze zichzelf wel eens. 
Daarom is deze dag zo goed; aan de ene 
kant is het een feest van herkenning en 
aan de andere kant zien ze ook dat ze aan 
zichzelf moeten denken.’ 

De dag werd georganiseerd door Tan-
dem in samenwerking met Draagnet, 
Zorgbalans, ViVa! Zorggroep, MEE, GGZ 
Dijk en Duin, Stichting Thuiszorg Gehan-
dicapten en Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland.
(foto: Reinder Weidijk)

Nieuw plantsoen in Velsen-Noord
Informatie- en inspraak-
avonden Rollantsplantsoen
De gemeente Velsen gaat het stuk 
grond nabij de Jozefkerk, gele-
gen tussen de Grote Hout of Ko-
ningsweg en de Concordiastraat – 
tot voor kort het Corversplein ge-
noemd – opnieuw inrichten tot een 
plantsoen of plein. Het betreffende 
perceel is vernoemd naar de eerste 
burgemeester van Velsen, de heer 
Dieric van Rollant.

De gemeente Velsen wil de herinrich-
ting in samenspraak met de buurtbe-
woners doen en organiseert hiervoor 
drie bijeenkomsten in Buurtcentrum 
De Mel aan de Wijkermeerweg 1 in 
Velsen-Noord. De data zijn woensdag 
25 november, woensdag 16 december 

en woensdag 13 januari a.s. van 20.00 
uur tot 22.00 uur. Op 25 november 
wordt de mogelijke inrichting bespro-
ken, op 16 december komt een eerste 
concept aan de orde en op 13 januari 
het definitieve ontwerp. De heer Mar-
tin Noorman, onafhankelijk voorzitter, 
zal de avonden leiden. Alle geïnteres-
seerden uit Velsen-Noord zijn van har-
te uitgenodigd.

Aanmelding graag vóór maandag 16 
november bij mevrouw D. Sjouwerman, 
projectassistente, via e-mail dsjouwer-
man@velsen.nl of telefonisch op dins-
dag, woensdag en vrijdag op tel. 0255-
567357.  Meer informatie en het pro-
gramma op www.velsen.nl.

Intocht Sint Nicolaas op 
zaterdag 14 november 2009
Vanuit Spanje is het bericht binnen-
gekomen dat Sinterklaas en zijn 170 
zwarte pieten met de stoomboot on-
derweg zijn naar IJmuiden. Op zater-
dag 14 november a.s. zet hij ongeveer 
om 12.15 uur weer voet aan wal.

Het voorprogramma met de muziekpie-
ten op de Loswalkade begint eerder dan 
normaal, namelijk om 11.45 uur! Ieder-
een is van harte welkom aan de Loswal-
kade op de Steigerweg in IJmuiden – voor 
deze speciale gelegenheid omgedoopt 
tot Stoombootkade. Dit is dezelfde loca-
tie als vorig jaar, bij de Kleine Sluis. Als 
de stoomboot uit Spanje is gearriveerd, 
wordt de Sint officieel ontvangen door de 

burgemeester van Velsen, dhr. F.M. Weer-
wind.

Om 13.00 uur vertrekt de stoet vanaf de 
Loswal en begint de intocht door IJmui-
den. De route is: Steigerweg, oversteken 
van de Kanaaldijk, vervolgen Kanaaldijk,  
Kerkstraat, Julianabrug, Kennemerlaan, 
Velserhof, Lange Nieuwstraat, Plein 1945. 
Het voorprogramma op het Kennemer-
plein begint rond 13.15 uur. 

Dit jaar is het thema Het Circus. Hoe dat 
er precies uit gaat zien, is nog even een 
geheim. Wel is bekend dat de Sint hulp 
krijgt van het wereldberoemde Circus 
Herman Renz. (foto: Circus Renz)

Voorlopig besluit over 
hoogspanningsverbinding
De ministers van Economische Za-
ken en VROM hebben een voorberei-
dingsbesluit genomen over de nieuw 
aan te leggen hoogspanningsverbin-
ding tussen Zoetermeer/Bleiswijk en 
Beverwijk, de zogenoemde noordring 
van het project Randstad 380 kV. 

Een deel van deze noordring loopt over 
het grondgebied van Velsen, door het re-
creatiegebied Spaarnwoude. Het besluit 
betekent dat nieuwe ontwikkelingen bin-
nen het voorgenomen tracé aangehou-
den moeten worden. In Spaarnwoude 
Resort komt een informatieavond om be-
trokkenen te informeren.

Over het project Randstad 380 kV 
De nieuwe Randstad 380 kV verbinding 
moet ervoor zorgen dat er ook in de toe-
komst voldoende capaciteit is voor trans-
port van elektriciteit en daarmee voor ze-
kerheid in de Nederlandse energievoor-
ziening. De verbinding, die wordt aange-

legd door elektriciteitstransporteur Ten-
neT, bestaat uit een gedeelte tussen Be-
verwijk en Zoetermeer (de Noordring) en 
een verbinding tussen Zoetermeer (Bleis-
wijk) en Wateringen, de Zuidring.

Informatieavond
Op woensdag 2 december wordt tussen 
19.00 en 21.00 uur in het Spaarnwou-
de Resort, Oostbroekerweg 17 te Vel-
sen-Zuid een informatieavond georga-
niseerd. Medewerkers van de verschil-
lende betrokken overheden en van Ten-
neT zijn aanwezig om vragen te beant-
woorden. Omdat er nog geen offici-
eel besluit genomen is, is inspreken nog 
niet mogelijk. Naar verwachting zal in 
de loop van 2010 een officieel ontwerp-
besluit worden vastgesteld. Daarop kan 
iedereen wel inspreken. Meer informa-
tie over het project Randstad 380 kV op 
www.randstad380kv.nl en op de 
site van Bureau Energieprojecten 
www.bureau-energieprojecten.nl.
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Sportaccommodaties in Velsen
De gemeente gaat de komende jaren 
investeren in sportaccommodaties. 
Deze plannen staan in de nota sport-
accommodaties 2010-2015, die als 
titel heeft ‘Accommocatiebeleid voor 
sportief Velsen’.

De investeringen moeten ervoor zorgen 
dat sporters terechtkunnen in geschik-
te, veilige en betaalbare accommodaties. 
De plannen lopen tot 2015; de uitvoering 
daarvan is uiteraard afhankelijk van fi-
nanciële dekking.

Tijdens het raadsplein voor de begroting 
2010 is besloten om reeds volgend jaar te 
investeren in een aantal sportaccommo-

daties. Dit zijn:

• de aanleg van één kunstgrasveld bij 
RKVV Velsen op het huidige RKVV  ter-
rein te Driehuis;

• één kunstgrasveld op veld C en vervan-
ging van het kunstgrasveld op veld A 
bij Strawberries;

• een flinke opknapbeurt van Sportpark 
Rooswijk.

Het streven is vóór de zomer met de voor-
bereidingen van de verschillende werk-
zaamheden te starten. Naar verwachting 
wordt de nota sportaccommodaties op 3 
december aanstaande in de gemeente-
raad behandeld.

Bij bedrijventerrein Velserbroek
Gemeente begonnen met 
dertigtal boomverplantingen
De provincie is bezig de autoweg 
A208 te veranderen in een provinciale 
weg N208. Dit was voor de gemeente 
een goede gelegenheid om een nieu-
we op- en afrit naar het industrieter-
rein Velserbroek te maken.

Voor de nieuwe op- en afrit moest een 
dertigtal bomen worden verplant. Het 
voordeel van deze verplanting is dat ge-
zonde bomen behouden blijven. Boven-
dien ontstaat op de nieuwe plek gelijk 
een volwassen beplantingsbeeld met vol-
groeide bomen.

Hoek Hoveniers verplant de bomen die 

een doorsnede van 40 tot 50 cm heb-
ben. Alle bomen zijn eerst beoordeeld of 
ze wel verplantbaar waren. Daarna zijn ze 
gesnoeid en is hun kluit vrij gegraven. De 
bomen zijn vervolgens uitgegraven met 
een verplantmachine van 45 ton.

Op de foto is wethouder Arjen Verkaik in 
actie. Hij bestuurt de machine die de bo-
men met een kluit van zo’n 4x4 meter op-
pakte en ze naar hun nieuwe plek bracht, 
of naar een tijdelijke depotplaats. Om er-
voor te zorgen dat alle 30 bomen op hun 
nieuwe plek ook gezond blijven, wor-
den ze nog twee jaar lang extra verzorgd. 
(foto: Reinder Weidijk)

Amsterdam bezoeken, Holland zien

Op woensdag 4 november heeft 
staatssecretaris Heemskerk van het 
ministerie van Economische Zaken 
het officiële startsein gegeven voor 
een nieuw toeristisch project ‘Amster-
dam bezoeken, Holland zien’.

Het project moet toeristen die naar Am-
sterdam komen uitnodigen om langer te 
blijven en ook de regio te bezoeken. Dit 
moet leiden tot meer en een betere sprei-
ding van het toerisme in de metropoolre-
gio Amsterdam en tot versterking van de 
economie. Het ministerie van Economi-
sche Zaken heeft voor het project  2 mln 
subsidie beschikbaar gesteld vanuit het 
rijksprogramma Pieken in de Delta. 

Momenteel brengt 14% van de bezoekers 
aan Amsterdam ook een bezoek aan de 
regio. Het doel is om dit aantal te verho-

gen naar 20% in 2015. De economische 
bijdrage van internationale bezoekers aan 
de regio stijgt daarmee naar verwachting 
in vier jaar tijd van  822 mln tot 960 
mln per jaar. Dit leidt weer tot versterking 
van de werkgelegenheid met 8%. In 2012 
zullen naar schatting 64.000 mensen een 
volledige baan hebben in de toeristenin-
dustrie .

Het toerisme is een belangrijke economi-
sche pijler voor de regio. Naar verwach-
ting zullen op termijn steeds meer bui-
tenlandse toeristen Amsterdam bezoe-
ken. ‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’ 
voorziet in een flinke stimulans van het 
toerisme. De Metropoolregio heeft de 
toerist veel moois te bieden en zal nu 
voor het eerst in het buitenland onder de 
naam ‘Amsterdam’ gepromoot worden. 
(foto: Metropoolregio Amsterdam)

Opheffing twee 
hondenlosloopplaatsen
Aan het Krommeland te Velsen-Zuid 
zijn ter hoogte van de huisnummers 
30 tot en met 52 twee plantsoenen 
met borden die aangeven dat het om 
hondenlosloopplaatsen gaat. Deze lo-
caties zijn echter nooit officieel als zo-

danig aangewezen. Het College heeft 
besloten de bewuste plekken niet lan-
ger toe te staan. Verderop aan het 
Krommeland blijven de wel officieel 
aangewezen losloopplaatsen gehand-
haafd.

Verkeersbesluit Orionweg
Het gebied in IJmuiden dat wordt omslo-
ten door de Orionweg, Pleiadenplantsoen, 
Planetenweg en de Linnaeusstraat wordt 
ingericht als een 30 km/uur zone. Binnen 
het gebied worden daar waar nodig (snel-
heidsremmende) maatregelen genomen, 

zodat daar als vanzelf maximaal 30 km/
uur gereden kan worden. Het Wijkplat-
form Zee- en Duinwijk is al op de hoog-
te gesteld en staat positief tegenover de 
maatregelen. Ook de politie adviseerde 
positief over het besluit.  

Amsterdam en regio 
één geheel voor toerist
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tijdig is ingeleverd - dat kan via e-mail: griffier@velsen.nl,
- dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raads-
leden doorgestuurd. 

Raadsvergadering - aanvang 22.00 uur 

Raadzaal 
1R Opening 
2R Vaststellen:
 - notulen en besluitenlijst raadsvergadering 
   15 oktober 2009 en 5 november 2009 
3R Afhandelen: 
 - lijst van aan de raad gerichte brieven 
 Debat, gevolgd door besluitvorming 
4R Groot Helmduin 
 Besluitvorming 
5R Weigeren nemen projectbesluit voor het bouwen 

van een goederenhotel op een perceel aan de 
Zadelmakerstraat te Velserbroek

6R Beschikbaar stellen reserve "-25% verkeersslachtoffers" 
7R Wijziging verordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs gemeente Velsen 
 Sluiting 

Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk. 
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan 
ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien 
deze tijdig is ingeleverd - dat kan ook via de mail naar 
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Het Raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het 
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van 
Velserbroek aan de Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken 
via de website www.velsen.nl 

De sessies in de Raadzaal en de raadsvergadering zelf 
worden vanaf 19.00 uur live uitgezonden op de lokale 
zender Seaport TV. De agenda en een korte inhoud van 
sommige agendapunten zijn ook te lezen bij Seaport 
TV op teletekstpagina's 360 t/m 369.

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RAADSPLEIN 19 NOVEMBER 2009 

Donderdag 19 november 2009 vanaf 19.00 uur vergadert 
de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945. 

De agenda voor de Carrousel is als volgt: 

Raadzaal 
Sessie 1-1 
19.00 - 20.00 uur Gildenspoor 

Commissieruimte 1 
Sessie 2-1 
19.00 - 20.00 uur Prestatieafspraak bijdrage 
  gebouwd parkeren 

Commissieruimte 2 
Sessie 3-1 
19.00 - 20.00 uur 2e Tussenrapportage 2009 

Raadsbrede sessie in de raadzaal 
Sessie 4-1 
20.00 - 21.30 uur Ontwerp Structuurvisie 
  Amsterdam 2040 - 
  havenaangelegenheden 

Inspreken tijdens de carrousel: 
Over de agendapunten 1-1, 2-1 en 3-1 kan worden 
ingesproken.  
Hiervoor kunt u kunt zich tot uiterlijk woensdag 
18 november 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, 
tel. (0255) 56 75 02 of via e-mail: griffier@velsen.nl 
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 

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

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

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

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

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

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.

Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

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

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

erfgrens t/m het hoofdriool)

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straat-
kolken, vegen van de straten en ophalen van huis- 
en grofvuil.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en 
di, do 14.00 - 15.00 uur

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u 
terecht bij het WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m 
vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, Kennemerhof 
1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

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

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

en urgenties

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



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

De raad heeft in zijn vergadering van 5 november 2009 
een besluit genomen over het volgende onderwerp: 
- Begroting gemeente Velsen 2010 
- Toetreding tot de coöperatieve vereniging Dimpact 
- Aanwijzen burgemeester als lid van het Algemeen 
  Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland 

De besluitenlijsten zijn in te zien op de website 
www.velsen.nl 

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 
- het gebied dat wordt omsloten door de Orionweg, 

Pleiadenplantsoen, Planetenweg en de 
Linnaeusstraat aan te wijzen als 30 km/uur zone 
door middel van het plaatsen van borden A0130zb 
en A0230ze zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

- een parkeerverbod in te stellen langs de westelijke 
zijde van het Gijzenveltplantsoen, door middel van 
het plaatsen van het bord E01 (4x) en onderbord 
OB502 (2x) zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990; 

- een voetgangersoversteekplaats aan te leggen op het 
noordelijk deel van het Gijzenveltplantsoen, nabij de 
rotonde Planetenweg/Lange Nieuwstraat, door middel 
van het aanbrengen van strepen op het wegdek zoals 
bedoeld in artikel 49 lid 2 van het Reglement verkeers-
regels en verkeerstekens 1990 en het plaatsen van 
bord L02 (2x) zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

- aan beide zijden van het Gijzenveltplantsoen een 
verplicht fietspad in te stellen door middel van het 
plaatsen van bord G11 (8x) zoals bedoeld in bijlage 1 
van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990;

- een voetpad in te stellen op het westelijk deel van 
de Maasstraat (vanaf Waalstraat huisnummer 80), 
door middel van het plaatsen van de borden G7 (2x) 
en G8 (2x) zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

- een tweerichtingen(brom)fietspad in te stellen op 
het oostelijke gedeelte van de Dolfijnstraat, vanaf 
perceelnummer 308, door middel van het plaatsen 
van de borden G12a (2x) en G12b (2x) zoals bedoeld 
in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990;

- een voorrangskruispunt in te stellen tussen het 
Gijzenveltplantsoen en de ontsluitingsweg van de 
parkeerplaatsen, ter hoogte van Gijzenveltplantsoen 
perceelnummers 1 t/m 47, waarbij het verkeer op de 
ontsluitingsweg van de parkeerplaatsen voorrang 
moet verlenen aan het verkeer op het 
Gijzenveltplantsoen door middel van het vormgeven 
van een inritconstructie;

- een voorrangskruispunt in te stellen tussen het 
Gijzenveltplantsoen en de Grote Beerstraat waarbij 
het verkeer op de Grote Beerstraat voorrang moet 
verlenen aan het verkeer op het Gijzenveltplantsoen 
door middel van het vormgeven van een inrit-
constructie;

- een voorrangskruispunt in te stellen tussen het 
Gijzenveltplantsoen en de Heerenduinweg waarbij 
het verkeer op het Gijzenveltplantsoen voorrang 
moet verlenen aan het verkeer op de Heerenduinweg 
door middel van het aanbrengen van haaientanden 
zoals bedoeld in artikel 80 van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990 en het plaatsen 
van de borden B5, B6 (7x) en D2 (6x) zoals bedoeld 
in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990;

- in het verlengde van het verplichte fietspad aan de 

westzijde van het Gijzenveltplantsoen een 
tweerichtingen(brom)fietspad in te stellen als over-
steekpunt voor de Heerenduinweg, door middel van 
het plaatsen van 2 borden G12a zoals bedoeld in bij-
lage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeers-
tekens 1990;

- een stuk tweerichtingen(brom)fietspad in te stellen 
aan de noordzijde van de Heerenduinweg ter hoogte 
van het Gijzenveltplantsoen, door middel van het 
plaatsen van 2 borden G12a zoals bedoeld in bijlage 
1 van het Reglement verkeersregels en verkeers-
tekens 1990. 

Mogelijkheid van bezwaar 
Door belanghebbenden kan tegen het bovenstaande 
besluit ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het 
besluit is bekendgemaakt, schriftelijk bezwaar worden 
gemaakt. Het bezwaar dient te worden gericht aan: 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.
 
Nadere informatie 
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de 
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 

VERKEERSMAATREGEL 

Burgemeester en Wethouders hebben besloten een 
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor de volgende percelen:
- Linnaeusstraat 131 te IJmuiden 
- Dennenstraat 8 te IJmuiden 

Mogelijkheid van bezwaar: 
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen. Deze 
besluiten zijn door verzending aan de aanvragers op 
9 november 2009 bekendgemaakt.

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

KAPVERGUNNINGEN 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend: 
straat en huisnummer aantal en soort         
Hofdijklaan 52 1 zilverpopulier  
Brederoodseweg 61 1 esdoorn en 4 eiken  
Brederoodseweg 47 1 eik en 1 beuk 
Hagelingerweg 161 1 esdoorn  
Velserbeek ong. 1 eik 
(boom nabij de muziekkoepel mag gekapt worden 
omdat de vitaliteit sterk is teruggelopen) 
Velserbeek ong. 1 eik en 1 beuk  
(bomen achter het jeneverhuisje mogen gekapt worden 
omdat de vitaliteit sterk is teruggelopen) 
Groenelaantje ong. 1 els                           
(boom achter het opslagschuurtje mag gekapt worden 
omdat deze een gevaar vormt voor de openbare veiligheid) 

Dagtekening van deze kapvergunningen is 
10 november 2009.

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

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

BOUWAANVRAAG LICHT 

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
BL-206-2009  Hofgeesterweg 79 te Velserbroek; het 

plaatsen van een erfafscheiding bij 2 
woningen 

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

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing op 
grond van de Wro te verlenen voor: 
BL-180-2009  Heerenduinweg 54 te IJmuiden; het 

veranderen van garageboxen tot woon-
keuken/sanitairruimten 

BP-114-2009  Kerkweg 8 te Santpoort-Noord; het 
veranderen van een bedrijfsgebouw in 
naschoolse opvang 

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 13 november t/m 24 december 2009. 
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden. 

ONTWERP VRIJSTELLING/
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: 
AL-2-2009  Keetberglaan ong. te IJmuiden; het aan-

leggen van een tijdelijke bouwweg 
(achterzijde flat Keetberglaan 2 t/m 288) 

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 13 november t/m 24 december 
2009. 
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. 

ONTWERPBESLUIT 
MONUMENTENVERGUNNING 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens monumentenvergunning te 
verlenen voor: 
MO-5-2009  Torenstraat 14 en Middendorpstraat 10 

te Velsen-Zuid; het samenvoegen van 
Torenstraat 14 en Middendorpstraat 10 
tot 1 woning 

Conform het bepaalde in afd. 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht liggen de stukken welke betrekking hebben 
op het ontwerpbesluit bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 13 november t/m 24 december 2009. 
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden. 
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STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BINNENPLANS 
   
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen 
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering van 13 t/m 
26 november 2009 ter inzage. 
BL-196-2009  Trompstraat 178 te IJmuiden; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw 

BP-165-2009  Driehuizerkerkweg 174 te Driehuis NH; 
het veranderen en vergroten van de 2e 
verdieping van een woning 

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken 
na deze publicatie worden ingediend bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden). 

BOUWVERGUNNING 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor: 
B1-7-2009  Concordiastraat ong. te Velsen-Noord; 

het oprichten van een onbemand tank-
station 

B1-11-2009  Biezenweg 76 te Santpoort-Noord; het 
oprichten van een loods t.b.v. hoveniers-
bedrijf 

BL-90-2009  Heerenduinweg 2 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
(uitbouw en gevelbekleding) 

BL-155-2009  Paramaribostraat 42 te Santpoort-Noord; 

het plaatsen van een dakkapel (voorgevel) 
en een erker 

BL-185-2009  Herculesstraat 45 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een erker 

BL-192-2009  Esdoornstraat 5 te IJmuiden; het plaatsen 
van een dakkapel (voorgevel) 

BL-197-2009  Spieghellaan 7 te Driehuis NH; het 
veranderen en vergroten van een dak-
kapel (voorgevel) 

BP-250-2008  Concordiastraat 14 te Velsen-Noord; het 
veranderen en vergroten van een 
bedrijfsgebouw 

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 formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD). 

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro) 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
heeft bouwvergunning met ontheffing verleend voor: 
BP-139-2009  Keetberglaan 4 8000 te IJmuiden; het 

plaatsen van een ketenpark (tijdelijk) 

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

SLOOPVERGUNNING 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor: 
SL-86-2009  Sam Vlessinghof 77 te IJmuiden; het 

verwijderen van asbesthoudend zeil 

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 formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).

TOESTEMMINGEN 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft toestemming verleend voor: 
PS-36-2009  Marktplein 56 te IJmuiden; verzoek verlenen 

ontheffing ex art. 3.23 van de Wro t.b.v. 
speelautomatenhal 

PS-37-2009  Liniepad 41 te Velserbroek; verzoek om 
ontheffing van de voorschriften van het 
bestemmingsplan i.v.m. vervangen van 
een woonark 

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem 
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VERKOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING
De gemeente Velsen biedt onderstaande woningen te koop aan door middel van openbare inschrijving. Een uitgebreide brochure kunt u via onze website www.velsen.nl 
bekijken en eventuele vragen, informatie of afspraken kunt u maken via onderstaand telefoonnummer. Voor elke woning zijn kijkdagen georganiseerd.

Tiberiusplein 2 
te IJMUIDEN

Aan plantsoen gelegen 
2-onder-1-kapwoning

Kijkdag:
dinsdag 17 november 2009 

van 09.00-11.00 uur
 

Sluiting inschrijving:
maandag 23 november 12.00 uur 

Kom de woning bekijken 
en breng uw bod uit

Engelmundusstraat 29 
te IJMUIDEN

Nabij het centrum goed 
onderhouden eengezinswoning
 

Kijkdag:
maandag 16 november 2009 

van 15.00-17.00 uur
  

Sluiting inschrijving:
maandag 23 november 12.00 uur 

Kom de woning bekijken 
en breng uw bod uit

Koningsplein 44 
te IJMUIDEN

In Oud IJmuiden een 
karakteristieke benedenwoning
 

Kijkdag:
maandag 16 november 2009 

van 12.00-14.00 uur
 

Sluiting inschrijving:
maandag 23 november 12.00 uur 

Kom de woning bekijken 
en breng uw bod uit

Koningin Wilhelmina-
kade 201 te IJMUIDEN

Ruime tussenwoning 
met vrij uitzicht

 
Kijkdag:

dinsdag 17 november 2009 
van 12.00-14.00 uur

 
Sluiting inschrijving:

maandag 23 november 12.00 uur 

Kom de woning bekijken 
en breng uw bod uit

Gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden, telefoon (0255) 56 72 00, telefax:  (0255)  56 78 74, www.velsen.nl


