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IJmuiden - In de Burgerzaal zijn 
waarschijnlijk nog nooit zoveel 

kinderen tegelijk aanwezig ge-
weest. Vorige week woensdag 

IJmuiden – Sinterklaas kwam 
zaterdag samen met zijn gevolg 
per boot aan bij de Loswalkade. 
Niet zoals gewoonlijk vanaf de 
zee, dit keer kwam de boot van-
af het Noordzeekanaal. Sint be-
zocht eerder die dag Harderwijk, 
vandaar. Ook het tijdstip van zijn 
aankomst was later dan gebrui-
kelijk. Rond 16.00 uur zette de 
goedheiligman voet aan wal. 
Dit had alles te maken met het 
25-jarig bestaan van het Sint Ni-
colaas Comité. Er was een licht-
jesparade naar het stadhuis, on-
der de naam ‘Intocht by Night’. 
Nadat burgemeester Franc 
Weerwind Sint Nicolaas welkom 
had geheten, nam de Sint plaats 
in de koets met paarden er voor. 
De stoet zette zich in beweging, 
richting Kennemerplein. Werke-
lijk alles was versierd met licht-
jes: de koets, de wagens die mee 
reden en de bakfiets van de ca-
deaupiet. Zelfs alle Zwarte Pie-

ten waren versierd met allerlei 
lampjes. Ook heel mooi verlicht 
was de trailer, die meereed in 
de stoet. Hierop stonden vrolijke 
danspieten te swingen. Dit alles 
was een mooi en sprookjesach-
tig gezicht, tijdens de invallende 
duisternis. Nog nooit eerder was 
het zo druk tijdens de aankomst 
van Sinterklaas aan de Loswal-
kade. Voor sommige mensen 
en vooral voor kinderen was er 
soms geen doorkomen aan. Na-
dat de stoet gestopt was op het 
Kennemerplein, sprak Sint hier 
zelf ook zijn verbazing over uit: 
,,Ik heb nog nooit zo veel kinde-
ren bij elkaar gezien. Ik wordt er 
helemaal blij van binnen van en 
ook emotioneel. En dat op mijn 
oude dag.’’ 
Even later gaat het verder rich-
ting Plein ’45, langs de Kenne-
merlaan, het Marktplein en de 
Lange Nieuwstraat. Daar staan 
veel mensen Sint en zijn gevolg 

op te wachten en sluiten aan, 
zodat de stoet langer en lan-
ger wordt. Als rond 19.00 uur 
het Plein ’45 bereikt is, staat het 
plein echt bomvol met mensen. 
Zelfs op alle trappen voor het 
stadhuis staan mensen, er kan 
werkelijk niemand meer bij. De 
stemming is vrolijk en uitgela-
ten. Dan barst het feest los, op 
een podium midden op het plein. 
De Feestpieten Boyband ver-
zorgt een spetterend optreden, 
met klassieke en nieuwe sinter-
klaasliedjes. Het plein is één gro-
te, golvende beweging. Ook bij 
het swingende optreden van de 
danspieten kunnen maar weinig 
mensen stil blijven staan. Rond 
20.00 uur wordt het feest afge-
sloten met een schitterend vuur-
werk. 
De organisatie kan terug kijken 
op een zeer geslaagde jubileum 
intocht. (Carla Zwart, foto: Selma 
Schepel)

streden meer dan 200 kinderen 
om de felbegeerde schooldam-
bokaal die uiteindelijk door kop-
man Jelte Bottema en zijn kom-
panen voor de Brederode Dalton 
school uit Santpoort-Zuid ge-
wonnen werd. 
Het Anker werd tweede en de 
Molenweid derde, beide scho-
len zijn gevestigd in Velserbroek. 
In totaal deden 50 teams van vier 
leerlingen mee aan het toernooi. 
De prijzen werden uitgedeeld 
door wethouder Baerveldt. 
Bij het toernooi was een heu-
se oud-wereldkampioen aanwe-
zig. Slawa Tsjegoljev  uit Mos-
kou werd precies 50 jaar gele-
den wereldkampioen dammen in 
Haarlem.

Velsen-Noord - Er komt een 
damesvoetbalteam bij Fc velsen-
oord. Er zijn nog plaatsen be-
schikbaar voor voetbalvrouwen. 
Op dinsdag en vrijdag is er trai-
nen, de tijden zijn nog niet be-
kend. Vanaf januari zijn er op 
zondag wedstrijden. De lid-
maatschapskosten voor deelne-
mers van 16 tot 18 jaar zijn 7 eu-
ro en 18  jaar of ouder 11euro 
per maand. Voor meer informa-
tie mail: x_lisa_c@hotmail.com.

Damesvoetbal
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IJmuiden - Zaterdag 20 novem-
ber wordt in speeltuin De Veili-
ge Haven een bingo- en loterij-
avond georganiseerd. Aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
Er zijn weer leuke prijzen te win-
nen. Wie in ijmuiden woont en 
geen vervoer heeft, kan contact 
opnemen met telefoonummer 
0255-527010 of 0255-518077, 
dan wordt men gehaald, en na 
afloop weer thuis gebracht. De 
opbrengst van deze avond is 
voor de speeltuin om weer leuke 
speeltoestellen te kopen voor de 
jeugdige bezoekers.

Bingo- en
loterijavond

Velsen-Noord - Ook in novem-
ber is er, bij de consulenten van 
het Israël Producten Centrum in 
Velsen-Noord, weer open huis. 
Er is mogelijkheid tot het be-
kijken en kopen van Israëli-
sche Producten. Te weten, sier-
raden, huidverzorgingsproduc-
ten (van de Dode Zee), wijn en 
jams en vele andere artikelen 
voor uzelf of als geschenk. Er 
zijn ook nu weer nieuwe pro-
ducten en mooie cadeaus. Het 
open huis wordt gehouden op 
donderdag 25 en vrijdag 26 no-
vember, Zeeuwstraat 12 in Ve-
len-Noord, van 10.30 tot 18.00 
uur of na telefonische afspraak. 
Ook zijn zij aanwezig op woens-
dag 24 november van 14.30 tot 
18.00 uur, in het gebouw van 
de Vrije Evangelische Gemeen-
te, van Riemsdijklaan 1 in Bever-
wijk. Voor meer informatie of af-
spraak: 0251-228286.

Verkoop Israël
producten 

IJmuiden - Zaterdagavond 20 
november is er een gezellige 
kienavond bij Jeu de boule ver-
eniging PUIJ. De avond begint 
om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is 
het clubhuis open. Er zijn leuke 
prijzen te winnen, bij zowel het 
kienen als bij de loterij. Kien-
blaadjes kosten 2,50 euro, en de 
lootjes voor de loterij bedragen 
0,50 per stuk. Voor informatie: 
Bert Buitenhuis, telefoon 0255-
539381.

Kienen bij PUIJ

IJmuiden – Zaterdag is er in het 
W.F. Visserhuis, aan de Hout-
manstraat 1, een gezellige rom-
melmarkt, van 10.30 tot 16.00 
uur. Iedereen is daar van har-
te welkom. Naast gezellig even 
struinen kunnen de bezoekers 
ook een kansje wagen bij het 
Rad van Avontuur, waar mooie 
prijzen te winnen zijn. Dit alles 
wordt georganiseerd door en-
thousiaste vrijwilligers en me-
dewerkers. De opbrengst is be-
doeld voor de organisatie van 
speciale activiteiten voor de be-
woners.

Rommelmarkt

Lieve kinderen 
van de Vuurtoren! 

Eindelijk ben ik er weer!!
Wat was het dit jaar toch een 
prachtige intocht, met al die 
lichtjes en het knallende vuur-
werk. Ik heb al veel kindertjes 
van de Vuurtoren zien staan.
Wat een toestanden hè in het 
pietenhuis; alle sleutels zijn ver-

dwenen!
Willen jullie mij helpen?
Als jullie een sleutel vinden: be-
waar deze dan goed!
Sturen jullie dan een briefje  
naar de Jutter?
Want dan lees ik het in het 
krantje.

Groetjes, Sinterklaas

Ingezonden brief

Stormvogels speelt 
gelijk tegen DEM
IJmuiden - Een rijkelijk aantal 
toeschouwers zagen de streek-
derby in een gelijkspel (1-1) ein-
digen. Aan strijd spanning en 
sensatie was in de tweede speel-
helft geen gebrek terwijl de eer-
ste helft niet geheel aan de ver-
wachtingen voldeed.
DEM ging in de aanval en 
Stormvogels gaf deels het mid-
denveldspel prijs. Ronnie Nolles 
wist na een keurig samenspel in 
de 23 e speelminuut beheerst op 
aangeven van Lars de Kort de 
DEM doelman te passeren. (0-1) 
Stormvogels bleef hierna wel be-
ter voetballen maar DEM behield 
de kracht en het geloof om suc-
ces te behalen.
Na de thee waren het opnieuw 

de Beverwijkers die de aan-
val zochten en enkele gevaarlij-
ke aanvallen tot stand brachten. 
Uit een verassend afstandschot 
van oud Stormvogelspeler Bob 
de Waal werd keeper Jan Ziere 
verrast. ( 1-1) 
Rick Kluyskens zag zijn geno-
men vrije trap door de DEM goa-
lie ternauwernood gekeerd. Er 
ontstond hoge spanning zowel in 
het veld als onder de toeschou-
wers. Met 9 man wist Storm-
vogels zich staande te houden 
en kwam het einde onder gro-
te spanning met de gelijke stand 
(1-1). Vele moeilijke wedstrijden 
zullen nog volgen. Zondag komt 
KHFC op bezoek. Aanvang 14.00 
uur.

Vijftig jaar badminton
IJmuiden – Kees Mulder (59) 
kwam zondag aan bij de sport-
hal voor het jaarlijkse Familie- en 
Vrienden Toernooi van Badmin-
tonclub Velsen, dat hij mede or-
ganiseert. Tot zijn verbazing was 
de hele boel versierd. Kees werd 
in het zonnetje gezet, omdat hij 
50 jaar lid is van de badminton-
club.
Als jongen van acht jaar begon 
Kees met het spelen van bad-
minton. Hij bleek talent te heb-
ben: vanaf  1964 speelde hij in 
het eerste jeugdteam. Op late-
re leeftijd kwam hij bij de seni-
oren terecht en kreeg zijn rol als 
coach en begeleider meer vorm. 
Hij heeft vele jeugdspelers ge-
traind en begeleid tijdens wed-
strijden. Hij speelde een duide-
lijke rol in de ontwikkeling van 

de badmintonclub en hielp mee 
om het technische beleid vorm 
te geven. 
Groot was ook zijn inzet op het 
bestuurlijke vlak, hij heeft er 
toe bijgedragen dat de badmin-
tonsport in de regio verder ont-
wikkeld werd, onder andere door 
plaats te nemen in verschillende 
commissies. 
Kees wordt gewaardeerd om zijn 
enorme inzet en deskundigheid. 
Reden voor voorzitter Simon 
Visser om Kees voor te dragen 
voor de erepenning van de Ne-
derlandse Badmintonbond. Die 
kreeg hij zondag na afloop van 
het toernooi overhandigd, waar-
na veel leden en oud-leden hem 
de hand kwamen schudden. De 
dag werd afgesloten met een 
feestelijk buffet.

Opmerkelijke diefstal 
bij tennisvereniging 
IJmuiden - Het afgelopen 
weekend werd tennisvereniging 
LTC De Heerenduinen gecon-
fronteerd met een opmerkelij-
ke diefstal. Zes aluminium net-
palen werden losgewrikt uit hun 
fundering en zijn verdwenen. De 
dieven hadden zich toegang tot 
het park verschaft door een gat 
in het hek te knippen. De net-
palen zijn zonder fundering on-
bruikbaar voor het doel waarvoor 
ze gemaakt zijn, maar blijkbaar 
hebben de dieven een andere 

bestemming voor hun gestolen 
waar? De schrootprijs voor alu-
minium is echter maar 0,80 eu-
rocent per kilo!
De schade aan de fundering en 
het opzetmechanisme van de 
netpalen bedraagt enkele dui-
zenden euro’s. Bij de politie is in-
middels aangifte gedaan. Ook is 
de tennisbond op de hoogte ge-
bracht van deze zeer uitzonder-
lijke diefstal, zodat andere ten-
nisverenigingen maatregelen 
kunnen treffen.

Sponsorbijdrage voor 
Bridgevereniging Velsen
Velsen - Het Bridgespel is toch 
geen kostbare aangelegenheid? 
Ja, dat denkt de buitenstaander. 
Maar voor het moderne wedstrijd-
bridge heb je wel iets meer no-
dig dan een paar spellen kaar-
ten. Wat nog meer dan? Voor iede-
re tafel een groen kleed en daarop 
een kunststof plaat en daarop vier 
wedstrijdboards, met kaarten dus. 
Maar ook nog vier biedboxen en 
ook nog eens een elektronisch ap-
paraat om de scores via een ont-
vangststation naar de clubcompu-
ter te zenden. 
Kortom, aanschaf van al deze 
spullen loopt aardig in de papie-

ren. En na verloop van tijd raken 
de dingen versleten en moet alles 
weer een keer worden vervangen. 
Daarvoor is niet altijd voldoende 
geld. Maar gelukkig komt er soms 
hulp van buiten. Zo mocht de Brid-
gevereniging Velsen dit jaar een 
zeer welkome sponsorbijdrage 
ontvangen van Het Schipholfonds. 
Dit fonds bestaat al sinds 1994 is 
op opgericht op initiatief van Am-
sterdam Airport Schiphol. Met als 
doel de maatschappelijke betrok-
kenheid van de luchthaven met de 
omgeving tot uiting te brengen. 
Met deze betrokkenheid is bridge-
vereniging Velsen heel blij. 

(foto: Frits Houtgraaf)

Uitvaartverzorging IJmond

“	Het	klinkt		
misschien	raar,		
maar	ik	hou		
van	mijn	vak.”

Dick Meijer, Uitvaartleider

www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.



pagina 4 18 november 2010

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 be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Kring Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-
535151.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice op nummer 
088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Woonprojecten voor 
dementerende ouderen
IJmuiden - Donderdag 18 no-
vember houdt de ZorgSpecia-
list een informatieavond over de 
nieuwe kleinschalige woonpro-
jecten voor dementerende ou-
deren. 
Het zal menigeen zijn opgevallen 
dat de verbouwing van het mo-
numentale pand aan de Tromp-
straat in IJmuiden is begonnen. 
Nu zijn de bouwactiviteiten on-
der leiding van woningbedrijf 
Velsen nog in volle gang, maar in 
april 2011 opent de Trompstraat 
haar deuren voor negen demen-
terende bewoners die met zorg-
vuldige ondersteuning en be-
geleiding van de ZorgSpecialist 
hier ‘net als thuis’ kunnen wo-
nen.
Een tweede project wordt in het 
najaar van 2011 gerealiseerd aan 
de Velserduinweg. Ook dit pand 
wordt door het woningbedrijf  
verbouwd en zal een kleinscha-
lige warme leefomgeving bie-
den aan acht dementerende ou-
deren.
Enthousiast vertelt directeur Es-
ther Vink, van huis uit verpleeg-
kundige, over de kleinschali-
ge woonprojecten: ,,Onze on-
dersteuning is erop gericht om 
in deze mooie panden demen-
terende ouderen zo zelfstandig 
mogelijk te laten wonen. Het is 
géén instelling waar van tevo-
ren vastligt wat er op welk tijd-
stip dient te gebeuren. Wij slui-
ten aan bij de gevoelens en wen-
sen van de bewoners. Naast per-

soonlijke aandacht en steun is er 
ruimte voor activiteiten en oog 
voor beweging.”
Op de bijeenkomst op 18 no-
vember worden potentiële be-
woners en hun familieleden uit-
gebreid voorgelicht over de twee 
projecten. Ook vertegenwoor-
digers van Draagnet (het on-
dersteuningsnetwerk voor de-
menterenden in Kennemerland) 
en woningbedrijf Velsen zullen 
aanwezig zijn op de informatie-
avond.
Yvonne Loogman werkt als ver-
pleegkundig cliëntenmanager 
bij de ZorgSpecialist en gaat in 
april het begeleidend team van 
de Trompstraat coördineren. Me-
de vanuit haar inzet in het Alz-
heimercafé in IJmuiden weet ze 
welke vragen er bij mensen kun-
nen leven.
Op 18 november komen vele van 
deze vragen, zoals bijvoorbeeld 
de daginvulling, de financie-
ring en de verschillen tussen het 
wonen in een instelling en een 
kleinschalig woonproject aan 
bod. Naast het verkrijgen van in-
formatie bestaat er de mogelijk-
heid om vrijblijvend in te schrij-
ven voor het wonen in één van 
de kleinschalige woonprojecten 
van de ZorgSpecialist.
In verband met de beschikbare 
ruimte wordt het gewaardeerd 
wanneer u zich van tevoren voor 
deze avond aanmeldt. Dit kan via 
info@dezorgspecialist.nl of 023-
5100200.

Filmmakers laten zien 
wat Wajongers al weten
Driehuis – De overheid ver-
wacht dat het aantal arbeidsbe-
perkte werknemers met een Wa-
jong-uitkering de komende jaren 
zal verdubbelen. Terwijl de poli-
tiek vreest voor ‘nieuwe WAO-
achtige taferelen’ blijkt dat de 
meeste staan te trappelen om 
te gaan werken. Sterker nog, 
sinds kort zijn zij dit ook wette-
lijk verplicht. Voor veel werkge-
vers is een werknemer met een 
verstandelijke, lichamelijke of 
psychiatrische beperking echter 
geen optie, althans dat denken 

zij. De website Samenwerken.TV 
wil dat vooroordeel veranderen. 
Zie: www.samenwerken.tv
Samenwerken.TV is op zoek 
naar meer praktijkvoorbeelden. 
Om zo verder uit te groeien tot 
een volwaardige video-databank 
waarin werknemers met een ar-
beidsbeperking, werkgevers en 
begeleiders inzicht krijgen in 
de diverse arbeidsmogelijkhe-
den. Iedereen die hieraan wil bij-
dragen kan zich aanmelden via 
de website: www.samenwerken.
tv/#meldjeaan
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Scholz Bouw 
pioniert op 
Park Brederode
Regio - Park Brederode biedt 
de unieke mogelijkheid een ei-
gen villa te (laten) bouwen in 
het woongebied Duin & Beek. 
De kopers bepalen zelf het ont-
werp van de villa, het eigen uit-
zicht en de uiteindelijke woon-
sfeer. Scholz Bouw is als eer-
ste aannemer gestart op de 
vrije kavels op Park Brederode 
in Bloemendaal. Scholz Bouw 
heeft samen met haar op-
drachtgever en bouwteam een 
ontwerp van Paul de Ruiter Ar-
chitecten uitgewerkt.
Op dit moment is het (natuur)
park nog het domein van her-
ten en konijnen. Met respect 
voor de natuur wordt nu gestart 
in deze prachtige omgeving. 
Pionieren moet Scholz om-
dat Scholz de eerste is die de 
vrije kavels gaat bebouwen. Na 
goed overleg met de parkbe-
heerders en een zeer gedegen 
voorbereiding is het dan nu zo-
ver, de bouw van de vrije kavels 
gaat starten. Scholz is reeds 

betrokken vanaf de aankoop 
van de kavel. Scholz heeft haar 
opdrachtgever begeleid en ge-
adviseerd over aankoopprijs en 
de (on)mogelijkheden van het 
ontwerp. Na de verkennings-
fase is architectenbureau Paul 
de Ruiter aangetrokken om een 
ontwerp te maken. Vanaf dag 
één is er gewerkt met een taak-
stellend budget. Door het wer-
ken in bouwteam wist de op-
drachtgever op ieder moment 
van het proces wat de (financi-
ele) stand van zaken was.
Deze week is gestart met het 
weggraven van het duin, voor 
de realisatie moet circa 1300 
m3 duinzand worden ontgra-
ven, waarna de kelderlaag kan 
worden gerealiseerd. Na ge-
reed komen van de begane 
grond zal het duin weer deels 
worden teruggebracht, waar-
door de woning gedeeltelijk 
wegvalt in de natuur. Voor de 
Kerst zal de kelder worden af-
gerond, eind februari probeert 
Scholz wind- en waterdicht te 
zijn. 
Door het hoge afwerkingniveau 
van de woning is de geplande 
oplever datum week 30. Voor 
meer informatie: www.park-
brederode.nl, scholz.nl of www.
paulderuiter.nl.

Nieuw in IJmuiden: 
cadeauwinkel @ Home
IJmuiden – Yvonne Vlaande-
ren is aan de Trompstraat 68 
een nieuwe cadeauwinkel be-
gonnen. De naam is: @ Home. 
,,Een vriendin stelde die naam 
voor’’, vertelt Yvonne. ,,Ieder-
een kan altijd bij mij aanschui-
ven en ik wil, dat de men-
sen zich hier in de winkel ook 
thuis voelen. De naam @ Home 
past als een warme jas.’’ Yvon-
ne maakt veel zelf, ze is creatief 
en enthousiast en borrelt over 
van inspiratie. Zo zijn er 20 ver-
schillende zelfgemaakte geur-
tabletten, zoals amandel, but-
terscotch en kaneel. ,,Die laat-
ste is mijn favoriet, je wordt er 
heel rustig van’’, aldus Yvonne. 
,,Ook een heerlijke geur is bed-
time bath, die ruikt naar baby-
billen.’’ Verder is er volop wier-
rook verkrijgbaar en geurkaars-
jes. De leuke zeepkettingen 
maakt Yvonne ook zelf, net zo-
als de mooi opgemaakte ca-
deaumanden. Die kunnen men-

sen desgewenst naar eigen in-
zicht laten opmaken. Daar-
naast zijn er fraaie kop en scho-
tels en porseleinen deurknop-
jes, die het goed doen. Voor 
wie zelf aan de slag wil, zijn er 
spulletjes verkrijgbaar om een 
herfstmand te maken. Zoals 
sfeerlichtjes en granaatappels. 
Langzaam begint de winkel in 
kerstsfeer te komen. Yvonne 
maakt mooi versierde dennen-
appels, kerstkransen in de vorm 
van een hart, kransen van den-
nenappels om aan de buiten-
deur op te hangen en diverse 
mooi opgemaakte kerststukjes. 
Eigenlijk is het gewoon te veel 
om op te noemen. Wie bij @ 
Home binnenstapt, zal verrast 
zijn en steeds iets nieuws ont-
dekken. Ga er dus gewoon zelf 
eens een kijkje nemen. De ope-
ningstijden van @ Home aan de 
Trompstraat 68: van woensdag 
tot en met zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur.

Van den Boogaard 
sponsort VV IJmuiden
IJmuiden - De selectie van VV IJmuiden is zeer blij met de door 
Dakdekkerbedrijf M. van den Boogaard gesponsorde inloop-
shirts. Het bedrijf stak zowel het eerste als het tweede team in 
nieuwe shirts. Dakdekkerbedrijf M. van den Boogaard is gespe-
cialiseerd in het maken, renoveren en onderhoud van pannen-
daken, bitumendaken en kunststof daken. Ook voor zink- en 
loodwerk bent u bij hen aan het goede adres. Meer weten: 06-
10537570 of www.dakdekkersbedrijfmvdboogaard.nl.  

Samen aan de slag
Betrokkenheid
bij samenleving
IJmuiden – Zaterdag werd voor 
de vierde keer de actie ‘Samen 
aan de slag’ gehouden.
Zo’n 80 vrijwilligers van verschil-
lende kerken wilden hiermee 
hun betrokkenheid bij de sa-
menleving laten zien, door mid-
del van praktische activiteiten.
Er werd onder andere geklust 
bij mensen thuis, speeltuin de 
Speelhoek werd winterklaar ge-
maakt en er werden taarten ge-
bakken en rondgebracht. ,,Het is 
een stukje naastenliefde en wij 
willen laten zien, dat we niet stof-
fig zijn. We willen de handen uit 
de mouwen steken en iets voor 
de mensen betekenen’’, vertelt 
Anke Wubs. Zij had bedacht, dat 
mensen met een verstandelij-
ke beperking vaak een vergeten 
doelgroep zijn. ,,Ze zijn meest-
al gek op muziek, daarom heb ik 
gevraagd of de band Justh Faith 
vanmiddag wil komen spelen. En 
niet in de kerk, we wilden echt 
de wijk in, naar de mensen toe. 
Buurtcentrum de Dwarsligger 
stelde belangeloos de grote zaal 
beschikbaar, daar zijn we erg blij 
mee.’’ Bewoners van de Duin-
pan, het Thomashuis, de Zee-

ster en de Regenboog waren te 
gast en hadden een leuke mid-
dag. Er werd gezongen, gedanst, 
geklapt en gespeeld op mee-
gebrachte muziekinstrumenten. 
Het was een vrolijke boel, waar 
iedereen van genoot. Voor al-
le vrijwilligers eindigde de dag 
in speeltuin de Speelhoek, waar 
beheerder tante Suus een grote 
pan erwtensoep klaar had staan. 
(Carla Zwart)

Toneelspelen bij ACT
IJmuiden – Wel eens gedacht: 
‘Ik zou wel willen weten of to-
neelspelen iets voor mij is’? Kom 
dan naar de open avond van To-
neelvereniging ACT, op woens-
dag 24 november en zie, maak 
mee, ervaar en beleef wat to-
neelspelen is. De leden van ACT 
zullen onder leiding van regis-
seur Hanneke Schipper diver-
se theatervormen laten zien, zo-
als improvisatie, intelligentiespel 
en stil spel. Wie mee wil doen: 
hartstikke leuk. Wie liever aan de 
kant blijft en toekijkt: ook prima. 
Niets hoeft, alles mag.
ACT bestaat 20 jaar en streeft er 
naar om drie keer per twee jaar 
een voorstelling te brengen in 
het Witte Theater. ,,Het hele pro-
ces is leuk. Je begint met niets 
en gaandeweg gaat de voor-
stelling groeien, komt er steeds 
meer bij en wordt het almaar 

leuker en beter. Tenslotte staat 
er een dijk van een voorstelling, 
waar we iedere keer weer trots 
op zijn met z’n allen’’, aldus Nel-
ly Bloemzaad.
,,Het is echt kicken’’, meent Car-
rie Nupoort. ,,Soms ben ik moe 
na een lange dag en heb ik geen 
zin om naar de repetitie te gaan, 
wil ik liever bankhangen. Maar 
dat doe ik niet, want als ik er een-
maal ben, is op slag mijn lamlen-
digheid verdwenen. Toneelspe-
len geeft mij gewoon ontzettend 
veel energie, het laadt me op.’’
De open avond van toneelver-
eniging ACT is op woensdag 24 
november. Het begint om 20.00 
uur, om 19.30 uur staat de kof-
fie klaar. 
Adres: Jan Ligthartgebouw, Ek-
sterlaan 8 in IJmuiden.
Telefonische informatie via Mari-
anne Lap: 0255-521300
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Senioren in de moskee
IJmuiden – De ontmoeting tus-
sen diverse culturen. Dat was de 
bedoeling vorige week donder-
dag, die middag kwamen zo’n 
150 senioren bij elkaar in de Ku-
ba moskee. De ontmoeting werd 
georganiseerd door De Zonne-
bloem, Stichting Welzijn, de Lo-
kaal Samenwerkende Bonden 
voor Ouderen en het bestuur van 
de moskee.
Na de warme maaltijd kregen de 
bezoekers een rondleiding door 
de moskee, deden zij oud-Hol-
landse spelletjes en werden er 
onder het genot van een glaas-
je Turkse thee ervaringen uitge-
wisseld. Er was een optreden van 
een line dance groep, José van 
Waveren zong Franse chansons 
en er was een optreden van een 
volksdansgroep. Er ontstond ook 
een spontane jam-sessie. Toen 
bleek dat Kees Gorter van de line 
dance groep aardig op de bon-
go speelde haalde Osman Car, 
voorzitter van het bestuur van de 
moskee, zijn saz (Turks snaarin-
strument) tevoorschijn. ,,Ik ben 
blij dat ik hier ben, ik was nog 
nooit eerder in de moskee ge-
weest’’, zegt meneer de Wit uit 
IJmuiden. ,,Ik ging net met de 
rondleiding mee. Je mocht van 
alles vragen en je kreeg overal 
een eerlijk antwoord op.’’

Thea, Els en Traudy (,,Ik ben 
ook een beetje een allochtoon, 
mijn moeder is een Oostenrijk-
se) zijn in gesprek met de So-
malische Saberin en Miriam. 
Zij zijn vrijwilligers in buurtcen-
trum de Dwarsligger. Het ge-
sprek gaat over inburgering, het 
leren van de Nederlandse taal 
en de voordelen van het op jon-
ge leeftijd moeder worden. Het 
valt op dat er, behalve de vrijwil-
ligers die kookten en achter de 
bar staan, weinig tot geen be-
zoekers zijn van niet-Nederland-
se afkomst. ,,Turkse ouderen zijn 
erg op zichzelf, of het liefst onder 
elkaar’’, weet Miriam. ,,Ook spre-
ken zij vaak de Nederlandse taal 
niet zo goed en daar schamen 
zij zich een beetje voor.’’ Een an-
der vertelt dat deze mensen vaak 
na hun pensioen een tweede 
huis in Turkije kopen. De zomer-
maanden brengen zij dan hier 
bij hun kinderen en kleinkinde-
ren door, daarna zijn ze in Tur-
kije. Nanda Ramakers van buurt-
centrum de Dwarsligger, als al-
tijd optimistisch: ,,Wellicht moet 
het nog groeien, het begin is er 
in ieder geval. 
De mensen die hier zijn, heb-
ben het naar hun zin en genie-
ten van de gastvrije ontvangst.’’ 
(Carla Zwart)

schapenwolknutselen in het Pie-
ter Vermeulen Museum, Drie-
huizerkerkweg in Driehuis. Aan-
vang 13.30 uur.
Sinterklaas in Santpoort-
Noord. Vanaf 15.00 uur zal Sint 
vertrekken vanaf het landje van 
Scholz, Enschedelaan.
Zeevaartdienst in de Nieu-
we Kerk, Kanaalstraat IJmuiden. 
Aanvang 15.30 uur.
Indoor KNHS wedstrijden bij 
Manege De Groene Heuvel in 
Velsen-Zuid.
Bingo- en loterijavond bij 
Speeltuin De Veilige Haven, 
Heernduinweg IJmuiden. Aan-
vang 19.30 uur.
Jonge Stem speelt ‘42nd Street’ 
in Stadschouwburg Velsen’. Zie 
ook www.stadsschouwburgvel-
sen.nl. 
Kienen bij PUIJ, Heerenduin-
weg IJmuiden. Aanvang 20.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Ruud Jansen & 
Friends. Aanvang 21.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: 80’s Ver-
antwoord. 21.00 uur. Toegang 
12,50 vanaf 21 jaar. Kleine zaal: 
TechnoVision: 25 jaar Lady Aï-
da. 23.00-04.00 uur. Toegang 8,- 
vanaf 18 jaar. Café: Electric Café. 
22.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 21 november
Indoor KNHS wedstrijden bij 
Manege De Groene Heuvel in 
Velsen-Zuid.
Klaverjastoernooi bij Klaver-
sientje in De Delta, Rijnstraat 2 
IJmuiden. Aanvang 10.30 uur.
Lezing door dr. Marlies ter Borg 
in De Kapel, Potgieterweg 4 
Bloemendaal. 
Theam Maria in Koran en Bij-
bel. Aanvang 01.30 uur. Toegang 
gratis.
Strandexcursie Zuidpier IJmui-
den. Vertrek 11.00 uur bij eind-
punt van bus 4 en 82 achterin de 
jachthaven. 
Kaasworkshop van 13.00 tot ± 
16.00 uur. Leeftijd vanaf 16 jaar. 
Informatieboerderij Zorgvrij, Ge-
nieweg in Velsen-Zuid.
Herfstvertelvoorstelling in 
Pieter Vermeulen Museum, Drie-
huizerkerkweg 34d Driehuis. 
Aanvang 13.30 uur.
Fortenvaartocht om 14.00 uur 
en optreden Jay Jay Bluesband 
om 15.00 uur bij Café Fort Zuid 
in Spaarndam.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Casssandra’. Aanvag 15.00 uur.
Pianotrio in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Zeevaartdienst in de Nieuwe 
Kek, Kanaalstraat 250 IJmuiden. 
Aanvang 15.30 uur. Dienst staat 
in teken van piraterij.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Singer Song Suprise. 
Aanvang 16.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Life During War-
time’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Ryan Shaw. 
20.30 uur. Toegang 16,-. 

Maandag 22 november
Informatiebijeenkomst over 
de veranderingen die volgend 
jaar ingaan met betrekking tot 
de ziektekostenverzekering van 
16.00 tot 17.00 uur en ‘s avonds 
van 19.00 tot 20.00 uur in Woon-
zorgcentrum Kennemerduin, 
Herenweg 126 in Heemstede, 
tel. 023-8914700. Organisatie: 
Servicepaspoort in samenwer-
king met Zilveren Kruis Achmea.  
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Toneelvereniging Het 
Voetlicht speelt ‘Cloaca’. Aan-
vang 20.30 uur.

Dinsdag 23 november
 

Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden: Maarten van Roo-
zendaal zingt zijn mooiste lied-
jes. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 24 november
Verkoop Rode Kruis in Ser-
viceflat De Lucht, Lod. van Deys-
sellaan 4 in Driehuis. Van 14.00 
tot 16.30 uur.
Verkoop Israël producten in 
gebouw Vrije Evangelische Ge-
meente, Van Riemsdijklaan 1 
Beverwijk. Van 14.30 tot 18.00 
uur.
Informatiebijeenkomst over 
de veranderingen die volgend 
jaar ingaan met betrekking tot 
de ziektekostenverzekering van 
16.00 tot 17.00 uur en ‘s avonds 
van 19.00 tot 20.00 uur in Woon-
zorgcentrum W.F. Visserhuis, 
Houtmanstraat 1 in IJmuiden, 
tel. 0255-549549. Organisatie: 
Servicepaspoort in samenwer-
king met Zilveren Kruis Achmea.  
Stadsschouwburg Velsen: 
Jesse Cook. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Life During War-
time’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 25 november
Verkoop Israël produc-
ten, Zeeuwstraat 12 in Velsen-
Noord. Van 10.30 tot 18.00 uur. 
Of na telefonische afspraak, 
0251-228286.
Verkoop Rode Kruis in Bree-
zicht, Keizer Wilhelmstraat 1 
IJmuiden. Van 09.30 tot 12.30 
uur.
Open introductie bij Odd Fel-
lows, Stationsweg 95 Velsen-
Zuid. Vanaf 19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Vuile Huichelaar 2’. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Het Volk speelt ‘De 
DRie verdrietige, eenzame man-
nen’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Vain prod me-
tal night. 20.00 uur. Toegang 
g17,-. Kleine zaal: Shaking God-
speed. 20.00 uur. Toegang 10,-. 
24.00-04.00 uur: LOS! Toegang 
5,- vanaf 18 jaar. Studenten 
gratis. Café: Annasaid en The 
Treets. 22.30 uur. Toegang gratis.

Donderdag 18 november
Openbare informatieavond 
over het Nationaal Park Zuid 
Kennemerland in Bezoekers-
centrum De Zandwaaier, Zee-
weg in Overveen. Inloop vanaf 
20.00 uur. Gratis toegang.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Life During 
Wartime’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Lucky Fonz & De 
Felle Kleuren. 20.30 uur. Toe-
gang 10,-. 24.00-04.00 LOS!. 
Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Stu-
denten gratis. Café: Aftershow 
Lucky Fonz. 22.30 uur. Toegang 
gratis.

Vrijdag 19 november
Kaasworkshop van 10.00 tot 
± 13.00 uur. Leeftijd vanaf 16 
jaar. Informatieboerderij Zorg-
vrij, Genieweg in Velsen-Zuid.
‘Zwartboek’ in ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraatweg 
201. Aanvang 14.00 uur. Toe-
gang gratis.
Cello en piano in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Jonge Stem speelt ‘42nd 
Street’ in Stadschouwburg 
Velsen’. Zie ook www.stads-
schouwburgvelsen.nl. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Karina Holla 
‘Zwanenzang’. Aanvang 20.30 
uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Perquisite. 
20.30 uur. Toegang 12,50. Klei-
ne zaal: Nina Kinert. 20.30 uur. 
Toegang 12,50, 23.00-04.00 uur. 
Wipneus & Pim. Toegang 12,50 
vanaf 18 jaar. Café: Irrational Li-
brary. 22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 20 november
Kidsday bij Snowplanet voor 
kinderen van 5 t/m 12 jaar. Van 
09.00 tot 16.00 uur.
Sinterklaas in Velsen-Noord. 
Om 10.00 uur zal hij met de 
stomtrein aankomen op het 
Hoogovenstation (Pendorp).
Rommelmarkt in het W.F. Vis-
serhuis, Houtmanstraat 1 IJmui-
den. Van 10.30 tot 16.00 uur.
Sinterklaas brengt tussen 
12.00 en 15.00 uur een bezoek 
aan Winkelcentrum Velser-
broek.
Aankomst Sinterklaas op het 
Station Driehuis om 13.25 uur.
Een eekhoorn van papier en 

Geachte Sint Nicolaas,

Het was een prachtige intocht. 
We hebben er erg van genoten.
Natuurlijk probeer ik een paar 
mooie foto’s te maken. Bij de 
haven lukte dat niet goed. We 
hadden ook nog een klein dra-
maatje, want mijn kleinzoon 
Mitchel (net 3 jaar) raakte van 
slag door het harde getoeter van 
de boot. Hij moest huilen. We 
begrepen dat hij dat ook gezegd 
heeft toen hij je een hand gaf en 
wist ook het antwoord: ‘Sorry’. 
Toen was Sinterklaas weer lief.
De ‘kidnap’ voor de Hema was 
voor ons natuurlijk een waar 
avontuur en leverde een paar 
mooie foto’s op. Zelf was Mit-
chel er minder blij mee. Hij wist 
wel te vertellen dat hij bij Sint in 
het ‘karretje’ had gezeten. Het 
zal ons benieuwen, maar mis-

schien blijft het hem altijd herin-
neren. Dat zal op zich wel mooi 
zijn. Het feest op Plein 1954 
hebben we niet bijgewoond, Dat 
werd te veel en te laat.

Groetjes, Johan Zwakman

Ingezonden brief
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Schilderij 
ontvreemd uit 
De Hofstede
Velserbroek - Het zal je maar 
gebeuren, je hangt je collec-
tie zelf gemaakte Chinese zijde-
schilderingen en aquarellen op 
een expositie in wijksteunpunt 
De Hofstede en er verdwijnt er 
zomaar een. Het overkwam Mar-
greet Milatz, de expositie hing 
al enkele weken toen in week 
44 tussen woensdag 3 en vrij-
dag 5 november een schilderij 
van haar verdween. Het schilde-
rij was onderdeel van een drie-
tal bij elkaar horende schilderij-
en. Alle drie waren ze dan ook 
verkocht aan één persoon. Niet 
alleen Margreet maar ook deze 
persoon is door de verdwijning 
geraakt. Dit is iets wat nog niet 
eerder voorkwam aldus de be-
heerder Marcel Stam. Een op-
roep aan bezoekers en bewo-
ners leverde één tip op; op don-
derdag is een echtpaar tijdens 
de snertmaaltijd in de weer ge-
weest om het schilderij in kran-
tenpapier te verpakken en mee 
te nemen. Het zou voor een ver-
jaardag zijn geweest zo vertelde 
het onbekende echtpaar. Het ge-
tuigt van lef om ‘en plein publiek’ 
met een schilderij dat niet aan 
jou toebehoort gewoon te deur 
uit te lopen. Het getuigt tevens 
van weinig normbesef of fatsoen 
maar dat spreekt voor zich. Hoe 
dan ook, Margreet heeft aangif-
te gedaan bij de politie en staat 
open voor elke tip die haar het 
schilderij kan terugbezorgen. 
Zij schenkt de tipgever die een 
bruikbare tip levert een prach-
tig schilderij t.w.v. 99,00. Mocht 
u iets weten dan kunt u contact 
opnemen met de beheerder van 
de Hofstede, tel, nummer: 023-
5386528.

Brandweerduik trekt 
veel belangstelling
Velserbroek - De oefenduik van 
de brandweer trok maandag-
ochtend veel belangstelling. Het 
ging om een oefenmelding op de 
piepers van de brandweer. 

In de Westbroekerplas, beter be-
kent als het surfmeer, zou een 
surfer drijven en niet meer naar 
de kant kunnen komen en er zou 
zich een tweede slachtoffer er-
gens in het water bevinden die 
zelf niet naar de kant kan ko-
men.  Eén van de brandweer-
mannen werd in duikpak op een 
surfplankje de plas opgestuurd,   
Een pop fi gureerde als tweede 

slachtoffer. De brandweer kwam 
na de melding met de tankauto-
spuit en de duikwagen met duik-
boot naar de Dammersweg. De 
boot werd snel te water gelaten 
en de surfer werd gered. Ver-
volgens werd ook het tweede 
slachtoffer snel gevonden. 
De brandweer kan met een goed 
gevoel terugkijken op de oefe-
ning. De burgers van Velsen die
aankomende zomer dus lekker 
een duik willen maken in het wa-
ter, hoeven niet bang te zijn dat 
ze verdrinken want de brand-
weer is zéér goed voorbereid. 
(foto: Bas Idema

IJskriebels in Santpoort
Santpoort-Noord - De eer-
ste voorbereidingen zijn getrof-
fen. Onder de bezielende leiding 
van ijsmeester Cees Davidson 
van Oranjevereniging Santpoort-
Noord gingen afgelopen zater-
dag de handen uit de mouwen. 
Vrijwillige bestuursleden van zo-
wel de Oranjevereniging als de 
Harddraverijvereniging zorgden 
dat de eerste contouren van de 
Santpoortse IJsbaan zichtbaar 
zijn geworden op het kermis-
landje in Santpoort. Wat de bei-
de verenigingen betreft kan de 
Santpoortse jeugd zich weer op-
maken op een winter lang ijs-
pret. 
Maar geen pret zonder ijs. En 
dus zal het kwik eerst  onder de 

0 graden moeten duiken. Ech-
ter, wanneer dat gebeurt staan 
beide verenigingen klaar om 
het kermislandje om te toveren 
naar een prachtige ijsbaan. Nog 
mooier en professioneler dan vo-
rig jaar. 
IJsmeester Cees: ,,Door gro-
te betrokkenheid van de win-
keliersvereniging en door spon-
soring van lokale ondernemers 
kunnen wij beter ijs creëren, 
boarding aanleggen en zo voor 
nog meer ijspret zorgen in Sant-
poort. Het zou fantastisch zijn 
als het gaat vriezen en wij weer 
kunnen schaatsen en prikslee-
en. Vorig jaar was dit een hoog-
tepunt en is wat ons betreft een 
nieuwe traditie geboren.”

D-junioren SC Santpoort 
spelen in Meesterklasse
Velserbroek - De D-junioren 
van SC Santpoort komen in de 
hoogste klasse uit voor de jeugd 
tot 12 jaar. Maurits van Rees, 
Jelle van de Broek, Sjoerd Ha-
ver en WK ganger Cheryl Looij-
er moesten het voor Santpoort 
gaan doen. Zij speelden achter-
een volgens tegen Sneek, SV Po-
mote uit Zoetermeer en VAS uit 
Amsterdam. \Tegen Sneek wis-
ten ze met 4-0 te winnen, helaas 
gingen de andere twee partijen 
verloren. Maurits van Rees werd 
deze dag topscoorder met 2,5 

punt uit drie partijen. Het gepro-
moveerde vierde team van Sant-
poort speelde tegen Chess Soci-
eteit Zandvoort. Dave Looijer en 
Maurits van Rees wisten te win-
nen en Bastiaan speelde remi-
se. Helaas was dat niet genoeg 
voor een gelijkspel. Bij de seni-
oren gaat zowel in Groep 1 als 2 
nieuwkomer Jan Burggraaf aan 
de leiding. Bij Stap 2 haalde Isa-
belle Strikker 5,5 uit 6 en bij Stap 
3 Casper Meloen 6 uit 8. 
Voor meer informatie www.
schaakclubsantpoort.nl.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en don-
derdag restaurant. Tussen 12.00 
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 
11.45 uur) een 3-gangen a la 
carte menu. 6,- p.p. Op woens-
dag en vrijdag om 12.00 uur 
open tafel. Vrijdag 19 november: 
kippensoep, hutspot met bal ge-
hakt en dessert. Woensdag 24 
november: koninginnensoep, 
spitskool met slavink en vanil-
levla met kersten. Vrijdag 26 no-
vember: aspergesoep, goulash 
met krieltjes en salade, Tirami-
su als dessert. Twee dagen van 
te voren opgeven voor 12.00 uur. 
Kosten 6,-.
Erwtensoep maaltijd elke 3e 
woensdag van de maand. Aan-
vang 12.00 uur. Kosten 1,50 eu-
ro per kom. Eerstkomende is op 
woensdag 17 november.
Cadeaubeurs zaterdag 20 no-
vember van 10.00 tot 14.00 uur. 
Cinema Zeewijk, elke 3e don-
derdagavond van de maand. De 
eerstvolgende keer is donderdag 
18 november. Kosten 2,-incl. kof-
fi e/thee. 
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het week-
end. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- 
en vrijdagochtend vanaf 10.00 
uur. ‘s Middags op donderdag-, 
vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag.
Internet- en e-mailcursus, elke 
middag, behalve dinsdag, voor 
senioren. Kosten 15 euro voor 
drie middagen. Enige ervaring 
met de muis gewenst.
Internetsoos elke werkdag tus-
sen 09.00 en 16.00 uur.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant is weer van start ge-
gaan. Elke maandag en woens-
dag kan men van 11.45 tot 13.00 
uur men terecht voor een kopje 
soep, een hoofdmaaltijd en een 
toetje naar keuze. Kosten 6,-.
Open tafel. Vrijdag 26 novem-
ber: salade met kop en ker-
riemayonaise, rundersucade, 
stamppot met appel en knolsel-
derij en custard met rood fruit-
compote. Opgeven maandag 22 
november tussen 11.00-12.00 
uur. Aanvang 12.30 uur. Kosten 
6,-.  
Film ‘De kunst van het ouder 
worden’. Maandag 22 novem-

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

ber om 10.00 uur. Toegang gra-
tis. Aanmelden vooraf niet nodig.
Expositie Margreet Milatz tot en 
met 6 december.
Sint Nicolaaskien donderdag 2 
december om 13.30 uur. Kosten 
3,50, incl. koffi e/thee, een hapje 
en 2 kienronden).
Internetcursus voor senioren 
op de woensdagochtend. Zij 
kunnen weer deelnemers aan-
nemen.
Vrijwilligers voor de open ta-
fel, felicitatiedienst en het buf-
fet gezocht. Info: M. Stam, 023-
5386528.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 023-8910195.
Inloopspreekuur Ouderenad-
viseurs: maandag- en vrijdag-
ochtend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreek-
uur iedere werkdag op afspraak 
(09.00–12.00 uur): tel. 0255-
533885.
Frontoffi ce van Zorgbalans: 
vragen over zorgverlening: tel. 
023-8910550.
Formulieren Brigade: moeite 
met het invullen van gemeente-
lijke formulieren? Hiervoor kan 
men langskomen of bellen met 
tel. 0255-533885.
Kerstkien zondag 12 december. 
Kaartvrkoop start vrijdag 26 no-
vember om 10.00 uur.

ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Bridgen op dinsdag om 13.30 
uur (koffi edames gevraagd), en 
om 19.30 uur klaverjassen.
Schilderen op donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur. 
Klaverjassen op vrijdag om 
13.30 uur.

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561500.
Cursus ‘Wegwijs op computer 
en internet’. De lessen worden 
gegeven op maandag- en vrij-
dagmorgen van 09.30 tot 11.30 
uur. Aanmelden kan bij de ser-
vicebalie van De Moerberg.

ANBO afdeling IJmuiden, Drie-
huis en Velsen-Zuid
Busreis naar Winterfair in 
Broekerveiling. Vrijdag 17 de-
cember. Kaartverkoop start 
maandag 22 november in dien-
stencentrum Zeewijk, 09.00 uur 
en dienstencentrum De Delta 
om 09.00 uur. Info: B. Wit, 0255-
510797 of 06-22197237

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Rommelmarkt met Rad van 
Avontuur op zaterdag 20 novem-
ber van 10.00 tot 16.00 uur.
Creatieve middag van 14.00 tot 
16.00 uur op dinsdag 23 novem-
ber.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 

Dwars-
ligger

De 
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Regio - De politie hield zater-
dagochtend een grote verkeers-
controle op de Noorderweg in 
Beverwijk. Er werden 13 overtre-
dingen geconstateerd. De boe-
tes werden onder andere uitge-
schreven voor het rijden zonder 
rijbewijs, rijden zonder verzeke-
ring en het rijden zonder APK. 
Ongeveer 4500 passanten reden 
voorbij de controleplek. 

Verkeerscontrole 
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Woonaccessoires 
dichtbij in Velserbroek
Velserbroek - Lisa Engelkes uit 
Velserbroek is in juli de webwin-
kel Lisa Basics gestart. De pro-
ducten die zij verkoopt zijn sfeer-
vol en landelijk. Er zijn verschil-
lende woonaccessoires te vin-
den. 
Zoals windlichten, zeepkettingen 
en in deze tijd van het jaar sfeer-
volle kerstartikelen. Lisa Engel-
kes: ,,Ik ga bij het inkopen van 
de producten altijd uit van mijn 
eigen smaak. Wat zou ik graag 
in mijn eigen huis willen hebben. 
Ik kom dan ook regelmatig met 
een auto vol met nieuwe spul-
len thuis. Verder maak ik ook zelf 
kettingen, armbanden en siera-
den op verzoek. Dan geven de 
klanten op basis van hun per-
soonlijke voorkeuren aan  wat ze 
ongeveer willen hebben en dan 

wordt dit voor ze gemaakt, het is 
dus uniek maatwerk. Sinds kort 
maak ik ook zeepkettingen. Dat 
is echt een ware rage en bijzon-
dere give aways! Het staat niet 
alleen leuk, het ruikt ook nog 
eens heerlijk. Alle artikelen zijn 
leuk geprijsd, dat is ook wel no-
dig in deze tijd van crisis. 
Om de kosten voor de klant laag 
te houden, kan er ook gekozen 
worden de spullen persoonlijk 
op te halen, dit scheelt verzend-
kosten!” 
Wilt u een warme sfeer in uw 
huis creëren met sfeervol-
le woonaccessoires of bent u 
op zoek naar een origineel (de-
cember) cadeau neem dan eens 
een kijkje in haar webwinkel. Zie 
www.lisabasics.nl en de adver-
tentie in deze krant.

Zoveel mensen, zoveel smaken
Najaarsproeverij slijterij 
en wijnhuis Zeewijck
IJmuiden aan Zee – Zondag 
vond in Holiday Inn de najaars-
proeverij plaats van slijterij en 
wijnhuis Zeewijck. Deze werd 
druk bezocht. Meer dan 100 wij-
nen konden er geproefd worden. 
En ook cognac, likeur, port, jene-
ver en Madeira. 
Yvonne Perisutti uit IJmuiden laat 
zich een combinatie van pro-
secco en rosé van Astoria goed 
smaken. ,,Ik vind beide drankjes 
lekker, maar deze combinatie is 
wel heel bijzonder, het smaakt 
lekker zacht.’’, zegt ze. Samen 
met haar man bezoekt ze regel-
matig een wijnproeverij. ,,Het is 
altijd leuk om te proeven en om 
wijnen uit te proberen. Zo kun je 
iets nieuws ontdekken, anders 
blijf je maar steeds hetzelfde 
drinken’’, zegt Yvonne. ,,Ik pro-
beer ook een wijn te ontdekken 
voor bij het kerstdiner.’’ Genita 
en Marco Boot genieten van de 
Chileense wijn Bouchon. ,,Deze 
is ontzettend lekker, die springt 
er echt uit’’, zegt Genita. Het 
echtpaar bezoekt regelmatig de 
wijnproeverij van Zeewijck. ,,We 

maken er altijd echt een middag-
je uit van, het is puur genieten’’, 
aldus Genita. ,,Je krijgt hier ook 
informatie, je hoort de verha-
len die achter de wijn zitten. Dat 
maakt het ook leuk’’, zegt Mar-
co. Ze zijn vaste klant van Esther 
en Richard Blesgraaf van Zee-
wijck. ,,Richard staat altijd klaar 
voor zijn klanten. Hij kent ook 
hun smaak, weet ze af en toe te 
verrassen. En hij geeft gewoon 
een goed en eerlijk advies’’, ver-
telt Marco. Monique geeft infor-
matie over champagne. ,,Het is 
een drank die je alleen bij spe-
ciale gelegenheden drinkt, het 
is zonde als je dan de verkeer-
de koopt’’, vertelt ze. ,,Als je voor 
oud en nieuw een brut koopt en 
je drinkt die in combinatie met 
een vettige oliebol, dan wordt de 
smaak van de champagne zuur. 
Dan kun je beter demi sec aan-
schaffen, die is frisser.’’ Een man, 
die staat te luisteren, zegt: ,,Toch 
vind ik de brut voller van smaak, 
hij is krachtig en kruidig.’’ Zoveel 
mensen, zoveel smaken. (Car-
la Zwart)

IJmuiden - Het Maritiem Colle-
ge Velsen is een kleine en veili-
ge vmbo-school voor jongens en 
meisjes die kiezen voor een toe-
komst in de scheepvaart. Prak-
tijkgericht onderwijs, een veili-
ge leeromgeving en een steeds 
groter wordende integratie in het 
bedrijfsleven zijn wezenlijke ken-
merken van de school. Leerlin-
gen kunnen zich zowel persoon-
lijk als op hun vakgebied ont-
plooien, zodat ze na het beha-
len van het vmbo tot mavo diplo-
ma door kunnen stromen naar 
het mbo. Tijdens de open dag-
leer je de opleiding in de praktijk 
kennen. Docenten en leerlingen 
vertellen je graag over het vak 
en de techniek waarmee je gaat 
werken, een echte open dag dus. 
Bezoek de open dag van het Ma-
ritiem College Velsen aan de Bri-
niostraat 10-12 (tegenover het 
politiebureau), telefoon 0255-
546910 op zaterdag 20 novem-
ber van 10.00 tot 14.00 uur.

Open dag bij 
Maritiem
College Velsen

Genieten met Ronnie 
Tober in het Visserhuis
IJmuiden – Vorige week don-
derdag verzorgde de zanger 
Ronnie Tober in het woon- en 
zorgcentrum W.F. Visserhuis. 
Voor de pauze was er een op-
treden van Willeke D’Estelle 
en Erwin Filleet, die Holland-
se meezinger zongen. Na de 
pauze was het podium voor 
Ronnie Tober. Hij zong diver-
se hits uit het verleden, zoals 
‘Breng die rozen naar Sandra’.
De zaal zat helemaal vol en 
de mensen genoten van het 
optreden. Er werd, samen 

met de medewerkers, zelfs 
een polonaise gelopen. Dit 
optreden werd aangeboden 
door de Peacock Foundation 
en daar waren de medewer-
kers van het W.F. Visserhuis 
erg blij mee. Het budget is 
niet toereikend, om dergelij-
ke evenementen voor de be-
woners te organiseren. Terwijl 
het ze wel van harte gegund 
wordt. 
De mensen hadden dan ook 
een leuke middag, waar veel 
gezongen en gelachen werd.

IJmuiden - Vorige week don-
derdag werd de jaarlijkse Rabo-
klaverjasdrive in De Delta ge-
houden. Ook dit keer was het 
een heel geslaagde en gezellige 
avond met weer prachtige prij-
zen. De eerste prijs was voor de 
heer Jansen met 5661 punten. 
Deze avond werd mede mogelijk 
gemaakt door Rabobank IJmui-
den; waarvoor hartelijk dank. 

Klaverjasdrive 
in De Delta

Velsen - Bijzondere bijstand is 
een eenmalige uitkering die men 
kan ontvangen als er sprake is van 
noodzakelijke kosten die niet van 
het inkomen betaald kunnen wor-
den. Het gaat om kosten die buiten 
het normale uitgavenpatroon val-
len als gevolg van sociale of medi-
sche omstandigheden. Voor de bij-
zondere bijstand geldt als hoofd-
regel: eerst aanvragen, dan aan-
schaffen! De bijzondere bijstand 
kan worden gebruikt voor o.a. de 
eigen bijdrage tandartskosten, 
aanschaf van een bril, gehoorap-
paraat, meerkosten maaltijdvoor-
ziening en een wasmachine. De 
Formulierenbrigade Velsen kan kij-
ken of iemand in aanmerking komt 
voor de regeling. Daarnaast helpen 
zij bij het invullen van het formu-
lier. De Formulierenbrigade Velsen 
is gevestigd in Loket Velsen voor 
Wonen, Welzijn en Zorg, gebouw 
‘de Delta’, Rijnstraat 2. Op werk-
dagen zijn zij bereikbaar tussen 
09.00-17.00 uur op telefoonnum-
mer 0255-533885 en via de e-mail: 
formulierenbrigadevelsen@madi-
mk.nl. Bij mensen die graag hulp 
willen maar niet mobiel zijn komt 
de Formulierenbrigade thuis.

Formulieren-
brigade

Sponsordiner levert 
10.000 euro op
IJmuiden - Zaterdag werd tij-
dens een sponsordiner in het 
Thalia Theater een bedrag van 
10.000 euro bijeengebracht ten 
bate van het Rode Kruis Vel-
sen en de Stichting Hulphond. 
Aan het eind van het diner kon 
aan het Rode Kruis Velsen een 
cheque van 5000 euro worden 
overhandigd en aan de Stichting 
Hulphond eveneens 5000 euro.
De activiteiten van het Rode 
Kruis zijn breed bekend. Naast 
het geven van cursussen ver-
leent het Rode Kruis ook hulp bij 
evenementen. Tijdens rampen 
en crises is het Rode Kruis een 
bekende speler. Stichting Hulp-
hond leidt hulphonden op voor 
mensen met een motorische of 
auditieve beperking of epilepsie. 
Het doel is om zo hun zelfstan-
digheid en zelfredzaamheid te 
vergroten en op die manier ook 

een (re-)integratie in de samen-
leving te bevorderen. Het spon-
sordiner in Thalia werd georga-
niseerd door de Rotary Club Vel-
sen. Hieraan namen tal van ver-
tegenwoordigers uit het bedrijfs-
leven deel, evenals vertegen-
woordigers van maatschappelij-
ke organisaties. Rotary Club Vel-
sen is met bijna 65 leden een 
grote Service Club in Nederland. 
Rotary Nederland kent 487 Clubs 
met in totaal zo’n 20.000 leden. 
Rotary is met meer dan 1.2 mil-
joen leden actief in 200 landen 
worldwide. De leden van Rota-
ry Club Velsen zetten zich, al dan 
niet in samenwerking met ande-
ren, in voor het welzijn van de 
(lokale) gemeenschap en geven 
uitvoering aan diverse hulppro-
jecten in de zgn. Derde Wereld 
landen door middel van fundrai-
sing.
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Feestmiddag OIG/IHD 
met de raddraaiers
IJmuiden - Dankzij een ge-
compliceerd vervoerssche-
ma van 15 ritten met 10 busjes 
konden 90 gasten worden op-
gehaald uit de gemeente Vel-
sen en vervoerd worden naar 
de Maritieme Academie aan de 
Kanaalstraat  in IJmuiden. Een 
tiental gasten was in staat zelf-
standig naar deze lokatie te ko-
men. 
In de feestelijk ingerichte aula 
van het schoolgebouw  was er 
op het podium een ruime plek 
ingeruimd voor de Raddraaiers, 
die zij volledig benutten
Voordat de eerste tonen van 
de Raddraaiers de zaal vulden, 
werd echter eerst stilgestaan 
bij het plotseling overlijden van 
Ton Zwaan. Ton Zwaan wordt 
gezien als  een bijzonder ge-
waardeerd medewerkster bij de 
Stichting OIG/IHD en was een 
persoon die zowel bij de gasten 
als bij de medewerkers zeer ge-
liefd was. De stilte die een mo-
ment in acht werd genomen, 
gaf uiting aan de gevoelens van 
de aanwezigen. Het cliché: ‘de 
show must go on’, was ook hier 
volledig van toepassing.
Met de klanken van de beken-
de liedjes van de Raddraai-
ers kwam toch de vertrouw-
de sfeer van muziek en gezel-
ligheid  weer onder de gasten 
en de medewerkers. Al spoe-

dig kon men de stemmen uit de 
zaal horen en bleek onze oud-
ste generatie als geen ander 
in staat om de liedjes uit volle 
borst mee te zingen.
Een voortvarende medley uit de 
jaren zestig, Ahoy, de verlief-
de kapitein, het kleine café aan 
de haven en de liedjes over de 
meisjes, de zeemannen en de 
woelige baren vonden gretig af-
trek en de reacties uit de zaal 
stimuleerden de Raddraaiers 
om van dit optreden een succes 
te maken.
Toen rond half vier een Spaan-
se Armeda met Sinterklaas en 
zijn gevolg langs de kade ver-
scheen, kon men het niet nala-
ten om voor de ramen uitbundig 
te zwaaien naar de goed Heilig 
Man. 
Het feest werd afgesloten met 
broodjes, drinken en een toetje. 
Uiteraard werd daarbij het tra-
ditionele advocaatje met slag-
room niet overgeslagen.
Met een dankwoord uitgespro-
ken door een gast richting  de 
beheerders van het gebouw, de 
evenementencommissie en alle 
medewerkers liep de feestmid-
dag ten einde.
Via  het vervoersschema van 
de gasten in omgekeerde rich-
ting door de ervaren chauffeurs  
werd de feestmiddag succesvol 
afgesloten. 

Bruidsmode-
show in 
Velserduin
IJmuiden – Vorige week don-
derdag was er een bruidsmo-
deshow in verpleeghuis Vel-
serduin. Anneke Uijtendaal is 
vrijwilliger, ze werkte ook als 
ambtenaar van de burgerlij-
ke stand. Ze vertelde de aan-
wezigen daarover. ,,Ik heb veel 
leuke dingen meegemaakt, te 
veel om op te noemen’’, vertelt 
ze. ,,Maar ook rare dingen. Zo 
was er eens een bruidspaar, dat 
zich van tevoren moed had in-
gedronken. Die trouwden in be-
schonken toestand. Tijdens een 
andere bruiloft had iemand de 
baby verschoond en de poep-
luier in de vensterbank van de 
trouwzaal laten liggen.’’ Dan 
worden mevrouw Nieboer en de 
heer van Heijst naar voren ge-
roepen. Het stel leerde elkaar 
in Velserduin kennen, ze kun-
nen goed met elkaar overweg 
en trekken veel samen op. Zij 
worden voor de grap in de echt 
verbonden. ,,Als je ja zegt, dan 
kun je niet meer terug’’, roept 
iemand. ,,Dan verklaar ik nu 
tot man en vrouw’’, zegt Uijten-
daal. Ze voegt er haastig aan 
toe: ,,Voor de grap, hoor.’’ Dan 
volgt de bruidsmodeshow, waar 
heel veel mooie trouwjaponnen 
te zien zijn. Sommige medewer-
kers hadden hun eigen trouw-
jurk nog in de kast hangen. Een 
enkeling past daar niet meer in 
en laat een ander de jurk sho-
wen. Ook bewoners doen mee 
als mannequin. Zo draagt me-
vrouw van den Oever de trouw-
japon van de dochter van me-
vrouw Bakker. Een prachtige 
jurk met een beeldige hoed. Ze 
loopt niet over de catwalk, ze 
schrijdt er over, aan de arm van 
vrijwilliger Bert.  Mevrouw Looy 
meldde zich spontaan aan, zij 
vond het heel leuk om mee te 
doen. Het duurt eventjes voor-
dat zij verschijnt. Ze moet voor-
zichtig lopen vanwege de lan-
ge sleep, die de jurk heeft. Ze 
straalt helemaal, alsof ze zich 
voor even echt de bruid voelt. 
En zo volgden nog veel meer ja-
ponnen, waarover steeds uitleg 
werd gegeven. Zoals wie hem 
droeg en waar. De mensen in de 
zaal genoten van al dat moois 
en hadden een leuke middag. 
(Carla Zwart)

Schaken op De Klipper
IJmuiden – Het is vrijdag, even 
na 12.00 uur. Twee jongens zit-
ten, ingespannen kijkend, gebo-
gen over een schaakbord, een 
broodje in de hand. Het zijn leer-
lingen van basisschool De Klip-
per (locatie Sluiswijk), die tij-
dens het overblijven schaak-
les krijgen. In tien lessen brengt 
Andries Visser, jeugdleider van 
schaakvereniging Kijk Uit, ze 
de beginselen van de denksport 
bij. Initiatiefneemster is Sonja 
Kramer. Haar zoon Lars zat op 
schaakles bij Kijk Uit. ,,Dat was 
’s avonds. Omdat mijn jongste 
dochter op tijd naar bed moet, 
kon ik Lars niet altijd halen en 
brengen. Dan moest hij wel eens 
een keer overslaan’’, vertelt ze. 
Lars had op school enthousiast 
over de schaakles verteld en kin-
deren op school raakten geïnte-
resseerd. Dat bracht Sonja op 
het idee, om de schaakles naar 
school te halen. ,,Iedereen kan 
schaken leren, al heeft het ene 
kind wel meer aanleg dan het 
andere’’, zegt Andries. ,,Andries 
doet het geweldig, hij leert de 

kinderen stap voor stap schaken 
en heeft geduld met ze’’, aldus 
Sonja. Er zijn zeventien kinderen 
en omdat dit een oneven aan-
tal is, schaakt de vader van Lars 
ook mee. ,,Ik ben bekend met 
de grondbeginselen. Maar met 
schaken moet je vooruit den-
ken en dat kan ik niet, dat is mijn 
makke’’, lacht hij. Andries loopt 
langs de kinderen en geeft aan-
wijzingen. ,,Het is geen dammen, 
je mag er niet overheen met die 
pion’’, zegt hij tegen Melanie. Te-
gen een ander: ,,Als je een stuk 
vastpakt, dan moet je het ook 
zetten. Eerst goed kijken.’’ ,,Het 
is best lastig om alle stukken te 
onthouden en wat ze mogen. En 
het is handig om een strategie te 
hebben’’, zegt Anouska. Onder-
tussen is Melanie weer aan het 
dammen geslagen. ,,Hun zeiden 
dat het mocht’’, verdedigt ze zich. 
,,Niks van aantrekken’’, is het 
commentaar van Andries. Tegen 
de groep: ,,Kijk thuis het theorie-
boek nog eens goed door. Vanaf 
volgende week gaan we compe-
titie spelen’’. (Carla Zwart)

Velsen - Op de algemene le-
denvergadering in oktober heeft  
PvdA Velsen niet alleen Aris 
Blok als de nieuwe voorzitter 
gekozen, maar heeft men ook 
gekozen voor een nieuwe aan-
pak. 
Dit was mogelijk omdat een 
grote groep enthousiaste leden 
zich heeft aangemeld voor een 
actieve rol binnen de vereni-
ging. De groep was voor de ge-
meenteraadsverkiezingen al ac-
tief. De structuur die was ont-
staan bij het schrijven van het 
verkiezingsprogramma was zo 
succesvol dat deze werkwij-
ze wordt voortgezet in het be-
stuur. ,,Ik merk dat de betrok-

kenheid van iedereen enorm is”, 
zegt de nieuwe secretaris, Kees 
Stapper. ,,Voor alle taken is een 
duo beschikbaar. Voor de grote-
re projecten worden werkgroe-
pen van wisselende samenstel-
ling gevormd.” 
Tweede voorzitter Bernard Wit-
tenberg zegt: ,,Dit geeft niet al-
leen rust maar ook veel kruis-
bestuiving. Dat leidt weer tot 
veel energie in de groep.’’ Aris: 
,,Het gaat ons momenteel voor 
de wind. Veel actieve leden en, 
wonderbaarlijk in deze tijden 
van antipolitiek, een grote aan-
was van nieuwe leden”. 
Meer informatie op www.velsen.
pvda.nl.

PvdA Velsen kiest 
voor nieuwe aanpak

IJmuider Harmonie 
Bert Ridder 25 jaar 
dirigent concertorkest 
Velsen-Zuid - Deze maand heeft 
het concertorkest van de IJmuider 
Harmonie een feestje te vieren. 
Dirigent Bert Ridder is namelijk al 
25 jaar de dirigent van dit orkest. 
Mede door zijn inzet heeft het or-
kest vele mooie prestaties gele-
verd op vele concours en concer-
ten. Een hele prestatie waarvoor 
hij op woensdagavond na de re-
petitie bedankt werd. Bert begon 

als jochie van zes jaar op althoorn, 
hij kreeg les van zijn vader. Later 
stapte hij over op de bariton, weer 
later ook op schuiftrombone. 
Na diverse studies mocht hij zich 
uitvoerend en docerend musicus 
noemen. Als trombonist was Bert 
Ridder actief in diverse orkesten 
en ensembles. Momenteel is hij 
als dirigent werkzaam bij vijf or-
kesten.
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Jubileumjaar vol activiteiten
Velserbroek bestaat 25 jaar
Vanaf 20 november 2010 viert 
Velserbroek een jaar lang een 
bijzondere verjaardag. De 
nieuwbouwplaats bestaat na-
melijk 25 jaar en dat is reden 
voor een feestje. Sterker nog: 
het comité 25 jaar Velser-
broek organiseert tijdens het 
hele jubileumjaar activiteiten 
om deze verjaardag te vieren.

Op 22 november 1985 ging de 
eerste heipaal de Velserbroek-
se klei in. Tien maanden la-
ter betrok de eerste bewoon-
ster haar nieuwbouwwoning en 
anno 2010 telt Velserbroek zo’n 
6000 woningen met 16.000 in-
woners. Daarmee is Velserbroek 
na IJmuiden de tweede woon-
kern van de gemeente Velsen.

De start van het feestjaar is op 
20 november, met de uitreiking 
van het jubileumboek ‘25 jaar 
Velserbroek’ en de opening van 
de gelijknamige expositie (zie 
apart artikel). Vervolgens zijn er 
allerlei bijzondere activiteiten, 
zoals een fietsspeurtocht, het ju-
bileum van eerste bewoonster 

Ria van Es en een groots slot-
weekend voor jong en oud op 18 
en 19 november 2011.

Daarnaast krijgen diverse be-
staande evenementen een extra 
feestelijk tintje vanwege het jubi-
leum. Denk bijvoorbeeld aan het 
smartlappenfestival, het straten-
voetbaltoernooi en de avondvier-
daagse. De volledige activitei-
tenkalender staat elders in de-
ze special.

Het comité 25 jaar Velserbroek 
is al een jaar bezig met de voor-
bereidingen voor al deze fees-
ten. De organisatie van alle acti-
viteiten wordt financieel mogelijk 
gemaakt door bijdragen van de 
gemeente Velsen, hoofdsponsor 
De Bie Wegenbouw en de an-
dere sponsoren. Daarnaast is de 
medewerking van vrijwilligers en 
verenigingen van groot belang.
Meer informatie over de ac-
tiviteiten, sponsoring en over 
hoe u een bijdrage kunt le-
veren aan het Velserbroek-
se jubileumjaar is te vinden op 
www.25jaarvelserbroek.nl.

Sint geeft aftrap feestjaar
Eerste evenement op 
zaterdag 20 november
Niemand minder dan Sinter-
klaas zal op 20 november het 
begin van het Velserbroek-
se jubileumjaar inluiden. 
Hij zal het eerste exemplaar 
van het boek ‘25 jaar Velser-
broek’ aan wethouder Baer-
veldt overhandigen. Later op 
de middag krijgen ook bur-
gemeester Weerwind en oud-
burgemeester Molendijk een 
exemplaar en wordt de ten-
toonstelling ‘25 jaar Velser-
broek’ geopend. ’s Avonds is 
er een feestelijk optreden van 
LEFF.

De Goedheiligman komt om 
12:00 uur per reddingsboot aan 
bij het Winkelcentrum. Onder-
deel van het uitgebreide Velser-
broekse Sinterklaasprogramma    
is de aanbieding van het jubi-
leumboek rond 13:00 uur door 
de Sint en zijn schrijfpiet en fo-
tograafpiet aan de wethouder. 
Daarnaast geeft het comité 25 
jaar Velserbroek aan alle kinde-
ren die deelnemen aan de spel-
letjes een leuke attentie.
Om 14:30 uur nemen burge-
meester Franc Weerwind en 
oud-burgemeester Peter Molen-
dijk in het Polderhuis ook een 
exemplaar van het boek in ont-
vangst. Daarna openen wethou-
der Baerveldt en  Ria van Es, de 

eerste bewoonster van Velser-
broek, de expositie ‘25 jaar Vel-
serbroek’.

Deze expositie is een idee van 
Door Vingerhoed van de ge-
meente Velsen. Zij  wilde al veel 
langer dat de kunst over Velser-
broek eens tentoongesteld zou 
worden voor alle bewoners. Dat 
is nu gerealiseerd. In het Polder-
huis kan vanaf 20 november het 
werk van professionele kunste-
naars bekeken worden. Daaron-
der horen ook twee schilderijen 
van Jan Makkes. 

Tegelijkertijd zijn er op 20 no-
vember ook foto’s en schilderij-
en van amateurfotografen en –
schilders uit Velserbroek te zien, 
verzameld door Cor van Egmond 
en Ada Leenheer. Na zaterdag 
zal een groot deel van deze wer-
ken worden opgehangen in de 
etalages van het winkelcentrum.

’s Avonds gaat de start van het 
feestjaar nog door: vanaf 21:00 
treedt coverband LEFF op in het 
Polderhuis. Deze Haarlems-Vel-
sense combinatie is sinds 2006 
actief met een brede mix van pu-
bliekslievelingen. Met het optre-
den van LEFF wordt de aftrap 
bezegeld en is het Velserbroek-
se jubileumjaar echt begonnen.

Jubileumboek vol verhalen en foto’s

Van lege polder tot 
volwassen woonplaats
Met ruim 140 pagina’s vol in-
terviews, foto’s en reporta-
ges over Velserbroek geeft 
het jubileumboek ‘25 jaar 
Velserbroek: van lege polder 
naar volwassen woonplaats’ 
een uitgebreid beeld van de 
Velsense nieuwbouwplaats. 
Alle hoofdrolspelers uit de 
Velserbroekse geschiedenis 
en het maatschappelijk leven 
komen aan het woord.

Het boek gaat over de geschie-
denis, het ontwerp, de bouw, de 
groei, de ontwikkelingen, de ei-
genaardigheden, de bedrijven, 
de instellingen en vooral over de 
mensen in de jongste woonkern 
van Velsen. Auteurs Bart Boele, 
Gertjan Huijbens en Jelle Vennik 
hebben tientallen betrokkenen 
geïnterviewd en veel (beeld)
materiaal verzameld, waarbij zij 
de nodige hulp hebben gekre-
gen van mensen binnen en bui-
ten Velserbroek.

Het boek is niet zozeer een ge-
schiedkundig overzicht van het 
ontstaan van de nieuwbouw-
plaats. Het geeft vooral een uit-
gebreid beeld van de mensen 
die Velserbroek hebben vorm-
gegeven, die er wonen en die 
voor leven in de brouwerij zor-
gen – in alle betekenissen van 
die uitdrukking.

Het boek is vanaf 20 novem-
ber voor 15 euro te koop via de 
website www.25jaarvelserbroek.
nl en bij uitgever Cornegge. 
Ook ligt het bij de Velserbroek-
se Bruna en Brederode Boeken 
in Santpoort-Noord in de win-
kel. Daarnaast is het comité 25 
jaar Velserbroek bij elke jubile-
umactiviteit aanwezig met een 
stand waar het boek te koop is. 
Bij deze stand krijgt men boven-
dien tien procent korting, waar-
door het boek slechts 13,50 eu-
ro kost.

Samenzang en 
Nieuwjaarsduik
De jaarlijkse kerstsamenzang, 
ook dit jaar weer georganiseerd 
door de Dorpsvereniging Vel-
serbroek, krijgt dit jaar een ex-
tra feestelijk tintje. Vanwege het 
25-jarig bestaan van Velserbroek 
pakt de organisatie uit met spe-
ciale jubileumelementen. Het is 
daarmee het eerste voorbeeld 
van een evenement dat vanwe-
ge 25 jaar Velserbroek wordt uit-
gebreid.
De organisatie wil desgevraagd 
nog niet teveel prijsgeven over 
waar dit jubileumsausje dan 
precies uit bestaat. In ieder ge-
val komen er extra muzikanten. 
De Dorpsvereniging laten we-
ten binnen een paar weken met 
meer informatie te zullen komen.
Na de kerstsamenzang is de 
volgende jubileumactiviteit een 
heuse Nieuwjaarsduik op 1 ja-
nuari 2011 in de Westbroekplas  
bij Villa Westend. Ook hierover 
later meer. Zie voor een voorlo-
pig overzicht van alle activiteiten 
het kader elders in deze special.

Zaterdag 26 februari komt de 
bekende schaker en televisie-
persoonlijkheid Hans Böhm naar 
Velserbroek. Hij geeft een simul-
taan in de showroom van auto-
bedrijf Tinholt, een van de grote-
re sponsors van het 25-jarig ju-
bileum. Die simultaan wordt ge-
organiseerd door Schaakvereni-
ging Santpoort uit Velserbroek.

Hans Böhm

Westbroekkwartier, het
nieuwste deel van Velserbroek
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Driehuis - Zaterdag 27 no-
vember om 11.00 uur wordt  de 
jaarlijkse schilderijententoon-
stelling  van Terpen Tijn  ge-
opend in Zorgcentrum Huis 
ter Hagen in Driehuis. De wet-
houder van cultuur van de ge-
meente Velsen , de heer Wes-
terman, zal de opening ver-
richten. Alle leden van de ama-
teur teken- en schilderver-
eniging exposeren meerde-
re  werken en velen ook een 
schilderij met het speciale the-
ma ‘sporen’. Tijdens de ope-
ning zal een deskundige jury 
de diverse prijzen bekend ma-
ken.De tentoonstelling blijft te 
zien tot 4 februari 2011, dage-
lijks van 9.00 tot 20.00 uur.Het 
is zeker de moeite waard om er 
een kijkje te nemen en mee te 
dingen naar de publieksprijs 
door op het mooiste schilderij 
te stemmen. 

Terpen Tijn

Velsen-Zuid - Sparta Rotter-
dam speelt op vrijdagavond 
26 november bij Telstar. De af-
trap is om 20.00 uur in het Ta-
ta Steel Stadion in Velsen-Zuid. 
Kaarten voor deze wedstrijd 
zijn tot donderdagavond 25 no-
vember 21.00 uur verkrijgbaar. 
De stadionkassa’s zijn de ge-
hele wedstrijddag gesloten. 
De kaarten zijn dus alleen via 
voorverkoop verkrijgbaar op 
werkdagen van 09.00 uur tot 
17.00 uur in het Tata Steel Sta-
dion. Op woensdag 24 novem-
ber is de administratie op veler 
verzoek tot 20.30 uur geopend. 
Op donderdag 25 november is 
de Telstar-fanshop van 19.00 
tot 21.00 uur geopend. Hier 
kunt u naast toegangskaar-
ten voor Telstar-Sparta ook uw 
sinterklaascadeautjes kopen. 
Wees er op tijd bij en steun de 
Witte Leeuwen.

Voorverkoop 
Telstar-Sparta 
Rotterdam

Vergadering 
MKB IJmond
Regio - Op 22 november is de 
algemene ledenvergadering 
met aansluitend het najaars-
congres van MKB IJmond. 
Het thema van deze avond 
is:  Ruimte om te ondernemen 
– Ondernemers geven kracht 
aan de IJmond!   In tegenstel-
ling tot eerdere berichten zal 
de Algemene Ledenvergade-
ring en najaarscongres gehou-
den worden op maandag 22 
november vanaf 18.30 uur in 
Grandcafé Kruiten te IJmuiden. 
Gastsprekers voor deze avond 
zijn wethouder EZ, de heer Ar-
jan Verkaik en citymanager 
Beverwijk, de heer Martin de 
Vries.  Uiteraard wordt deze 
avond afgesloten met een net-
werkborrel om nog even na te 
kunnen praten over de avond.

Uwezu verlaat Telstar
Velsen-Zuid - De Engelse proef-
speler Michael Uwezu heeft Tel-
star per direct verlaten. De 19-ja-
rige aanvaller raakte in de oefen-
wedstrijd tegen Katwijk gebles-
seerd aan zijn hamstring. Geble-

ken is dat hij een scheurtje heeft 
opgelopen en daardoor is hij mi-
nimaal twee weken uit de roula-
tie. Telstar heeft daarom besloten 
de testperiode van de oud-speler 
van Fulham af te breken. 

Vuile Huichelaar 2 
laat vrouwen zingen!
Velsen - Na het enorme succes 
van hun eerste meezingshow 
Vuile Huichelaar trekken Paulet-
te Willemse en Saskia van Zut-
phen (Mrs Einstein) vanaf 7 sep-
tember 2010 opnieuw langs vele 
theaters in Nederland met Vuile 
Huichelaar 2 oftewel ‘Het zal je 
kind maar wezen’! Nieuw mee-
zingrepertoire en oude erger-
nissen maken ook dit program-
ma weer een feest voor oog en 
oor, want er wordt niet alleen 
door het publiek flink gezongen, 
ook Paulette en Saskia laten ui-
teraard van zich horen.
Deze ervaringsdeskundigen ne-
men man, kind en uiteraard zich-
zelf, stevig op de (hoge) hak. En 
ook deze keer adviseren ze om 
de man lekker thuis te laten voor 
de tv of achter de computer. Lek-
ker met vrouwen onder elkaar 
zingt toch het lekkerst en er zul-
len weer stevige noten worden 
gekraakt. Dat doe je toch het 
liefst met je vriendinnen. Toch? 

‘Het zal je kind maar wezen’ is 
van 7 september 2010 tot en met 
17 juni 2011 in de Nederlandse 
theaters te zien en zal 25 novem-
ber spelen in de Stadsschouw-
burg in IJmuiden.
Paulette en Saskia werken al 
meer dan 25 jaar samen en het 
mag duidelijk zijn dat het bij hun 
niet gaat om muzikaal behang of 
een karaoke show. Cabaret, per-
sonality-show, concert; wat de 
beide dames ook aanpakken, het 
wordt muziek om naar te kijken 
en in het geval van Vuile Huiche-
laar een combinatie van alle in-
grediënten. 
Je kunt wel zeggen dat Mrs Ein-
stein het meezingconcept een 
nieuwe dimensie geeft! ‘Het zal 
je kind maar wezen’ is van 7 sep-
tember 2010 tot en met 17 juni 
2011 in de Nederlandse theaters 
te zien. 
Voor meer informatie kunt u kij-
ken op www.vuilehuichelaar.nl 
en www.ruuddegraaf.nl.

Spetterend optreden 
van het Staende Tuygh
IJmuiden - Zaterdag 6 november 
was het lang verwachte optreden 
van het Staende Tuygh in Stads-
schouwburg Velsen. 
Dit oudste shantykoor uit IJmui-
den bestaat dit jaar 15 jaar en 
vierde dit jubileum op grootse wij-
ze. Voor een goedgevulde zaal 
werden de shanty’s afwisselend 
meeslepend, swingend maar al-
tijd met volle overgave ten geho-
re gebracht voor een enthousiast 
reagerend publiek. Vanwege de-
ze speciale avond waren er twee 
gastkoren uitgenodigd, te weten 
Gospelkoor Get Together Again 
uit Driehuis en Smartlappenkoor 
Dolorosa uit Heemskerk. Het pu-
bliek vond het allemaal prach-
tig, swingende gospelsongs, ge-
volgd door authentieke smartlap-

pen waardoor deze avond een 
wel heel speciaal karakter kreeg. 
Voeg daarbij de speciale verras-
sing van de drie koren, namelijk 
het op volstrekt eigen wijze vertol-
ken van een nummer van Corne-
lis Vreeswijk, dan mag men echt 
van een heel speciale avond spre-
ken. De avond werd op een des-
kundige wijze aan elkaar gepraat 
door dirigent Jan Langelaar van 
het ‘Tuygh’. Kortom, de koren maar 
vooral het publiek kunnen op een 
zeer geslaagde avond terugkijken.
Een speciaal compliment op de-
ze avond moet nog gegeven wor-
den aan de geluidsmannen van de 
schouwburg die deze avond ga-
rant stonden voor een perfect ge-
luid. Een avond die  voor herha-
ling vatbaar is.

Sfeervol wonen bij
GroenRijk van Duijn
Santpoort-Noord – De donkere 
dagen voor Kerst zijn aangebro-
ken. Het wordt steeds vroeger 
donker, het is weer tijd om het 
binnenshuis gezellig en sfeervol 
te maken. Tuincentrum Groen-
Rijk van Duijn heeft daar veel 
leuke spullen voor in huis, voor 
elke portemonnee, voor iedere 
smaak en voor elk interieur.
Er zijn veel sfeer- en windlichtjes 
en lantaarns. Mooi zijn de sfeer-
lichten in de vorm van een zilve-
ren hart met daarin een waxine-
lichtje, die voor het raam gehan-
gen kunnen worden. Er zijn tuin-
fakkels met gekleurd licht, deze 
zijn er ook in de vorm van waxi-
nelichtjes, heel apart Helemaal 
van nu zijn de sfeerlichten met 
LED-lampen, energiebesparend 
en goed voor het milieu. Er is een 
complete collectie gezellige kus-
sens, onder andere in de vorm 
van een mooie bloem of in een 
Schotse ruit, die weer helemaal 
in is. Er is heel veel decoratiema-

teriaal zoals bijvoorbeeld prach-
tige beelden. Ook leuk en sfeer-
vol zijn de houten bankjes met 
een klep, met genoeg ruimte om 
bijvoorbeeld het speelgoed van 
de kinderen in op te bergen. Er 
is volop keuze in zijden bloemen, 
die zijn er ook in foam. Die zijn 
heel buigzaam en staan mooi in 
de vensterbank. 
Ook de takken zijn mooi. Voor nu 
leuk voor op de grond of voor het 
raam, straks leuk als kerstdeco-
ratie. Voor de creatieve geesten 
is er speciaal een hoek ingericht 
met heel veel decoratiemateri-
aal, waar zij hun fantasie op uit 
kunnen leven. En anders staan 
de medewerkers van GroenRijk 
van Duijn graag klaar voor ad-
vies. Ga gewoon eens langs, er 
is gewoon heel veel leuks om in-
spiratie op te doen. Tuincentrum 
GroenRijk van Duijn is te vin-
den aan de Biezenweg 70, te-
lefonisch bereikbaar via 023-
5376190.

Explorers actief 
in gemeente Velsen
Velsen-Zuid - De Explorers van 
scoutinggroep Wiawaha Vel-
sen, zijn een actieve groep mei-
den (van 13 tot 18 jaar). Iedere 
zaterdagochtend hebben zij een 
opkomst. Ze doen iedere week 
weer een andere activiteit, zo-
als bijvoorbeeld een reuze fami-
lieschommel bouwen, gevulde 
koeken maken bij de bakker of 
met de GPS geocachen. Het zo-
merkamp is voor hen het hoog-
tepunt van het jaar. Dit jaar wil-
len ze met z’n allen naar het bui-
tenland op kamp gaan om daar 
scouts van andere nationalitei-
ten te ontmoeten. Maar hier is 
geld voor nodig en daarom zul-
len ze de komende tijd acties 
gaan voeren. U zult hen dan ook 
de komende maanden best eens 
tegen kunnen komen tijdens één 
van de acties. De eerste grote 
actie van dit jaar wordt de jaar-
lijkse Zwarte Pieten Actie waar-
mee ze in de loop der jaren al 
een heleboel kinderen in de ge-

meente Velsen een onvergete-
lijk Sinterklaasfeest hebben be-
zorgd. Meer weten over de scou-
tinggroep (voor meiden vanaf 7 
jaar)  zie: www.wiawaha.nl.



pagina 26 18 november 2010

TVIJ trampolinespringen 
goed op teamwedstrijden
IJmuiden - Trampolinevereni-
ging TVIJ uit IJmuiden doet dit 
jaar met drie teams mee aan de 
regionale teamwedstrijden. Een 
team bestaande uit vier sprin-
gers strijdt tegen andere teams 
uit de gehele regio. 
Het team dat uitkomt in de cate-
gorie E, dat bestaat uit Mel, Mi-
lou, Jennifer en Selina, heeft al 
twee keer de eerste plaats be-
haald. Dat is een hele goede 

prestatie. De andere teams be-
staande uit;  Britney, Tara, Maai-
ke, Tessa en het tweede team 
Etienne, Gwen, Loes, Leanne en 
Wesley, uitkomende in de cate-
gorie E zijn respectievelijk vijfde 
en achtste geworden. Omdat in 
deze categorie de eerste zes ge-
plaatste teams doorgaan wordt 
de laatste wedstrijd, zaterdag 13 
november, extra spannend.
Zie ook www.tvij-trampoline.nl.

Cursisten 
slagen voor 
Scootmobiel-
cursus
IJmuiden - ‘Een beetje eng vind 
ik het wel’, zegt mevrouw Visser. 
Zij vertelt dat haar man ook een 
scootmobiel heeft. De kinde-
ren zeggen vaak: ‘Kom op moe-
der, we gaan een stukje rijden’, 
maar ze durfde niet zo goed. Nu 
is zij een van de cursisten van 
de tweede Scootmobielcursus. 
Aan het einde van de rit vertelt 
zij dat zij nu wel samen met haar 
man met de scootmobiel naar 
de volkstuin wil rijden. Mevrouw 
Duindam en meneer Schou-
ten wonen erg dicht bij elkaar 
en rijden regelmatig met elkaar 
een rit. Maar ze wilden wel kwijt 
dat ze van deze cursus een hoop 
hebben geleerd en opgestoken 
wat zij in de praktijk goed kon-
den gebruiken. Op deze twee-
de cursus werd met elkaar ken-
nisgemaakt, en over en weer ge-
sproken over elkaars ervarin-
gen met de scootmobiel. De les-
sen werden weer gegeven door 
Martin Post van Verkeersschool 
Post (bestuurslid van Veilig Ver-
keer Nederland). Op deze laatste 
cursusdag was de firma Meyra 
aanwezig om vragen te beant-
woorden op het technische vlak 
over de scootmobiel, zoals het 
onderhoud dat je zelf kan doen, 
accu’s  en de bandenspanning. 
Na afloop overhandigde Martin 
Post de certificaten aan de cur-
sisten. John Schoor, projectlei-
der Gehandicapten Beraad Vel-
sen voegt er aan toe dat hij dit 
project met veel plezier heeft 
voorbereid en begeleid. ,,Voor 
veel berijders was het echt no-
dig om ze aan te leren hoe je je 
moet gedragen in het verkeer op 
de weg, het fietspad en het trot-
toir. Zeker ben ik erg blij dat de 
cursisten die nog niet met hun 
voertuig de straat op waren ge-
weest (sommige al jaren niet) 
het nu wel durfden, en erg ver-
baasd stonden van zichzelf. Alle-
maal van harte gefeliciteerd. On-
ze dank gaat uit naar de Rabo-
bank voor de sponsoring, MRS 
(Meyra Retail & Services) en 
Verkeersschool Post voor de fij-
ne samenwerking. 

5000 tickets Dance 
Valley met korting
Velsen-Zuid - Op 6 augustus 
2011 is het zo ver. Dan strijkt 
Dance Valley Festival weer 
neer in Velsen Valley, de be-
roemde vallei van recreatiege-
bied Spaarnwoude. Dance Val-
ley Festival vindt in 2011 op-
nieuw plaats op de eerste za-
terdag van augustus. Meer dan 
50.000 bezoekers zullen die dag 
genieten van elkaar, het festival 
en weergaloze optredens van al-
leen de allerbeste DJ ’s en live 
acts ter wereld. De kaartverkoop 
van Dance Valley 2011 start op 
18 november middels een unie-
ke Early Bird actie.
Voordeel voor vrienden en vroe-
ge vogels, dat is het motto van 
de early bird actie. Vorig jaar was 
Dance Valley Festival een groot 
succes en ook dit jaar verwacht 
de organisatie weer een massa-
le opkomst van dance liefheb-
bers uit binnen- en buitenland. 
Met de vroege vogel actie wil or-
ganisator UDC vooral haar trou-
we aanhang en fans een dienst 
bewijzen. Maar ook de nieuwe 
bezoeker en de snelle beslissers 

kunnen vanzelfsprekend gebruik 
maken van de ruim 20% korting 
die UDC vlak voor de feestdagen 
in het vooruitzicht stelt. 
De speciale Dance Valley 2011 
early bird tickets kosten 50 euro 
exclusief fee en zijn uitsluitend 
online verkrijgbaar via www.
dancevalley.com. Per persoon 
zijn maximaal 2 tickets beschik-
baar. UDC voorziet grote belang-
stelling voor de early bird tickets 
en raad belangstellenden aan 
snel te reageren om te profiteren 
van het aanbod. Zodra de speci-
ale tickets zijn uitverkocht start 
de verkoop van reguliere kaar-
ten. De prijs van reguliere Dance 
Valley Festival 2011 tickets be-
draagt 
65 euro exclusief fee en zijn on-
line verkrijgbaar via www.dance-
valley.com. Offline zijn de regu-
liere tickets verkrijgbaar via de 
Primera filialen. 
Meer informatie over de specia-
le Dance Valley 2011 early bird 
actie is vanaf 18 november be-
schikbaar op www.dancevalley.
com. 

Film in Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 18 om  
20.30 uur, zondag 21 om 14.30 
uur en woensdag 24 november 
om 20.30 uur draait het Wit-
te Theater, Kanaalstraat 257 de 
film ‘Life During Wartime’.
‘Life During Wartime’ toont 
dezelfde mensen als Happi-
ness (1998), Solondz’ veelge-
prezen zwarte komedie waar-
in hij op een venijnige manier 
een disfunctionele familie on-
der de loep legt en daarbij con-
troversiële thema’s als pedo-
filie en zelfmoord aansnijdt - 
maar dan tien jaar later. De le-

venswandel van de zusjes Trish, 
Helen en Joy wordt nog steeds 
gekenmerkt door ups en vooral 
downs. Trish vertelt haar zoon 
eindelijk dat zijn vader niet 
dood is maar een veroordeelde 
pedofiel. Joy verlaat haar man 
en zoekt troost bij haar moe-
der, terwijl ze ook nog een lasti-
ge ex buiten de deur moet zien 
te houden. En Helen? Die voelt 
zich goed in haar zelf gekozen 
slachtofferrol.
In korte, vaak erg grappige en 
altijd pijnlijke scènes worstelen 
de personages met hun leven. 

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘Life during wartime’ op 

18 (20.30 uur), 21 (14.30 uur) en 24 november (20.30 uur)
 Bon is geldig voor 2 personen

Aanbieding zonnepanelen 
bij Milieumarkt IJmond
Regio - Op zaterdag 22 novem-
ber houdt Milieudienst IJmond 
een Milieumarkt. Met een aan-
tal aanbiedingen willen zij duur-
zaamheid in de eigen woning 
onder de aandacht brengen. 
Daarom kunnen inwoners van 
Velsen, Beverwijk, Heemskerk 
en Uitgeest tijdens de markt met 
subsidie een set van drie zonne-
panelen aanschaffen. De markt 
duurt van 10.00 tot 15.00 uur en 
vindt plaats bij de Milieudienst 
IJmond, Wijckermolen 2 te Be-
verwijk. Om 10.00 uur wordt de 
markt officieel geopend door de 
milieuwethouders van de vier 
IJmondgemeenten.
In voorgaande jaren werden er al 
succesvolle milieumarkten geor-
ganiseerd voor de IJmond. Zon-
ne-energie helpt mee aan een 
beter milieu: elk paneel zorgt per 
jaar voor een CO2-reductie van 
circa 300 kilogram. Maar dat is 
niet alles; zonne-energie werkt 
ook mee in de portemonnee. 

Ook dit keer is het aantal be-
schikbare panelen beperkt. Ge-
interesseerden worden opgeroe-
pen op tijd te komen.
De subsidie voor een comple-
te set zonnepanelen bedraagt  
975 euro. Inwoners kunnen zich 
tijdens de milieumarkt inschrij-
ven. Dat is de officiële start van 
de actie. Om het helemaal ge-
makkelijk te maken, verzorgt de 
installateur de financiële afwik-
keling van de subsidieaanvraag. 
Medewerkers van de gemeente 
zijn deze dag aanwezig voor vra-
gen over de subsidie. De instal-
lateurs zijn aanwezig om vragen 
te beantwoorden over de syste-
men.
De Milieumarkt duurt van 10.00 
tot 15.00 uur. De wethouders 
van milieu openen de deuren om 
10.00 uur en handelen de eerste 
inschrijving af om daarmee na-
druk te leggen op de doelstelling 
van de gemeente: ‘Samen wer-
ken aan een schoon milieu.’

Regio – Het Leger des Heils in 
Beverwijk houdt van maandag 
22 november tot en met vrij-
dag 10 december haar jaarlijk-
se kerstcollecte. Er wordt gecol-
lecteerd in Heemskerk, Bever-
wijk en IJmuiden. De opbrengst 
is bestemd voor diverse regiona-
le kerstfeestactiviteiten. Voor dit 
kerstfeest kunnen mensen zich 
te zijner tijd telefonisch opgeven. 
Ook worden er levensmiddelen-
bonnen verstrekt aan mensen 
waarmee het Leger des Heils in 

contact komt en voor wie een ex-
tra een welkome aanvulling is in 
het dagelijks levensonderhoud. 
Tevens worden er vele fruitman-
den bezorgd bij zieken of men-
sen die een bemoediging nodig 
hebben. Deze adressen kunnen 
voor 5 december bij het Leger 
des Heils, telefoon 0251-237048 
of 0251-232811 opgegeven wor-
den. Meer informatie: telefoon 
0251-201753 of korps.bever-
wijk@legerdesheils.nl. Zie ook 
www.ldh-beverwijk.nl.

Collecte Leger des Heils
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Santpoort-Noord - Biljartver-
eniging Velsen ontvangt vrijdag 
19 november voor het spelen van 
een landscompetitie-wedstrijd, 
één van de sterkste kaderteams 
van Nederland. De tegenstan-
der uit Wormerveer, genaamd 
Rappel, bestaat voornamelijk uit 
jonge ambitieuze ‘gassies’, die 
reeds landelijk een zeer bekende 
naam genieten. De deelnemers 
van het Velsenteam zijn dan ook 
goed voorbereid om de strijd aan 
te gaan. Het belooft een uiterst 
spannende wedstrijd te worden. 
Alleen al André Peereboom van 
Velsen is een Nationale groot-
heid op het groene laken, die al-
om wordt bewonderd. De wed-
strijd zal op het scherpst van de 
snede worden verspeeld, maar 
wel op een gezonde en sportieve 
wijze zoals dat behoort. Aanvang 
van de partijen is 19.30 uur in het 
clubgebouw van Velsen, Wüstel-
aan 79 in Santpoort. De toegang 
is gratis. Voor informatie: Frans 
Kunst, telefoon 0255-513315.

Biljarttopper
bij Velsen

Velsen-Zuid - Afgelopen zater-
dag waren er 13 leden aanwe-
zig om in Spaarnwoude te gaan 
klootschieten. Na loting gingen de 
klootschieters op pad met 4 teams. 
Team 3 werd eerste met Bertus, Bi-
anca en Elly met 73 schoten en 57 
meter. Team 2 werd tweede met 
Nico, Lina en Raymond met 76 
schoten en 65 meter. Team 1 werd 
derde met Sander, Dries en Dirk,  
met 77 schoten en 19 meter. Team 
4 werd vierde met Willem, Ina, 
Harm en Rob met 81 schoten en 
16 meter. Voor informatie: Harm 
Jongman, telefoon 0255-514780 of 
Dirk Sieraad 0255-515602. Zie ook 
www.svfullspeed.nl. 

Klootschiet-
journaal

Santpoort-Zuid - Vrijdagmid-
dag 19 november is het weer 
filmmiddag bij de Vereniging 
Santpoorts Belang. Er wordt de-
ze middag de film Zwartboek 
vertoond. Zwartboek is een Ne-
derlandse historische film, ge-
regisseerd door Paul Verhoeven. 
De hoofdrollen worden vertolkt 
door Carice van Houten, Thom 
Hoffman, Halina Reijn en Sebas-
tian Koch. Het verhaal gaat over 
een Joodse vrouw, die overdenkt 
hoe ze het eind van de Tweede 
Wereldoorlog overleefde in het 
verzet. De titel slaat op een zwart 
boekje, dat in de film de rol van 
zwart boek speelt. Aanvang van 
de film is 14.00 uur en de toe-
gang is geheel gratis. ’t Bredero-
de Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201, 023-5383016. Zie ook: 
www.santpoortsbelang.nl.

Zwartboek 
in ‘t Brederode 
Huys

Prachtige concerten
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrijdag 
19 november om 20.00 uur ge-
ven de pianiste Maria Proko-
fieva ( Wit-Rusland) en de cel-
liste Ketevan Roinishvili ( Ge-
orgië) een concert in ’t Mos-
terdzaadje. Op het program-
ma staan Beethoven, Clementi, 
Saint-Saëns, Crumb, Tsjaikovs-
ky en Cassadó.
Ketti zo wort de celliste ge-
noemd, is een muzikaal won-
derkind dat reeds op het gym-
nasium solo concerten speel-
de. Het is niet zó maar een trio 
dat concert geeft op zondag 
21 november om 15.00 uur in 

’t Mosterdzaadje. De drie mu-
sici maken deel uit van het veel 
grotere ‘De Bezetting Speelt’. 
Uitvoerenden zijn de pianiste 
Shuann Chai, de violiste Caro-
line Wagner en de celliste San-
ne van der Horst. Op het pro-
gramma staan Schubert (Im-
promtus piano solo), Koda-
ly (duo voor cello en viool) en 
het pianotrio van Schumann. 
’t Mosterdzaadje, kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf 
een half uur voor aanvang is de 
zaal open. Toegang vrij, een bij-
drage wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.

Strawberries heren 1 
wint van Naarden
Driehuis - Strawberries heeft 
afgelopen zondag voor de vier-
de keer op rij een competitie-
wedstrijd gewonnen. Dit keer 
was het in een thuisduel Naar-
den dat verslagen werd met 
duidelijke cijfers: 4-1. Waar 
Strawberries het in het verle-
den altijd erg lastig had tegen 
de ploeg uit het Gooi, daar viel 
het deze keer mee. De aardbei-
en begonnen fel aan de wed-
strijd en gaven Naarden wei-
nig kans aan te vallen. Aanval-
ler Jelle Groeneveld was dicht-
bij de openingstreffer, maar 
zijn schot raakte de paal. Vijf 
minuten later scoorde hij wel 
en bracht hij de thuisploeg op 
voorsprong. Nog voor rust ver-
dubbelde de ploeg van Erik van 
Hofwegen de score. De ervaren 
speler Benno Steensma verzil-
verde een strafbal. 
In de tweede helft liet de thuis-
ploeg zich iets verder inzakken, 
waardoor Naarden enkele ke-
ren bij het doel van de uitste-
kend keepende Wouter Rempt 
kwam. Voorstopper Finn van 
Leeuwen moest na een coun-
ter van Naarden aan de nood-
rem trekken en bracht een aan-
valler duidelijk ten val. De cen-
trale middenvelder van Naar-
den wist wel raad met het bui-
tenkansje en benutte de gege-
ven strafbal. Een jaar geleden 
zou Strawberries het na de te-

gentreffer moeilijk hebben ge-
kregen, maar dit was nu niet 
het geval. Naarden heeft dit 
seizoen acht nieuwe spelers en 
is nog erg zoekende naar el-
kaar. Ook Strawberries heeft 
een ander team en het niveau 
is duidelijk omhoog gegaan. In 
plaats van terugzakken gingen 
de enthousiaste spelers wer 
vol op de aanval. Halverwege 
de tweede helft kreeg Straw-
berries eindelijk een strafcor-
ner. Finn van Leeuwen maak-
te zijn fout eerder in de wed-
strijd goed en scoorde de 3-1. 
Even later scoorde Sebas Wer-
menbol, hoe kan het ook an-
ders, liggend de volgende tref-
fer. Helaas voor de aardbeien 
werden de vele kansen die nog 
volgden niet benut en bleef de 
teller staan op vier doelpunten 
voor en weer een tegen. 
Aanstaande zondag staat de 
belangrijkste wedstrijd van dit 
seizoen op programma. Een 
echte kraker, want koploper 
Westerpark komt dan op be-
zoek. De Amsterdammers heb-
ben tot nu toe alles gewonnen 
en staan vijf punten voor op 
nummer twee Strawberries. De 
titelkandidaat uit Driehuis heeft 
alle steun hard nodig en roept 
iedereen op aanstaande zon-
dag om 14.30 uur naar Sport-
park Schoonenberg te komen. 
(Finn van Leeuwen)

Mirakels! Kerstland Brederode
Prince of Illusions 
opent Mirakels
Santpoort-Zuid - Het groot-
ste kerstevenement in de regio 
gaat bijna van start. Op donder-
dag 9 december om 17.00 uur zal 
de spectaculaire opening plaats-
vinden van Mirakels! Kerstland 
Brederode. De ruïne van Brede-
rode en het prachtige terrein er 
omheen zijn dan omgetoverd tot 
een waar kerstlandschap in An-
ton Pieck stijl. De ‘Prince of Illu-
sions’, Marcel Kalisvaart, gaat het 
kerstevenement met een specta-
culaire show openen.
Marcel Kalisvaart is een ster in 
opkomst in de wereld van inter-
nationale illusionisten. Hij is de 
kersverse winnaar van de Grand 
Prix Nationaal Goochel Congres 
2010. Deze opening staat sym-
bool voor de kwaliteit die Mira-
kels! Kerstland Brederode. de 
twaalf dagen daarna zal brengen. 
Praktisch de hele dag wordt er 
hoogwaardig entertainment aan-
geboden. In totaal zullen meer 
dan twintig bekende en regio-
nale artiesten en koren het pu-
bliek vermaken. Denk daarbij aan 
Maaike Widdershoven, Donna 
Lynton, Lou Prince, Krystl Pullens 
en het opkomende talent Fabia-
na Dammers. 
Er worden meer dan vijftien 
workshops verzorgd. Spiritue-
le lezingen, onder andere met 
Wieteke van Dort en Mark Met-
selaar. Maar ook actieve en culi-
naire workshops zoals (kerst)bro-
den bakken, kruidenleer, choco-
lade maken, biologische marse-
pein maken en zelfs een work-
shop Oud Hollands tingieten. Na-
tuurlijk ontbreekt een wijnproe-
verij niet en is er een zangcursus. 
In de sfeervolle ruimtes van de 
Ruïne van Brederode is een 

beautyplein ingericht, waar on-
der andere modeshows worden 
opgevoerd en waar kappers en 
schoonheidsspecialisten ervoor 
zorgen dat het publiek op zijn 
kerstbest het evenement weer 
verlaat.
In het winterse kinderpaviljoen 
kunnen de kids elke avond om 
19.00 uur genieten van sfeervol-
le kerstverhalen die worden voor-
gelezen. De organisatie is erg 
trots dat musicalster Mieke van 
der Hulst speciaal voor Mirakels 
een interactief kinderspel aan het 
schrijven en regisseren is. 
Natuurlijk wordt het goede doel 
niet vergeten. Bezoekers en kin-
deren worden opgeroepen om 
kinderkleding en knuffels in te 
zamelen voor Dorcas.  
Op het horecapaviljoen mag 
men kwaliteit verwachten. Top-
kok Roel Gilissen zal twaalf da-
gen lang het sfeervolle horeca-
paviljoen aansturen. Veel bedrij-
ven gebruiken deze unieke lo-
catie voor een eindejaarsbijeen-
komst met hun personeel.
Inmiddels bereiden de scholen 
zich ook voor. Leerlingen maken 
een paneel van hoe er ergens op 
de wereld kerst wordt gevierd. 
Kinderen van andere scholen be-
schilderen vlaggen met acrylverf 
en plaatsen daar hun wensen bij.
Naast de al in eerdere berich-
ten genoemde ruim vijftig kerst-
shops, kerstbomenverkoop, reu-
zenrad, nostalgische draaimolen, 
levende kerststal, knuffelfarm en 
poffertjeskraam, is er nog veel 
meer te beleven voor het hele ge-
zin van 9 tot en met 20 december, 
in en rondom de Ruïne van Bre-
derode. Kijk voor actuele infor-
matie  www.mirakels.eu.

Sinterklaasloop
Santpoort-Noord - Zondag 5 
december organiseert Atletiek-
vereniging Suomi dit jaar weer 
de Sinterklaasloop. Er is een 
wedstrijdloop over 10 kilometer, 
prestatielopen over 5 en 10 kilo-
meter en een pupillenloop van 1 
kilometer op de atletiekbaan. De 
start vindt plaats om 11.00 uur 
op de atletiekbaan van sportpark 
Groeneveen in Santpoort-Noord.

Inschrijven is mogelijk in de kan-
tine vanaf 9.30 uur tot een kwar-
tier voor de start. Voorinschrij-
ven is ook mogelijk door een e-
mail te sturen naar wegwedstrij-
den@avsuomi.nl o.v.v. de te lo-
pen afstand, naam, geboorte-
datum, woonplaats, vereniging 
en KNAU-nummer. Betalen en 
startnummer afhalen op de wed-
strijddag. 
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IJmuiden - Na afloop van de 
film ‘Life During Wartime’ treedt 
de uit Duitsland afkomstige 
Donata op in het Witte Theater, 
Kanaalstraat 257. Donata woont 
momenteel in Amsterdam, 
maar groeide op in duitsland. 
Al sinds haar prille jeugd is Do-
nata met muziek bezig, wat zich 
vertaald met het repertoire dat 
voor 90% uit eigen werk be-
staat. De songs die ze schrijft 
weerspiegelen de verschillen-
de kanten van het dagelijkse 
leven met de daardij behoren-
de atmospheer. De eerste cd 
‘Silk Yarns’ is uit, maar er is in-
tussen ook hard gewerkt aan 
nieuw materiaal voor een nieu-
we cd en dat al te horen is tij-
dens de optredens. Stage Café 
begint om  16.30 uur. De toe-
gang is gratis. 

Donata tijdens 
Stage Café

Zandloper slimste 
school van N-H?
IJmuiden - Op 20 oktober 
heeft groep 8 van basisschool 
de Zandloper meegedaan aan 
het tv-programma: De Slim-
ste School van Noord-Holland. 
Hiervoor moesten de kinderen 
allemaal in het paars gekleed 
komen.
In de ochtend werden ze om 
10.45 opgehaald met de bus 
om vervolgens naar Hilversum 
te vertrekken.
Daar aangekomen werden ze 
ontvangen in studio 24 (dezelf-
de studio als waar Pop Stars 

wordt opgenomen!). Hier kre-
gen de kinderen wat lekkers te 
eten en drinken. 
De teamcaptains gingen on-
dertussen naar de visagie en 
werden prachtig opgemaakt. 
Vervolgens was het eindelijk zo 
ver. De kinderen moesten het 
opnemen tegen nog vijf ande-
re scholen. Dit ging beter dan 
de kinderen hadden verwacht! 
Wilt u weten op welke plaats 
de kinderen zijn geëindigd? 
Kijk dan zaterdag 13 november 
naar  RTV Noord-Holland.

Dansers Ter 
Horst trekken 
erop uit
IJmuiden - Afgelopen zondag 
gingen Pascal de Vries met Ne-
tanja Hillege naar Hoorn. Zij 
deden daar mee aan een regi-
onale NADB wedstrijd voor de-
butanten. Bij de ballroom dan-
sen was een behoorlijk gro-
te inschrijving. Zij kwamen bij 
de debutanten 4 toch tot in 
de kwart finale. Ton Jonkman 
en Wilma Overeem gingen de-
ze keer naar Sittard. Zij deden 
mee aan een regionale wed-
strijd van de NADB bij de cate-
gorie Senioren C1 klasse ball-
room dansen. Zij werden deze 
keer kampioen en verdienden 
weer twee punten voor promo-
tie naar de volgende (hogere) 
klasse. Nog drie punten te gaan 
en dan is promotie een feit. Het 
zou best wel eens kunnen dat 
zij op het komende Nederland-
se Kampioenschap, op 21 no-
vember, hun promotie gaan be-
halen. Veel succes!

VV IJmuiden knokt 
zich naar winst
IJmuiden - Afgelopen zaterdag 
moest IJmuiden 1 aantreden te-
gen HCSC.
HCSC stond twee punten boven 
IJmuiden. Dus was het belangrijk 
om de drie punten in IJmuiden 
te houden om van de onderste 
plek af te komen in de 3e klasse. 
IJmuiden begon voortvarend aan 
de wedstrijd en met een mooi af-
standschot wist Jeffrey de kee-
per van HCSC te passeren.
In de loop van de eerste helft wist 
HCSC gelijk te maken en werd 
de rust ingegaan met een gelij-
ke stand na een matige eerste 
helft. Na de rust wist HCSC de 
1-2 aan te tekenen. Bij de man-
nen van Bert van Duivenboden 
was dit het teken om de druk op 
de tegenstander op te voeren en 
ontstonden er kansen voor het 
doel van HCSC. In de 65ste mi-
nuut wist Danny de Vendt van-
uit een corner de bal panklaar te 
leggen op het hoofd van Hugo 
van Vuuren. Hugo wist met een 
simpele hoofdbeweging de kee-
per te passeren. IJmuiden bleef 
druk naar voren zetten wat re-
sulteerde in een prachtige splij-
tende pass in de 83ste minuut op 
Ruben Hulsbergen die met een 
droge knal de keeper van HCSC 
wist te passeren. Vlak voor tijd 
wist Danny de Vendt zich knap 
vrij te spelen voor de keeper van 
HCSC echter deze moest aan de 

noodrem trekken zodat de kee-
per met rood mocht vertrekken.
Uit de vrije trap vlak buiten het 
strafschopgebied werd niet meer 
gescoord zodat de drie punten 
terecht in IJmuiden bleven. Vol-
gende week thuis tegen BOL. 
Ook daar moet minimaal een 
punt gepakt kunnen worden.
De A-Junioren van IJmuiden be-
ginnen goed te draaien. Op het 
hoger geklasseerde Amstelveen 
werd een zwaar bevochten 3-2 
overwinning geboekt. De win-
nende treffer kwam van de voet 
van Niels Wessel en ook de 2-1 
van Tony Guijt uit een vrije trap 
was er 1 om in te lijsten. Onze B1 
wist weer een knappe overwin-
ning te boeken op eerste klas-
ser ADO 20. De eindstand was 
0-3. De B2 wist met 4-1 te  win-
nen van Onze Gezellen B2. De 
C1 wist ook afgelopen zaterdag 
weer met het grootste gemak 
EDO C2 op zij te zetten. De eind-
stand was 0-9. Voorzichtig wordt 
er al gedacht aan een kampioen-
schap. De C2 wist eindelijk hun 
goede spel om te zetten in een 
knap resultaat. Terrasvogels C1 
werd met 2-1 verslagen. Bij de 
D-pupillen kwamen alle teams 
niet verder dan een gelijk spel.
Op de F2 na die bij Alliance 22 
1-1 gelijk speelde wisten de an-
dere pupillenteams helaas geen 
goed resultaat neer te zetten. 

Zeevaartdienst in
teken van piraterij
IJmuiden - Zondag 21 november 
wordt om 15.30 uur in de Nieu-
we Kerk de jaarlijkse koopvaardij-
dienst gehouden. Deze dienst is na 
de tweede oorlog in het leven ge-
roepen om de gevallenen op zee 
te herdenken. Dit jaar zal in het 
bijzonder stil worden gestaan bij 
de piraterij. Elke dag weer wagen 
zeevarenden hun leven om onze 
welvaart veilig te stellen. Zij laten 
thuis een familie achter die niets 
anders kan doen dan in spanning 
afwachten. Dhr. H. Houtgast die 
als humanstisch raadsman betrok-
ken was bij de anti-piraterij akties 
van de Koninklijke Marine, zal in 
een herdenking hier op ingaan. 

Natuurlijk worden ook de ram-
pen met de Catharina Duyvis en 
de Larissa niet vergeten. De dienst 
zal worden geleid door koopvaar-
dijpredikant L.J. Rasser, dominee 
L.P.J. van Bruggen en oud-katho-
liek pastor H. Munch. Muzikale 
medewerking wordt verleend door 
het Zaans Interkerkelijk mannen-
koor, onder leiding van J.Q. Zwart 
en violist Martin de Deugd. Orga-
nist is Arie Rijke. Het kerkgebouw 
bevindt zich vlakbij de sluizen aan 
de Kanaalstraat 250. Voor meer in-
formatie: Ds. L.J. Rasser, telefoon 
020-6690065, leon.rasser@gmail.
com. Zie ook www.nederland-
sezeemanscentrale.nl. Hoogste punt

De Doorbraeck
IJmuiden - Vorige week don-
derdag bereikte de bouw van 
De Doorbraeck aan de Oran-
jestraat in Oud-IJmuiden zijn 
hoogste punt. Dit werd ter 
plaatste gevierd om 15.30 uur 
met ‘pannenbier’ voor de werk-
nemers van de aannemer. 
In het derde kwartaal van 2011 
wordt de oplevering van de wo-
ningen van De Doorbraeck ver-
wacht. In totaal komen hier 52 
huurappartementen, verdeeld 
over twee woonblokken. Er ko-
men 20 tweekamerwoningen, 
29 driekamerwoningen en drie 
vierkamerwoningen. De huur 
van een groot deel van de wo-

ningen ligt onder de grens voor 
huurtoeslag. Bij het project 
worden leerlingen/stagiairs in-
gezet. Het zijn leerlingen van 
het regionale opleidingsinsti-
tuut SSPB. Woningbedrijf Vel-
sen heeft als opdrachtgever 
aan Panagro gevraagd. Pana-
gro werkt hier aan mee, want 
‘de stagiaires van nu zijn de 
vaklieden van morgen’. 
Informatie over De Doorbraeck 
is te vinden op www.wbvelsen.
nl. Op de site www.oudijmui-
den.nl is informatie te vinden 
over het hele project ‘Oud-
IJmuiden, modern leven op his-
torische grond’.

DKV Jeugdwedstrijden
Velsen - DKV E2 speelde tegen 
ZKC’31 E3. Het was een gelijk-
waardige wedstrijd waarbij bei-
de ploegen zeer goed aan het 
verdedigen waren. In de aanval 
had DKV een aantal mooie kan-
sen die er helaas niet ingingen. 
De stand bleef hierdoor 0-0.
DKV E1 speelde tegen DKV-Vic-
toria. DKV begon de wedstrijd 
sterk en wist al snel te scoren. 
Er werden veel mooie kansen 
gecreëerd en ook afgemaakt, 
waardoor er met 7-2 gewonnen 
werd. Doelpuntenmakers waren 
Sverre, Thijs, Maaike en Meike.
De D1 heeft de goede lijn niet 
kunnen doortrekken tegen Tri-
az D1. Er werd met 7-15 verlo-

ren. De C2 heeft een goede wed-
strijd gespeeld. Vooral verde-
digend ging het erg goed. On-
danks doelpunten van Matthijs 
en Thijn, verloren ze met 6-2 van 
TOP.
DKV C1 speelde een verdienste-
lijke wedstrijd, maar kon het de-
ze keer tegen het fysiek sterke 
Blauw Wit niet winnen, ondanks 
doelpunten van Matthé, Joram, 
Esther, Elise en Bjarne. De oud-
ste jeugd, de A1, won na een 
wedstrijd met spannende peri-
odes toch overtuigend met 12-
9 van OKV A3. Patrick de Ruiter 
bleef koelbloedig bij de strafwor-
pen en vooral Donny Zwirs was 
op dreef en scoorde veel goals. 

IJmuiden - De politie kreeg 
vrijdagavond een melding dat 
een getuige op de Zeeweg een 
dronken automobiliste klem 
had gezet. Het rijgedrag van de 
vrouw was viel dermate op dat 
de getuige had ingegrepen en 
de sleutels uit het voertuig had 
gehaald. De vrouw, een 55-ja-
rige IJmuidense, bleek bij een 
blaastest in het politiebureau 
bijna vier keer de toegestane 
hoeveelheid alcohol gedronken 
te hebben. De IJmuidense heeft 
een rijverbod van 11 uren ge-
kregen en haar rijbewijs is inge-
vorderd. De politie maakt pro-
ces-verbaal op.

Dronken
bestuurster 
aangehouden
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Sinterklaas 
in Driehuis
Driehuis - Sint wordt zater-
dag 20 november om 13.25 uur 
met de mooie paardenkoets op-
gehaald van het station in Drie-
huis. Vandaar gaat hij, onder be-
geleiding van Soli en z’n pie-
ten, naar de Da Costalaan. Rou-
te is als volgt: Station Driehuis – 
Wolf en Dekenlaan – Van Maer-
lantlaan – Nicolaas Beetslaan – 
Schaepmanlaan-rechtsaf – P.C. 
Hooftlaan – Van den Vondellaan 
oversteken - Da Costalaan. In de 
Da Costalaan stopt de Sint voor 
een drankje en een optreden om 
vervolgens alleen verder te gaan 
naar Velserduin. In tegenstelling 
tot voorgaande jaren is er geen 
kinderactiviteit in Velserduin. Wil 
je de Pietendans leren (georga-
niseerd door Petra van Raalte 
via Angela Dance), kom dan om 
13.25 uur naar Skandika. In een 
half uur leer je de dans en mag 
je hem vervolgens om 14.00 uur 
laten zien aan Sinterklaas. De 
Sint vind het leuk als je verkleed 
komt. Stuur een mailtje naar ka-
ren@ons3huis.nl om je gratis 
hiervoor aan te melden. Wil je 
zelf een optreden voor Sinter-
klaas doen, dan kan dit ook (tus-
sen 14.00 en 14.30 uur). Laat dit 
dan graag van te voren even we-
ten op bovenstaand emailadres.
Wil je je schoentje zetten bij 
de bakker, haal dan een vouw/
kleurplaat van een schoen bij 
hem (Vincent) bij Maaike Tromp 
of bij de Troefmarkt. 

Bazaar brengt bijna 
12.000 euro op
Santpoort-Noord - De jaar-
lijkse bazaar van de Creatieve 
MaandagOchtendGroep, op 13 
november in de Dorpskerk ge-
houden, heeft ruim 11.616 eu-
ro opgebracht, inclusief de col-
lecte die daags na de bazaar in 
de kerk werd gehouden. Het 
geld gaat via de stichting Sant-
poort helpt Madras naar het 
complex Udavum Karangal 
(Helpende Handen) in Madras, 
India. De opbrengst is nage-
noeg gelijk aan die van 2009, 
toen er een extra gift van 2000 
euro werd ontvangen.
Rond half drie kwam notaris 
Dennis Wientjes naar de kerk 
voor de trekking van de loterij 
en het bekendmaken van an-
dere prijswinnaars. Onder zijn 
toezicht werd het schaap ge-
wogen: 63,5 kilo. Lotte Har-
tendorf won de prijs; zij raad-
de 63,3 kilo. De levensmidde-
lenmand kostte 89,53 euro; op 
drie centen na werd dat gera-
den door Gurie Stijnman. De 
naam van de pop was Fleur. 
Uit drie goede inzendingen 

trok Wientjes de winnaar: Co-
ba Slings. De trekking van de 
loterij was (1e tot en met 16e 
prijs): waardebon 450 euro: 
AstridMorren; quilt met kus-
sens: Dick Pletting; koffiezet-
apparaat: M. Plijter; thermos-
kan: Nel Kat; twee tuinstoelen: 
R. Noordzij; tosti-ijzer: Ray-
mond Frans; dinerbon: Hans 
Paap; spellenpakket: Marijke 
van Alten; waardebon poulier: 
Leo Slings; waardebon vishan-
del: N. Noordzij; waardebon 
snacks: mw. J. van Slooten; vier 
kaarten voor het Witte Thea-
ter: fam. Van der Pijl; waarde-
bon huidverzorging: Lukas de 
Jong; fruitmand: fam. De Heer; 
koffiezetapparaat: mw. Hoog-
strate; doos bloembollen: fam. 
Strik.
De dames van de CMOG spre-
ken hun grote waardering uit 
voor de ruim honderd vrijwil-
ligers die zich voor de bazaar 
hebben ingezet en hechten 
eraan in die dank ook uitdruk-
kelijk de sponsors uit en rond 
Santpoort te betrekken.

Sinterklaas bezoekt 
centrum Velserbroek
Velserbroek - Zaterdag 20 no-
vember van 12.00 tot 15.00 uur 
brengt de Sint met zijn pie-
ten met een reddingboot een 
bezoek aan het winkelcen-
trum van Velserbroek. De start 
is bij het Polderhuis. Drum-
band HHK verleent een muzi-
kale toets aan het bezoek van 
Sint door het winkelcentrum en 
zal tot half een aanwezig zijn. 
Aan het einde van het winkel-
centrum bij de Rabobank en 
ABN Amro staat zaterdag een 
overdekt podium, waarop Sint 
wordt ontvangen door de voor-
zitter van Werkgroep Velser-
broek en Dorpsvereniging Vel-
serbroek. 
Om 13.00 uur is er een heel bij-
zonder moment voor Velser-
broek, want Sinterklaas zal na-
mens de schrijfpiet en foto-
graafpiet het boek ‘25 jaar Vel-
serbroek’ overhandigen aan 
een afgevaardigde van het col-
lege van burgemeester en wet-

houders. Na dit officiële mo-
ment mogen de kinderen zich 
vanaf 13.15 uur uitleven want 
dan start de pietenkermis. De-
ze is tot 15.00 uur in het win-
kelcentrum. Ondertussen kun-
nen kinderen Sint tot 15.00 uur 
een handje of tekening geven. 
Werkgroep 25 jaar Velserbroek 
reikt  een feestelijke attentie 
aan de kinderen uit uit bij inle-
vering van volle spellenkaart. 
Bovendien zijn er nog leuke 
optredens. Om 13.30 uur treedt 
goochelaar Mathias Hendriks 
op. Om 14.00 uur is een optre-
den van P3 en om 14.30 uur is 
de opening van de tentoonstel-
ling ‘25 jaar Velserbroek’ in het 
Polderhuis door burgemeester   
Weerwind. Dan is om 15.00 uur 
de prijsuitreiking pepernoot ra-
den en spellenkaarten. Tenslot-
te zal om 15.15. uur Sint en zijn 
pieten een laatste foto laten 
maken en een afscheidsrondje 
door het winkelcentrum.

D-junioren SC Santpoort 
spelen in Meesterklasse
Velserbroek - De D-junioren 
van SC Santpoort komen in 
de hoogste klasse uit voor de 
jeugd tot 12 jaar. Maurits van 
Rees, Jelle van de Broek, Sjoe-
rd Haver en WK ganger Cheryl 
Looijer moesten het voor Sant-
poort gaan doen. 
Zij speelden achtereen vol-
gens tegen Sneek, SV Pomote 
uit Zoetermeer en VAS uit Am-
sterdam. \Tegen Sneek wisten 
ze met 4-0 te winnen, helaas 
gingen de andere twee partij-
en verloren. Maurits van Rees 
werd deze dag topscoorder 

met 2,5 punt uit drie partijen. 
Het gepromoveerde vierde 
team van Santpoort speelde 
tegen Chess Sociëteit Zand-
voort. Dave Looijer en Mau-
rits van Rees wisten te win-
nen en Bastiaan speelde remi-
se. Helaas was dat niet genoeg 
voor een gelijkspel. Bij de seni-
oren gaat zowel in Groep 1 als 
2 nieuwkomer Jan Burggraaf 
aan de leiding. Bij Stap 2 haal-
de Isabelle Strikker 5,5 uit 6 en 
bij Stap 3 Casper Meloen 6 uit 
8. Voor meer informatie www.
schaakclubsantpoort.nl.

Voorlichtings-
avond Goed 
Speelgoed
Regio - Welk speelgoed is leuk, 
en waarom? Gaat het om het 
speelgoed of is alleen het uit-
pakken ervan al dikke pret? 
Puilt de kast uit maar hebben 
ze niks om mee te spelen en 
zitten ze zich alsnog te verve-
len? Trudy van Gorsel (ortho-
pedagoog en onderwijskundi-
ge) en stagiaire Anouk Bosma  
van CO©ON, de praktijk voor 
ouders en kinderen te Sant-
poort Noord, houden een voor-
lichtingsavond over spelen en 
speelgoed op woensdag 24 no-
vember. Wat is goed speelgoed, 
voor welke leeftijd en waarom? 
Wil het kind niet buiten spelen, 
of alleen maar computerspelle-
tjes doen? Over dit soort vragen 
worden ervaringen gedeeld, 
krijgen de bezoekers  profes-
sionele tips en wordt  speel-
goed op een ludieke manier on-
der de loep genomen. Het be-
looft een informatieve en inspi-
rerende avond te worden zo-
dat u voor Sint, Kerst en natuur-
lijk de verjaardagen het juiste 
stuk speelgoed in huis kunt ha-
len. En daarnaast vooral nieuw 
speelplezier Toegang is gratis, 
graag even aanmelden in ver-
band met de beperkte ruimte:. 
www.cocon4u.nl

Poëtisch glaswerk van 
Dominiek Steinmeijer
Regio - Tot 4 december is bij 
het Kunstcentrum Haarlem aan 
de Gedempte Oude Gracht het 
werk te zien van de Velsense 
glas- en metaalkunstenaar Do-
miniek Steinmeijer. 
Zij haalt haar inspiratie uit de 
natuur en de vergankelijkheid 
daarvan. De glazen paddenstoe-
len op zwerfhout doen je weg-
dromen.  
,,Paddenstoelen zijn voor mij de 
bloemen van de herfst die de 
natuur nodig heeft  om verder 
te gaan”, vertelt Dominiek. ,,Je 
vindt ze op de meest wonderlijke 
plekken en soms midden in de 
zomer, groeiend op  dood hout, 
onder bomen of op een veldje.  

Zie je er een dan zijn er meer. Ik 
heb mijn hele leven al een fas-
cinatie met paddenstoelen en de 
herfst. Het zal wel de combinatie 
zijn van speuren, kijken en ook 
spanning: hij kan giftig zijn. Het 
blijft boeien.”
Naast haar werk als beeldend 
vormgever doceert Dominiek 
Steinmeijer aan het Kunsten-
centrum Velsen. Onlangs toon-
den haar cursisten heel bijzon-
dere ambtsketens in het Stad-
huis. Nu hangen die ambtske-
ten in de etalage van de Hema 
in IJmuiden.
Voor meer informatie: telefoon 
0255 540025, 06-28869909. Zie 
ook www.dominieksteinmeijer.nl.
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Congres Visie op Velsen 2025
Trends en feiten, dromen en nacht-
merries over de Visie op Velsen 2025 
– ze zijn in de afgelopen maanden 
verzameld en nu, samen met de be-
langrijkste strategische vragen, ge-
bundeld in een nota ‘Een kruispunt 
van wegen’. Woensdag 10 november 
was de presentatie in het Felison Ter-
minal in IJmuiden.

Ruim honderd vertegenwoordigers van 
bedrijfsleven, instellingen, wijkplatforms 
en gemeentelijke adviesraden hadden 
woensdag 10 november gehoor gegeven 
aan de oproep van het college van Velsen 
om verder te praten over de Visie op Vel-
sen 2025. Zij allen zijn sinds begin sep-
tember betrokken bij de visie en hebben 
hun wensen en ideeën, dromen en nacht-
merries over Velsen in 2025 kenbaar ge-

maakt. Deze informatie is gelegd naast de 
grootste landelijke trends en een reeks 
feiten over Velsen, die zijn verzameld uit 
het bevolkingsregister, het Centraal Bu-
reau van de Statistiek en andere rappor-
tages. Dit alles tezamen leidde tot de no-
ta ‘Een kruispunt van wegen, eerste con-
cept afronding analysefase’, die op 10 no-
vember werd gepresenteerd. 

Burgemeester Franc Weerwind sprak de 
aanwezigen toe. Hij bedankte hen al-
len voor hun inbreng en schetste wat er 
na deze avond gaat gebeuren: het colle-
ge buigt zich op 23 november inhoude-
lijk over de trends en strategische vragen. 
Dan bepaalt het college welke daarvan 
aan de gemeenteraad ter besluitvorming 
worden voorgelegd. Dit gebeurt op 2 en 
16 december 2010. 

Burgerpanel bijna volledig
Al 1.500 burgers hebben gereageerd 
op de oproep van de gemeente om 
zich aan te melden voor het Digitale 
Burgerpanel. Voor een goede verte-
genwoordiging worden mensen tus-
sen de 18 en 35 en vrouwen nadruk-
kelijk gevraagd om mee te doen. De-
ze week gaat een tweede oproep de 
deur uit. 

In oktober riep de gemeente Velsen haar 
inwoners op om zich aan te melden voor 
het Digitale Burgerpanel. Ongeveer 1.500 
burgers hebben daarop gereageerd. Bij 
400 deelnemers is het al mogelijk om be-
trouwbare uitspraken te doen voor de he-
le gemeente. Maar de gemeente wil ook 
vragen kunnen voorleggen aan delen van 
of groepen in Velsen. Hiervoor is nodig 
dat het digitaal burgerpanel nog verder 
groeit en dat de deelname wat beter ver-
spreid is. Het streven is 2.100 deelnemers. 
Dan geeft de beantwoording van vragen 
aan het gehele panel een nog betere af-
spiegeling van de mening van de inwo-
ners van Velsen. 

Tweede mailing
Deze week volgt er een tweede mailing 
aan adressen die nog niet eerder een 
brief hebben ontvangen. Vooral mensen 
in de leeftijd van 18 tot 35 jaar en vrou-
wen worden uitgenodigd om zich aan te 
melden, maar ook andere personen zijn 
van harte welkom om aan het burgerpa-
nel deel te nemen.

Wat doet een Burgerpanel?
Een Burgerpanel helpt de gemeente om 
in een vroeg stadium meningen te pei-
len en kennis te vergaren. Deze inzichten 
zijn van groot belang om problemen ge-
richter aan te pakken, beleid beter vorm 
te geven of de dienstverlening te verbe-
teren. Leden van het digitale burgerpa-
nel ontvangen gemiddeld 4 tot 6  keer per 
jaar via e-mail het verzoek een vragen-
lijst in te vullen; ook de beantwoording 
gaat elektronisch. Naar verwachting wor-
den de eerste reeks vragen voor het ein-
de van dit jaar aan het Digitale Burgerpa-
nel voorgelegd.

Wijkplatform bijt het spits af
Speerpunten Velsen-Noord
Wijkwethouder Robert te Beest heeft 
woensdag 3 november jl. de eerste 
speerpuntenlijst voor 2011 ontvangen 
uit handen van het wijkplatform Vel-
sen-Noord. Het is het eerste wijkplat-
form in Velsen dat zo’n speerpunten-
lijst heeft gemaakt. 

In de speerpuntenlijst staat wat bewo-
ners van een wijk belangrijk vinden en 
de gemeente vindt het op haar beurt 
weer belangrijk om dat te weten. De lijst 
is een concrete invulling van wijkgerich-
te dienstverlening – een werkwijze die de 
gemeente begin 2010 heeft geïntrodu-
ceerd en die moet helpen de leefomge-
ving in de wijken schoon, heel, veilig en 
sociaal te maken. 

In de lijst vraagt het wijkplatform Velsen-
Noord aandacht voor een aantal onder-
werpen die te maken hebben met de leef-
baarheid in de wijk. De realisatie van de 
Brede School en de uitkoop en verplaat-
sing van bedrijven aan de Wijkermeerweg 

vindt het platform erg belangrijk. Zeker 
dit laatste punt is van invloed op de leef-
baarheid in de buurt. Verder brengen zij 
de wens tot herstructurering van het ge-
bied Gildebuurt onder de aandacht, even-
als de beperking van wateroverlast in de 
wijk. Het wijkplatform pleit voor realisa-
tie van een veilige route langzaam verkeer 
en verlichting van de parkeerdruk in het 
centrum. En tot slot spreekt het platform 
de wens uit voor behoud van de Vletter-
liedenstraat. 

Deze lijst heeft het platform samenge-
steld na raadpleging van diverse perso-
nen in de wijk. Nu de lijst is ingediend, 
heeft het wijkplatform voldaan aan de 
voorwaarde om voor 2011 in aanmerking 
te komen voor gemeentelijke subsidie. 
Afgesproken werd dat de gemeente de 
speerpunten van het wijkplatform zal be-
trekken bij haar afwegingen en besluit-
vorming voor het komende jaar. 
(Foto Stratingplantsoen: gemeente Vel-
sen)

De burgemeester spreekt de aanwezigen toe. (Foto Reinder Weidijk)

Investering om te besparen
In zeven gemeentelijke gebouwen wil 
het college van burgemeester en wet-
houders aan de slag met energiebe-
sparing. Dat is goed voor het milieu 
en de portemonnee.

Het college van burgemeester en wet-
houders heeft in haar vergadering van 16 
november 2010 besloten om te investeren 
in energiebesparing in zeven gemeen-
telijke gebouwen. Het zijn het gemeen-
tehuis, de gymzalen De Springplank, De 
Weid, de Kennemer- en Waterloozaal en 
de wijkposten in Santpoort-Noord en in 
Zee- en Duinwijk. De maatregelen moe-
ten het water-, elektriciteits- en gasver-
bruik terugdringen. De investeringskos-
ten, die ca. 275.000 euro zijn, moeten in 
3½ jaar zijn terugverdiend.  

De gebouwen zijn onderzocht op hun 
energieverbruik van een aantal jaren, er 
zijn metingen gedaan en interviews ge-
houden met gebruikers en beheerders. 

Aangevuld met achtergrondinforma-
tie over energiebesparing is een aantal 
maatregelen per gebouw opgesteld. De 
lange lijst van ruim honderd besparings-
acties vermeldt onder andere dat kieren 
worden dichtgemaakt, verlichting uitgaat 
waar dat kan, radiatoren thermostaatkra-
nen krijgen, waterleidingen worden ge-
isoleerd en douches worden voorzien van 
drukknoppen. 

Energiebesparing past in het duurzaam-
heidsstreven van de gemeente Velsen, 
draagt bij aan een beter leefmilieu en leidt 
tot lagere kosten. Bovendien geeft Velsen 
daarmee het goede voorbeeld aan ande-
re bedrijven en aan burgers om te bespa-
ren op hun energie. En tot slot heeft de 
gemeente wettelijke verplichtingen op dit 
vlak, die zijn vastgelegd in de Wet milieu-
beheer, in het klimaatakkoord 2007-2011 
van rijk en gemeenten en in het Velsense 
coalitieakkoord.
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Milieumarkt bij Milieudienst  
De Milieudienst IJmond houdt zaterdag 
20 november een milieumarkt. Er is in-
formatie te krijgen over zonnepanelen en 
ze kunnen zelfs ter plekke worden aan-
geschaft. 
Medewerkers van de Milieudienst IJmond 

geven informatie over subsidie en de in-
stallateur kan de financiële afwikkeling 
daarvan regelen. De markt duurt van 
10.00 tot 15.00 uur. Milieudienst IJmond 
is te vinden aan Wijckermolen 2 in Bever-
wijk.

Aanleg 150 KVolt verbinding 
tussen Velsen en Beverwijk
Elektriciteitstransporteur TenneT gaat een 
nieuwe 150.000 Volt (150KV) verbinding 
aanleggen tussen de bestaande hoog-
spanningsstations Velsen en Beverwijk. 
Woensdagavond 1 december 2010 van 
19.00 – 21.00 uur vindt in Dienstencen-
trum De Mel in Velsen-Noord een infor-
matieavond  plaats voor belanghebben-
den en geïnteresseerden. 

De kabels komen te liggen onder be-
staande wegen, die hiervoor tijdelijk 
opengebroken zullen worden. Vanaf de 
Hofweg kruist de nieuwe verbinding de 
Pontweg en loopt dan via het Strating-
plantsoen, de Watervlietstraat, de Geel-
vinckstraat, de Melklaan en Wijkeroog-

straat richting de A22. De werkzaamhe-
den worden van januari tot juni 2011 in 
verschillende fasen uitgevoerd, om de 
overlast zoveel mogelijk te beperken. 
Om de bereikbaarheid voor omwonenden 
en winkels zo goed mogelijk te houden, 
wordt er gewerkt met omleidingroutes. 
Voetverkeer blijft gedurende de werk-
zaamheden mogelijk, de trottoirs blijven 
gewoon open. Verder worden twee bus-
haltes aan het Stratingplantsoen tijdelijk 
verplaatst. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
het servicecentrum van TenneT, via www.
tennet.org/projecten.

Schooldamtoernooi 2010
Wethouder Annette Baerveldt over-
handigde woensdag 10 november 
2010 de eerste prijs overhandigd aan 
het winnende team van het School-
damtoernooi 2010. De Brederode 
Daltonschool 1 streek met de eer. 

Nog nooit was het zo druk in de Bur-
gerzaal van het Stadhuis. Maar liefst 51 
teams, verdeeld over 16 basisscholen uit 
de gemeente Velsen, hadden zich inge-
schreven voor het jaarlijkse schooldam-
toernooi 2010.

Onder het toeziend oog van de Russische 
oud wereldkampioen dammen Vjatsjes-
lav Sjtsjogolijev toverden de kinderen ve-
le bijzondere combinaties op de borden, 
waarbij zelfs de wereldkampioen van 
1960 en 1964 met verbazing de partijen 
probeerde te analyseren!

De eindstand van het schooldamtoernooi 
2010: 
1. Brederode Daltonschool 1
2. Het Anker 1 
3. Molenweid 1

Het winnende team van de Brederode Daltonschool (Rik Stokvis, Daan Stokvis, Tho-
mas Eisses en Jelte Bottema) samen met wethouder Baerveldt. (Foto: Reinder Weidijk)

Monumentenrapport in de maak
De komende weken maakt Anita van 
Breugel, Adviesbureau Cultuurhis-
torie, een beschrijving van een aan-
tal monumentale panden in het dorp 
Oud-Velsen. 

De meeste cultuurhistorische objecten in 
de gemeente Velsen – gebouwen, bouw-
werken en landschapsstructuren – zijn 
geïnventariseerd en beschreven in mo-
numentenrapporten. Voor Velsen-Zuid is 
dat nog niet gebeurd. Dankzij een subsi-
die van de Provincie Noord-Holland heeft 
de afdeling monumentenzorg van de ge-
meente Velsen daar nu de mogelijkheid 
voor gekregen. De meeste beschrijvingen 
van de objecten in Velsen-Zuid zijn al ge-
maakt, alleen van Oud-Velsen ontbraken 
er nog enkele.

De verwachting is dat het rapport de eer-
ste helft van 2011 beschikbaar zal zijn. 

Dan zijn alle cultuurhistorische objecten 
en landschapsstructuren binnen de ge-
meente Velsen geïnventariseerd en be-
schreven. Hoe het rapport wereldkundig 
wordt gemaakt, wordt tegen die tijd be-
sloten. (Foto: Anita van Breugel, gemeen-
te Velsen)

De intocht van Sinterklaas (Foto: Ko van Leeuwen)

Aanvraag bouwvergunning 
Binnenhaven ingetrokken
Voor het terrein op de Binnenhaven 
is op dit moment geen investeerder 
te vinden. Zorgbalans en Synchroon 
trekken hun aanvraag voor een bouw-
vergunning terug. 

De Raad van Bestuur van Zorgbalans 
heeft het college van burgemeester en 
wethouders  geïnformeerd over de actu-
ele stand van zaken rondom de ontwik-
keling van wonen, welzijn en zorgvoor-
zieningen op het Binnenhaventerrein in 
IJmuiden. Hierbij werd duidelijk dat het 
niet gelukt is een investeerder voor dit 
project te vinden.
Vervolgens ging een alternatief plan zo-
veel afwijken van het oorspronkelijke 
bouwplan dat Zorgbalans en Synchroon, 
mede-eigenaar van de grond en ontwik-
kelaar van de koopwoningen in het pro-
ject, na overleg met de gemeente hebben 

besloten de aanvraag voor de bouwver-
gunning voor een drietal bouwblokken in 
dit project definitief in te trekken.
 
In een deel van deze woonblokken zou-
den verschillende zorg- en welzijnsin-
stellingen worden ondergebracht en een 
multifunctionele accommodatie. De hier-
bij betrokken organisaties zijn over deze 
ontwikkelingen geïnformeerd. Overigens 
heeft Zorgbalans de bereidheid uitge-
sproken om alsnog een zorgvoorziening 
voor ouderen op het Binnenhaventerrein 
te realiseren. 

Een andere consequentie van het intrek-
ken van de bouwvergunning is dat de be-
oogde parkeervoorziening voor de wijk 
niet op korte termijn zal worden gereali-
seerd. Ook hiervoor zullen Zorgbalans en 
Synchroon een oplossing zoeken.
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11 Benoeming van een plaatsvervangend lid van de 
Commissie Onderzoek Geloofsbrieven (voorgedragen 
de heer C. Ockeloen)

 Sluiting

Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan 
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 verga-
dering naar de raadsleden doorgestuurd.

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

Op de website en bij de receptie evenals de bibliotheek 
van IJmuiden en Velserbroek, 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 vergaderingen van 21 oktober en 
4 november 2010 een besluit genomen over de volgende 
onderwerpen:

- Verbonden partijen
- Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 

Kennemerland
- Begroting 2011 Centraal Nautisch Beheer 

Noordzeekanaalgebied
- Begroting 2011 Gemeenschappelijke regeling 

‘de Meergroep’
- Herziening Burgerinitiatief Velsen
- Begroting 2011 gemeente Velsen

RAADSPLEIN 25 NOVEMBER 2010

Donderdag 25 november 2010 vanaf 19.30 uur vergadert 
de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Raadsvergadering - aanvang 19.30 uur

Raadzaal

Punt Onderwerp    
1 Opening         
2 Vaststellen:
 - Notulen en besluitenlijst raadsvergadering 
   21 oktober en 4 november 2010
3 Afhandelen:
 - Lijst van aan de raad gerichte brieven
 Debat, gevolgd door besluitvorming
4 Begroting 2011, 2e bestuursrapportage en 
 financiële analyses Veiligheidsregio Kennemerland
5 2e Tussenrapportage 2010

 PAUZE (van 21.00 – 21.30 uur)
                        
 Debat, gevolgd door besluitvorming 
6 Evaluatie Kadernota Parkeerbeleidsplan
 Besluitvorming
7 Bestemmingsplan Gymzaal Santpoort-Zuid
8 Bed & Breakfastbeleid
9 ISV 3
10 Benoeming van de heer M.M. Hillebrink als lid van 

de Rekenkamercommissie Velsen

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid

Adres

Stadhuis Velsen

Dudokplein 1

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

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

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

Klant Contact Centrum/Receptie

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

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

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

van ter visie gelegde stukken.

Belastingen/Invordering

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

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond 

van 18.00 - 20.00 uur is het bouwloket geopend.

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

lopende aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 

Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: Voor inhoudelijke vragen over het 

bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan 

gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken met één 

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

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, bouw-

vergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet u een 

afspraak maken met één van de vakspecialisten.

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.

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

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

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

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 

bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars 

onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor 

een oplossing gemaakt kunnen worden.

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

Telefoon (0255) 54 85 20

E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

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

09.00 tot 14.00 uur)

E-mail ondernemersloket@velsen.nl

Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor 

(algemene) informatie over wetgeving, beleid en procedures. 

Meldingen Openbare Ruimte

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

bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)

E-mail meldpuntbor@velsen.nl.

Dit meldpunt is voor het doorgeven van gebreken aan:

bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, 

straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens 

t/m het hoofdriool).

ReinUnie

Telefoon (0255) 56 61 66 

Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken, 

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

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 

bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

 

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een uit-

kering voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het 

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

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

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

Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop 

uw burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 

identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: dage-

lijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Het loket is er voor:

-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp 

bij het huishouden)

-  Informatie over schuldhulpverlening

-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en 

urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 

Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 

Kennemerland.

Telefoon (0255) 53 23 24

E-mail adm.brandweer@velsen.nl

E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)
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De besluitenlijsten zijn in te zien op de website 
www.velsen.nl

INSPRAAK VOORONTWERP-
BESTEMMINGSPLAN ‘WIJK AAN 
ZEEËRWEG - MOTORHUIS’ EN 
KENNISGEVING ARTIKEL 1.3.1 BRO 

Besluit ruimtelijke ordening (artikel 1.3.1 Bro) 
Burgemeester en Wethouders maken overeenkomstig 
artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij 
voornemens zijn een nieuw bestemmingsplan op te 
stellen voor de locatie Wijk aan Zeeërweg - Motorhuis. 
Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld 
dat geen gelegenheid wordt geboden om zienswijzen 
omtrent dit voornemen naar voren te brengen en er 
wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid 
gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Op 
het voorontwerpbestemmingsplan is wel inspraak 
mogelijk. 

Het plan
Het bestemmingsplan ‘Wijk aan Zeeërweg - Motorhuis’ 
(idn: NL.IMRO.0453.BP0704WIJKAANZEEE1-V001) 
heeft betrekking op twee terreinen aan weerszijden 
van de Wijk aan Zeeërweg ter hoogte van de gesloopte 
panden van garagebedrijf het Motorhuis. Het plan-
gebied wordt aan de westzijde grofweg begrensd door 
de Warmenhovenstraat, aan de oostzijde door de 
Houtmanstraat, die overgaat in de Van Linschoten-
straat aan de noordkant van de Wijk aan Zeeërweg. 
Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door 
het bedrijfspand aan de Van Linschotenstraat nr. 14.
In het plangebied zullen zorgwoningen en reguliere 
woningen in de vorm van appartementen worden 
gerealiseerd. 

Wilt u het plan inzien?
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 
19 november 2010 gedurende zes weken voor eenieder 
ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 
te IJmuiden. De receptie is op maandag tot en met 
vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur en op donder-
dagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Eveneens is een 
exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan in te 
zien bij de centrale bibliotheek te IJmuiden gedurende 
de gebruikelijke openingstijden. Het bestemmingsplan 
is tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Wilt u inspreken?
Inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan 
kunnen door eenieder schriftelijk worden ingediend 
gedurende bovengenoemde termijn. De reacties kunt 
u richten aan het college van Burgemeester en Wet-
houders van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, 
o.v.v. ‘inspraakreactie bestemmingsplan Wijk aan 
Zeeërweg - Motorhuis’.

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten:

- op vrijdagen van 08.00 tot 13.00 uur een parkeerverbod 
in te stellen op de Doelmanstraat te Velsen-Noord, 
ter hoogte van ‘De Triangel’, door middel van het 
plaatsen van bord E04, onderbord “parkeren verboden 
op vr 8 - 13 h” en onderbord OB504 zoals bedoeld in 
bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeers-
tekens 1990.  

Mogelijkheid van beroep
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 kunt u inzien bij de receptie-
balie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

BESLUITEN

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

BOUWVERGUNNING

B2-7-2010  Genieweg 26 te Velsen-Zuid; het lega-
liseren van de uitbreiding op de 1e 
verdieping

BP-123-2010  Kennemerboulevard 354 te IJmuiden; 
het plaatsen van een dakterras met over-
kapping

BP-150-2010  Overbildtweg 30 te Santpoort-Noord; 
het oprichten van een berging

BP-156-2010  Spaarndammerweg 3A te Velsen-Zuid; 
het veranderen van een agrarisch bedrijf 
tot paardenpension

BP-190-2010  Kanaalstraat 79 te IJmuiden; het aan-
brengen van een nooddeur in bestaande 
pui

BP-200-2010  Dreefplantsoen 14 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BP-202-2010  Velserduinweg 48 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van een woning

 
AANLEGVERGUNNING

AL-3-2010  Kromhoutstraat ong. te IJmuiden; het 
uitvoeren van werkzaamheden boven 
een olietransportleiding

OMGEVINGSVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de 
volgende omgevingsvergunning verleend. De datum 
van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld.
i10.006472  J.P. Coenstraat ong. te IJmuiden; het 

kappen van 2 populieren nabij een 
speelplek aan de J.P. Coenstraat te 
IJmuiden (9/11/2010).

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

BESLUITEN MET TOEPASSING 
AFDELING 3.4. ALGEMENE WET 
BESTUURSRECHT

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

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

BOUWVERGUNNING MET ONTHEFFING 
(3.22/3.23 Wro)

BP-54-2010  Hofgeesterweg 14 te Velserbroek; het 
plaatsen van een zeecontainer (tijdelijk)

BP-140-2010  Vlietweg 16 te Santpoort-Noord; het 
vergroten van een restaurant en het 
veranderen van een gevel en de terrein 
signage

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 4 tot en met 
11 november 2010 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvangen. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
i10.007237  IJmuiderstraatweg 96 en 97 te IJmuiden; 

sloop asbesthoudende materialen 
(05/11/2010)

i10.007235  Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; 
aanbouw A hal Centrale Werkplaats 
(05/11/2010)

i10.007276  De Savornin Lohmanlaan 17 te Velsen-
Zuid; oprichten kelder, uitbouw, 2 dak-
kapellen (08/11/2010)

i10.007267  Valeriuslaan 2 te Driehuis; kappen van 
een boom (08/11/2010)

i10.007246  Bestevaerstraat 17-21 + 20, 
Casembrootstraat 47-59, 54, 56, 56a, 
R. Claeszenstraat 3-31, 6, 10-20, 16a, 
J.P. Coenstraat 9-39, Evertsenstraat 15-23 
en 25-39, Fr. Naereboutstraat 52 t/m 64, 
Le Mairestraat 5 t/m 13, 6, 8, 10, 14 t/m 
22, Mercatorstraat 1, 3, 5, 9, 11, 13 en 2 
t/m 12, Planciusstraat 29-79 en 28-62, 
Roggeveenstraat 4-20, De Weertstraat 
1-27 en 2-38 te IJmuiden; sloop asbest-
houdende materialen in 183 woningen 
(08/11/2010)

i10.007244  Beekvlietstraat 10 te Santpoort-Noord; 
vervangen dakkapel op voordakvlak 
(08/11/2010)

i10.007241  Casembrootstraat 40 te IJmuiden; 
realiseren van drie appartementen 
(08/11/2010)

i10.007331  Grote Beerstraat 13 te IJmuiden; wijzigen 
venster (09/11/2010)

i10.007330  Maasstraat 15 te IJmuiden; kappen 
2 dennenbomen (09/11/2010)

i10.007328  Planetenweg 1 te IJmuiden; plaatsen van 
2 abri's nabij Moskee Planetenweg 
(09/11/2010)

i10.007327  Willem de Zwijgerlaan 34 te Santpoort-
Zuid; inpandige verbouwing woning 
(09/11/2010)

i10.007389  Zeilpad 4 te Velserbroek; kappen van 
bomen en plaatsen schutting 
(11/11/2010)

i10.007385  Spanjaardsberglaan 1 te Santpoort-Noord; 
slopen asbesthoudende materialen 
(11/11/2010)

i10.007383  Aagtevonklaan 14 te Driehuis; verbouw 
woning (11/11/2010)
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WELSTANDSVERGADERINGEN

Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd 
aan de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare 
welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 25 
november 2010.
i10.006576  Rijksweg ong. te Velserbroek; nieuw-

bouw woning 
i10.007021  Tuindersstraat 114 te IJmuiden; plaatsen 

dakkapel voorzijde woning 

i10.007145  Van den Vondellaan 20 te Driehuis; 
plaatsen dakramen op woning 

i10.006937  Kruidbergerweg 56 te Santpoort-Noord; 
bouw nieuwe schuur en kappen van 1 
blauwspar

i10.006764  Loggerstraat 37 te IJmuiden; uitbreiding 
bedrijfsgebouw

i10.006910  Trawlerkade 98 te IJmuiden; wijzigen van 
een bedrijfsgebouw

i10.007163  Keetberglaan 5 te IJmuiden; plaatsen 
dakkapel op woning 

i10.007276  De Savornin Lohmanlaan 17 te Velsen-
Zuid; oprichten kelder, uitbouw, 2 dak-
kapellen

i10.007328  Planetenweg 1 te IJmuiden; plaatsen van 
2 abri's nabij Moskee Planetenweg 

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

WILD
& WIJN in
Wijk aan Zee
Daar is de herfst! De 
meest culinaire tijd 
van het jaar. De oogst 
is binnen, het jacht-
seizoen geopend,
de nieuwe wijnen
gebotteld. Terwijl
regen en wind de
ramen teisteren,
bereidt men zich voor 
op Wild & Wijn.
Op 26, 27 en 28
november een
culinair weekend
zonder weerga!
Bij: 1618
De Horse Club
Klein Zwitserland
De Liefhebbers
Eetcafé Rijckaertsz
Duinpaviljoen Schoos
Hotel Sonnevanck
Het Strandhuis
De Sunseabar
Het Zomerhuis
uitinwijkaanzee.hyves.
nl; R.S.V.P!

Swier op Plein 1945

IJmuiden - Vanaf mei dit jaar 
is Swier verhuisd naar de nieu-
we lokatie: Plein 1945 nr. 51. Dit 
heeft goed uitgepakt, vooral het 
voor de deur kunnen parkeren 
blijkt ideaal. Naast de bekende 
schoen- en sleutelservice, is de 
service in sloten aanzienlijk uit-
gebreid. Ook worden de cilin-
ders in alle maten en eventueel 
in sluitsysteem (met certificaat) 
op maat in elkaar gezet en ge-
plaatst, want Swier heeft ook een 
eigen buitendienst. Een dichtge-
slagen deur en de sleutel is nog 
binnen, een afgebroken sleutel 
of een valse sleutel in omloop: 

Swier lost het op. Ook voor in-
braakpreventie. Doordat Swier is 
uitgebreid en een eigen buiten-
dienst heeft kon het lid worden 
van de Nederlandse Sleutel en 
Sloten Gilde NSSG. Daarnaast 
is er ook een speciale kluizen-
hoek ingericht met diverse soor-
ten (inbouw)kluizen. Sleutelkui-
zen, geldkisten, diverse hangslo-
ten, anti-inbraakstrips: er is van 
alles verkrijgbar. Het luxe beslag 
van Wallebroek is voor de ech-
te liefhebber die van zijn of haar 
huis een paleisje wil maken.
De sportprijzen nemen ook een 
prominente plaats, bekers, vaan-
tjes en medailles zijn op voor-
raad verkrijgbaar. De naambor-
den zijn ook letterlijk in alle soor-
ten en maten verkrijgbaar, ook 
worden logo’s gegraveerd of be-
plakt. Ter ere van de opening was 
er een prijsvraag, de winnaars 
zijn inmiddels bekend. Mevrouw 
Verbeeck uit IJmuiden won het 
reisje naar New Castle, Erik Ri-
ga uit Oost Grafdijk mag uit eten 
bij het Santpoortse restaurant 
De Meijerij. De derde prijs, een 
taart van buurman Basmeijer, is 
gewonnen door de heer T. Hen-
driks uit IJmuiden. Voor meer in-
formatie: www.swier.nl. Swier is 
telefonisch bereikbaar via 0255-
513651. 

Ook 25ste Kunstlijn 
Velsen weet te verrassen
IJmuiden – Afgelopen week-
einde was er de 25ste Kunstlijn 
Haarlem. Ooit in Haarlem be-
gonnen, de jaren daarna breidde 
het zich als een olievlek uit naar 
de buurgemeenten. Ook in Vel-
sen hadden veel kunstenaars de 
deur van hun atelier opengezet 
voor bezoekers.
‘Hoe sexy is IJmuiden?’ Die 
vraag had Joop Stoop van RC de 
Ruimte aan collega-kunstenaars 
voorgelegd. Dat leverde verras-
sende werken op. Stadsfotograaf 
Selma Schepel transformeerde 
de vuurtoren tot een mannelijk 
geslachtsdeel. Cees Krijnen zette 
er zes op een rij, van groot naar 
klein. Via fotoshop werden die 
op het strand geplaatst en liet hij 
zijn moeder er over bokspringen. 

In het Raadhuis voor de Kunst 
in Velsen-Zuid waren ter ere van 
het zilveren jubileum alle kun-
stenaars aanwezig. Nettie Veen 
had lang mensen en dieren ge-
schilderd en heeft zich nu op de 
plantengroei gestort. Dit leverde 
mooie composities op. ,,Ze ont-
stonden spelenderwijs. Ik schil-
der veel in lagen, net zo lang 
tot het me bevalt’’, zegt de kun-
stenares. Afke Spaargaren staat 
in haar atelier voor haar laat-
ste werk. Een vaas en het mo-
tief van een lap stof waren haar 
leidraad, ze gaf er zelf kleur aan. 

Het is een fleurig geheel gewor-
den. ,,Ik ben er heel tevreden 
over en dat zeg ik niet gauw’’, al-
dus Afke. Kees Kalkman is kort 
en bondig over zijn werk: ,,Ik doe 
graag waar ik zin in heb en het 
is goed zoals het is. Ik maak din-
gen.’’ In Frankrijk schilderde hij 
de kust en met potlood maakte 
hij sprookjesachtige tekeningen: 
,,Leuk om met zo’n dun puntje 
het hele vlak te vullen.’’
Even verderop, in de Engelmun-
duskerk, exposeert de Haarlem-
se Elisa Pesapane. Hier han-
gen onder meer vrolijke, kleur-
rijke portretten van mensen, die 
een rol in haar leven spelen. Ze 
blazen een kus van het doek af. 
Ze had er twintig, voor deze ex-
positie maakte ze er twaalf bij. 
,,Het moeten er in totaal 90 wor-
den, het is een meerjarenplan. 
Je moet jezelf een doel stellen’’, 
zegt Elisa hier over. In het gas-
tenboek niets dan lovende reac-
ties: ‘Ik word er blij van’, laat ie-
mand weten. Een ander: ‘Origi-
neel om oude thema’s en tech-
nieken zo verrassend eigentijds 
te maken’. Daaronder staat te 
lezen: ‘De spot drijven met de-
ze wereld moet.’ Elisa is het daar 
mee eens: ,,Mensen willen vaak 
voldoen aan een totaalplaatje, 
maar iedereen is anders. Geef 
om elkaar en leer van die ver-
schillen.’’ (Carla Zwart)

Verlenging aanmelding 
Rabobank Seniorenprijs
Velsen - Wie met pensioen is 
en een studie wil volgen, of aan 
een bijzonder project werkt, 
komt  wellicht in aanmerking 
voor de Seniorenprijs van Ra-
bobank Velsen en Omstreken. 

Het coöperatieve karakter van 
de Rabobank houdt in, dat re-
laties en daarmee de lokale 
omgeving de mogelijkheid ge-
boden wordt om doelen te re-
aliseren. Dat gebeurt onder 
meer via het coöperatief divi-
dend, dat toegekend wordt. 

Hiervoor is het Ambitiefonds 
opgericht. De Seniorenprijs is 
hiervan een onderdeel. Wie in 
aanmerking wil komen dient lid 

te zijn van de Rabobank Velsen 
en Omstreken, is 65 jaar of ou-
der, niet langer werkzaam en 
actief op het gebied van sport, 
studie, kunst of onderzoek. 

De Seniorenprijs beloont de 
drie meest in het oog sprin-
gende initiatieven met geld-
bedragen van 2500, 1500 en 
1000 euro. De aanmeldings-
termijn voor de nieuwe prijs is 
verlengd tot 1 februari 2011. In 
maart wordt bekendgemaakt 
welke ideeën met hulp van de 
Rabobank waargemaakt kun-
nen worden. 
Meer informatie: www.rabo-
bank/velsen.nl of telefonisch 
via 023-5133715.

IJmuiden - Vrijdagavond is 
een 19-jarige IJmuidense au-
tomobilist op het Moerberg-
plantsoen op een groepje jon-
gens ingereden. Vier jongens 
hebben aangifte gedaan van 
poging tot doodslag. Twee jon-
gens zijn gewond geraakt, één 
van hen brak zijn duim en de 
andere heeft diverse kneu-
zingen. De politie is op zoek 
naar getuigen, 0900-8844.  De 
19-jarige bestuurder is in 
hechtenis genomen.

Poging tot 
doodslag




