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Sint weer in het land
IJmuiden - Groot feest zaterdag
in IJmuiden: Sint is weer in het
land. Met prachtig weer kwam
hij aan bij de loswal in IJmuiden,
waar vele kinderen hem met
bonzend hart opwachtten.
Circus Renz en Pipo de Clown
gaven extra sfeer aan de inkomst
van de Goedheiligman met het
thema circus. De echte Pipo de

Clown kwam eens kijken hoe de
kinderen in IJmuiden Sinterklaas
verwelkomen. Hij nam natuurlijk
Mammaloe en indiaan Klukkluk
mee in zijn eigen pipowagen.
Pipo de Clown is 24 januari in de
Stadsschouwburg te zien. Wie
nog niet genoeg heeft van Sinterklaas kan zondag 22 november in het theater naar de Sin-

terklaasshow ‘Mijterse pepernoten.’ Ook Circus Renz gaf acte de
présence op het Sinterklaasfeest
in IJmuiden. Voor alle circusliefhebbers staat Circus Renz van
18 december tot en met 3 januari met het kerst/wintercircus in
Haarlem aan de Veerplas.
Dat circusthema was natuurlijk prachtig, maar het ging natuurlijk om Sint en zijn wel 150
pieten, die aan de loswal aanmeerden en IJmuiden doortrokken. Duizenden mensen waren
getuige van de aankomst. Burgemeester Franc Weerwind verwelkomde Sint in het stadhuis.
Sinterklaas hoopt in Nederland
weer vele kinderen te mogen
ontmoeten en verwennen. Volgend jaar is het feestterrein bij
de loswal nog mooier, want het
Sint Nicolaascomité won 2000
euro met de Goede Doelen Actie
van de Telefoongids, waarmee zij
nieuwe vlaggen kopen voor het
feestterrein. (foto’s: Reinder Weidijk)
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Zie onze advertentie elders in deze krant

Op ’t Kopje van Bloemendaal

Rabobank
introduceert
Rabo Extra
Ledenobligaties
Zie bericht elders in de krant.
Rabobank. Een bank met ideeën .

Vaccineren start maandag
Regio - De GGD start maandag
met de eerste vaccinatieronde
tegen de Mexicaanse griep. Het
gaat om kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar en huisgenoten van baby’s van 0 tot 6

maanden. De vaccinatieronde
voor de tweede prik start 14 december. In totaal worden in Kennemerland 35.000 mensen uitgenodigd. Aan de vaccinatie zijn
geen kosten verbonden.
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S
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Auto ramt huis
Santpoort Noord - Een vrouw
is vorige week donderdag bijna een woning aan de Gladiolenstraat binnengereden. De
vrouw reed in haar auto toen ze
door nog onbekende oorzaak tegen een geparkeerde auto reed
en vervolgens tegen een woning
tot stilstand kwam. De verwondingen van de vrouw leken gezicht mee te vallen. Ze kon zelfstandig uit haar auto komen en
is vervolgens onderzocht. (foto:
Reinder Weidijk)

023 – 525 11 62

Zie bericht elders in de krant.
Rabobank. Een bank met ideeën .
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Velsen promoot
veilig ondernemen
IJmuiden - Mede op initiatief van de Gemeente, de politie
en het MKB werd maandag in
de modezaak Forecast van Piet
Schouten aan de Lange Nieuwstraat de aftrap gegeven voor de
veiligheidscampagne ‘Veelplegers en criminaliteit’.
In aanwezigheid van onder andere burgemeester Franc Weerwind, politiechef Marijn Putman
en bestuursvoorzitter MKB-Velsen en IJmond, Roel Huisman,
werd de criminaliteit veroorzaakt
door de zogenaamde ‘veelplegers’ nogmaals onder de loep
genomen.
Burgemeester Weerwind sprak
in zijn toespraak, evenals de andere sprekers, van een goed initiatief om te proberen deze criminaliteit terug te dringen. Dankzij weerbaarheidstrainingen voor
het personeel, die als heftig en
interessant werden beoordeeld
door de personeelsleden, hoopt
men sneller te kunnen en te dur-

ven ingrijpen. Ook afspraken met
de politie dat men na een melding, gegarandeerd, binnen 15
minuten voor de deur staat geeft
het personeel de zekerheid dat
men niet een uur met een pleger van een diefstal op de grond
hoeft te liggen.
Marijn Putman, chef politie, vermeldde eveneens dat voor veelplegers nu een speciale procedure in het leven is geroepen die
er voor zorgt dat zowel het aangifteproces als de voorgeleiding
voor de rechter in dit soort gevallen veel eenvoudiger en sneller is geworden.
Door burgemeester Weerwind
werden vervolgens bij diverse winkels in de Lange Nieuwstraat stickers op de ramen geplakt met de tekst ‘Wij herkennen veelplegers’. Hopelijk wordt
met dit initiatief, met name voor
het Midden- en Kleinbedrijf, de
criminaliteit een halt toegeroepen. (Joop Waijenberg)

Sinterklaas in Seasons
Op zaterdag 14 november aanstaande ben ik eindelijk weer
in IJmuiden aangekomen. Na
mijn aankomst breken er natuurlijk weer drukke tijden voor
mij aan. En ondanks dat ik een
heel erg druk schema heb, heb
ik tijd weten vrij te maken om
naar Seasons te komen met
heel veel zwarte Pieten voor
de enige officiële Sinterklaasmiddag.
Evenals vorig jaar heb ik twee
uurtjes vrij kunnen maken voor
alle kinderen in de Gemeente
Velsen om naar Seasons te komen om dit feestje te komen
bezoeken. Evenals de afgelopen
acht jaar breng ik mijn bezoek
aan Seasons op zaterdagmiddag 28 november aanstaande.
Om 14.00 uur zal Seasons open
gaan en zullen de kinderen samen met de al aanwezige zwarte pieten Sinterklaas liedjes zingen. Hoe harder het gezang zal
klinken, hoe eerder ik zal binnenkomen met mijn hoofdpiet.
Tegen de klok van 15.30 uur
zal ik Seasons verlaten, omdat
er nog meer kindertjes op mij
wachten. Voor ieder kind breng

ik een Sinterklaas cadeautje
mee. Naast het cadeautje dat
ieder kind van mij krijgt, zal ik
deze middag ook de limonade
voor de kinderen betalen.
Om het voor mij en mijn zwarte pieten gezellig en bovenal
overzichtelijk te houden is deze middag bedoeld voor kinderen tussen de 1 en 8 jaar. Er is
ongeveer plaats voor maximaal
100 kinderen. Per kind mag er
maximaal 1 ouder, verzorger
mee. Er zijn uiteraard oppaspieten aanwezig, die voor de veiligheid van uw kind zullen zorgen.
Er zijn verder geen kosten aan
deze middag verbonden. Het
is alleen noodzakelijk om een
gratis entreekaartje af te halen
bij het kantoor van de Jutter en
de Hofgeest aan de Zeeweg in
IJmuiden. Ik weet dan precies
hoeveel jongens en meisjes er
komen in verband met de cadeautjes, dat ik mee ga nemen.
Lieve kindertjes, ik zie jullie allemaal op zaterdagmiddag 28
november in Seasons.
Sinterklaas

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent
ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven,
24 uur. Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704.
Zie ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar
op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede,
Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. 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:
Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden,
tel. 0255-515030.
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
Dierenambulance:
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen:
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur
terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt
u melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie
telefonisch bereikbaar via 0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden,
Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden,
MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden:
0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie,
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice
zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via
0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Donderdag 19 november
Connie Braam houdt een lezing in de Dorpskerk in Santpoort. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Colin Blunstone en Rod Argent
met een uniek concert. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Olivier Provily met
‘Hunker’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, www.patronaat.nl: Dommelsch zaal: De Dijk. Aanvang
2.100 uur. Toegang 27,50. Kleine
zaal: The Madd + Digger & the
Pussycats. 20.30 uur. Toegang
9,-. Café: Aftershow The Madd:
The Pacifix. 22.30 uur. Toegang
gratis. Philharmonie: Philharmonie & Patronaat presenteren The Nits. 20.15 uur. Toegang
13,-/22,-. Kleine zaal: LOS! met
dj Paullie & Co. 24.00-04.00 uur.
Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Studenten gratis.

Vrijdag 20 november
Stadsschouwburg
Velsen:
Theaterconcert ‘Nog lang niet
jarig!’. Aanvang 20.15 uur.
‘Rondom Clara chumann’
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29 Santpoort-Noord. Aanvang
20.15 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘The September
Issue’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Dommelsch
zaal: Sabrina Starke en Pan Afrikanz. 21.00 uur. Toegang 16,-.
Kleine zaal: Coparc en Awkward
i. 20.30 uur. Toegang 9,-. 23.0004.00 uur 25 jaar Patronaat: Patronaat Allstar dj’s III. Toegang
gratis vanaf 18 jaar. Café: Action
Beat. 22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 21 november
Cultuurnacht: Feestival Velsen. Op diverse locaties vinden
verrassende activiteiten plaats.
Zie ook www.cultuurnachtvelsen.nl.
Hakhout zagen in het Bennebroekbos. Verzamelen om 09.30
bij ingang Bennebroekbos naast
parkeerplaats van Linnaeushof
aan de Binnenweg/Glipperweg.
Inzamelingsactie
Voedselbank Velsen bij Dekamarkt op
het Zeewijkplein in IJmuiden.
Aankomst Sinterklaas om
10.00 uur bij de halte Hoogovens

19 november 2009
Pen dorp in Velsen-Noord.
Bellen met Sinterklaas in Winkelcentrum Velserbroek. Van
11.00 tot 15.30 uur kunnen kinderen hun dringende vragen alvast stellen aan de Sint.
Open dag OCK het Spalier, Middenduinerweg 44 in SantpoortNoord. Van 11.00 tot 14.30 uur.
Blokarten op het strand IJmuiderslag. Om 11.45 is de eerste
start. De dag duurt tot ongeveer
16.30 uur.
Intocht Sinterklaas SantpoortZuid. Om 14.00 uur in ‘t Brederodehuys.
Intocht Sinterklaas SantpoortNoord. Om ongeveer 15.00 uur
zal de stoet vertrekken vanaf het
landje van Scholz aan de Enschedelaan.
Zingen in de Ichthuskerk,
Snelliusstraat 40 in IJmuiden.
Aanvang 19.30 uur, kerk open
19.00 uur.
Bingo en loterij in speeltuin De
Veilige Haven, Heerenduinweg
6a in IJmuiden. Aanvang 20.00
uur.
Baba Jaga zingt Carnival des
Animaux in de Dorpskerk in
Santpoort-Noord. Aanvang 20.00
uur.
Stadsschouwburg Velsen: Soweto Gospel Choir. Aanvang
20.15 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Kleine zaal:
The DiSCiPliNES. 20.30 uur. Toegang 10,-. 23.00-04.00 uur: Technovision ‘Gem Session’. Toegang
10,- vanaf 18 jaar. Dommelsch
zaal: Jeugd Van Tegenwoordig.
21.00 uur. Toegang 15,-. 23.0004.00 uur: 80’s verantwoord.
Toegang 12,50 vanaf 21 jaar. Café: Atlantic Cable. 22.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 22 november
Eucharistieviering met het
Hoorns Byzantijns Mannenkoor
in de Oud-Katholieke kerk, Sparrenstraat in IJmuiden. Aanvang
10.00 uur.
Open dag op Landgoed Beeckestijn met expostitie, rondleidingen en kinderatelier. Van
12.00 tot 17.00 uur.
Vertelvoorstelling ‘Niemand op
bezoek’ in het Pieter Vermeulen
Museum in Driehuis. Aanvang
13.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Piet
Torero met ‘Mijterse Pepernoten’.
Aanvang 14.00 uur.
Open middag rouwhuiskamer
achter inde Naaldkerk in Santpoort-Noord. Van 14.00 tot 16.00
uur.
IVN
Zuid-Kennemerland
strandexcursie. Vertrek 14.00 uur
vanaf de jachthaven, IJmuiden
aan Zee. Info: 023-5254995.
Concert door het Kennemer
Consort in de Engelmunduskerk
in Velsen-Zuid. Aanvang 15.00
uur.
Klarinet en piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur. Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Café: MZK
Bandjesmiddag. 17.00 uur. Toegang gratis.

Maandag 23 november
Zorg- en Welzijnscafé in
woonzorgcentrum De Moerberg,
Zuiderkruisstraat 74 in IJmuiden.
Van 15.00 tot 17.00 uur.

Dinsdag 24 november
OTK speelt De Toverspiegel in
Stadsschouwburg Velsen. Aanvang 19.30 uur. Kaarten à 7,- zijn
verkrijgbaar bij Stadsschouwburg Velsen, 0255-515789.
Lezing met Maartjen Jan
Hoekstra over Etymologie in de
Engelmunduskerk in Oud Velsen. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Toneelgroep Oostpool
speelt ‘Wachten op Godot’. Aanvang 20.30 uur.
L

Woensdag 25 november

Verkoop Rode Kruis, door bewoners vervaardigde artikelen in
Huis ter Hage, Lod. van Deyssellaan 254 Driehuis. Van 10.00 tot
14.00 uur.
Cadeautjesmarkt in Huis ter
Hagen, Lod. van Deyssellaan 254
in Driehuis. Van 10.00 tot 15.00
uur.
OTK speelt De Toverspiegel in
Stadsschouwburg Velsen. Aanvang 19.30 uur. Kaarten à 7,- zijn
verkrijgbaar bij Stadsschouwburg Velsen, 0255-515789.
‘De Filantroop, testament van
een seriemoordenaar’ in het
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 in IJmuiden. Aanvang 20.30
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘The September
Issue’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 26 november
Verkoop Rode Kruis, door bewoners vervaardigde artikelen in
W.F. Visserhuis, Houtmanstraat
IJmuiden. Van 10.00 tot 13.30
uur.
OTK speelt De Toverspiegel in
Stadsschouwburg Velsen. Aanvang 19.30 uur. Kaarten à 7,- zijn
verkrijgbaar bij Stadsschouwburg Velsen, 0255-515789.
Open introductieavond bij Odd
Fellows, Stationsweg 95 in Velsen-Zuid. Ontvangst vanaf 19.30
uur.
Mosselavond met Jopenbier in
Villa Westend in Velserbroek. Reserveren: www.villawestend.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Conny Janssen Danst
‘Ruis’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Dommelsch
zaal: Take me in Tour Van Velzen
en Valerius. 20.30 uur. Toegang
18,50. Kleine zaal: Chef’special
en The Hope Dealers. 20.30 uur.
Toegang 8,-. Café: Irrational Library. 20.30 uur. Toegang gratis.
Philharmonie: Philharmonie en
Patornaat presenteren Beth hart
in Concert. 21.00 uur. 30,-. Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00 uur. 5,vanaf 18 jaar. Studenten gratis.

Muzenhuis geeft
instrumenten weg
Haarlem - ’t Was begin november dat er bij muziekschool
’t Muzenhuis een telefoontje
uit het zonnige Spanje binnenkwam. Niemand minder dan Sint
Nicolaas was aan de telefoon en
er ontstond een heel leuk, spontaan gesprek waarbij de Sint,
juist omdat de bisschop muziekles zo belangrijk vindt, een
bijzonder leuk idee naar voren
bracht. Hij zei namelijk: ,,Als ouders hun kinderen of zichzelf nu
eens bij ’t Muzenhuis voor minimaal een jaar opgeven voor muziekles, het instrument maakt
niet uit, dan doe ik mee voor het
muziekinstrument!’’ Dat is natuurlijk een geweldig idee, vond
ook ’t Muzenhuis. Elk kind, elke vader en moeder, een instrument cadeau!
Dus kwam ’t Muzenhuis met Sinterklaas overeen, dat de nieuwe
leerlingen die zich nu melden
vanaf heden een keuze kunnen
maken uit een hele serie muziekinstrumenten, zoals een viool, een klassieke gitaar, snaredrum (op standaard met drumstokken) of misschien wel een
half scale electrische gitaar met
ingebouwde versterker!
Voor duurdere muziekinstrumenten moet de nieuwe leerling wel iets bij betalen, want de
portemonnee van de Sint is niet
van elastiek. Voor een silverplate
dwarsfluit met koffer is dat maar
40 euro , voor kinderen waarvan de armpjes nog iets te kort
zijn is er een silverplate dwarsfluit met een ronde kop voor een
bijbetaling van maar 65 euro.

Een aanslaggevoelig midi keyboard, heel geschikt voor de beginnende pianist, met 61 toetsen, USB en 160 voices en bijbehorende keyboardstandaard
heb je met een bijbetaling van
slechts 50 euro. Veertig euro betaal je voor een electrische gitaar van het Stratocaster model
met snoer en een 10W versterker. Wil je trompet leren spelen
dan krijg je met bijbetaling van
40 euro een pocket Trompet met
koffer en voor 50 euro extra een
klarinet met het Boehm systeem
ook met een bijbehorende koffer. Wil je saxofoon leren spelen
en heb je nog geen instrument,
dan krijg je met bijbetaling van
150 euro een spiksplinternieuwe goudlak altsaxofoon met een
bijbehorende koffer. Een accordeon met 48 bassen heb je voor
slechts 150 euro. Staat het instrument van jouw keuze er niet
bij, neem dan even contact met
’t Muzenhuis op, want in samenwerking met de Sint is heel veel
mogelijk!
Trouwens de Kerstman doet nu
ook mee. Zijn slee puilt al uit van
de muziekinstrumenten.
De enige spelregel om tot 15 januari volgend jaar aan deze leuke actie mee te kunnen doen
is, dat het lesgeld van de eerste drie maanden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
Willen jullie verdere informatie
neem dan even contact op met
Muziekschool ’t Muzenhuis telefoon 023-5360525 of kijk op de
Muzenhuis website www.muzenhuis.nl.

Verdachten aangehouden
Haarlem - De politie hield zondagmorgen vroeg omstreeks
04.35 uur in het Ripperdapark
vier Haarlemmers van 18, 18, 19
en 20 jaar aan voor openlijke geweldpleging.
Het viertal had vlak daarvoor het
op het Stationsplein in ieder geval drie jongemannen mishandeld. Het drietal had een groep
van zes jongemannen aangesproken toen zij zagen dat het
zestal met fietsen aan het gooien was.
De slachtoffers werden direct
geschopt en geslagen. Twee
van hen liepen aangezichtsletsel
op. De derde jongeman liep let-

sel op aan zijn rug. Op aanwijzingen van getuigen kon de politie na een korte zoektocht vier
van de zes verdachten aanhouden. Zij zijn ingesloten en zitten
nog vast.
De politie stelt een uitgebreid
onderzoek in. Getuigen die
nog geen contact hebben gehad met de politie worden dringend verzocht dit alsnog te doen.
Ook verzoekt de politie de twee
slachtoffers die nog geen aangifte hebben gedaan dit alsnog te
laten opmaken.
Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de politie van het
team Centrum-Zuidwest.
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Open middag
rouwhuiskamer

James Autoservice breidt
netwerk uit
IJmuiden - Minder dan een jaar
na de introductie opent James
Autoservice eind november in
Schagen zijn twaalfde vestiging. Het netwerk van James
groeit snel. De automobilist kiest
steeds vaker voor het comfort,
de toegankelijkheid en transparantie van James. Voor de laatste maanden van dit jaar verwacht James Autoservice zelfs
een groei naar 17 vestigingen.
Michel Koese en Sander Burgersdijk, eigenaren James Autoservice IJmuiden: ,,Uit de huidige
groei blijkt dat een ‘special treatment’ werkt en vooral wordt opgepikt door de vrouwelijke automobilist en 55-plussers. Deze
groep consumenten kiest heel
bewust voor James’ gemaksformule. Het concept van James
Autoservice IJmuiden kent een
haal-, breng- en cleaningservice
en een uitgebreide toelichting op
de factuur. Specifiek voor de formule is James’ Office: de speciale wachtruimte, met lees- en
werkplekken, draadloos internet
en een kinderhoek voor de kleintjes en lekkere koffie en thee. De
naam James verwijst naar de
dienstverlenende butler. James
Autoservice IJmuiden staat net
als hij voor comfort en betrouwbaarheid.’’ James Autoservice is
24 uur per dag bereikbaar, zeven
dagen per week. Via het centrale servicenummer (0318-558011,
lokaal tarief) kunnen autobezitters vragen stellen over hun auto of een afspraak maken voor
onderhoud. Dat laatste kan ook
via internet. James Autoservice IJmuiden heeft een haalen brengservice, waarbij de auto
op afspraak wordt opgehaald en
volledig onderhouden en gewassen weer afgeleverd. De service
werd al met succes aan zakelijke
rijders aangeboden. James Autoservice is een merk-onafhankelijke kwaliteitsgarage en onderhoudsformule voor de particuliere en zakelijke markt van
Nederland. De franchiseformule is gespecialiseerd in groot en
klein onderhoud, APK en reparaties. Dit alles conform heldere en vooraf gemaakte prijsafspraken. James Autoservice is
een onderdeel van The Alwaysbemobile Company, gevestigd in
Veenendaal. Streven is het aantal vestigingen in 2010 te verdubbelen naar 35. Uiteindelijk
wil James Autoservice landelijke
dekking om comfortbewuste automobilisten, zakelijk en particulier, overal van dienst te zijn.

Bekeuringen
Haarlem - Politiemensen hebben maandagmiddag een snelheidscontrole gehouden op de
Europaweg. Tussen 14.45 en
17.45 uur passeerden 1596 voertuigen de radar. Hiervan reden
er maar liefst 381 sneller dan de
toegestane 50 kilometer per uur.

Cultuurnacht: Feestival
IJmuiden – Zaterdag 21 november vindt de Cultuurnacht plaats.
Dit jaar is er gekozen voor een
andere opzet: kleinschaliger en
daardoor meer overzichtelijk en
toegankelijk. Op verschillende
locaties vinden verrassende activiteiten plaats, onder de noemer
Feestival.
,,Dit jaar is het eerste lustrum, vijf
jaar geleden zijn we er mee begonnen. We hebben feest en festival samengetrokken tot Feestival’’, zegt Dirk van Zonderen van
het Witte Theater, die het concept destijds introduceerde. ,,We
zijn al twee jaar aan het zoeken
naar de juiste vorm en we denken die nu gevonden te hebben.
Niet versnipperd over een heel
weekeinde, maar gewoon één
dag. En minder locaties, zodat
mensen niet hoeven te haasten.
Er is een denkbeeldige lijn getrokken tussen de Stadsschouwburg en het Witte Theater en alle locaties bevinden zich daar in
een logische volgorde. Er is een
vol programma met weinig gesloten deuren. Dit voorkomt, dat
mensen moeten wachten. Bijna overal kunnen de mensen
zo binnenlopen. Dat geeft mensen ook het idee dat ze kunnen

genieten en langer kunnen blijven, om daarna met plezier naar
de volgende locatie te gaan. Het
moet echt een feestje worden.’’
In het middelpunt van die lijn ligt
de watertoren. Iedereen kent die
toren, het is een markant punt,
maar niemand is er ooit binnen
geweest. Dat kan tijdens de Cultuurnacht wel, want Emileo Theaterproducties verzorgt op deze unieke locatie een bijzondere voorstelling. Vanwege de veiligheid mogen mensen niet naar
boven, het gebeuren vindt plaats
op de begane grond. Het is de
bedoeling dat er ook een kleine
tentoonstelling zal zijn van de eigenaar, de heer A. de Niet. Die
laat appartementen in de watertoren bouwen, er zal te zien zijn
hoe dat er straks uit gaat zien.
Ook zullen alle deelnemende gebouwen die avond verlicht zijn,
dat geeft het een extra feestelijk
tintje. En wie niet wil fietsen, kan
op vertoon van het passe partout
gratis gebruik maken van een
oude schoolbus, die steeds een
rondje maakt langs alle locaties. Zie voor meer informatie het
programma elders in deze krant
of kijk op www.cultuurnachtvelsen.nl.

Velsen - Maandag 23 november
organiseert MKB-Velsen haar
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Als locatieis gekozen
voor het TATA Steel Stadion in
Velsen-Zuid.
Vanaf 19.30 uur zijn de leden van
harte welkom waarna om 20.00
uur de ALV start onder voorzitterschap van Roel Huisman. Na
het officiële gedeelte biedt MKBVelsen het bedrijf CareworX de
mogelijkheid om haar toegevoegde waarde voor Velsen onder de aandacht van de ondernemers te brengen. Na deze
presentatie zal voormalig kickboxer en meervoudig K1-kampioen Erneste Hoost ‘de macht van
de psychologie in de sport’ toelichten en overeenkomsten aangeven tussen de psychologie in
het bedrijfsleven en de sport.
Tijdens zijn sportcarrière stond
Hoost bekend als ‘Mr. Perfect’ en
inmiddels is hij ondernemer ge-

worden. Na afloop van de presentatie kunnen bezoekers gebruik maken van een netwerkborrel waarna om 22.30 uur de
bijeenkomst zal eindigen. Leden
kunnen zich onder de agenda
opgeven via de site www.mkbvelsen.nl.
MKB-Velsen ‘vecht’ onder anderen tegen overbodige regelgeving en voor een juiste dienstverlening van overheden aan de
ondernemers in Velsen. Vanuit
haar activiteiten probeert de ondernemersorganisatie kansen te
laten zien bij knelpunten en oplossingen aan te dragen voor ondernemers. Door positieve voorbeelden te gebruiken laat MKBVelsen zien wat er mogelijk is en
hoe resultaten kunnen worden
gerealiseerd waarna men aanbevelingen opstelt voor politiek,
overheden en ondernemers. Belangenbehartiging is hierbij een
kernwoord.

Santpoort-Noord - In juni 2006
werd de rouwhuiskamer van
Alice Loeters Persoonlijke Uitvaartzorg, achter in de Naaldkerk
in Santpoort-Noord geopend.
Sindsdien is er veelvuldig gebruik gemaakt van deze nieuwe
kleinschalige manier van opbaren, waarbij ook grote condoléances mogelijk zijn.
De rouwhuiskamer beoogt een
bijdrage te leveren aan een
warm afscheid van een dierbare overledene. Niet iedereen wil
of kan thuis opbaren. De rouwhuiskamer, waar rustig bij de
overledene kan worden gezeten,
een muziekje kan worden beluisterd, een kopje koffie wordt ge-

dronken en waar kinderen kunnen spelen, is dan een prima alternatief.
Regelmatig wordt men aangesproken door mensen die de
rouwhuiskamer graag willen zien
en er vragen over hebben. Op
zondag 22 november is die mogelijkheid er van 14.00 tot 16.00
uur. Op die dag is de rouwhuiskamer aan de Frans Netscherlaan 12 in Santpoort-Noord te
bezichtigen en ook is de kerk
open. Vanuit het prachtige servicegedeelte van de kerk wordt
u een kopje koffie of thee aangeboden. Meer informatie: Alice
Loeters Persoonlijke Uitvaartzorg, telefoon 0255-517452.

In Villa Westend

Mosselen en Jopenbier
Velserbroek - Voor de liefhebbers organiseert Villa Westend
in samenwerking met Jopenbier
op donderdag 26 november een
gezellige mosselavond. Heerlijk
onbeperkt verse mosselen eten,
met natuurlijk de mosselpan op
tafel, inclusief sausjes en stokbrood en een authentiek Haar-

lems Jopen biertje of glas huiswijn voor slechts 17,50 euro per
persoon. Gezellig met vrienden
of familie. Hou je niet van mosselen? Dan serveert de keukenbrigade een prima huisgemaakte saté. Reserveren kan via www.
villawestend.nl of door te bellen
met 023-5381878.

Ledenvergadering MKB Slijterij Zeewijck wint
Whisky Award 2009
IJmuiden - Slijterij & Wijnhuis
Zeewijck in IJmuiden heeft de
Scotch Single Malt Whisky Award
2009 voor slijterijen gewonnen.
De prijs is een initiatief van de
Scotch Single Malt Whisky Society in Nederland. Zij wordt uitgereikt aan een slijterij die zich
heeft onderscheiden door een
uitgebreid assortiment Schotse
Malt Whisky’s en door een uitmuntende voorlichting over dit
product aan de klanten. Elke jaar
ontvangen één slijterij en één
horecabedrijf de prestigieuze
onderscheiding. De prijs bestaat
(naast het prestige) uit een authentiek, gietijzeren muurschild,
rechtstreeks uit Schotland afkomstig. Ondernemers Richard
en Esther Blesgraaf van Slijterij & Wijnhuis Zeewijck zijn bijzonder trots op de eervolle prijs.
Sinds zij het bedrijf vier jaar gele-

den hebben overgenomen zaten
zij al twee keer bij de tien finalisten voor de landelijke verkiezing
tot slijterij van het jaar (2008 en
2009). Zij hebben een aantal initiatieven voor evenementen genomen. Vier weken geleden organiseerden zij voor maar liefst
500 gasten het Whisky & Rum
Aan Zee Festival in Holiday Inn
in IJmuiden aan Zee. Tweemaal
waren zij partner van het zakenevenement Talking Toasting
Tasting van Kennemer Business
(twee maal 400 gasten). En zij
organiseerden eigen whisky reizen en whisky diners, onder andere Women Only Nosing & Tasting. Het IJmuidense bedrijf trekt
klanten en gasten uit een grote
regio rondom IJmuiden en trekt
de landelijke aandacht door de
vele succesvolle initiatieven. Zie
ook www.zeewijck.nl
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Christmas shopping
IJmuiden - Op zondag 20 december is er weer christmas
shopping in IJmuiden. De winkelstraat is met een schitterende feestverlichting opgetuigd en
de kramen zijn deze zondag ingericht met een knipoog naar
kerst en de jaarwisseling. En dat
is nu funshoppen. De winkeliersvereniging en Evenementen Buro Gouda hebben de handen ineen geslagen teneinde te komen
tot een sfeervolle kerstfair. Er is
op deze zondag een scala aan
unieke activiteiten.
Cadeau-artikelen te kust en te
keur, maar ook speelgoed, van
hout tot de laatste trends en
elektronica snufjes, huis en buitenversieringen. De winkeliers
zelf ontbreken uiteraard niet met
bijzondere aanbiedingen. En de
kerstman vraagt aandacht.
En dan hebben de organisatie
een spectaculaire roofvogelshow

georganiseerd met drie optredens. Een show van een uur vliegen met valken, uilen, buizerds,
arenden en gieren. De ongelooflijke intelligentie, vliegprestaties
en inventiviteit die deze vogels
van nature hebben kunnen ontplooien, hebben de mens altijd
al gefascineerd het beroep valkenier bestaat al meer dan 3000
jaar. De professionaliteit en vakbekwaamheid van onze gevleugelde medewerkers die voor een
ongekend succes met een hoge amusementswaarde gaan
zorgen, zonder aan hun welzijn
voorbij te gaan. Het mag duidelijk zijn dat dit welzijn bij de valkenier voorop staat.
Omdat traditiegetrouw de temperatuur niet ver boven nul zal
komen in december zijn er bij de
vele horecazaken en kramen de
mogelijkheid de inwendige mens
te versterken.

Jonge Stem in Stadsschouwburg

Moulin Rouge in één
woord overweldigend
Velsen – Vrijdag en zaterdag
was jeugdmusicalvereniging De
Jonge Stem in de Stadsschouwburg Velsen te zien met de musical Moulin Rouge. Regie was van
Danny van Zuijlen en Daniël de
Leeuw, de muzikale leiding had
Olaf Windey en voor de choreografie tekende Annemarie Libbers.
De Jonge Stem liet een overweldigende musical zien. Direct na
aanvang werd het publiek bij de
kladden gegrepen en het werd
niet meer losgelaten. Waren zij
net aan het bijkomen van het
ene moment, dan diende het andere zich al weer aan dat de volle
aandacht van de zaal had. Er zat
heel veel muziek in deze musical
met veel afwisseling. Pop, disco, cancan en zelfs de tango: het
kwam allemaal voorbij. De solo’s waren mooi en overtuigend
en ook het koorwerk van het ensemble was dik in orde. Wel was
af en toe de muziek erg hard. De
dansgroep deed niet onder voor
professionals en de mooie aankleding en het decor maakten
het plaatje compleet. Een dikke pluim voor alle harde werkers

achter de schermen, die dit mogelijk maakten. Moulin Rouge is
rond 1900 een nachtclub, maar
eigenaar Zidler (Jeroen de Brouwer) wil er graag een theater van
maken. Daar moet zijn ster Satine (Lisanne Wensink) gaan stralen. De verbouwing wordt financieel mogelijk gemaakt door de
Duke (Martijn de Brouwer) die
daar een voorwaarde aan stelt:
dat hij mag trouwen met Satine. Schrijver Christian (Rick van
Zijtveld) gaat de show schrijven
voor het nieuwe theater en hij
en Satine worden verliefd. Satine twijfelt voortdurend: kiest zij
voor de betaalde liefde van de
rijke Duke of voor de ware liefde van de arme schrijver? Uiteindelijk wordt het dat laatste. Eind
goed, al goed? Nee, want Satine
blijkt ongeneeslijk ziek te zijn. Zij
sterft in de armen van haar geliefde.
Een bezoekster verzucht: ,,Ach,
wat zielig.’’ Deze mevrouw zat
helemaal in het verhaal. Net als
de rest van het publiek, dat genoot van deze geweldige musical. (Carla Zwart, foto: Aris
Schutte)

Kouthoofd lijsttrekker VVD

Brandweeroefening met
echte gehandicapten
IJmuiden - ,,Goed om nu
eens met echte gehandicapten te werken,’’ zegt een van
de brandweerlieden na de
brandweeroefening bij afdeling Welzijn in het beursgebouw, dinsdag 10 november.
De brandweeroefening vindt
plaats op verzoek van Gehandicapten Beraad Velsen (GBV)
en is onderdeel van hun thema
uitgankelijkheid. Het is de derde brandweeroefening hier. Zo
doen alle drie brandweerteams
van de gemeente Velsen ervaring op. Na de eerste vooroefening werd al duidelijk dat er teveel tijd gaat zitten in het evacueren van meerdere gehandicapten vanaf de eerste verdieping.
De brandweer adviseerde daarom dat voor vergaderingen in
aanwezigheid met meer gehandicapten, wordt uitgeweken naar
een ander gebouw. GBV neemt
die aanbeveling serieus en gaat
dat regelen.
Tijdens de brandweeroefening
zorgt de brandweer voor een
kunstmatig vuur en rookontwikkeling. Daarna wordt officieel gealarmeerd. De brandweer
is snel ter plaatse, neemt de situatie in ogenschouw en begint
met blussen. Ondertussen hebben de lopende mensen afdeling
Welzijn al verlaten. Peter Paap

wordt door twee brandweerlieden met zijn bureaustoel naar de
trap gerold, waarna hij met hulp
moet overstappen in een evacuatiestoel. Ondertussen wordt hij
goed ‘uitgevraagd’. ,,Jullie kunnen mij beslist niet loslaten,’’ zegt
hij zelf. De transfer in de evacuatiestoel is niet prettig voor hem.
De brandweermannen informeren bezorgd naar zijn toestand
en dat is geen toneelspel.
Boven staan intussen nog twee
rolstoelers in het trappenhuis.
Vanwege zijn gewicht is John
van der Schol niet te verplaatsen.
Hij kan wel zelf een paar stappen
doen. Dus worden de rolstoelers
naar een zo veilig mogelijke plek
gebracht.
Tijdens de evaluatie met brandweer en GBV komen verschillende aandachtspunten naar voren. Het viel Peter Paap op dat
de brandweer moeite had met
het uitklappen van de evacuatiestoel. ,,Elke stoel is anders en
we gebruiken ze niet vaak,’’ zegt
de brandweer. Ook wordt gepraat over de wijze van verplaatsen van gehandicapte mensen.
De brandweermannen moeten
goed ‘uitvragen’. Ze leren dat elke handicap anders is. Sommige
rolstoelers kunnen wel lopen. Bij
een andere brandweeroefening
moest een blinde vrouw geëvacueerd worden. Enkele vrijwil-

Open dag Beeckestijn
Velsen-Zuid - Vooruitlopend
op de heropening van Beeckestijn is er zondag 22 november
een voorproefje. Tussen 12.00 en
17.00 uur is iedere geïnteresseerde welkom om kennis te komen
nemen van de plannen. Voor zowel volwassenen als voor kinderen is er die middag van alles op
het landgoed te beleven.
Buitenplaats Beeckestijn verandert volgend jaar in een podium
voor tuin- en landschapscultuur.
Bezoekers worden dan met een
nieuwe tentoonstelling op een
verrassende wijze de verhouding
tussen mens en natuur getoond.
In het huis komen congresfaciliteiten en het restaurant in het
koetshuis gaat weer open.

Bezoekers kunnen zondag door
de presentatie in enkele kamers
van Beeckestijn dwalen. De presentatie biedt een verrassend
beeld op de menselijke relatie
met de natuur. Hoe was die in
pakweg 1790, en hoe is die nu?
Interessant zijn de tegenstellingen, verbazingwekkend de overeenkomsten. In de tuinen van
het landgoed wijzen deskundigen op zes verborgen tuinstijlen
(ieder uur een rondleiding, start
vanuit de keuken). In het ‘Beeckestijn-atelier’ kunnen kinderen
(en hun ouders) werken aan een
groot kunstwerk over de tuinen
van Beeckestijn. Dit is een doorlopend vrij toegankelijke workshop van 12.00 tot 17.00 uur.

Velsen - De leden van VVD Velsen hebben de kandidatenlijst
voor de verkiezingen vastgesteld.
De nestor van de liberale fractie, Andries Kouthoofd, is door
de leden gekozen als lijsttrekker. Hierdoor is de beoogd lijsttrekker, Henny Langendijk, op
de derde plaats gekomen. Wethouder Arjen Verkaik staat op
de tweede plaats. De ledenvergadering heeft het voorstel van
het bestuur overgenomen om
de heer F. Bal niet op te nemen
in de definitieve kandidatenlijst.
De heer Bal past volgens het bestuur niet in het beoogde profiel
van een VVD fractielid. De VVD
kandidatenlijst ziet er als volgt
uit: 1. A. Kouthoofd, 2. A. Verkaik,
3. H. Langendijk-Meijer, 4. P. de
Bruijn, 5. R. Mevissen, 6. B. Dreijer, 7. A. Nienhuis, 8. R. van den
Brink, 9. P. van Duyn, 10. T. Mastenbroek-Wesseling, 11. D. Beekema. De lijstduwer is M. Noorman.

Te zwaar
Velsen-Zuid - Politiemensen kregen dinsdag rond 19.40
uur een melding binnen dat
een aanhanger in de Velsertunnel door zijn as was gebroken.
Hierdoor had de aanhanger een
spoor over het asfalt getrokken
en was een wiel verderop tegen de vangrail tot stilstand gekomen. De 46-jarige automobilist uit Alkmaar had de aanhanger te zwaar beladen met vloerdelen. De aanhanger mag niet
meer dan 750 kilo vervoeren. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt

Schade aan
Velsertunnel

Velsen-Noord – Vorige week
vrijdag omstreeks 09.15 uur
heeft een te hoge vrachtauto het plafond van de Velsertunnel beschadigd. De chauffeur werd meerdere manieren
gewaarschuwd dat zijn vrachtauto te hoog was, onder andere door een waarschuwingsbord,
rood verkeerslicht en rode matrixborden, maar deze zijn alle door hem genegeerd. De politie trof op de oplegger stukken
beton aan die van de tunnel afkomstig waren. De chauffeur, uit
Landsmeer afkomstig en 32 jaar
oud, werd bekeurd.

Verlichtingscontrole

Velsen - Politieagenten hebben maandag op de Planetenweg in IJmuiden en de Hagelingerweg in Santpoort-Noord
een verlichtingscontrole gehouden. De controle werd uitgevoerd tussen 07.00 en 08.00 uur
met als resultaat tien bekeuringen omdat fietsers geen verlichting voerden.
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Paranormale beurs
in Gebouw Velserduin
IJmuiden - Zondag 22 november zal er weer een paranormale beurs van Samma Saya
plaatsvinden in Zalencentrum
Velserduin aan het Velserduinplein. Deze paranormale
beurs is weliswaar klein maar
zeer veelzijdig.
Ook deze keer is er weer een
verscheidenheid aan mediums,
paragnosten, helderzienden en
andere spiritueel raadgevers bij
elkaar te vinden en zal er wederom voor iedereen een advies of spiritueel handvat te vinden zijn in een van de consulten. Het is een kleine beurs voor
iedereen die vragen heeft op het
gebied van relatie, gezondheid,
werk of voor mensen die interesse hebben in deze materie
en ermee willen kennismaken.
In een gemoedelijke, ontspan-

nen sfeer kan men een consult
krijgen waarbij vele vragen op
paranormaal en spiritueel vlak
beantwoord kunnen worden,
maar men kan ook informatie
verkrijgen over zijn of haar gids
en meerdere spirituele en paranormale vragen beantwoord
krijgen. Gewoon rondkijken kan
natuurlijk ook. Zo zullen er onder andere paragnosten, helderzienden, magnetiseurs, mediums, tarotkaartleggers, hypnotherapeuten, voetreflexologen, auratekenaars, gidszieners
en -tekenaars, reikimasters en
pendelaars aanwezig zijn.
De beurs is open van 11.00 tot
17.00 uur. De entree bedraagt
5 euro per persoon. De consulten kosten niet meer dan 12,50
euro. Kinderen onder de 11 jaar
zijn gratis, mits onder begeleiding.

Ruimte te koop
bij Jaap Kok

Rijschool ABC leert
cursisten verder kijken
IJmuiden - Edwin Bakker van
Rijschool ABC is zo enthousiast
voor zijn werk, dat hij sinds kort
de handtekeningen van geslaagde cursisten op de onderkant
van zijn motorkap laat plaatsen
(zie foto). Rijschool ABC bestaat
bijna vijf jaar en begeleidde in
die tijd 580 leerlingen naar het
rijbewijs. Op 30 december wordt
het vijfjarig jubileum gevierd met
een hele dag gratis proeflessen
in alle drie de auto’s.
Het enthousiasme en de gedrevenheid van Edwin en zijn mede-instructeurs Francis en Maud
zorgen voor het hoge slagingspercentage. ,,Gemiddeld zijn
cursisten bij ons tien lessen eerder klaar,’’ zegt Edwin. ,,Verkeersinzicht is het belangrijkste dat we onze cursisten kunnen meegeven. Zelfs bij groen

licht, leren we ze verder kijken,
om ze bewust te maken van alle gevaren.’’
Rijschool ABC is een Bovag rijschool, waar men gedurende de
volle 60 minuten les waar krijgt
voor zijn geld. Ook in geval van
faillissement of geschillen kan
men op de garanties van Bovag
rekenen. Rijschool ABC rijdt in
nieuwe auto’s en ‘s winters met
winterbanden.
Na de eerste les kan worden ingeschat hoeveel lessen er ongeveer nodig zijn voor het halen
van het felbegeerde rijbewijs. En
zelfs mensen met (faal)angst slagen bij Rijschool ABC. Voor alle informatie kan men kijken op
www.rijschool-abc.nl. Voor informatie en het boeken van de gratis proeflessen op 30 december,
bel je met 06-46230776.

Art Frame & Postershop stopt

‘Beetje minder moeten’
IJmuiden – ‘Opheffingsuitverkoop’, staat er met grote letters
op de etalage van Art Frame &
Postershop aan het Plein ’45.
Yvonne Lootsma stopt er mee: ze
gaat naar Frankrijk.
In 1983 begon ze aan de Kennemerlaan met tweedehands
meubelen. En in 1991 startte ze
de Postershop in de Kelderhof,
die later naar de Velserhof verhuisde. In 2002 streek ze in het
huidige pand neer en kreeg de
zaak de naam Art Frame & Postershop. Yvonne was een lijstenmakerij begonnen en ze verkocht
ook kunst. In de kelder vonden
regelmatig exposities plaats en
later kwam er ook een kunstuitleen bij. Die blijft bestaan, maar
dan via internet.
Al heel lang was het een droom
van Yvonne en haar partner Arno
om in Frankrijk te gaan wonen.
Maar ja, hoe pak je dat aan en
dan moet je er ook gaan werken. Vorig jaar startte ze met Erna Kooijman een uitgeverij in miniaturen, die steeds meer succes
krijgt. Erna maakt pentekeningen

van markante punten uit de omgeving, Yvonne lijst ze in. Het begon met tekeningen uit IJmuiden
en omgeving, later breidde zich
dat uit door heel Nederland en
zelfs naar Frankrijk. Yvonne had
toen al in haar achterhoofd: dit
zou ik ook vanuit Frankrijk kunnen doen. Vlak daarna werd Arno
ernstig ziek: hij bleek de veteranenziekte te hebben. Die ervaring deed het stel inzien hoe betrekkelijk het leven is en ze besloten hun droom waar te gaan
maken.
,,Hier moet alles zakelijk en snel,
in Frankrijk is alles wat makkelijker. Ik ben er aan toe om een
beetje minder te moeten’’, vertelt
Yvonne. Het winkelpand is verkocht en de collectie gaat met 20
tot 80 procent korting weg.
Op zaterdag 19 december is de
zaak voor het laatst open. Vanaf 14.00 uur die dag is iedereen
welkom om samen met Yvonne
het glas te heffen op haar nieuwe toekomst.
Art Frame & Postershop, Plein
‘45 nummer 51 in IJmuiden, telefoonnummer 0255-534999.

Zebra voelt zich snel
thuis in nieuw pand
IJmuiden - Zebra Uitzendbureau-directeur Henk Brandjes
loopt al weken te stralen. En terecht, want de nieuwe hoofdvestiging in de IJmuider Delta
is prachtig geworden. Brandjes
en zijn medewerkers beschikken
over veel meer ruimte dan in de
Kennemerlaan. En dat komt de
bedrijfsvoering ten goede, stelt
Brandjes tevreden vast. De afgelopen weken hield Zebra diverse open huizen voor familie,

vrienden, bouwers, leveranciers
en sportverenigingen waarmee
Zebra een sponsorrelatie heeft.
Deze foto is genomen tijdens
het open huis voor bouwers, leveranciers en andere belangrijke relaties. Rechts vooraan staat
Henk Brandjes, vierde van links
is aannemer Klaas Stolk. Laatstgenoemde is medeverantwoordelijk voor de realisatie van de
IJmuder Delta. (foto: Friso Huizinga)

IJmuiden - Kerstboom, kinderwagen, sinterklaascadeaus en
dan natuurlijk de hele familie,
moeten allemaal mee in de auto? Autobedrijf Jaap Kok lost dit
probleem voor u op, met ook nog
eens een leuke kerstbonus. In de
showroom bij Jaap Kok staan
momenteel acht scherp geprijsde
stationcars glanzend te wachten
op nieuwe eigenaren. Deze auto’s gaan met zeer hoge korting
van de hand. Ze zijn alle acht
APK gekeurd en zijn voorzien
van een kleine beurt. Inruil is ook
nog mogelijk. Wesley van Autobedrijf Jaap Kok doet er nu ook
nog eens een feestelijk kerstpakket bij. Autobedrijf Jaap Kok
staat bekend om zijn zeer schappelijke prijzen en service. Wist u
dat u hier ook terecht kunt voor
het inbouwen van parkeersensoren, handsfree, parrot carkit en
het vakkundig poetsen van de
auto. Leuk cadeau voor de kerst
trouwens. Autobedrijf Jaap Kok
is gevestigd aan Frans Naereboutstraat 2-4 in IJmuiden. Kijk
ook op www.autobedrijfjaapkok.
nl of bel 0255-517779.

Alleen winst
voor Junioren
Akrides
IJmuiden - Afgelopen weekend speelden Select Windows
van der Vlugt heren 1 van Akrides om een ronde verder te
komen in de beker. Dit keer
in werkendam tegen BC Virtus. Voor de neutrale kijker was
het een spannende wedstrijd
die constant gelijk op ging en
zelfs pas beslist werd na dubbele over time. BC Virtus speelde een zeer sterke wedstrijd in
een volle thuishal terwijl Akrides een zwakke pot neerzette maar toch wel bleef strijden.
In de laatste min wist Giordanno Miskin de winnende layup er
niet in te gooien en door knullig
balverlies besliste BC Virtus de
wedstrijd in hun voordeel met
een fastbreak.
Ook de junioren 1 van VBC
Akrides kwamen afgelopen
weekend uit voor de beker. Dit
maal speelde de Velser basketbal club tegen Groningen. De
junioren hebben de hele wedstrijd een comfortabele voorsprong gehad van rond de 10
punten. Wel werd het de laatste minuten wat spannender
maar coach Rens Meijer vertelde geen moment het gevoel gehad te hebben de wedstrijd weg
te geven. VBC Akrides heeft de
hele wedstrijd goed en constant de rebounds gepakt. De
verdediging stond ook goed en
maakte het Groningen lastig om
te scoren. Aanvallend kon het
wel beter, een aantal layups en
zekere schoten vielen niet. VBC
Akrides won uiteindelijk met 6
punten verschil.
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Kienen
De Spil – Na het grote succes
van de vorige kienavond is er op
woensdagavond 25 november
weer een gezellige kienavond
gepland in Buurtcentrum de
Spil! Deze avond zullen er leuke Sinterklaasprijsjes te winnen
zijn en vele andere prijzen. Voor
slechts 5 euro zijn kienboekjes te
koop voor de hele avond. De zaal
wordt geopend om 19.30 uur,
kom op tijd, want vol is vol! Meer
info? Bel 0255-510186.

Kinderdisco

De Brulboei - Zaterdag 21 november kunnen alle kinderen
weer dansen op te gekke muziek
in buurthuis De Brulboei. De kinderen van 4 t/m 7 jaar gaan uit
hun dak van 18.00 tot 19.00 uur
en van 19.30 tot 21.00 uur is de
dansvloer voor de kinderen van
8 tot en met 13 jaar. Elk kind betaalt slechts 1 euro. Meer info?
Bel 0255-510652.

Deep trouble

De Brulboei - Donderdag 26
november biedt buurthuis De
Brulboei u weer de gezellige
filmavond ‘IJmuiden wat vertel
je me nou’. Om 20.00 uur start
de avond met Deep trouble,
een film over het schoonmaken
van een olietanker. U ziet een
mooi staaltje va Hollands vakmanschap. Na de pauze de film
Windjammer, over het schip Ciudat di Inca, gebouwd in Spanje in 1858. Dit schip lag weg te
rotten totdat het gerestaureerd
werd door vrijwilligers en weer in
de vaart gebracht werd. Al met al
een programma dat u niet mag
missen. Kaarten à 2 euro zijn
vanaf vandaag verkrijgbaar bij
het buurthuis. Vanaf 19.00 uur is
de zaal al open. Meer info? Bel
0255-510652.

Jeugdzumba
De Brulboei - Ben jij tussen 9
en 16 jaar en wil je meedoen aan
Zumba, de nieuwste rage van
dit moment? Vanaf 17 november
krijg ook jij de kans om deel te
nemen aan Zumba speciaal voor
de jeugd! Op lekkere muziek
leer je Salsa, Hiphop, Merengue en nog veel meer. Je hoeft
niet goed te kunnen dansen om
mee te doen; het is voor iedereen goed te volgen en we maken er iedere keer gewoon een
leuk feestje van!! De lessen worden gegeven op woensdagavond
van 19.00 tot 20.00 uur. De kosten zijn 5 euro per les, of u koopt
voor 45 euro een 10-rittenkaart.
Schrijf je snel in want vol is vol!
Bel 0255-510652 of mail naar
daantjeteeven@live.nl.

Het Pluspuntje van start
De Dwarsligger - Op een creatieve manier tweewekelijks met
een zo,n klein mogelijk budget
een drie-gangenmenu aanbieden. En dat voor de zeer schappelijke prijs van 3,50 euro! Dat
kan sinds 2 november bij buurtcentrum de Dwarsligger bij het
Pluspuntje, waar vrijwilligers Lisa en Erik in de keuken de scepter zwaaien. Volwassenwerker
Michelle Heeringa is razend enthousiast over hun initiatief. ,,Inderdaad’’, glimlacht ze. ,,Ik ben
hier heel bij mee. Een uitstekend initiatief. Lisa en Erik kwamen bij ons met het idee aanzetten en daar zijn we gelijk op ingesprongen. Centraal stellen wij
kennisuitwisseling over het bereiden van een maaltijd. Hoe kun
je goedkoop en kwalitatief een
prima maaltijd bereiden?. Ik heb
gemerkt dat daar veel behoefte aan is. Zeker in deze economisch onzekere tijden!’’, aldus
Michelle.
Zij vervolgt: ,,Daarnaast staat
ontmoeting in een leuke sfeer uiteraard ook hoog op de agenda.
Twintig personen is ons maxi-

Kerststuk
maken
De Mel - Traditioneel verzorgt mevrouw Rie van den
Berg weer een kerstworkshop
bloemschikken in buurtcentrum De Mel. Deze keer heeft
de workshop plaats op maandag 21 december van 19.30
uur tot 22.00 uur. U maakt uw
eigen prachtige kerststuk lekker kort voor Kerst zodat er
een mooi vers bloemstuk op
tafel staat. Voor deze workshop moet u zelf een platte
schaal meebrengen. De kosten
van 17,50 euro dient u direct bij
inschrijving contant of via PIN
te betalen. Buurtcentrum De
Mel, Wijkermeerweg 1, VelsenNoord, telefoon 0251-210050
of e-mail info@demel.nl.

Sinterklaas
De Dwarsligger - Sinterklaas
en zijn Pieten brengen woensdagmiddag 2 december een
bezoekje. Zij komen langs tussen 14.00 – 16.15 uur. Alle kinderen tussen 3 en 6 jaar zijn
van harte welkom. Er is ook
een feestelijke poppenkastvoorstelling van Theater Poppengrollen ter ere van Sinterklaas. Kosten bedragen 3,50
euro per kind

Let’s Zumba
De Dwarsligger - Vanaf vrijdag
30 oktober nu ook bij de Dwarsligger: Zumba lessen! Van 11.00
tot12.00 uur wordt u meegenomen in de danssfeer van Latin.
Zumba fitness is een leuke kennismaking van bewegen die je
gezamenlijk doet met een grote
groep andere deelnemers, waardoor de fun, stimulans en de
motivatie enorm hoog ligt. Geef
je snel op want vol is vol! 8 lessen voor 28 euro. Meer info? Bel
0255-512725.

Kinderdisco

mum. Meer kan helaas niet. Voor
de goede orde: ook eenoudergezinnen nodigen we nadrukkelijk
uit. Voor hun kinderen bestaat
de mogelijkheid om in de knutselhoek te gaan spelen, onder
volwassen begeleiding uiteraard.
Na het eten wordt er altijd even
uitgebuikt en nagebabbeld, met
op de achtergrond leuke muziek.
Het is dus meer dan alleen maar
eten. De setting is ook heel be-

langrijk.’’
Michelle sluit af: ,,We willen graag
dat geïnteresseerden zich op de
dag van het diner, tweewekelijks op maandag, voor 12.00 uur
telefonisch opgeven via 0255512725. Dit in verband met de inkoop van het eten. Maandag 30
november is het weer zo ver en
ik hoop dat het gezellig druk zal
zijn. Want daar doen we het per
slot van rekening voor!’’

Sinterklaasfeest
De Brulboei - Op woensdagmiddag 2 december wordt van
14.00 tot 15.30 uur in buurthuis
De Brulboei het sinterklaasfeest
gevierd. Er zijn allerlei leuke sinterklaasspellen zoals pepernoten
sjoelen, wortel werpen en nog
meer!
Natuurlijk kijken we ook uit naar
een bezoekje van Sint en zijn

Pieten deze middag. Alle kinderen van 4 tot en met 7 jaar zijn
van harte welkom om dit leuke
feest mee te vieren.
De kosten zijn 5 euro per kind,
inclusief strippenkaart en verrassing. Voor deze middag moet
u de kinderen voor 25 november
opgeven. Meer info? Bel 0255510652.

Mooi Mozaïeken
De Dwarsligger - Zin om creatief bezig te zijn? Binnenkort
krijgt u de kans om mee te doen
met de cursus Mooi Mozaïeken.
Mozaïek is een kunstvorm waarbij afbeeldingen via gekleurde steentjes worden verwerkt in
een voorwerp. Voorbeelden zijn
een spiegel, fotolijstje, onder-

zetter, (sieraden) kapstokje etc.
Het eerste voorwerp is de eerste
les aanwezig. Daarna kunt u zelf
kiezen waar u creatief mee bezig
wilt zijn! Voor 35 euro (excl. Materiaal) kunt u 10 weken op vrijdagochtend van 09.00 tot 11.30
meedoen bij BC de Dwarsligger.
Meer info? Bel 0255-512725.

Bijzondere workshop

Wenkbrouwen verven
De Veste - Binnenkort is er
een workshop wenkbrauwen
verven en epileren in buurthuis
de Veste. Tijdens deze workshop leert u hoe u uw wenkbrauwen kunt verven en vervolgens epileren. Vooral ideaal voor mensen die wat ouder
worden en waarvan de wenk-

brauwen steeds lichter worden.
De cursus wordt gegeven op
woensdagochtend 25 november aanstaande en kost 5 euro
incl. materiaal. Tijdens de workshop kunt u verfpakketje kopen
waarmee u zelf thuis uw wenkbrauwen bij kunt houden. Meer
info? Bel 023-5388830.

De Brulboei - Zaterdag 21 november kunnen alle kinderen
weer dansen op te gekke muziek
in buurthuis De Brulboei. De kinderen van 4 t/m 7 jaar gaan uit
hun dak van 18.00 tot 19.00 uur
en van 19.30 tot 21.00 uur is de
dansvloer voor de kinderen van
8 t/m 13 jaar. Elk kind betaalt
slechts 1 euro. Meer info? Bel
0255-510652.

Klusjes in huis
De Dwarsligger - Geen man om
op te geven bij ‘Help mijn man is
klusser’?! Of wilt u liever zelf ondernemen? Geef je dan nu op
voor deze 7 bijeenkomsten durende cursus. Leer stekkers repareren, lekkende kranen verhelpen, boren etc. Alles wat u wilt
weten om er thuis zelf(standig)
uit te komen! Voor 30 euro kun
je iedere maandag ochtend van
9.15 tot 11.30 uur aan de bak. Bij
genoeg deelname start de cursus zo snel mogelijk! Meer info?
Bel 0255-512725.

Wandelen in
Velserbroek
De Veste - Nu de fietsclub een
winterstop heeft ingelast i.v.m.
het weer, start er vanaf dinsdag
24 november vanaf 13.30 uur
een wandelclub. Er wordt wekelijks, bij droog weer, een wandeling van ongeveer 10 km gelopen. De wandelingen zullen in de
omgeving van Velserbroek zijn.
De kosten voor deze activiteit is
1,25 euro incl. koffie of thee na
afloop. U kunt zich opgeven bij
buurthuis de Veste, Vestingplein
58 in Velserbroek, telefoon 0235388830.

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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Samen activiteiten ondernemen

Ledenobligaties
Rabobank Velsen

Maatjesproject kan
vrijwilligers gebruiken
Regio - ‘Maatje zijn is uit de
kunst’. Dat is de slogan van het
Maatjesproject dat volgend jaar
alweer 10 jaar draait in Beverwijk en Velsen. Er zijn hier nu 37
koppels.
Het Maatjesproject brengt vrijwilligers in contact met mensen
die door een beperking weinig
contacten hebben. De vrijwilliger geeft de deelnemer tijdelijk
een steuntje in de rug. In overleg
ondernemen ze allerlei activiteiten, zoals samen winkelen, koffie drinken, wandelen, sporten
of een bezoekje aan een museum of bioscoop. Een vrijwilliger
hoeft helemaal geen deskundige
te zijn of worden. Iedereen kan
zich aanmelden.
Annemarie Scholte van Stichting
Welzijn begeleidt het Maatjesproject: ,,De achtergrond of leeftijd zijn niet relevant. Ik zoek de
koppels bij elkaar en let daarbij
op de interessevelden van zowel
de vrijwilliger als de deelnemer.
Ik kijk in een kennismakingsgesprek welke koppels het beste
bij elkaar passen.’’
Dat de slogan ‘uit de kunst‘ op
dit project van toepassing is,
blijkt wel uit de soms langdurige
relatie die een vrijwilliger en een
deelnemer hebben. Nel (59) uit
Beverwijk is zo’n vrijwilliger. Zij is
al vier jaar lang het maatje van
haar plaatsgenoot Angelique
(46). Angelique is blij met haar
maatje. Het ging goed tussen de

twee dames en langzaam bouwden ze hun contact op. Het is de
bedoeling dat maatjes eenmaal
per twee of drie weken iets afspreken en dat gedurende twee
a drie uur. Nel en Angelique gingen naar de kinderboerderij,
naar de kringloopwinkel, maakten fietstochten en luisterden
naar muziek. Angelique werkt
dagdelen bij de Meergroep. Ze
vertelt dat ze vroeger altijd eenzaam was. Zij werd door een
hulpverlener aangemeld bij het
Maatjesproject. Nu, vier jaar later, gaat het een stuk beter met
haar. Ze deed een aantal cursussen, zoals assertiviteit, en rondde die met goed gevolg af. Angelique heeft veel lol met Nel. ,,Nel
is een makkelijke vrouw. Ze accepteert veel. Als ik voorstel om
iets te doen, zegt ze geen nee.
De ene keer bedenk ik iets en de
andere keer zij weer.’’ Nel: ,,Het
wereldje van Angelique is sinds
ze een maatje heeft, een stuk
groter geworden. Ze is zelfverzekerder en kan steeds een stap
verder maken. Het is een wederkerigheid. Ik heb me opgegeven
om iemand te helpen, maar dat
kan alleen als je er ook iets voor
terugkrijgt. En dat is zo, je krijgt
er veel voor terug.’’
Enthousiast geworden om vrijwilliger te worden bij het Maatjesproject? Kijk dan op www.
welzijnswb.nl > vrijwilligers’. Bellen kan ook: 0251-220944.

GroenLinks weer in
gesprek over havens
Velsen - Al enkele jaren volgt
GroenLinks Velsen kritisch plannen met betrekking tot de Amsterdamse havens, het Noordzeekanaal gebied en de sluizen. Vragen en open brieven van
GroenLinks leidden al enige malen tot rechtstreeks goed overleg tussen de fractie van GroenLinks, het Havenbedrijf Amsterdam en de directie van de Amsterdamse Containerterminal.
De aandacht van GroenLinks
voor de toekomst van het Noordzeekanaal gebied was een van de
aanleidingen voor de gemeenteraad van Velsen om actief mee te
gaan denken over de toekomstplannen voor de Metropoolregio
Amsterdam. Dat leidde er onder
meer toe dat de Amsterdamse
havenwethouder Ossel een jaar
geleden werd uitgenodigd in
de raadszaal van Velsen. Mede
in vervolg daarop is de Amsterdamse wethouder voor ruimtelijke ordening Van Poelgeest op
19 november a.s. in de gemeenteraad van Velsen. Dat mede om
de Structuurvisie van Amsterdam
die het voornemen bevat om veel
woningen langs de IJ-oevers te
bouwen. Wat betekent dat voor

het hele Noordzeekanaalgebied
vraagt Velsen zich af? Komen
daarmee Amsterdamse havens
tegen Velsen aan te liggen?
Vanwege uitspraken van de nieuwe directeur van het Havenbedrijf Amsterdam over havenactiviteiten in Velsen stelde GroenLinks vragen aan het College van
B&W van Velsen. Direct nodigde
de directeur GroenLinks Velsen
uit voor een informeel overleg
over plannen voor het Noordzeekanaalgebied. Dat overleg vond
op 11 november plaats. Er werden op een open plezierige wijze
opvattingen en ideeën uitgewisseld, waarbij de aandacht vooral
uitging naar perspectieven vanuit Velsen op Amsterdamse haven- en sluisplannen. Een van
de centrale onderwerpen daarbij was de werkgelegenheid in
het Noordzeekanaal gebied, onder meer de mogelijke gevolgen
van het (voorlopig) stoppen van
de laatste containerlijn naar de
Container Terminal Amsterdam.
Naast de werkgelegenheid kwamen onder meer ook uitvoerig
ideeën ter sprake om voor nautische ontwikkelingen aan de zeezijde van de sluizen.

Het is goed toeven
in De Gezellige Haven
Velsen-Zuid – Herman Koster
en Petra van der Linde beheren
nu alweer voor het vijfde seizoen
met veel plezier De Gezellige Haven, de horecagelegenheid bij
de jachthaven in Spaarnwoude.
In het zomerseizoen is het goed
toeven op het terras met uitzicht
op de haven. Het is er dan altijd
druk met watersporters, wandelaars, fietsers en mensen die gewoon langs komen waaien. Wat
veel mensen niet weten, is dat
De Gezellige Haven het hele jaar
door open is. Elke dag van 10.00
tot 18.00 uur, op zondag van
11.00 uur tot 18.00 uur.
Het is een gezellige ruimte met
een huiselijke sfeer waar iedereen zich direct op z’n gemak
voelt. Er is een groot biljart en
er is een leestafel. Maar even
voor het raam naar de boten kijken met een bakje koffie of thee,
dat slechts een euro kost, kan
natuurlijk ook. Er worden kleine

prijzen gehanteerd. Ook dit winterseizoen worden er leuke activiteiten georganiseerd, waar iedereen welkom is. Elke laatste zondag van de maand is er
klaverjassen, behalve in december. In januari wordt er weer gestart met bingo. Op zondag 6 december is er een High Tea. Voor
slechts 14,75 euro per persoon
genieten van onbeperkt thee en
koffie, sandwiches, zoetigheden,
tapas en een glas wijn naar keuze. Op zondag 13 december is er
de traditionele wildmiddag. Met
een geweldige loterij en een optreden van Cock Zwanenburg.
Maar gewoon even langskomen
voor koffie, thee of een drankje in De Gezellige Haven kan altijd. Het bevindt zich aan de Buitenhuizerweg 9 (vanuit IJmuiden
via de Amsterdamseweg de afslag naar de golfbaan) en is telefonisch bereikbaar via 0235384457.

Feestelijke kerst in
Spaarnwoude Resort
Velsen-Zuid - Gezellig samen kerst vieren met familie
en/of vrienden kan heel feestelijk bij Spaarnwoude Resort. Eerste kerstdag biedt Spaarnwoude
Resort weer een heerlijk brunchbuffet en een fantastisch buffet
in de avond.
Zowel bij de brunch als het diner is livemuziek aanwezig. Beide buffetten zijn zeer uitgebreid.
Tal van warme en koude gerechten, met aandacht door de koks
gecreëerd, staan uitgestald op
de tafels.
De brunch begint om 11.30 uur.
Voor gasten is er de mogelijkheid om tussen 10.00 en 11.30
uur te zwemmen in het prachtige

zwembad van Spaarnwoude Resort, reserveren hiervoor is verplicht.
Het kerstbuffet begint om 18.00
uur en duurt tot 22.00 uur. Tijdens het heerlijke buffet zijn de
drankjes gratis (binnenlands gedistilleerd). Er is een dansvloer
beschikbaar voor danslustigen.
Prijzen voor de brunch zijn 34,75,
voor kinderen tot 12 jaar 17,50
euro. Het kerstbuffet kost 59,75
euro en voor kinderen 29,75.
Het is raadzaam om tijdig te reserveren. Dat kan bij Spaarnwoude Resort, Oostbroekerweg
17 in Velsen-Zuid, telefoon 0235370548 of e-mail receptie@
spaarnwouderesort.com.

Velsen - Een obligatiebelegging,
een vaste rente van 3,5% én ieder jaar de mogelijkheid dat een
deel van uw hoofdsom door de
Rabobank wordt omgezet in Rabobank Ledencertificaten. De
Rabobank introduceert nu speciaal voor haar leden Rabo Extra
Ledenobligaties. Een obligatiebelegging waarmee u belegt in
een betrouwbare en solide bank.
U kunt zonder transactiekosten
inschrijven tot en met 25 januari
2010. Wilt u bijvoorbeeld uw vrijgekomen spaargeld weer vastzetten? Of zoekt u een alternatief waarbij u snel en eenvoudig
over uw geld kunt beschikken?
Misschien wilt u doorsparen
voor een specifiek doel of vindt u
het juist nu de tijd om (een deel
van) uw vermogen te beleggen.
Een mogelijk interessant product hiervoor is het nieuwe beleggingsproduct, speciaal voor
leden van de Rabobank: Rabo
Extra Ledenobligaties. Hiermee
belegt u in een betrouwbare en
solide bank met Triple A-status.
,,Wij staan als bank midden in de
samenleving’’, vertelt Edgar Engelkes, manager Private Banking
van Rabobank Velsen en Omstreken. ,,Wij begrijpen als geen
ander dat klanten een stabiele en betrouwbare partner zoeken. Tenslotte is een vermogen
zorgvuldig opgebouwd, de klant
heeft hier jarenlang hard voor
gewerkt. De klant wil dit graag
behouden én zien groeien. Rabobank Velsen en Omstreken is
die stabiele en volwaardige vermogensbank met een sterke coöperatieve structuur en een Triple A-status. Met kwaliteit in advies en dienstverlening bouwt
Rabobank Velsen en Omstreken
met beide benen op de grond
aan het vermogen van klanten.
Een Private Banking-klant krijgt
een vast accountteam toegewezen die helpen de ambities
op een realistische, oplossingsgerichte manier waar te maken.
Met alle aandacht en zorg die de
klant verdient. De persoonlijke
contactmomenten kunnen ook
thuis plaatsvinden op een tijdstip
dat het de klant schikt. Naast
het vaste accountteam staat er
een geheel Private Bankingteam inclusief beleggingsspecialisten klaar. Rabobank Velsen en
Omstreken investeert namelijk
graag in een duurzame relatie’.
Heeft u vragen over Rabobank
Private Banking, Rabo Extra Ledenobligaties of wilt u een afspraak maken met één van onze
accountmanagers? U kunt ons
bereiken op het telefoonnummer (023) 513 35 66 of via PrivateBanking@velsen.rabobank.
nl. Kijk ook eens op onze website www.rabobank.nl/velsen.’’ De
waarde van uw belegging kan
fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen
garantie voor de toekomst. Voor
de Ledenobligaties is een prospectus verkrijgbaar bij uw Rabobank en via rabobank.nl.
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Ouderennieuws
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en donderdag 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 woensdag en vrijdag om 12.00 uur
open tafel. Eerstvolgend open
tafel vrijdag 13 november. Opgeven noodzakelijk, uiterlijk 2 dagen van tevoren bij de beheerder. Kosten 6,-.
Informatiefilm donderdag 26
november over ‘De kunst van het
ouder worden’.
Erwtensoep maaltijd: Elke 2e
woensdag van de maand. Kosten per kom 1,50 euro. Aanvang
12.00 uur. U kunt binnenlopen
zonder op te geven.
Internetcursus, maandagmiddag voor senioren. Kosten 15 euro voor drie middagen. Opgeven
bij de beheerder.
Filmavond vanaf oktober elke 3e donderdagavond van de
maand. Aanvang 19.30 uur. Kosten 2,- incl. kopje koffie/thee.
Vrij biljarten op maandag- en
dinsdagochtend. Verder op alle
middagen en ook in het weekend.
Darten op maandag (gehele
dag), woensdag-, donderdagen vrijdagochtend vanaf 10.00

Ouderennieuws

uur. ‘s Middags op donderdag, vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag.
Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Restaurant is geopend van
12.00 tot 13.00 uur. U kunt a la
carte komen eten, waarbij u
naast een hoofdgerecht ook een
soepje vooraf en toetje geserveerd krijgt. Kosten 6,-.
Open tafel vrijdag 27 november:
uiensoep, kibbeling, wortelen
en doperwten en vianettaijs met
slagroom toe. Reserveren maandag 23 november tussen 11.0012.00 uur. Kosten 6,-.
Cadeautjesmarkt en sinterklaastentoonstelling, zaterdag 28
november. Aanvang 10.30 uur.
Sinterklaaskien donderdag 3
december. Kaarten zijn vanaf
heden verkrijgbaar aan het buffet en kosten 3,50 euro.
Yoga voor senioren op dinsdagmiddag. Zij kunnen zich
weer opgeven.
Internetcursus voor senioren
op de woensdagochtend. Zij
kunnen weer deelnemers aannemen.
Expositie De Boshoek exposeert tot maandag 7 december.
Wijksteunpunt

Delta,

Rijn-

straat, IJmuiden, 0255-520960.
Inloopspreekuur Ouderenadviseurs: maandag- en vrijdagochtend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreekuur iedere werkdag op afspraak
(09.00–12.00 uur): tel. 0255533885.
Frontoffice van Zorgbalans:
vragen over zorgverlening: tel.
023-8910550.
Formulieren Brigade: moeite
met het invullen van gemeentelijke formulieren? Hiervoor kan
men langskomen of bellen met
tel. 0255-533885.
Wonenplus: Voor vele vormen
van dienstverlening: zoals klusjes, boodschappen en/of vervoer: tel. 0255-518888.
Rabo-Klaverjasdrive, donderdag 19 november. Inschrijving is
inmiddels van start gegaan.
Visserhuis,
Houtmanstraat,
IJmuiden, 0255-549549.
Optreden de Balanda’s woensdag 25 november. Aanvang 14.30
uur. Menu v/d Dag: Nasi. Aanvang 12.30 uur.
Verkoop voor het Rode Kruis.
Donderdag 26 november van
09.30 tot 13.00 uur.
Feestdagenloterij donderdag
26 november om 15.00 uur.
Wijksteunpunt De Watervliet,
Doelmanstraat 34 in VelsenNoord, telefoon 0251-226445
Film ‘De kunst van het ouder
worden’. Vrijdag 20 november.
Aanvang 14.00 uur.

Open NK blokarten
IJmuiden aan Zee - Komend
weekeinde vindt het open Nederlands Kampioenschap blokarten plaats op het strand IJmuiderslag. Organisator is Blokart
Club Nederland, het kampioenschap werd mede mogelijk gemaakt door de sponsors Beach
Inn en restaurant La Paz.
Dit jaar doen er ook buitenlanders mee, zo zijn er deelnemers
uit België en Frankrijk. Op zaterdag 21 november is om 11.00
uur de opening, gevolgd door de
briefing. Om 11.45 uur is de eerste start, het duurt die dag tot

ongeveer 16.30 uur. Zaterdagavond is er voor de deelnemers
een feestavond in strandpaviljoen Beach Inn, met een barbecue en diverse optredens. Zondag 22 november zal de eerste
start om 12.00 uur plaatsvinden.
De prijsuitreiking is om 16.15 uur
in Beach Inn. Kijk voor meer informatie op www.blokartclub.nl,
daar is ook een inschrijfformulier te vinden.
Zaterdag 21 november is het ook
nog mogelijk om in te schrijven,
van 9.30 tot 10.30 uur in Beach
Inn.

Hessels sponsort VVIJ
Velsen-Zuid – IJmuiden C3 bestaat uit enthousiaste voornamelijk
eerstejaars C-voetballers. Het ontbrak hun echter aan knappe wedstrijdkleding. Speler Steef Hessels wist zijn vader Bert Hessels van
de Hessels Groep BV over te halen om nieuwe wedstrijdkleding te
sponsoren.

IJmond
Bridgedrive
IJmuiden - Ook dit jaar was de
aula van de Maritieme Academie
aan de Kanaalstraat op zondagmiddag 9 november weer het decor voor de IJmond Bridgedrive.
Zo’n 150 bridgers waren aanwezig om mee te dingen naar
om IJmond wisselbeker. Deze
bridgedrive is net als vorig jaar
georganiseerd door leden van de
negen verschillende bridgeverenigingen van de gemeente Velsen. De spelers waren in vier lijnen onderverdeeld. Omdat in alle lijnen dezelfde spellen werden
gespeeld kon er uiteindelijk één
paar als overall winnaar worden
uitgeroepen. Aan het eind van
de middag werd de begeerde
wisselbeker uitgereikt door mevrouw Annette Baerveldt, wethouder van Sport en Recreatie
aan Marian en Gerard van der
Haak het paar met de hoogste
score (65,87 procent). Zie ook
www.ijmondbridgedrive.nl

Klipper bij Stormvogels
IJmuiden - Afgelopen maandag
zijn er op het Johan Cruijffcourt,
aan het Pleiadenplantsoen, en
op sportpark Zeewijk, proeftrainingen verzorgd door IJVV
Stormvogels voor leerlingen van
basisschool de Klipper uit IJmuiden. Na de goede ervaringen die
zijn opgedaan bij de eerste clinic
met leerlingen van de Pleiadenschool was nu dus de beurt aan
De Klipper.
Omdat het momenteel actueel is
om de jeugd weer meer in beweging te krijgen, lopen er al verschillende projecten waaronder ook in de Gemeente Velsen.
(Sportpas).
IJVV Stormvogels heeft daar
graag op ingespeeld en aangegeven ook aan deze opzet mee
te willen gaan werken. Ook door
middel van deze proeftrainingen
willen we een leuke en leerzame
morgen aanbieden en de scholieren te interesseren voor sport
in het algemeen en voetbal in het
bijzonder.
Het is heel belangrijk dat de
jeugd meer aan sport moet doen
maar tevens wil IJVV Stormvogels op deze manier nogmaals
benadrukken dat het een bruisende vereniging is waar volop
ruimte is voor nieuwe leden. Een
ieder die wil komen voetballen,

jong, oud, man, vrouw, jongen of
meisje, is van harte welkom.
Op het Johan Cruyffcourt aan het
Pleiadenplantsoen hebben de
groepen 3a, 3b en 4 hun trainingen afgewerkt onder leiding van
Brian Beck (CIOS – student).
Op sportpark Zeewijk hebben
de groepen 5, 6, 7 en 8 hun programma aangeboden gekregen, en hier waren de trainers
Joop van Schaik, Gerrit Bruinenberg en Jan Wijker bij aanwezig.
Het waren sessies van 40 minuten waarin eerst de grondbeginselen van het voetbalspel werden uitgelegd en beoefend, gevolgd door een partijspel. De
eerste groepen hebben hun training onder vrij redelijke weersomstandigheden af kunnen werken maar later op de morgen begon het wat te regenen. Bij de
laatste groep op sportpark Zeewijk kwam het echt met bakken
uit de lucht maar zelfs dat heeft
niets afgedaan aan het enthousiasme van de deelnemers. Na
afloop was er limonade voor de
kinderen en koffie en thee voor
de leerkrachten. Later op school
zijn er door de leerkrachten flyers uitgereikt aan de kinderen. Al
met al een geslaagd evenement
wat hopelijk weer tot een vervolg
zal gaan leiden.

D-selectie RKVV Velsen
beleeft ‘Avondje Telstar’
Velsen-Zuid - De jongens van
de D-selectie van RKVV Velsen
weten echter sinds vorige week
dat vrijdag de 13e bijgeloof is,
want zij beleefden een ontzettend gelukkig avondje Telstar.
Het begon allemaal in het onlangs gerenoveerde TATA STEEL
Stadion. In dit stadion mochten
de jongens van Velsen D1 een
vriendschappelijke wedstrijd tegen IJmuiden D1 spelen. Onder
luid gejuich van de vele meegereisde fans betraden de jongens
het veld en startten zij de wedstrijd alsof het de finale van de
Champions League betrof.
Velsen was duidelijk de bovenliggende partij in de wedstrijd,
maar het waren wellicht de gezonde zenuwen die maakten
dat de supporters lang moesten
wachten op een doelpunt. Uit-

eindelijk viel dan toch de verdiende treffer. Daarmee was de
koek echter nog lang niet op. De
jongens konden na afloop van
de wedstrijd even kort bijkomen
in ‘Het Paviljoen’ voor deel twee,
het begeleiden van de spelers
van Telstar en Go Ahead Eagles
vanuit de spelerstunnel naar het
veld. Het stadion was inmiddels
nog voller en de sfeer zat er goed
in. Een prachtige belevenis! In de
rust mochten de jongens allemaal een penalty nemen op de
reservekeeper van Telstar. Telstar
verloor helaas met 1-0, maar dit
kon de pret niet drukken.
Zij hebben een prachtige avond
beleefd en zullen vrijdag de 13e
onthouden als ‘die geluksdag dat
ik in het stadion mocht voetballen en met de profs het voetbalveld op mocht!’
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DCIJ-nieuws

Jeugd DKV in actie

IJmuiden - Na een sabaticleyear heeft Stijn Tuijtel (foto) de
draad weer opgepakt bij DCIJ. In
zowel de onderlinge competitie
als in het eerste tiental toont hij
bij voortduring aan dat hij weinig
in speelsterkte heeft ingeboet.
Tegen Nicole Schouten bediende hij zich van een totaal nieuw
systeem. De Argentijnse opening, een variant in het Roozenburg systeem, maakte hij korte
metten met zijn tegenstandster.
Weliswaar verdedigde Schouten zich heftig en kreeg Tuijtel
de zege bepaald niet cadeau,
maar in het gevorderde middenspel sloeg de balans door ten faveure van Tuijtel. De partij tussen Jacqeline Schouten en Jes-

Velsen-Zuid - Zaterdag zijn alle jeugdteams van DKV in actie
gekomen. Als eerste de F1, dat
moest spelen tegen KVA. De F1
kan ontzettend goed verdedigen,
maar dat lukte deze zaterdag
niet. Helaas werd deze wedstrijd
verloren met 4-2. De doelpuntenmakers waren Stan en Noa.
De E1 moest uit tegen BEP E2.
Ze wonnen met 5-6. Topscoorder
met drie doelpunten was Meike.
De winnende goal voor DKV
werd gemaakt door een spelertje van BEP.
Ondanks het 1-6 verlies van de
D2 was het een goede wedstrijd
van dit team. De eerste helft ging
gelijk op, de tweede helft liep
EKVA uit, door concentratieverlies van DKV.
De D1 heeft flink uitgehaald tegen Apollo D2; het werd maar
liefst 2-9. Topscoorder was
Maureen van Vliet met 5 doelpunten.

se Bos groeide uit naar een gecompliceerde stand waarin nauwelijks was aan te geven wat het
resultaat zou worden. Schouten
deed in dit duel nauwelijks onder voor Bos.
De remise was onlogisch maar
wel dik verdiend. Willem Winter liet in de opening een flinke
steek vallen tegen Cees Pippel
wat hem op schijfverlies kwam
te staan. Voor Winter aanleiding
om er eens goed voor te gaan
zitten. Met veel kunst en vliegwerk bereikte hij nog een puntendeling. Rick Hartman, een
jeugdtalent, mist nog de ervaring
om tegen de geroutineerde Piet
Kok tot een goede uitslag te komen. Nu verloor hij vrij kansloos.
Koos de Vries is de laatste tijd in
goede vorm. Jan Maarten Koorn
werd op kundige wijze naar de
nederlaag gevoerd. Casper Remeijer, een favoriet voor de clubtitel, moest tegen Jan Apeldoorn
overgaan op de combinatietoer.
Met een listige slagzet dwong hij
zijn tegenstander tot overgave.
Het lijkt er sterk op dat Paul Smit
speelt voor het spel en niet voor
de knikkers.
Hij gaat in op elk systeem en
vreest geen enkel risico. Met
strategisch sterkspel slaagde
Van Dijk erin om Smit een gevoelige nederlaag te bezorgen.
Stella van Buuren speelde een
uitstekende partij tegen Jurrien
Fischer en won verdiend.

Vat ’71 treedt op voor
jarige Zonnebloem
Velsen-Zuid – De Zonnebloem
brengt mensen die beperkt of
langdurig ziek zijn een stukje levenskwaliteit. Door een bezoek, een uitstapje of een vakantie, onder begeleiding van vele vrijwilligers. Landelijk bestaat
de organisatie 60 jaar. In 1973
werd de afdeling IJmond opgericht. Die werd al gauw te groot
en daarom in vier afdelingen opgesplitst, waaronder IJmuidenOost. Deze startte in 1979 en is
dus 30 jaar oud. Dit werd zondag
gevierd in Muziekcentrum Tolsduin, het gebouw van de IJmuider Harmonie.
Ruim 100 gasten zagen daar de
revue ‘Gooi die remmen los’ van
Vat ’71. Voorzitter Arnold Danklof van de Zonnebloem heette
alle aanwezigen welkom en beloofde ze een show vol met dans,
muziek en blote vrouwen. Hierna verscheen Kees van Raalte

van Vat ’71 en vertelde dat die
blote vrouwen niet doorgingen:
,,Dat mag niet van het bestuur
van de Zonnebloem. Ze zijn zich
nu weer aan het aankleden en ik
moet de tijd vol zien te praten, tot
ze klaar zijn.
Voorheen hadden we daar onze
spreekstalmeester Henk Brederveld voor, maar die is ons helaas
in mei ontvallen. Henk maakte veel mee en vertelde daar
over aan het publiek. Ik maak
niets mee, dus ik heb ook niet
veel te vertellen, ook thuis niet.’’
Vlak daarna verscheen het revuegezelschap om het publiek
te vermaken met een wervelende show.
De mensen genoten en hadden
een geweldige middag. Daarna
stonden de busjes van het OIG/
IHD met de vrijwilligers klaar, om
de bezoekers weer veilig thuis te
brengen. (Carla Zwart)

Hooglandse dames
Santpoort-Noord - ,,Deze dames kwam ik tegen in Duin en Kruidberg,’’ zegt fotograaf Rob Nieborg. ,,Ik snap niet waar elke keer die
commotie over is want er lag een groepje van zeventien waar ik
doorheen moest lopen en ze kijken niet eens naar je! Op m’n gemak
kon ik door de groep lopen en hier en daar een foto maken.’’ (foto:
Rob Nieborg)

Getuigen gezocht
Haarlem - De politie hield in
de nacht van vrijdag op zaterdag een 28-jarige Haarlemmer
aan voor vernieling van een ruit
van een zaak in de Zijlstraat. De
verdachte is inmiddels verhoord

maar ontkent zijn betrokkenheid bij deze zaak. De politie is
op zoek naar getuigen die mogelijk meer duidelijkheid kunnen
verschaffen. Zij kunnen contact
opnemen met 0900-8844.

De C1 speelde een sterke wedstrijd tegen ROHDA C2. Fysiek
was de tegenstander echter sterker. DKV verloor met 4-6. Bjarne
heeft 3 doelpunten gescoord.
De B1 heeft onnodig verloren van
Swift B1. Een vroege 2-0 achterstand was niet zo maar teniet
gedaan. De eindstand was 6-4.
Kirsten speelde een zeer sterke
wedstrijd.
De A2 heeft in de laatste minuut
verloren van Haarlem A3 met 78. Na een gelijk opgaande wedstrijd trokken ze toch aan het
kortste eind. Mathilde, Arjen en
Annemieke waren de doelpuntenmakers.
De A1 heeft een erg leuke en gelijkopgaande wedstrijd gespeeld
tegen DKV-Victoria. De eindstand van 11-11 was terecht.
De gelijkmaker kwam uit handen van Dorianne Romeyn en
topscoorder was Nicole Willemse met 4 doelpunten.

Feestmiddag voor
gasten van OIG/IHD
IJmuiden - Op het moment dat
Sinterklaas en zijn Pietermannen
bij de sluizen aan wal stapten om
de kleine kinderen en hun ouders te ontmoeten, reden negen
busjes voor de Stichting OIG/
IHD tegen de stroom in om vooral de oudste generatie uit Velsen
een feestelijke middag te bezorgen in de schitterende aula van
de Maritieme Academie aan de
Kanaalstraat nabij de kop van de
haven.
In totaal hadden ongeveer 125
gasten zich voor deze middag
opgegeven en dankzij de vele medewerkers van het vervoer
van OIG/IHD konden zij volgens
een strak schema tot voor de
deur worden afgezet. En ook in
de zaal stonden weer vele medewerkers klaar om alle gasten te
helpen met de jassen en hen te
begeleiden naar hun plaats. Omdat de busjes twee keer moesten rijden om alle gasten op te
halen kon men tijdens het wachten genieten van het fantastische uitzicht op het Forteiland,
de hoogovens en de sluizen. Koffie en iets extra’s zorgden direct
al voor een hartelijke ontvangst
en na een welkomstwoordje kon

de microfoon doorgegeven worden aan het duo Willeke d’Estel
en Erwin Fillee. Dit duo treedt regelmatig op in tehuizen en bij
ouderenbonden en weet de gehele zaal bijzonder te boeien met
hun repertoire.
Medleys van liedjes van ABBA,
Willeke Alberti en van Conny van
den Bos werden direct herkend
en als de microfoon de lucht inging dan viel de zaal als vanzelfsprekend in. Een aandachtig en
enthousiast publiek zorgde voor
een bijzondere sfeervolle middag. Ook voor de jongere gasten met een verstandelijke beperking bleek deze middag een
schot in de roos.
Na afloop van het optreden bedankte Ria Graafsma, namens
alle gasten en medewerkers, het
duo onder de voorwaarde dat er
nog een toegift zou komen. Bovendien kon iedereen nog even
nagenieten onder het genot van
een broodmaaltijd met drinken.
Al met al een bijzonder geslaagde feestmiddag in een bijzonder
fraaie omgeving dankzij de medewerking van de locatiemanagers van de Maritieme Academie
van het ROC Nova College.
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Groot Helmduin,
hoe nu verder?

Strandexcursie
in IJmuiden

IJmuiden aan Zee - zondag 22
november organiseert het IVN
Zuid-Kennemerland onder leiding van IVN-Natuurgidsen een
leuke strandexcursie voor jong
en oud op het strand van IJmuiden. Wie eens lekker wil uitwaaien en interessante dingen wil
weten over het strand is van harte welkom. Voor de echte strandliefhebber, jong of oud, is het
juist leuk om aan deze excursie
mee te doen! Vertrek om 14.00
uur bij de eindpunt van bus 4 en
82 achterin de jachthaven. Deelname is gratis. Warme kleding
en goed schoeisel aanbevolen.
Aanmelden vooraf is niet nodig.
Informatie: Yneke Bettink, telefoon 023-525 4995 of kijk op http://www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Mini-marathon
Schoppen Aas
IJmuiden - Zaterdag 28 november om 11.30 uur wordt er een
mini-marathon klaverjassen georganiseerd in de zaal van de
Pieterskerk aan de Mercuriusstraat (ingang naast de glazen
deur van de flats nummer 70 t/m
136). In de zaal is roken verboden. De toegang bedraagt 3,50,
loten kosten 0,50 per lot. De zaal
is rolstoel toegankelijk. Meer formatie via telefoonnummer 0255511467 of 0255-518725.

Om te zingen
naar de kerk

IJmuiden - Op zaterdag 21 november is er weer een zangavond in de Ichthuskerk aan de
Snelliusstraat 40 in IJmuiden. Er
worden prachtige liederen uit allerlei bundels gezongen. Zin om
een klein uurtje geestelijke liederen te zingen? Zorg er dan voor
dat je die avond aanwezig bent.
Jan Schotvanger praat de liederen aan elkaar en leidt tevens de
samenzang. Ary Rijke, de vaste
organist voor deze avonden, bespeelt het orgel. De avond begint
om 19.30 uur en de kerk is om
19.00 uur open.

IJmuiden - Het afblazen van de
multifunctionele accommodatie
Groot Helmduin wegens geldgebrek is een gemiste kans. Iedereen begrijpt dat dit het kloppend
sociale hart van Zeewijk had
kunnen zijn. Van begin af aan
heeft SP-fractie gewaarschuwd
dat het project onbetaalbaar en
daardoor onuitvoerbaar zou worden.
De nieuwbouw van de scholen De Zandloper en De Klipper moet zo snel mogelijk beginnen, volgens de SP. De huidige
gebouwen zijn in slechte staat.
Het heeft hun voorkeur scholen
op verschillende locaties te huisvesten. Een kleine buurtschool
op loopafstand is beter voor de
buurt en verkeersveiliger voor
de leerlingen. Ook willen zij de
sporthal en het oude instructie-

bad behouden. Ze moeten dan
wel allebei flink worden opgeknapt. Het is belangrijk dat jongeren zélf initiatieven ontwikkelen. Daarom moet de skatebaan
in het oude instructiebad blijven. Er zou zelfs gekeken moeten worden of het niet kan worden ontwikkeld in een volwaardig Jongerenontmoetingscentrum. Verder is de SP blij dat
buurtcentrum de Dwarsligger op
de huidige locatie mag blijven.
Het gebouw voldoet nog prima.
De partij vindt het ook belangrijk
dat bij de nieuwbouw in Zeewijk
een groot deel, namelijk 60 procent, van de woningen betaalbare huurwoningen worden. Het
is noodzakelijk dat er in Velsen
voldoende betaalbare woningen
komen want de wachttijden zijn
nog enorm.

Zeer geslaagde dag
Kraaij Kraaij-toernooi
IJmuiden - Afgelopen zaterdag
is voor de eerste keer de strijd
om de wisselbeker van het Kraaij
Kraaij-toernooi jeu de boules gespeeld. De dag begon regenachtig, maar gelukkig waren de regenwolken halverwege de ochtend verdwenen. Er was een
strijd van ongeveer vijfendertig
deelnemers. De één nog fanatieker dan de ander, want iedereen
wilde de mooie beker (aangeboden door Voorting Sportprijzen) wel winnen. Het toernooi,
wat tot leven is geroepen ter ere
van mevrouw Olly Kraaij en de
heer Gerard Kraaij, twee fanatieke leden, maar helaas overleden eerder dit voorjaar, was voor
iedereen geopend die wel eens
een keer wilde weten wat jeu

de boul es nou eigenlijk is. Onder de deelnemers bevonden
zich de kinderen- en kleinkinderen van de familie Kraaij. Zij hadden de taak om te kijken of zij
net zo goed konden ‘boulen’ als
hun ouders, opa en oma. De uitslag is als volgt: 1e Kees Plug, 2e
Kees Kraaij, 3e Ria Wetting, 4e
Adrie Koper en 5e Firtz Qwartel. Omdat het hier om een wisselbeker gaat is dit een terugkerend evenement van de vereniging Pëtanque Union IJmond. Na
het strijden om de beker werd er
nog een loterij met mooie prijzen
gehouden. De hoofdprijs werd
aangeboden door Tuincentrum
Groenrijk uit Santpoort. De Opbrengst, 750 euro, komt ten goede aan het Kankerfonds.

Ruime overwinning
Tien jaar Dwarsliggertjes voor Stormvogels

IJmuiden – Afgelopen zaterdag
werd in buurtcentrum de Dwarsligger het tienjarig bestaan van
eetcafé De Dwarsliggertjes gevierd. Dit is bedoeld voor mensen met een lichte verstandelijke beperking, die onder begeleiding zelfstandig wonen.
Zij eten elke vrijdag samen in het
buurcentrum en daarnaast is er
ook ruimte voor sociale activiteiten. Ze doen spelletjes, soms
is er een gastspreker en af en
toe maken ze een uitstapje, zo
bezochten ze onlangs de Kuba
moskee. Wethouder Karel Ockeloen kwam in de functie van
loco-burgemeester namens de
gemeente de felicitaties overbrengen en at gezellig een hap-

je mee. Frank was er vanaf het
begin bij. ,,Eerst waren we elke
vrijdag in het dienstencentrum,
maar hier in de Dwarsligger vind
ik het gezelliger. Ik ben een alleseter, ik vind echt alles lekker’’,
vertelt hij. ,,We maken ook een
krant, daar werk ik aan mee. We
hebben daarvoor sponsors, daar
betalen we de uitstapjes van.’’
Ralph is een tijdje niet geweest:
,,Het is hier leuk, ik kom veel bekenden tegen. Ik kook ook wel
thuis, maar daar eet ik in mijn
eentje. Zo met elkaar eten is veel
leuker.’’
Over zijn lievelingsgerecht hoeft
hij niet lang na te denken: ,,De
andijviestamppot van mijn moeder.’’ (Carla Zwart)

Inzamelingsactie
Voedselbank Velsen
IJmuiden - Zaterdag 21 november is er een inzamelingsactie
van levensmiddelen bij de Dekamarkt op het Zeewijkplein in
IJmuiden. In de gemeente Velsen bestaat ook nog schrijnende armoede. Er zijn gezinnen die
op de hulp van derden zijn aangewezen om elke dag aan eten
te komen. Voedselbank Velsen
richt zich hier helemaal op. Vol-

ledig draaiende gehouden door
vrijwilligers onderhoudt zij nu al
ruim 50 gezinnen met een voedselpakket.
Met regelmatige inzamelingsacties hopen zij voedsel op te halen. De vrijwilligers delen flyers
uit waar producten op staan. Zij
vragen één of meerdere producten extra te kopen voor de Voedselbank.

IJmuiden - VVW de promovendus uit de derde klasse is bezig
aan een wisselend seizoen en
won zelfs vorige week verdiend
van het hoog geplaatste Zilvermeeuwen.
Op een goed bespeelbaar veld
opende Stormvogels binnen
twee minuten de score door een
doelpunt van de altijd ijverige
Mike Dam. Stormvogels leek er
zin in te hebben want met regelmaat van de klok kwamen
de aanvallen op de veste van de
Noord-Hollanders. Mike Dam,
Tim Groenewoud en Ronnie Nolles lieten opgelegde kansen onbenut door niet doortastend te
werk te gaan. Een ruime voorsprong bleef tot ontsteltenis van
de aanhanger achterwege en
vriend en vijand zou een grote
voorsprong normaal hebben gevonden. Het mag gezegd worden dat de mannen van trainer
Martin Glim de moed niet lieten
zakken en hoopte de druk van
de vogels niet alleen te weerstaan maar ook zelf tot aanvallen te komen hetgeen versterkt
werd toen een slechte balhandeling van Patrick Pronk in de 30
minuut de VVW er Jef Koomen
in de gelegenheid stelde doelman Jan Ziere te kunnen passeren. (1-1) Het leek erop met een

gelijke stand de rust in te moeten gaan. Gelukkig dachten Ronnie Nolles en Mike Dam daar anders over en scoorden nog ieder
voor de thee zodat de ruststand
op 3-1 kwam en zij zich herstelde van de gemaakte missers.
In de tweede helft bleef Richard
Hoogzaad in de kleedkamer
achter en werd vervangen door
Mark Tol. Trainer van der Fits
plaatste Mischa Plug naar rechts
en liet Mark Tol de plaats van
Mischa Plug innemen waarmee
de enkele doorbraken op rechts
werden ingedamd en Mark ook
op een goede invalsbeurt kan terug kijken en ook mee naar voren trekkend met een sterke
kopbal het vierde doelpunt noteerde.
Tijdens de tweede helft werd
Hannibal Jacob door Mitch van
Geldorp vervangen en kreeg
Mick Dubbelaar nog een aantal speelminuten in plaats van de
uitstekend spelende Tim Groenewoud.
Ron Nolles liet het niet bij één
doelpunt en scoorde subliem het
vijfde doelpunt voor de vogels en
Tom Lakenman mocht tenslotte nog de stand op 5-2 brengen
waarna de goed leidende arbiter
R.A. Schipper het einde van de
wedstrijd aankondigde.
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Vier bekers voor
dansers Ter Horst
IJmuiden - Afgelopen zondag
deden twee paren van danscentrum ter Horst mee aan een regionale NADB wedstrijd in Castricum. Pascal de Vries met Netanja Hillege (terug van weggeweest) deden als nieuw paar
voor het eerst mee op dit niveau.
Bij de debutanten 4 klasse deden nog 25 andere paren mee.
Pascal en Netanja werden uiteindelijk zesde. Een prima prestatie voor dit paar.
Een niveau hoger deden mee
Vincent Mars met Marloes van
Hamburg. Bij de debutanten 3
klasse werden zij bij ballroom
derde en bij latin zesde.

Timo Auler met Anne Duyn gingen naar Assen, om aldaar deel
te nemen aan een altijd druk bezochte landelijke NADB wedstrijd.
Ze hebben besloten dat deze
wedstrijd hun laatste zou worden. De werkzaamheden van
met name Timo en de, om op dit
niveau te blijven, vele benodigde trainingsuren zijn niet langer
meer te combineren. Bij de latin
c klasse werden zij zesde. Een
waardig afscheid dus van het
wedstrijddansen op dit niveau.
Met een glas champagne hebben zij dan ook hun zege, carrière en afscheid gevierd.

Velsen-Zuid - Na het verlies
van vorige week heeft IJmuiden
de draad weer opgepakt en met
3-2 gewonnen van Medemblik.
In de eerste helft werd de score geopend door Kelly Meijboom
en maakte vervolgens Ronald
Borst de 2-0. Na de rust tilde Patrick Castricum de stand naar 31 en was de wedstrijd gelopen.
Medemblik kwam nog terug
naar 3-2 maar de overwinning
kwam niet meer in gevaar. Doordat Jong- Hercules en ZCFC gelijkgespeeld hebben en Hellas
Sport verloor van Bol is de voorsprong van IJmuiden gegroeid
op de concurrenten. Aankomende zaterdag is het eerste vrij en
28 november speelt men uit tegen hekkensluiter Reiger Boys 1.
IJmuiden 2 heeft zaterdag met 10 gewonnen van Bol 2 en heeft
daarmee zijn negende wedstrijd op rij gewonnen en staat
vijf punten los op de nummer 2.
Bij de jeugd heeft de B1 met 21 een zwaar bevochten overwinning geboekt en hebben wederom alle C-Junioren teams weer
hun wedstrijden gewonnen. De
C1 won met 3-1 van DSOV C1
en staat aan kop van de tweede
klasse. C2 won met 4-1 van Castricum C2 en de C3 won uit bij
Vitesse 22 met 6-5. IJmuiden E1
heeft duidelijk zijn ritme gevonden en met 3-5 gewonnen van
Kon. HFC E4 en kruipt langzaam
naar de top. Ook de E3 heeft zijn
wedstrijd gewonnen met 6-1 bij
Limmen. De talenten van de F1
hebben hun eerste wedstrijd gewonnen bij Jong Aalsmeer United. In een bloedstollende wedstrijd wist de F1 met 3-2 te winnen en de overwinning is groots
gevierd.

Bijzondere
kerkdienst

Verbeteringen in
De Veilige haven
IJmuiden – Vrijwilligers van de
speeltuin De Veilige Haven aan
de Heerenduinweg hebben de
keuken en de bijkeuken gemoderniseerd. De werkbladen zijn
vernieuwd en gelijk verhoogd tot
95 centimeter en verbreed, zodat de grote hoeveelheid snoepgoed er ruim geplaatst kunnen
worden. Ook zijn de vloeren met
grote grijze tegels afgewerkt,
die zijn makkelijk schoon te maken. In de speeltuin zelf zijn twee
nieuwe toestellen geplaatst, een
klimtoestel met allerlei mogelijkheden zoals een touwbrug en
een kettingbrug een klimwand
enzovoort. Het tweede toestel is
een schuitjesschommel. Vroeger was er ook zo’n schommel

die kon bijna over de kop gaan.
Dit bootje is voor de veiligheid
afgeremd met rubber lagers uit
Zwitserland. Er komt ook nog
een touwbrug over de twee heuvels. De trekkracht is zo groot
dat er een betonnen fundering
moet komen van enkele kubieke
meters groot. Maar dit speciale
klusje wordt door de leverancier
gedaan. Toch wil het bestuur alle vrijwilligers bedanken voor alle hulp die is geboden. Daarom
zijn van de aanwezige vrijwilligers (niet allemaal) op de foto gezet. Het afgelopen seizoen
zijn er ruim 60.000 mensen in de
speeltuin geweest, een record
dat alleen door deze fantastische
medewerkers mogelijk is.

IJmuiden - Zondag 22 november
kunt u een bijzondere kerkdienst
bijwonen in de Oud-Katholieke kerk aan de Sparrenstraat in
IJmuiden-Oost. Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor zingt in deze dienst gezangen uit de Russisch Orthodoxe kerk. Via Byzantium (dat toen ‘Konstantinopel’ werd genoemd en nu Istanbul heet) kwam het christendom
naar de gebieden van het huidige Rusland en zo wordt daar nog
steeds in deze traditie de liturgie
gevierd én gezongen. De eucharistieviering met het Hoorns Byzantijns Mannenkoor begint om
10.00 uur.

Bingoavond

IJmuiden - Zaterdag 21 november wordt om 20.00 een bingoavond georganiseerd bij Fauna Felisena in het gebouw aan
de Eksterlaan 8. Gaarne parkeren aan de achterzijde. Info: R.
Broekhuizen, 06-50664420.

Man redt bruinvis

IJmuiden aan Zee - Dit weekeinde spoelde een jonge bruinvis aan
op het IJmuiderstrand. Strandwandelaars probeerden het beestje terug te duwen, maar zonder resultaat. Gelukkig kwam er toen een
sterke man die zijn schoenen en sokken en zelfs nog meer uittrok,
het dier optilde en in het diepere water losliet. Helaas spoelde de
bruinvis daarna toch weer aan. Met hulp van de dierenambulance,
politie en brandweer is het dier daarna naar het Dolfinarium in Harderwijk gebracht waar het kan herstellen. (foto: Mary Mooij)

Helen Shepherd’s
Birthday Party
IJmuiden - Ter gelegenheid
van de 70ste verjaardag van
de IJmuidense zangeres Helen
Shepherd brengt Seaport FM op
zondag 22 november een hommage aan de vrouw die samen
met haar broers John en Nico furore maakte als The Shepherds.
Voor John, Nico en Helen begon de echte carrière bij het Ted
Powder Kwintet die hen als The
Shepherds aankondigde, wat
uiteindelijk een definitief vervolg
kreeg. Het grote succes kwam al
met de eerste single in 1963, het
semi-religieuze ‘Dank U’.
Hiervan werden duizenden
exemplaren verkocht. Na het vertrek van Nico uit The Shepherds
ontstond er een New Shepherds
met naast John en Helen Onno
de Jong. Naast optredens in diverse radioprogramma’s van de
KRO, TROS en NCRV, presenteert Helen zelf ook program-

ma’s; eerst bij de Regionale Omroep Stichting (ROS) op verzoek
en tot augustus 2008 Koffieradio
bij Seaport FM. Het programma
is naast de uitzending op zondag tussen 16.00 en 18.00 uur
op herhaling te beluisteren op
de woensdag tussen 21.00 en
23.00 uur.

Familie- en vriendentoernooi BC Velsen
IJmuiden - Het Familie- en
vriendentoernooi
was weer
een groot feest. Afgelopen zondag werd alweer het 33ste toernooi gehouden in sporthal Zeewijk. Het toernooi was zeer goed
bezocht. Bijna 120 spelers hebben de hele zondag tegen, en
met elkaar gespeeld in 36 verschillende poules. De poule winnaars konden een heerlijke taart
winnen. Aan het begin van de
avond werden de bijna 80 taarten uitgereikt aan de verschillende winnaars. Bij dit toernooi
is het de opzet dat de leden van
de BC Velsen spelers uitnodigen
die nog nooit ‘geshutteld’ hebben, bijvoorbeeld neven, nichten,
ooms, tantes, opa’s, oma’s, buren

of vrienden. Uitgangspunt is gezelligheid en samen op een plezierige wijze iets sportiefs doen.
Om aan het toernooi een bijzonder karakter te geven zijn er aan
één zijde van de hal normale badmintonvelden neergezet, maar
aan de andere zijde moet er gespeeld worden met een ‘handicap’. Op volleybal hoogte worden
lakens tussen de banen gespannen zodat je de tegenstander
niet ziet. Dit laatste leidt tot plezierige en verrassende momenten. De organisatie was dit jaar
weer in handen van Aad, Christy,
Robin, Nicole en Kees en zij hadden het toernooi weer tot in de
puntjes georganiseerd, Bedankt!
Zie ook www.bcvelsen.nl.
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Driehuizenaren filmen pure documentaires

Filmmij wint twee
prestigieuze prijzen
Driehuis - Driehuizenaren
Mascha en Manfred Poppenk
zijn filmmakers in hart en nieren. Met hun documentaire Grown in Detroit wonnen
ze onlangs twee prestigieuze
filmprijzen.
In 2008 verbleef het gezin Poppenk vier maanden in Detroit
waar ze op puristische wijze
filmden hoe de centrumbewoners van Detroit hun eigen oplossing vonden voor de heersende problemen in het centrum.
Werkloosheid, armoede, racisme en verval zijn de overblijfselen van deze ooit zo rijke stad
in het hart van de auto-industrie. Door het wegtrekken van

de industrie naar lage lonenlanden en door rassenrellen, verlieten veel blanken de stad. De
werkloosheid in Detroit centrum
wordt geschat op meer dan 50
procent. En aangezien men in
de VS slechts twaalf weken bijstand krijgt, verkeert de blijvende bevolking in Detroit in grote
problemen. Enkele jaren geleden ontstonden de eerste ‘urban
farms’, waar vrijwilligers groente
en fruit telen in tuinen van verlaten stadsvilla’s. Mascha en Manfred filmden zo’n ‘schoolgarden’
waar tien moeders werken om
aan eten te komen voor de kinderen en buurtgenoten.
Door de puristische wijze van filmen, alles gebeurt ongeregis-

Dorpsraad Driehuis
houdt Politiek Café
Driehuis - Dorpsraad Driehuis organiseert in aanloop naar
de
gemeenteraadsverkiezingen woensdag 25 november om
20.30 uur in Oma’s Kamer in Café Middeloo een politiek café.
Alle Velsense gemeenteraadsfracties zijn uitgenodigd om in
het plaatselijke café in gesprek
te gaan over belangrijke thema’s
in Driehuis voor de komende
vier jaar. De dorpsraad bijt hiermee het spits af voor de politieke
campagnes.
Er waait een frisse wind in de
Dorpsraad nadat begin 2009 een
aantal nieuwe leden zijn toegetreden tot het bestuur. Voorzitter Jos Veenstra geeft aan: ,,Wat
wij als Dorpsraad erg belangrijk
vinden is een goed contact met
de bewoners. Wij zijn er vóór hen
en spreken ook namens hen! We
hebben nu twee plaatsen waar
wij in contact komen: een ‘echte’ plek met het maandelijkse
dorpscafé (elke laatste woensdag van de maand) en een ‘virtuele’ op www.ons3huis.nl. We komen zo te weten wat er speelt in
ons dorp en wat de mensen vin-

den en we geven informatie over
bijvoorbeeld plannen van de gemeente.’’
Waarom houdt Dorpsraad Driehuis een politiek café? Jos Veenstra: ,,Contact met de gemeente en de politiek is cruciaal. Daar
worden de plannen gemaakt en
goedgekeurd. Plannen die ook
vaak effect hebben op de leefomgeving van Driehuis. Wij willen zoveel mogelijk betrokken
worden in het maken van die
plannen. De mening van Driehuis is belangrijk en moet meetellen.
De partijen zijn nu hun programma’s aan het schrijven. Door
vroeg met de partijen in gesprek
te gaan hopen we deze te kunnen beïnvloeden. Het politiek café is gericht op Driehuis en de
belangrijke thema’s. We hebben
een inventarisatie gemaakt van
deze thema’s.
Bovenaan staat het verkeer, vooral de drukte over de Vondellaan/
Waterloolaan, 20.000 voertuigen
per etmaal met een enorme uitstoot aan fijnstof, maar ook verkeersveiligheid. Ook zijn er gro-

seerd, is het een prachtige documentaire geworden. De documentaire was in januari van dit
jaar te zien bij omroep llink met
de titel ‘Made in Detroit’.
In oktober waren Manfred en
Mascha bij het Austin Film Festival, waar ze werden verrast met
een prijs voor ‘Beste documentaire’. De juryleden vertelden dat
ze vanwege het krachtige verhaal
hebben gekozen voor ‘Grown in
Detroit’. In de VS staat de stad
bekend als een probleemgebied vol criminaliteit, waar je beter niet kunt komen. De ervaringen van Manfred en Mascha zijn
echter heel anders. Hun positieve kijk op de actuele situatie in
Detroit wordt in de VS gewaardeerd. Ze zijn dan ook uitgenodigd voor deelname aan een
project in New York voor ‘hungry filmmakers’, waar ze hun documentaire zullen presenteren.
Ook zullen ze een aantal scholen
in de VS bezoeken met hun documentaire en verhaal.
Begin november won de documentaire ook nog eens een speciale jurywaardering voor sociale waarden bij een filmfestival in
Madrid, Urban TV 2009 VII. Thema van dit filmfestival is ‘stad’.
Mascha en Manfred zijn filmers
in hart en nieren. Mascha deed
een audiovisuele opleiding aan
de Hoge School voor Kunsten
te zorgen over het steeds meer
opofferen van groen voor nieuwe
bouwlocaties in Driehuis.
We hebben de fracties gevraagd
om met concrete plannen te komen om daarover met ons Driehuizenaren in discussie te gaan:
een debat tussen bewoners en
politiek, over wat ons hier bezighoudt.
We hopen op een grote opkomst.’’

Dronken
automobilist
aangehouden

Haarlem - Surveillerende agenten zagen afgelopen zaterdagavond omstreeks 23.25 uur op
het Kennemerplein een automobilist door het rode verkeerslicht
rijden. De politiemensen konden de man uiteindelijk op de
Parklaan aan de kant zetten. De
bestuurder had duidelijk teveel
alcohol gedronken. Een blaastest gaf een uitslag aan van 810
UGL. De verdachte, een 42-jarige Haarlemmer, heeft een rijverbod gekregen van 12 uren.
Zijn rijbewijs is ingevorderd. De
man kan een proces-verbaal tegemoet zien voor het rijden onder invloed.

in Amsterdam. Manfred volgde een opleiding voor ‘editor’
aan de Filmacademie in Amsterdam. De twee leerden elkaar in
1997 kennen in Afrika waar ze
samenwerkten aan een natuurfilm van Hugo van Lawick, die in
zijn leven elf Emmy Awards won.
Sinds 2000 werken ze samen
met hun eigen bedrijfje Filmmij.
Samen doen ze al het werk, alleen het filmen wordt uitbesteed.
Bij ‘Grown in Detroit’ werkten ze
samen met cameravrouw Suzan
van Steenwijk.
Hun manier van filmen wordt ‘cinema verité’ genoemd, oftewel
‘direct cinema’. Ze filmen situaties zoals die gebeuren, zonder
te regisseren. Dat leverde voor
‘Grown in Detroit’ meer dan 40
uur filmbeeld op. Ze werken weinig met interviews. In deze documentaire is alleen het schoolhoofd geïnterviewd. Haar verhaal
is op de achtergrond van de documentaire te horen. Feiten die
vermeld moeten worden, komen
door titelkaarten in beeld. Dit levert een heel puur resultaat op.
Mascha en Manfred werken
nauwelijks in opdracht. Eerder
werk van hen is ‘Klasse Apart’
een tv-documentaire over een
klas op een ZMLK school in Amsterdam. Dat leverde hen toch
een opdracht op: voor de Willem
Schrikker stichting van pleegouders. Die vroegen om een propagandafilm om nieuwe pleegouders te informeren. Mascha en
Manfred zijn echter van mening
dat dit onderwerp zich niet leent
voor propaganda. ,,We hadden
het er net nog over gehad of wij
geschikte pleegouders zouden
zijn,’’ vertelt Mascha. ,,Dat gebeurde na een spotje dat we op
de radio hoorden. Diezelfde dag
werden we gebeld of we een do-

cumentaire over het onderwerp
wilden maken. Niet iedereen is
in staat tot pleegouderschap.’’
Na overleg met de stichting werd
besloten een zo realistisch mogelijk beeld neer te zetten van
pleeggezinnen. Twee jaar lang
volgden zij acht pleeggezinnen
en maakten daarover een documentaire die vorige week werd
afgerond en de titel ‘Pleegouders
gezocht’ kreeg. Deze zal waarschijnlijk niet op televisie te zien
zijn. Inmiddels weten Manfred en
Mascha wel alles wat er te weten
valt over pleeggezinnen.
Bij de twee filmmakers is het onderwerp heel belangrijk. ,,We
zijn nieuwsgierig naar de drijfveren van de mensen die we filmen en willen dat zo ongedwongen mogelijk in beeld brengen,’’
aldus Manfred. ,,Het is een heel
pure manier van filmen met ieder zijn eigen inbreng. Ik doe tijdens het filmen het geluid, Suzan het camerawerk en Mascha
de productie er omheen. Soms
staan we heftig ruzie te maken
om ideeën die we hebben. Dat
hoort erbij.’’
Mascha: ,,Filmen is een fantastisch vak. Mensen gunnen ons
een behoorlijke kijkje in hun levens. Dat willen we op realistische wijze weergeven. Het moet
niet te rooskleurig zijn. Dat zou
niet in het belang van de documentaire of de gefilmden zijn.’’
Manfred en Mascha hebben genoeg ideeën voor volgende projecten. Manfred: ,,Slachtoffers en
daders bijvoorbeeld. Of emigranten, bijvoorbeeld in een vergelijking met de allochtonen in Nederland. Dat kan zeer boeiend
worden.’’
Wie meer wil weten kan kijken
op www.filmmij.nl. (Karin Dekkers)

Strawberries wint
van naaste concurrent
Driehuis - Strawberries Heren 1
heeft afgelopen zondag met 2-3
van concurrent Westerpark gewonnen. Westerpark is een nieuwe club uit Amsterdam-West en
speelt de thuiswedstrijden op de
velden van FIT. Omdat het veld
afgekeurd was, werd de wedstrijd bij Strawberries afgewerkt.
De wedstrijd begon met het bekende concept. Strawberries liet
het balbezit over aan de tegenstander en loerde op counters.
Deze kwamen er dan ook en de
aardbeien hadden daarom in
de eerste helft een aantal grote
kansen om te scoren.
Nog voor rust verdubbelde
Strawberries de voorsprong. Bas
van Faassen scoorde voor de
tweede wedstrijd op rij. Hij was
het meest alert in de cirkel en
tikte de bal in het doel. In de rust
werd weer duidelijk wat voor invloed de tips van hoofdsponsor Joost Mertens hebben gehad. Iedereen was enthousiast
en gretig om de tweede helft net
zo goed te spelen.
Dit lukte ook en Strawberries
ging op dezelfde voet verder.

Kansen waren er genoeg, alleen
vergaten de aanvallers om te
scoren. Door een strafbal te benutten (Floris Welman) leek de
wedstrijd definitief beslist. Echter, uitbraken werden niet benut en Westerpark kwam steeds
dichterbij het doel van Strawberries. Een aantal strafcorners en
gevaarlijke aanvallen later stond
het opeens 2-3. De slotfase was
enorm spannend en het leek erop alsof de wedstrijd, helaas
voor Strawberries, in een gelijkspel zou eindigen. Dit gebeurde
niet, waardoor de vierde overwinning van dit seizoen een feit
was. Westerpark en Strawberries
staan nu samen op de zevende
plaats. Strawberries heeft echter
nog een wedstrijd tegoed. Vanavond wordt de gestaakte partij
tegen Hermes (3-1 voorsprong)
ingehaald.
Zondag 22 november spelen de
mannen van trainer/coach Erik
van Hofwegen weer thuis, tegen
Muiderberg. Deze ploeg heeft
een punt meer dan Strawberries en staat op de zesde plaats.
(Finn van Leeuwen)
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Rotonde in
Santpoort

Sint Maarten bij
verpleeghuis Velserduin
Driehuis - 11 November is de
dag dat de kinderen van kinderverblijf De Blauwe Zeester
van SKON kinderopvang weer
kwamen zingen bij alle opa’s en
oma’s in verzorgingstehuis Velserduin in Driehuis.
Gewapend met lampje en lampion gingen ze op pad. Bij binnenkomst zat iedereen al te wachten
op de kindjes.
Samen hebben ze liedjes gezongen en kregen de kinderen nog
een snoepje voor het mooie zingen. Vorige week was het ook
feest, de kinderen mochten gebruik maken van de snoezelruimte in verpleeghuis Velserduin. De kinderen hebben geno-

ten van de rustgevende muziek
en lichteffecten, zij hebben gespeeld met de knuffels en andere attributen.
De kinderen en leidsters zijn erg
enthousiast over de samenwerking met Velserduin. Zo gaan
zij twee keer in de maand met
een groep kinderen en bejaarden zingen en muziek maken
wat voor beide partijen heel gezellig is.
Sinds kort is ook gestart met samen knutselen en ook dit is een
groot succes. De kinderen vinden het geweldig maar ook de
ouderen. Ook staat de afspraak
al om samen te zingen met Sinterklaas en Kerst.

Concert Kennemer
Consort in Velsen-Zuid
Velsen-Zuid - Zondag 22 november geeft het Kennemer
Consort ’s middags om 15.00
uur een concert in de Engelmunduskerk in de prachtige oude dorpskern van Velsen-Zuid.
Het programma is gewijd aan
engelse componisten uit de barok, de 19e en de 20e eeuw. Medewerking wordt verleend door
de succesvolle sopraan Marike
Verbeek.
Het geheel staat onder leiding
van Benoît Debrock, dirigent. Het
Kennemer Consort bestaat uit
een twintigtal enthousiaste amateurstrijkers uit de regio Kennemerland, die sinds de oprichting
van het orkest in 1992 meerdere geslaagde concerten hebben

gegeven. Marike Verbeek, sopraan, studeerde aan het koninklijk conservatorium den Haag en
slaagde cum laude voor Opera
aan de Nieuwe Opera Academie.
Benoît Debrock volgde de opleiding orkestdirectie aan het Conservatorium te den Haag bij Ed
Spanjaard en Jac van Steen en
geeft sinds 2004 leiding aan het
Kennemer Consort.
Kaarten zijn in de voorverkoop
à 10 euro verkrijgbaar bij de orkestleden of te reserveren via telefoon 0255–533988 of e-mail tille.regoort@hetnet.nl, dan wel bij
aanvang van het concert à 12,50
euro verkrijgbaar aan de zaal. In
de prijs is koffie/thee na afloop
van het concert inbegrepen.

Cadeautjesmarkt
en tentoonstelling
Velserbroek - In wijksteunpunt
de Hofstede wordt zaterdag 28
november een gezellige cadeautjesmarkt, vanaf 10.30 tot ongeveer 15.00 uur, georganiseerd in
Sinterklaas sfeer. Er zijn kraampjes met cadeautjes voor Sinterklaas en kerst, kerstkaarten, beren, kussentjes et cetra.
Ook de inwendige mens wordt

niet vergeten en kunt u een gokje wagen bij het Rad van Avontuur.
Naast dit alles kunt u een bijzondere eenmalige tentoonstelling bekijken waar in oude foto’s, prenten, reclameaffiches en
spulletjes de Sint Nicolaasviering
door de jaren heen wordt uitgelicht. De toegang is gratis!

Santpoort-Zuid - Het college
van Velsen heeft een krediet van
380.000 euro beschikbaar gesteld voor de herinrichting van
het kruispunt Middenduinerweg,
Wijnoldy Daniëlslaan. Op deze
kruising zal onder meer een rotonde komen, als meest veilige
oplossing. Ook komen er op beide wegen rode asfalt fietsstroken. Het verkeer op de rotonde
krijgt, zoals gebruikelijk, voorrang, dus wordt de voorrangssituatie op de wegen gewijzigd.
Rondom de rotonde komen bovendien voetgangersoversteekplaatsen. Aanleiding voor de
herinrichting van de kruising is
de noodzaak van groot onderhoud. Bovendien is al in 1998
met de raad gesproken over de
veiligheid rond de kruising. Dat
leidde destijds niet tot aanpassingen. De herinrichting is op
deze wijze in overeenstemming
met de richtlijnen van Duurzaam
Veilig. (Karin Dekkers)

Bekeuringen
Driehuis - De politie heeft dinsdagavond tussen 17.45 en 18.45
uur een fietscontrole gehouden op de Van den Vondellaan
en de Gallepromenade. Opvallend was, dat het overgrote deel
van de fietsers met goede verlichting reed. Er zijn tijdens deze controle vier bekeuringen uitgeschreven. Fietsers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers, deugdelijke verlichting is erg belangrijk. Zeker in deze tijd, waarin het
eerder donker wordt en er verminderd zicht is door het slechte weer, is goede fietsverlichting
van levensbelang.

Weer bewegen
na CVA

Driehuis - Op zaterdag 28 november vindt er in het Trefcentrum in verpleeghuis Velserduin
Driehuis van Zorgbalans een
CVA-café van 10.00 tot 12.00
uur plaats. Op informele wijze
kunnen CVA-lotgenoten en hun
mantelzorgers elkaar hier ontmoeten en geïnformeerd worden. Dit CVA-café wordt georganiseerd door de CVA-trajectbegeleiders van Zuid Kennemerland in samenwerking met
de CVA-vereniging ‘Samen verder’. Het thema wat deze keer
centraal staat is ‘bewegen’. Het
programma van deze ochtend
zal onder andere gevuld worden
door een fysiotherapeut die wat
gaat vertellen over Nordic Walken voor mensen met beperkingen. Er bestaat de mogelijkheid
om te sporten en zwemmen in
Heliomare. Meer informatie hierover en over het belang van bewegen wordt op deze ochtend
gegeven. Er is informatie over Tai
Chi voor mensen met beperkingen (indien mogelijk met videobeelden) en er zijn folders over
andere bewegingsvormen die
niet leeftijdgebonden zijn.

Duo Con Spirito
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrijdag 20 november om 20.15 uur
wordt ’t Mosterdzaadje ondergedompeld in de sfeer en tijd van
Clara Schumann. ‘Rondom Clara Schumann’ is een programma
van de pianiste Femke de Graaf
en de zangeressen Marina Besselink en Adélaïde Rouyer.
In het programma wordt ingegaan op het leven en werk van
Clara en haar meest dierbare
tijdgenoten. Daarmee krijgt het
publiek alvast een voorproefje van wat te zien zal zijn in de
muziektheater productie ‘Bleke
Rozen’, dat in 2010 in première

gaat. Het warme samenspel van
de pianiste Anna Yedigaryan en
de klarinettiste Ilse Eijsink is op
zondag 22 november om 15.00
uur in ’t Mosterdzaadje te beluisteren. Zij vormen samen het Duo
Con Spirito en spelen vol hartstocht de muziek van Reinecke,
Debussy, Schumann, Muczynsky
en van de Armeense componist
Bagdasaryan. ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29, Santpoort-Noord,
telefoon 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie
ook www.mosterdzaadje.nl.

Intocht Sinterklaas
in Santpoort-Zuid
Santpoor-Zuid - Wederom
komt Sinterklaas naar Santpoort-Zuid en wel op zaterdag
21 november.
Na een lange reis komt hij aan
om 14.00 uur. Vanuit ’t Brederode Huys, onder begeleiding van
het dweilorkest ‘De Fluttetutters’,
wordt in optocht door SantpoortZuid gelopen. Na afloop van de-

ze optocht, rond 15.15 uur, is
er voor de kinderen limonade,
snoepgoed en een goochelaar.
De organisatie hoopt alle kinderen van Santpoort-Zuid, die 8
jaar of jonger zijn, te mogen begroeten.
Tot zaterdag 21 november. Het
Sinterklaascomité en Vereniging
Santpoorts Belang.

Ingezonden brief
Driehuis is omgeven door groen.
Prachtige duinen, Spaarnwoude,
en natuurlijk de mooie landgoederen. Helaas, omdat Natuurmonumenten eigenaar is van de
duinen zijn honden, ook aangelijnd, niet welkom. Aan de overkant van het Noordzeekanaal
zijn de duinen wel toegankelijk
voor wandelaars met honden,
al dan niet aangelijnd. Duin en
Kruidberg en de andere duingebieden zijn dus verboden gebied voor wandelaars met honden, maar gelukkig kunnen we
heerlijk wandelen in Beeckestijn en de andere landgoederen,
en wat mij dagelijks opvalt is dat
hondeneigenaren (bijna) de enige wandelaars zijn. In het weekend, met mooi weer zie je ook
nog wel eens wat wandelaars
zonder hond. Tot mijn afschuw
lees ik nu in de plaatselijke pers

dat Natuurmonumenten ook zijn
anti-honden beleid wil doorvoeren op Beeckestijn. Ik vrees dat
Natuurmonumenten en de gemeente Velsen van de natuur en
de landgoederen een museum
willen maken. Naar mijn mening
zijn de natuur en ook huisdieren zeer belangrijk voor het welzijn van mensen en moet het
groen openbaar en toegankelijk
blijven, voor ieder die er van wil
genieten.
Een ander negatief aspect van
een eventueel hondenverbod
is dat hondeneigenaren dan de
auto zullen moeten pakken om
elders hun wandelingen te kunnen maken. Ik hoop van harte dat het laatste woord hierover
nog niet gesproken is.
F.E. Schoenmakers-Beltman,
Driehuis
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Demonstratie dieren
prepareren in PVM

Cadeautjes in
Huis ter Hagen

Driehuis - woensdag 25 november is er van 10.00 tot 15.00 uur
cadeautjesmarkt in de lounge
Huis ter Hagen, Lodewijk van
Deyssellaan 254 in Driehuis.
Naast kramen met echte sinterklaas- en kerstcadeautjes zijn
er ook kramen van de Wereldwinkel, het Rode Kruis, borduurwerk, kinderkamer accessoires, tassen, kerstkaarten en nog
veel meer. Natuurlijk is er ook
een kraam waar cadeautjes verkocht worden die de bewoners
van Huis ter Hagen zelf gemaakt
hebben. Tevens is er een kraam
waar planten en bollen gekocht
kunnen worden en is er natuurlijk een kraam met koek en zopie.

Kerstbingo
bij het Terras

Santpoort-Noord - Donderdag
10 december wordt om 13.30
uur bij het Terras aan de Roos
en Beeklaan 2 een gezellige bingo met mooie prijzen georganiseerd. Iedereen is van harte welkom. Kaarten à 1,50 zijn verkrijgbaar bij het Terras of via telefoonnummer 023-5378908 of
023-5396962.

Zorg- en
welzijnscafé

Driehuis - Op maandag 30 november vindt in woonzorgcentrum Huis ter Hagen een zorgen welzijnscafé plaats. Een zorgen welzijnscafé wil een laagdrempelige ontmoetingsplaats
voor bewoners, familie, medewerkers, vrijwilligers en andere
belangstellenden zijn. Elke keer
wordt er een thema behandeld
dat met wonen, zorg en welzijn te maken heeft. Deze keer is
het thema ‘Vriendschap’. U kunt
vanaf 14.45 uur binnenlopen in
Woonzorgcentrum Huis ter Hagen, Lodewijk van Deijssellaan
254 te Driehuis. Het café begint
om 15.00 uur en het thema duurt
tot 17.00 uur.

Opbrengst bazaar
14.307 euro voor Madras
Santpoort-Noord - De jaarlijkse
bazaar die de Creatieve Maandag Ochtendgroep (CMOG) uit
Santpoort-Noord afgelopen zaterdag in de Dorpskerk heeft gehouden, heeft 14.307 euro opgebracht. Dat is inclusief de opbrengst van de collecte die de
zondag erop in de kerk is gehouden. Het geld gaat via de
stichting Santpoort helpt Madras
naar het complex Udavum Karangal (Helpende Handen) van
Stephan Vidiyakar in de Indiase
havenstad. Van het geld kan hij
de zo gewenste röntgenapparatuur voor het ziekenhuisje op het
complex aanschaffen.
Terwijl het hemelwater met bakken uit de lucht viel werd de bazaar onder het luiden van de
klokken van het godshuis om
tien uur geopend. Ondanks het

slechte weer stonden er toch
drommen mensen enigszins ongeduldig op de stoep van de kerk
te wachten.
De leden van de CMOG zijn zeer
in hun sas met de fraaie opbrengst, die tweeduizend euro hoger was dan vorig jaar. Het
mooie resultaat werd mede bereikt door de gulle gaven van de
vele sponsors van de prijzen voor
de diverse attracties tijdens de
verkoop. De leiding van de groep
roemt de inzet van ruim honderd
vrijwilligers, onder wie veel jongeren. Alle prijswinnaars hebben hun prijs intussen in ontvangst genomen. Op de Kerstmarkt, zondag 13 december in
het dorp, staat de CMOG eveneens met een kraam. Ook dan
kunt u bij de dames nog leuke
cadeautjes kopen.

Felisenum
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Velsen-Zuid – Gymnasium Felisenum deed vorige week mee
aan de voorronde van het Nederlands Kampioenschap debatteren voor middelbare scholen.
De school eindigde bij de eerste tien en is daarmee door naar
de finale. Die is op 12 december
in Leiden. Het thema dit jaar is
Voeding & Maatschappij. Minister Rouvoet zal die dag aanwezig
zijn om vragen van de scholieren
te beantwoorden.
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Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?

Velsen-Zuid - Zondag hield
manege Hippisch Centrum Velsen aan de Driehuizerkerkweg
een dressuurwedstrijd voor de
jongste ruiters. Ruiters en amazones hadden zich in groten getale ingeschreven op hun eerste
dressuurwedstrijd. In de A3 proef
mocht Lisa Weber met de pony
Lucky de eerste prijs in ontvangst
nemen. De tweede prijs ging
naar Devi de Zeeuw met Rodeo.
Een fraaie derde plaats ging naar
Nina Wassenaar met Lucky en
Daphne Oudshoorn met de pony
Diva mocht de vierde prijs mee

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

naar huis nemen. In de A2 proef
ging de eerste prijs naar Felicia
Koster met Diva. Fleur de Koning mocht het rode rozet voor
de tweede prijs in ontvangst nemen en de derde prijs ging naar
Julia Roeleveld met Diva. Tot slot
de A1 proef. Een knappe eerste
prijs behaalde Kim Matthieu met
Amigo. Tweede werd Sam Stephanus met Icara. De derde prijs
ging naar Jody Burger met Diva en de vierde prijs ging naar
Josephine de Ruijter met Lucky.
Zondag 22 november worden de
F(NRS) proeven verreden.

Velsen - Ook dit jaar neemt het
Pieter Vermeulen Museum deel
aan de Cultuurnacht. Omdat
de locatie van het museum niet
gunstig op de route ligt, zullen zij
dit jaar hun bijdrage aan de cultuurnacht vanuit de centrale bibliotheek in IJmuiden verzorgen.
Het thema is dit keer fEEstival
(waar het Pieter Vermeulen Museum natuurlijk ‘beestival’ van
maakt) en daarom hebben zij
een aantal preparateurs uitgenodigd. De opgezette dieren, die
momenteel worden gebruikt om
de tijdelijke tentoonstellingen
aan te kleden, blijven de bezoekers trekken. Omdat het museum ook bekend staat om zijn uitgebreide collectie opgezette dieren willen ze via preparateurs laten zien hoe je dieren zo kunt
preparen dat ze het eeuwige leven krijgen.
Regelmatig gaan er in de natuur
dieren dood, hetzij door natuurlijke oorzaken, hetzij door toedoen van de mens, bijvoorbeeld
in het verkeer. Sommige van deze dieren komen bij het Pieter
Vermeulen Museum terecht. Zo
belandde twee jaar geleden nog
een havik in de woonkamer van
de familie Zorgdrager in IJmuiden. Het dier dat zijn achtervolging op een stadsduif niet over-

leefde kon, na door de preparateur te zijn behandeld, worden
toegevoegd aan de collectie van
het PVM.
Hoe dat prepareren in zijn werk
gaat is te zien in de bibliotheek
tijdens de cultuurnacht van 21
november. De preparateurs kunnen ook vertellen wat je moet
doen als je een dood dier hebt
of vindt en je wilt hem op laten
zetten. Op zaterdagavond 21 november zal preparateur Marcel
Lindeman samen met collega
Walter in ‘t Veldt van 21.00 uur
tot 24.00 uur een doorlopende
presentatie geven van het preparateursambacht.

Jurre geselecteerd voor
Z@ppsportvoetbalteam
Velserbroek - In de herfstvakantie is Jurre Dekker (11 jaar)
uit Velserbroek bij een training
geweest van Moves & Skills. Hier
werd hij locatiewinnaar van die
dag in zijn leeftijdscategorie, dat
hem een extra trainingsdag op
het sportcomplex Papendal opleverde op 1 november. Tijdens
deze training is hij geselecteerd
uit 107 andere locatiewinnaars
voor het Z@ppsportvoetbalteam!
Een geweldig dag met veel oefeningen en partijvormen en een
spectaculair einde van de dag
met een beker en een wedstrijdtenue!
Er start nu een afvalrace, want
Jurre is er nog niet. Van de 20
jongens moeten er helaas nog
vier afvallen. De komende weken
wordt er hard getraind in Scherpenzeel. De selectieronde en deze afvalrace wordt iedere zondag
gevolgd in de uitzendingen van
Z@ppsport op zondagochtend

om 08.40 uur. Mocht Jurre de afvalrace doorstaan, dan gaat het
Z@ppsportvoetbalteam een Junior Masters toernooi voetballen
op 30 december in de Amsterdam Arena. Wie dit toernooi gaat
winnen vertegenwoordigt Nederland tijdens het WK in ZuidAfrika in mei 2010. Een unieke
ervaring, die begon bij een filmpje op de TV!

Bellen met Sinterklaas
Velserbroek - Op zaterdag 21
november van 11.00 tot 15.30
uur wordt winkelcentrum Velserbroek opgevrolijkt door drie
muzikale zwarte pieten. De pieten spelen muziek en zingen
gezellige sinterklaasliedjes. Op
het plein staat een grote telefoon waarmee kinderen kunnen

bellen met Sinterklaas. Zo kunnen kinderen de meest dringende vragen alvast stellen aan Sint.
Voor elke beller is er een kleine
attentie.
En je kunt ongestraft meeluisteren want door de speaker is de
stem van de sint voor iedereen
hoorbaar!
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Zorg- en
welzijnscafé

Sinterklaas komt
naar Velsen-Noord
Velsen-Noord - Zaterdag 21
november is het zover, Sinterklaas komt met 15 pieten naar
Velsen-Noord. De Sint komt om
10.00 uur aan met de Stoomtrein bij de halte ‘Hoogovens Pen
dorp’.
Na een warm onthaal door de
pieten band van de IJmuider
Harmonie start per koets de
rondgang door Velsen-Noord
om 10.15 uur. Vandaar linksaf
de Noorderlaan op, met de weg
mee de De Lethstraat in en wederom met de weg mee de Van
Nidekstraat in en vervolg door
de Westerwijkstraat om vervolgens weer op de Noorderlaan
uit te komen. Vanuit de Noordelaan linksaf de Grote Hout of Koningsweg in, eerste afslag rechts
met de bocht mee de Bleyenhoevelaan in aan het einde rechstaf de Gildenlaan in, deze wordt
helemaal afgereden, aan het einde links vervolg Gildenlaan dan
rechtsaf Vinkenkrogtlaan in,
linksaf Breesaperhof en linksaf Schulpweg in, tot aan het einde en dan weer Grote Hout of
Koninsgweg op, over het spoor
linksaf het Stratingplantsoen op
tot aan de muziektent waar het
welkom zal plaatsvinden.
Om 11.00 wordt de Sint welkom geheten in de muziektent
aan de Wijkerstraatweg. Om

11.15 start het tweede gedeelte van de rondgang. Na het welkomswoord gaat de stoet terug het Stratingplantsoen op,
richting spoor, daarvoor rechtsaf de Duinvlietstraat in, rechtsaf Melklaan (oversteek over Wijkerstraatweg), afslag links Ladderbeekstraat, dan een deeltje
Wijkeroogstraat maar meteen
afslag Geelvinckstraat in, deze
wordt gevolgd tot aan Meerweidenlaan, daar Rechtsaf en weer
de Wijkerstraatweg over tot aan
afslag Bornstraat, door de Doelmanstraat weer de Wijkerstraatweg op, linksaf de Wijkermeerweg op waar bij de Mel verder
zal worden gevierd. S’middags
van 13.15 tot 14.00 uur is er in
het buurtcentrum een gezellig Sinterklaasfeest voor de kinderen uit groepen 1 en 2 en van
14.15 tot 15.00 uur voor groepen 3 en 4 uit Velsen-Noord.
De kaarten voor het middagprogramma worden donderdag
20 november op basisschool De
Triangel uitgedeeld. Ouders van
kinderen die niet op De Triangel zitten kunnen kaarten bij De
Mel bestellen. Dankzij de vrijwilligers en de vele sponsors en de
ondernemersvereniging VelsenNoord wordt het weer een gezellige dag voor de kinderen in Velsen-Noord.

IJmuiden – De grote zaal van
buurtcentrum de Dwarsligger zal
voortaan elke dinsdag van 13.30
tot 15.00 uur veranderen in Het
Praathuis. Anderstaligen kunnen daar op een informele manier met elkaar en vrijwilligers
praten, om de Nederlandse taal
te oefenen.
Stichting Welzijn kreeg van het
Oranjefonds 20.000 euro om dit
project in Velsen van de grond te
tillen, in samenwerking met ‘Gilde Samenspraak’, een taal- en
integratieproject.
Directeur Allart van Deventer verrichtte vorige week dinsdag de officiële opening van
Het Praathuis. Voor een gedegen voorbereiding zorgde Nurcan Aslan, samen met een groep
vrijwilligers. Het Praathuis is bedoeld voor iedereen die al wat
Nederlands spreekt, maar dit wil
verbeteren. Er wordt al taal aan
huis gegeven en in het buurtcentrum volgen mensen Nederlandse les. De dinsdagmiddag
is dus voortaan een mooie gesen Louw Post en Peter Groen- legenheid om het geleerde in de
weg wist Louw ondanks geknoei praktijk te brengen. Er zijn ook
in de opening dankzij matige te- ondersteunende hulpmiddelen,
genstand van Peter toch de winst
binnen te halen.
Tom Noordzij zorgde voor een
kleine stunt door in een verloren
positie, mede door onachtzaamheid van zijn opponent Kees
Giesberts, er een pat uit te slepen. Zie ook www.schaakclub- IJmuiden - Het eerste herenvolkijkuit.nl.
leybalteam van Smashing Velsen
was redelijk compleet en fit klaar
voor de wedstrijd op vrijdag in
de Zeewijkhal en won uiteindelijk met 3-2. Toch gingen de eerste twee sets gingen nodeloos
verloren doordat er weinig uit
de aanvallen kwam aan punten.
De scherpschutters op dit vlak,
mid Gert-Jan en buiten Bart,
speelden plichtmatig de bal erover waardoor de tegenstander
het wel kon afmaken. De rommelige wedstrijd kantelde in de
derde set waar de Smashing heren scherper waren en wel met
hun bekende harde aanvallen de
wedstrijd naar zich toe trokken.
De vijfde set werd uitgespeeld
door vooral rustig te blijven en
de tegenstander het werk te laten doen.
Dames 1 won ook hun wedstrijd
met 4-0 waardoor ze virtueel
tweede zijn. Dames 1 is hard op
weg naar een zeer goede klassering en waarschijnlijk blijft er

Ulbe Hamersma
geeft visitekaartje af
IJmuiden - Afgelopen vrijdagavond werd er weer geschaakt
in de Eksterlaan bij schaakclub
Kijk Uit. Omdat het tweede team
thuis speelde werd er in de interne competitie slechts partijen
gespeeld.
Colleen Otten had weinig moeite
met zwart tegen Patrick de Koning en toen Patrick een situatie
verkeerd inschatte en onverstandig terugsloeg kreeg hij een niet
te stuiten aanval op de koningsvleugel voor zijn kiezen en was
het snel gedaan. Hoewel Guido
de Waal enorme vooruitgang geboekt heeft met schaken het afgelopen jaar was André Kunst
toch een paar maatjes te groot
voor Guido die al snel twee pionnen achterstond en de partij
verloor.
Ulbe Hamersma (foto), nieuw
bij Kijk Uit, gaf gelijk zijn visitekaartje af door Egbert Mulder te
verslaan. Egbert had geen schijn
van kans en werd van het bord
geveegd. De opmars van René Koens de laatste weken werd
onderbroken door Gregory van
den Ende die met zwart de zwakke opening van René vakkundig
afstrafte met een mooie mat.
Wim Geels kreeg met wit tegen
Sjef Rosier in het begin een klein
voordeel en wist dat tot het einde vast te houden en behaalde een vol punt. In de partij tus-

Praten in Het Praathuis

zoals een beeldwoordenboek.
Parwin en Kheybera kwamen allebei op volwassen leeftijd vanuit Afghanistan naar Nederland.
Dan pik je de taal minder snel op
dan als kind. Ze kregen ook niet
de gelegenheid om te oefenen,
want met elkaar en thuis spreken ze hun moedertaal. Daarom durfden ze het ook niet zo
goed. Maar het gaat steeds beter en daardoor groeit hun zelfvertrouwen. Ze zijn blij met Het
Praathuis en vast van plan om
er vaak heen te gaan. Dat is ook
Eser, zij is van Turkse afkomst.
,,Ik durf het haast niet te zeggen,
maar ik ben in Nederland geboren’’, vertelt ze. ,,Ik ben als kind
door mijn ouders drie keer voor
jaren teruggestuurd naar Turkije.
Daardoor heb ik veel school gemist. Ik heb nu les aan huis en
kom graag hier om met anderen
in het Nederlands een praatje te
maken.’’
Opgeven voor Het Praathuis
hoeft niet, bezoekers kunnen
op dinsdagmiddag zo binnenlopen. De kosten zijn een euro en
hiervoor krijgen zij koffie of thee.
(Carla Zwart)

Herenvolleyballers laat
naar de overwinning
één opponent, Zaanstad 6, over
in de strijd om het kampioenschap. Pas in maart treffen ze elkaar waardoor het noodzakelijk
blijft geen punten te laten liggen.
Dat deden de meiden ook niet
en wonnen op felheid de wedstrijd tegen the Setfighters met
4-0. In de B-poule van de jeugd
speelde het eerste meidenteam
tegen het tweede. Meiden B1
kwam door een 3-0 overwinning
dichtbij de koploper en hebben
zeker nog kansen op een kampioenschap als ze met concentratie en toewijding hun wedstrijden blijven spelen. Meisjes
C2 won ook met veel inzet en lol
hun wedstrijd met 3-0. De talenten van jongens C1 wonnen verdiend met rustig spel hun wedstrijd met 3-0.
Als klapper op de vuurpijl bleef
meisjes A1 de koppositie houden in de poule door met zijn
vijven de uitwedstrijd te winnen
van Christofoor met 2-1. Zie ook
www.smashingvelsen.nl.

IJmuiden - Op maandag 23 november vanaf 14.45 uur vindt
in woonzorgcentrum De Moerberg aan de Zuiderkruisstraat
74 een zorg- en welzijnscafé
plaats. Een zorg- en welzijnscafé
wil een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor bewoners, familie, medewerkers, vrijwilligers en
andere belangstellenden zijn. Elke keer wordt er een thema behandeld dat met wonen, zorg
en welzijn te maken heeft. Deze
keer is het thema ‘Vriendschap’.
Het café begint om 15.00 uur en
het thema duurt tot 17.00 uur.

Bingo- en
loterijavond

IJmuiden - Zaterdag 21 november wordt om 20.00 uur, zaal
open 19.30 uur, een bingo- en
loterijavond georganiseerd in
speeltuin De Veilige Haven, Heerenduinweg 6a in IJmuiden. Er
zijn weer leuke prijzen te winnen. Wie woonachtig is in IJmuiden en geen vervoer heeft kan
contact opnemen met telefoonnummer 0255-527010 of 0255518077. 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
van de speeltuin.

Velsen
Centraal

IJmuiden - Het dagelijkse tvprogramma Velsen Centraal op
Seaport TV is elke dag om 17.00
en 21.00 uur te zien. Op vrijdag
20 november starten afwisselend
twee programma’s, die de gehele week iedere dag uitgezonden
worden. Komende week zijn de
fractievoorzitters van de SP, LGV
en Groen Links van de gemeenteraad van Velsen de studiogasten. In het andere programma spreekt eind-redacteur Jac.
Zuurbier met de directie van Hotel-Restaurant Augusta en de
voorzitter van het wijkplatform
IJmuiden West. Deze en andere onderwerpen zijn te zien en te
horen in de dagelijkse uitzendingen om 17.00 en 21.00 uur. Kijkers kunnen deze uitzendingen
van Velsen Centraal onder regie
van Peter Denkema zien via het
analoge Ziggokanaal (12++),
het digitale kanaal 951. Op de
teletekstpagina’s 331 en 332 van
Seaport TV staan deze TV- programma’s vermeld.

Kerstkien
in De Delta

IJmuiden - Zondagmiddag 13
december wordt in De Delta aan
de Rijnstraat 2 in IJmuiden een
grandioze Kerstkien georganiseerd. De kaartverkoop voor dezekKerstkien is op vrijdag 27 november vanaf 10.00 uur.
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Bijzonder concert
in Engelmunduskerk

Tentoonstelling
roofvogels op
Zorgvrij
Velsen-zuid - Op Informatieboerderij Zorgvrij is momenteel
een interessante tentoonstelling
over vijftien verschillende soorten dagroofvogels. Wat is kenmerkend voor deze vogels, hoe
herken je ze in de lucht, welk is
de grootste in Nederland? Al deze vragen worden beantwoord.
Voor volwassenen met kinderen
is er een kijkwijzer waardoor de
tentoonstelling nog interessanter wordt voor kinderen. Voor
de jonge bezoekers is er een
roofvogel kleurwedstrijd. Iedere woensdagmiddag in november en december kunnen kinderen een buizerd van papier knutselen. Het knutselen is tussen
14.00 uur en 16.00 uur en kost
1,50 euro. Boerderij Zorgvrij, Genieweg 50 in Velsen-Zuid, 023–
5202828.

Expositie
Nat in Nat

Velsen-Zuid - Aquarelvereniging Nat in Nat uit Velserbroek
exposeert in november en december op Informatieboerderij
Zorgvrij in Spaarnwoude aan de
Genieweg 50 in Velsen-Zuid. De
aquarellisten staan onder leiding
van Cor van Egmond en exposeren hun mooiste werken. Gezien
de locatie staat de natuur voorop
in deze expositie. De werken van
Nat in Nat hangen op de omloop
van de boerderij. Zie ook www.
spaarnwoude.nl.

Formulierenbrigade Velsen
IJmuiden - Mensen met een
inkomen op het minimum kunnen in aanmerking komen voor
een tegemoetkoming voor deelname aan Sociaal Culturele Activiteiten. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het
lidmaatschap van een sportclub
of een andere vereniging. Ook
voor een dagje uit, een bezoek
aan een museum, of het volgen
van een cursus kan een tegemoetkoming worden verkregen.
Zoals te lezen was in het artikel
‘Kinderen doen mee’, stelt de gemeente extra geld beschikbaar
voor deze tegemoetkoming. De
gemaakte kosten moeten wel
aangetoond kunnen worden met
bonnetjes en/of entreekaartjes.
Mensen van 65 jaar of ouder
hoeven de kosten niet aan te tonen. De Formulierenbrigade Velsen is gevestigd in Loket Velsen
voor Wonen, Welzijn en Zorg,
gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in
IJmuiden. Op werkdagen zijn zij
bereikbaar tussen 09.00 tot 17.00
uur op telefoonnummer 0255533885 en via formulierenbrigadevelsen@madi-mk.nl. Bij mensen die graag hulp willen maar
niet mobiel zijn komt de Formulierenbrigade thuis.

Jacky Hart Mode shirtsponsor dames Velsen
Driehuis - Met ingang van dit
seizoen is Jacky Hart Mode
de shirtsponsor van het eerste dameselftal van voetbalvereniging RKVV Velsen. Een
ware doorbraak en het bewijs dat het damesvoetbal in
alle opzichten haar ‘mannetje’ staat.
Bij Velsen groeit damesvoetbal
als kool. Jacqueline van der Burg
en Iris van Dam (coördinatoren
dameselftallen) en Aad Rotte
(bestuurslid sponsorzaken) zijn
dan ook beretrots, dat Jacomien
Stokman van Jacky Hart Mode
de dames voor drie jaar sponsort. Op de foto het topteam met
Jacomien in hun midden.
Desgevraagd geeft Jacomien
aan dat haar gezin al jarenlang
met veel plezier hockeyt, maar
dat ze de vraag van Jacqueline
en Iris niet kon weerstaan: ,,Die
meiden moeten gewoon goede
kleding hebben.”
Dat is natuurlijk ook het enig
denkbare antwoord dat van
een winkel met een gerenommeerd merkenpakket verwacht

mag worden. Jacky Hart is een
damesmodezaak met een eigen
stijl en met een eigen gezicht. En
al ruim elf jaar gevestigd aan de
Kennemerlaan te IJmuiden.
Jacky Hart is trots op haar vaste klantenkring die zij in deze jaren heeft opgebouwd. De damesvoetballers willen wekelijks
nieuwe mode zien. En dat kunnen veel herenvoetballers dan
ook wel weer waarderen. En
daar speelt Jacky Hart op in. Met
haar merkenpakket mixt zij de
collecties tot de kleding ‘custom
made’ bij de klant past. Het verkoopteam ziet iedere dag weer
als een uitdaging om de klant
in haar eigen stijl te kleden. Met
merken als: Rosner, Esprit, The
Barn, Arma leder, Helena Hart,
Rinascimento, NYDJ, Karen Cole en veel accessoires als tassen,
schoenen, bijous en shawls biedt
zij een ruime keus.
De veel gehoorde opmerking:
‘Hoef ik de stad niet meer in.
Scheelt een hoop tijd’ is dan ook
geheel terecht.
Kijk heren, dat is dan weer een
extra voordeel.

Open introductieavond
bij Odd Fellows
Velsen-Zuid - Donderdagavond 26 november is er een
open introductieavond bij Odd
Fellows, voor iedereen die altijd al wilde weten wat de Odd
Fellows zoal doen aan Stationsweg 95 in Velsen-Zuid.
Belangstellenden zijn van
harte welkom, eventueel met
partner. De ontvangst is vanaf 19.30 uur.
Ontvangst door leden van de
IJmondloge (mannen) en van de
Duinroosloge (vrouwen). De eerste kennismaking onder het genot van een kop koffie of thee.
Daarna volgt een stukje geschiedenis over deze organisatie. Na
de koffie is boven in de ontmoetingsruimte wat muziek, tekst en
uitleg. Na afloop van deze zitting
is beneden in de recreatieruimte
een drankje en hapje en alle gelegenheid om vragen te stellen.

Odd Fellows zijn mensen van
verschillende pluimage. Vriendschap is een bindende factor.
Hierdoor staan ze samen sterker en kunnen ze meer tot stand
brengen.
Zo kunnen ze werken aan zichzelf en aan de directe omgeving;
dit alles in de hoop op een betere samenleving. De Odd Fellows zijn al 87 jaar in deze gemeente actief. Ook inwoners
van Haarlem en omstreken zijn
van harte welkom. Parkeren kan
op de hoek Stationsweg-Minister van Houtenlaan. Graag tijdig
opgeven bij de heer H. Bouma,
023-5271833, e-mail: info@indpart.com; de heer G. Stet, 065537.8768; mevrouw Th. R. Masereeuw-van Ooijen, 0255-516994,
e-mail: thea.masereeuw@kpnmail.nl. Het postadres is: Stationsweg 95, 1981 BB VelsenZuid.

IJmuiden – In de Oud-Katholieke Engelmunduskerk aan de Koningin Wilhelminakade in IJmuiden vindt op zondag 29 november om 16.00 uur een bijzonder
concert plaats van Meintje de
Roest (alt viool) en Dirk Out (orgel). Zij spelen werken van onder andere Willem Jeths, Telemann en Bach.
Meintje de Roest (foto) studeerde viool bij Ilona Sie Dhian Ho en
altviool bij Gisella Bergman aan
het Noord Nederlands Conservatorium te Groningen.
Dirk Out behoeft eigenlijk geen
nadere uitleg vanwege de eerdere prachtige concerten in de Engelmunduskerk. Als organist is

hij een veel gevraagd begeleider
en daarnaast in toenemende mate als solist bij orgelconcerten in
binnen- en buitenland. Hij maakte concertreizen in o.a. Engeland,
Frankrijk, Duitsland, Zwitserland,
Tsjechië. Zweden, Canada en de
Verenigde Staten.
In 2005 werd hij onderscheiden
door de ‘Société Académique
d’Éducation et d’Encouragement
Couronné par lÁcadémie Française Arts, Sciences et Lettres’
vanwege zijn verdiensten voor
de Franse orgelcultuur.
Sinds 1991 is hij directeur van
het Kunstencentrum Velsen, een
instituut met ruim 1500 leerlingen en 50 medewerkers.

Met korting naar de
film in het Witte Theater

IJmuiden - Vrijdag 20 en woensdag 25 november draait om 20.30
uur de film ‘September Issue’ in
het Witte Theater aan de Kanaalstraat 257 in IJmuiden.
Documentaire die een unieke
blik gunt in de voorbereidingen
van de ‘September Issue’ van Fashion Bible Vogue. De regisseur
kreeg de toestemming om Vogues befaamde hoofdredactrice
Anna Wintour te volgen tijdens
de vele maanden die voorafgaan
aan de prestigieuze en immens

populaire herfstcatalogus. De
documentaire toont het reilen en
zeilen in Vogues hoofdkwartier
in Manhattan, maar volgt ook
de belangrijkste photoshoots in
Parijs en Rome. De druk stijgt
naarmate de deadline nadert, en
Wintour demonstreert haar beruchte bikkelharde leiderschap
in elk aspect van de productie.
Niets haalt de uiteindelijke uitgave zonder haar toestemming
en dat zorgt vaak voor ongenoegen bij haar werknemers.

e2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘september issue’ op 20 en
25 november 2009 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Unicef kerstkaarten
IJmuiden - Unicef zet zich wereldwijd in voor kinderen en hun
rechten. Ook dit jaar is er weer
een kleurige collectie kerstkaarten en vele cadeaus. Wie deze
koopt draagt bij aan de campagne van dit jaar: het voorkomen
van hiv bij baby’s.
Vrijwilligers van het Regionaal
Comité Unicef (RCU) Kennemerland staan op de volgende data
en plaatsen de artikelen te verkopen. Bij Albert Heijn aan het
Dudokplein op vrijdag 20, zater-

dag 21, vrijdag 27 en zaterdag 28
november en op vrijdag 11, zaterdag 12 en vrijdag 18 december. Bij de Dekamarkt in Santpoort-Noord staan de vrijwilligers op donderdag 19, vrijdag
20, zaterdag 21, donderdag 26,
vrijdag 27 en zaterdag 28 november en op donderdag 10, vrijdag 11, zaterdag 12, donderdag
17 en vrijdag 18 december, van
10.00 tot 16.00 uur.
Meer informatie bij R. van der
Groep via 0255 520767.
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GGD start vaccinatie tegen
Nieuwe Influenza A (H1N1)
GGD Kennemerland start maandag
23 november 2009 met de eerste
vaccinatieronde tegen Nieuwe Influenza A (H1N1), ook wel bekend als
Mexicaanse griep. Het gaat om kinderen van 6 maanden tot en met 4
jaar en huisgenoten van baby’s van
0 tot 6 maanden.

Duizenden verwelkomen goedheiligman

Intocht Sinterklaas in IJmuiden
Burgemeester Franc Weerwind in gesprek met Sinterklaas, zaterdag 14 november aan
de Loswalkade. Zijn zoon Quinten (5) wacht geduldig af. (foto: Reinder Weijdijk)

Werk aan het groen in Velsen
Jaarlijks wordt, in de periode oktober tot
en met maart, groot onderhoud gepleegd
aan al het groen dat Velsen rijk is. Het doel
daarvan is om het groen in optimale conditie te houden. Zo vinden er werkzaamheden plaats in de plantsoenen, aan straatbeplanting, in parken en landgoederen, op
begraafplaatsen en in andere groene gebieden. Bij groot onderhoud kan worden
gedacht aan het:
• kappen van bomen; dit gebeurt overigens het hele jaar door;
• uitdunnen van bosplantsoen of een bebost gebied;
• terugsnoeien van beplanting om struiken
te verjongen.
Door binnen een gebied onderbegroeiing
en opschot te verwijderen of bomen weg
te halen, komt er ruimte voor jongere bomen: meer licht en lucht. Dit komt de kwaliteit van het bosgebied ten goede. Deze
werkzaamheden worden samengevat onder de term ‘dunning’. Daardoor ontstaat
bovendien meer zicht zodat overlast en
onveilige situaties kunnen worden voor-

komen. Het verwijderen van dood hout en
het opkronen van bomen wordt gedaan uit
veiligheidsoverwegingen, maar ook om de
kroon van de boom meer ruimte en licht
te geven. Buiten bebost gebied worden alleenstaande bomen alleen gekapt als ze in
zo’n slechte conditie zijn dat er gevaar voor
de directe omgeving ontstaat.
Voor elke boom met een doorsnede van
minimaal 15 cm (gemeten op een hoogte
van 1.30 meter) die gekapt moet worden,
wordt een kapaanvraag ingediend. Deze kapaanvragen worden gepubliceerd op
de gemeentelijke mededelingenpagina en
ook op internet. Bomen die een acuut gevaar voor de omgeving vormen mogen direct gekapt worden. Publicatie en verantwoording vinden dan achteraf plaats. De
gemeente garandeert dat zorgvuldig wordt
omgesprongen met het groen. Soms zal de
brandweer bij kapwerkzaamheden aanwezig zijn. Onder begeleiding van de gemeentelijke wijkploegen krijgt de brandweer zo
de gelegenheid om te oefenen met het ruimen van bomen. Het gaat hier om geplande dunningswerkzaamheden.

Vrijliggend fietspad
langs de Reyndersweg
In januari 2010 starten de werkzaamheden voor een vrijliggend fietspad
naast de Reyndersweg tussen Wijk
aan Zee en de Noordpier.
Als het fietspad na ongeveer drie maanden klaar is, hebben fietsers geen last
meer van automobilisten die hard rijden
of in- en uitparkeren. Dit is vooral een
probleem op dagen dat er veel mensen
naar het strand gaan. Voor recreanten

wordt het veel aantrekkelijker om met de
fiets naar het strand te gaan. Bovendien
gaat het nieuwe fietspad aansluiten op de
watertaxi, die een laatste schakel is in de
lange afstandsfietsroute langs de Noordzeekust. Ook komen er meer parkeerplaatsen vrij vanaf het Bolwerk tot aan de
parkeerplaats bij ‘Sea You’. Het aantal verkeerd geparkeerde auto’s zal verminderen en de bereikbaarheid van het gebied
voor de hulpdiensten wordt beter.

De vaccinatieronde voor de tweede prik
start 14 december 2009. In totaal worden in Kennemerland 35.000 mensen
uitgenodigd. Voor een goede bescherming moet het vaccin tweemaal worden
toegediend. De eerste vaccinatieronde
vindt plaats op 23, 24 en 25 november.
De tweede op 14, 15 en 16 december.
De vaccinatie is gratis.
Tussen 16 en 21 november ontvangen
de mensen die voor vaccinatie in aanmerking komen een uitnodigingsbrief
van GGD Kennemerland. Daarin staat
wanneer, waar en hoe laat mensen zich
kunnen laten vaccineren. Er wordt in zes
sportcomplexen gevaccineerd: De Wal-

vis in Beverwijk, het Polderhuis in Velserbroek, de Kennemersporthal in Haarlem, Groenendaal in Heemstede, Het
Spectrum in Hoofddorp en De Estafette in Nieuw Vennep.
GGD Kennemerland voert de vaccinaties uit ten behoeve van de gemeenten
in de Veiligheidsregio Kennemerland.
De GGD volgt daarbij de landelijk vastgestelde richtlijnen. Per dag worden ongeveer 200 medewerkers ingezet voor
de vaccinatie, voorbereiding, registratie,
hulp aan en begeleiding van mensen.
Mensen met vragen over de uitnodiging
van GGD Kennemerland kunnen kijken
op www.ggdkennemerland.nl of bellen
met de GGD op telefoonnummer 0235115566. Dit nummer is tijdens kantoortijden bereikbaar vanaf maandag 16 november. Meer informatie over de vaccinaties en de griep is te vinden op de
website www.grieppandemie.nl. Er is
een landelijk telefoonnummer: 08001100.

College kiest
voor wijkteams
Wijkgerichte dienstverlening is
het streven naar een omgeving die
schoon, heel, veilig en sociaal is. In
de notitie ‘Wijkgerichte dienstverlening in Velsen’ staat hoe het college van B&W dit in de wijken wil
organiseren. Ook is hierin duidelijk
de rol van de wijkplatforms opgenomen.
Om invulling en uitvoering te geven
aan de doelstelling ‘schoon, heel, veilig en sociaal’ zal intensief worden samengewerkt tussen de gemeente en
diverse maatschappelijke partners in
zogenaamde wijkteams. De wijkplatforms kunnen zich in de wijkteams laten vertegenwoordigen. De notitie is
tot stand gekomen na de evaluatie van

wijkteams die al actief zijn in Velserbroek en Zee- en Duinwijk en op basis van reacties uit de gemeenteraad.
De notitie is op dinsdag 17 november aangeboden aan zowel de wijkplatforms als aan de huidige deelnemers van de wijkteams; de politie
Kennemerland, Stichting Welzijn Velsen, Zorgbalans en de wooncorporaties Woningbedrijf Velsen, Kennemerhave, Eigen Haard en Wbv Brederode. Zij kunnen tot 1 december op de
notitie reageren. Het college heeft aan
de gemeenteraad gevraagd om zich
daarna over de notitie uit te spreken.
Naar verwachting zal dit op donderdag 17 december aanstaande gebeuren. De notitie is ook terug te lezen op
www.velsen.nl.

Regionaal Veiligheidshuis
Op maandag 16 november heeft
staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Albayrak het Veiligheidshuis Kennemerland officieel
geopend.
Het Veiligheidshuis heeft criminaliteitbestrijding als voornaamste doel en wil zowel voorkomen dat jongeren en volwassenen terugvallen in crimineel gedrag,
als criminaliteit en overlast doen verminderen. De kern van de samenwerkingspartners bestaat uit gemeenten waaron-

der Haarlem en Velsen, jeugd- en zorginstellingen zoals Bureau Jeugdzorg
en de Raad voor de Kinderbescherming,
politie en justitie waaronder Stichting
Halt. Bij overleg over specifieke gevallen
kunnen ook andere instanties aanschuiven, bijvoorbeeld GGD Kennemerland,
Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld of
Slachtofferhulp. Bij de opening was wethouder mevrouw A. Baerveldt (Jeugdbeleid) aanwezig. Het Veiligheidshuis Kennemerland is voorlopig gehuisvest aan
de Diakenhuisweg 19 te Haarlem.
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Praktische kijk op financiën

Thema-avond over sponsoring
Op 1 december organiseert Sportservice Noord-Holland een thema-avond
voor sportverenigingen over financien. De onderwerpen arbeidszaken en
sponsors staan centraal.
Tijdens de interactieve bijeenkomst geven
twee ervaren juristen van Sportservice
Noord-Holland praktische tips en adviezen over wat goed werkgeverschap voor
een vereniging inhoudt. Daarnaast verzorgt een docent Sportmanagement van

het CIOS in Haarlem een presentatie over
sponsoring in de praktijk. Hij gaat in op
zaken als uitstraling van de vereniging en
hoe een goed aanbod aan een sponsor
eruit moet zien. De avond begint, na een
inloop van een half uur, om 19.30 uur in
het Polderhuis te Velserbroek. Sportverenigingen kunnen zich aanmelden via
nvanweert@sportservicenoordholland.nl.
Meer informatie bij Niels van Weert, telefoon 023-5319475, en Dennis de Wit, gemeente Velsen, telefoon 0255-567200.

Hoe iemand langzaam doordraait

College bezoekt Corus

Theatervoorstelling
Dagboek van een gek

Burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris a.i. worden hartelijk ontvangen door directie en medewerkers van Corus tijdens hun werkbezoek op dinsdag 17
november jl. (foto: Corus)
Op maandag 30 november a.s. speelt
Peter Faber het toneelstuk Dagboek
van een Gek in buurtcentrum de
Dwarsligger in IJmuiden. In het begin van het stuk is hij een hele gewone ambtenaar, maar aan het slot is
hij het zicht op de werkelijkheid helemaal kwijt en haalt hij zich allerlei
In de loop van 2010 verandert het blijft even goed beschermd als nu. Wie nu dingen in het hoofd die er niet zijn.
aanvragen van vergunningen voor be- van een oude schuur een garage wil madrijfsleven en burgers. Verschillen- ken of een dakkapel wil plaatsen, heeft Het is een situatie waar ieder mens in tede vergunningen kunnen dan tegelijk te maken met verschillende vergunnin- recht kan komen. De voorstelling wil laen digitaal worden aangevraagd als gen, zoals een sloop-, bouw- en een in- ten zien hoe zoiets in zijn werk gaat, hoe
één omgevingsvergunning. Het is het ritvergunning, met elk hun eigen proce- iemand stapje voor stapje de greep op
gevolg van de inwerkingtreding van dures, termijnen en leges. Met de komst het dagelijks leven verliest – om begrip
de Wet algemene bepalingen omge- van de omgevingsvergunning worden de- te kweken voor hen die het overkomt. Na
vingsrecht, de Wabo.
ze vergunningen samengevoegd. Vanuit de voorstelling komt Peter Faber terug op
uw huis of kantoor is straks één omge- het toneel om met het publiek in gesprek
Dankzij de omgevingsvergunning kun- vingsvergunning aan te vragen via één di- te gaan. Wethouder mevrouw Ineke Ednen bedrijven alle vergunningen voor de gitaal loket: Omgevingsloket online. Wie zes-Altena zal er op 30 november ook bijfysieke leefomgeving (van bouwvergun- de vergunningencheck doet, ziet gelijk of zijn vanuit haar verantwoordelijkheid voor
ning tot milieuvergunning) via één digi- een vergunning nodig is. Dat scheelt tijd de WMO-portefeuille, waaronder de optaal loket regelen. Zij vragen één vergun- en moeite. Meer informatie over de om- vang en ondersteuning van mensen met
ning aan: de omgevingsvergunning. Be- gevingsvergunning is te vinden op het psychiatrische problemen vallen: ,,In elke
drijven moeten de aanvraag goed voor- Kennisplein Omgevingsvergunning (htbereiden en zoveel mogelijk als een ge- tp://omgevingsvergunning.vrom.nl). De
heel aanbieden. Dan krijgen zij snel- omgevingsvergunning sluit aan op het
ler duidelijkheid tegen lagere kosten. Er programma Klantgerichte dienstverlening
komt een einde aan tegenstrijdige voor- van de gemeente Velsen. De wetswijzischriften en het maatschappelijk belang ging wordt op dit moment voorbereid.
In het snoeiseizoen van eind 2009/
begin 2010 gaat de firma Mense B.V.
uit Heemstede in opdracht van de gemeente Velsen diverse straatbomen
in Velserbroek snoeien.

Omgevingsvergunning:
meer gemak in 2010

gemeente zijn mensen die moeite hebben
om zich staande te houden; zij hebben
ook recht van leven en recht op begrip.
Dus ik hoop dat er heel veel mensen met
me meegaan naar de Dwarsligger! GGZ
Dijk en Duin heeft zich erg ingespannen
om deze voorstelling met een topacteur
mogelijk te maken; het is echt de moeite
waard.” Helmut Woudenberg doet de regie, GGZ Dijk en Duin is initiatiefnemer.
Reserveren kan via tel. 0251–276458 of
preventiemk@dijkenduin.nl.

Medewerking bewoners gevraagd

Snoei straatbomen Velserbroek
Het gaat om onderhoudssnoeiwerk om
de bomen gezond en in model te houden. Zieke en dode takken worden verwijderd en de doorrijhoogte voor het verkeer wordt ook bekeken. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk via informatieborden aangekondigd. Bewoners wordt gevraagd om de auto’s buiten
het aangegeven werkvak te plaatsen. De
werkzaamheden worden met zorg uitgevoerd; voor eventuele overlast wordt begrip gevraagd.
Het gaat om de volgende straten: Wieringeraak, Zandaak, Spitsaak, Platbodem,

Tjotter, Botter, Tjalk, Schoener, Schoener
speelplek, Klipper, Fregat, Akenpad, Zeiler/Dammersboog caravanplaats, Zeilmakerstraat, Rijksweg, Broekeroog, De
Kamp (eerst overleg), Broekerdreef (autogarages), Velserbroeksedreef vanaf Santpoort tot eerste rotonde, Dotterbloem /
Zwanebloemplantsoen, Pijlkruid speelplaats, Etta Palmstraat, W. Kentstaat, L.
Springerstraat (speelveld), Maanbastion,
Vromaadweg, Dammersboog waterkant,
Ambachtstraat, Clara Wichmannstraat,
Wijkpark bij witte flat, Schapenland, Sri
Lanka Bastion, Colombo Bastion, Closenberg Bastion, Matara Bastion en Clippenberg Bastion. Welke route de firma Mense aanhoudt, is niet bekend.
Vragen en opmerkingen kunnen gericht
worden aan de wijkbeheerder Velserbroek R. Plessius, telefoon 0255-567369.
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Plannen voor renovatie zijn rond

Plantsoen Heerenduinweg
In de afgelopen maanden is in goed
overleg met belangstellende bewoners een ontwerp gemaakt voor renovatie van het plantsoen aan de
Heerenduinweg. Er is gesproken over
paden, zitplekken en soorten beplanting.

KIMO bestaat 10 jaar
Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van KIMO Nederland en België vond op 18 november op het Forteiland een studiemiddag plaats. KIMO is een Europese organisatie die
onder andere een rol speelt bij het oplossen van milieu- en veiligheidsproblemen, zoals
zwerfafval, vervuiling op stranden en in havens rond en op de Europese noordelijke zeeën.
Op de foto verwelkomt de voorzitter van KIMO Nederland en België wethouder Karel Ockeloen vice-voorzitter Harry Groen, burgemeester van Noordwijk. (foto: Reinder Weijdijk)

Naast de iepen aan de noordkant van de
weg komen nieuwe eiken. In het plantsoen komt bessen- en notendragende beplanting zoals de kruisbes, de hazelnoot
en de vlier. In de gazons komen nieuwe
bomen zoals linden, hopbeuken, gewone beuken en populieren. Door verschillende soorten bomen te gebruiken, ontstaat een gevarieerd beeld. De nieuwe zitplekken worden in sierbetontegels uitgevoerd. Op het asfalt van de wandelpaden
worden schelpen gelegd, zodat ze bij het
karakter van het plantsoen blijven passen. Tot slot komt er een invalidenoprit ter
verbetering van de toegang vanaf de parkeerplaats bij het zwembad.

Het definitieve ontwerp wordt in een bestek omgezet, zodat het werk kan worden
aanbesteed. De verwachting is dat de renovatie half maart kan beginnen en ongeveer een maand zal duren. Meer informatie, waaronder een tekening, is te vinden
op www.velsen.nl.

Verwijsindex Risicojeugd

Elektronische alarmbel
klaar voor gebruik
Op maandag 16 november jl. is in
Haarlem met een startbijeenkomst de
aftrap gegeven voor het werken met
de Verwijsindex Risicojeugd Middenen Zuid-Kennemerland.
De verwijsindex is een elektronisch systeem waarin meldingen over (mogelijke) risico’s voor kinderen en jongeren tot
23 jaar worden geregistreerd. Gemeenten en instellingen voor jeugdhulpverlening kunnen erin zien wie er bij de zorg
voor een jongere betrokken zijn, en daar
afspraken over maken. Dit moet voorkomen dat zij langs elkaar heenwerken.
In de verwijsindex staat niet wát de melding is, alleen dát er gemeld is. Als een
instantie zich zorgen maakt om een kind
– er zijn criteria afgesproken voor wanneer dat geldt – kan de naam in het systeem worden ingevoerd. Dan wordt di-

rect duidelijk of er al een andere instantie
heeft gemeld, en welke instantie dat is.
Binnen vijf werkdagen moet één van de
instanties actie ondernemen om de zorg
op elkaar af te stemmen. In het systeem
zit een aantal ‘veiligheidskleppen’ die ervoor zorgen dat er altijd actie wordt ondernomen. De keten eindigt in het uiterste geval bij de Wethouder Jeugd, omdat de gemeente de regie van de verwijsindex heeft. Instanties in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland die zich met
jongeren & jeugdigen bezighouden, werken aan de verwijsindex mee. Bureau
Jeugdzorg is een belangrijke partner, net
als het Consultatiebureaus 0- tot 4-jarigen en GGD Kennemerland. De officiële ondertekening van de samenwerking
op landelijk niveau vond al op 7 oktober
plaats in aanwezigheid van minister Rouvoet. Wethouder Baerveldt (Jeugdbeleid)
tekende namens de gemeente Velsen.

Inspraak Pleiadenplantsoen
Het College van Burgemeester en
Wethouders heeft in zijn vergadering van 10 november 2009 het
startdocument ‘Pleiadenplantsoen
te IJmuiden’ voorlopig vastgesteld
en vrijgegeven voor inspraak.
Het gaat om de woningen op Pleiadenplantsoen 1 – 59: dertig portiekwoningen in de sociale huursector met een

gemiddeld oppervlak van 65 m2. Daar
komen 30 koopwoningen voor ouderen
met een woonoppervlak tussen de 70
en 115 m2 voor in de plaats.
De inspraakperiode start 23 november
a.s. en duurt zes weken. Er wordt een
informatie- en inspraakavond georganiseerd. De datum daarvan wordt nog
bekendgemaakt.

Vanaf links: Marijn Putman, teamchef politie Velsen, Franc Weerwind, burgemeester van
Velsen, mevrouw E. Malcorps van juwelier Strego en Piet Schouten, voorzitter winkeliersvereniging Stadscentrum IJmuiden

Veelplegers in beeld

Veilig ondernemen in Velsen
Burgemeester Franc Weerwind gaf op
maandag 16 november het startsein
voor een campagne om het ondernemen in Velsen veiliger te maken.
Bij een aantal winkeliers bracht hij de
website www.rpckennemerland.nl onder de aandacht waarop veelplegers met
naam en toenaam te vinden zijn. Een veelpleger is iemand die voor minstens tien
delicten is veroordeeld, waarvan vijf in de
laatste twee jaar. De winkeliers, die veel
last hebben van terugkerende criminaliteit, kregen een folder met informatie en
een sticker voor op de winkelruit. Daar
staat op dat zij gebruik maken van de site

en dat zij veelplegers kunnen herkennen.
Via de website kunnen winkeliers op een
afgeschermd gedeelte foto’s van veelplegers in de regio bekijken. Als zij iemand
herkennen, of zien dat iemand zich verdacht ophoudt bij een bedrijfs- of winkelpand, kunnen zij dat melden bij de politie.
Er zijn strikte eisen aan het gebruik van
de website gesteld om misbruik te voorkomen. De burgemeester werd vergezeld
door vertegenwoordigers van de winkeliersverenigingen, MKB-Velsen en politiemensen. De website is een initiatief van
de politie Kennemerland en het Regionaal
Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC).
(foto: Reinder Weidijk)

MEDEDELINGEN
Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen
en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
Vergunning en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop
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Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl
Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v.
woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.
Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
- bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en
ruiterpaden
- straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de
erfgrens t/m het hoofdriool)

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

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken, vegen van de straten en ophalen van huisen grofvuil.

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.

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

AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl
Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator
mondiale bewustwording, regionale samenwerking,
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie,
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot
burgemeester Franc Weerwind
Voor vragen over:
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid,
Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich
wenden tot wethouder AnneMieke Korf
- financiën, belastingen, grondzaken, milieu,
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie,
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot
wethouder Karel Ockeloen
- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken,
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen,
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust,
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot
wethouder Arjen Verkaik
- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project
Kustvisie, Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden
tot wethouder Annette Baerveldt
- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), welzijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein,
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder
Ineke Edzes - Altena

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid

KAPVERGUNNINGEN

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u
terecht bij het WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m
vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, Kennemerhof
1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige
verblijfsvergunning.
WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00
uur en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1,
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing
en urgenties
Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

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

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

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

straat en huisnummer

BOUWAANVRAAG REGULIER

aantal en soort

Wijkeroogstraat t.o. 158
1 prunus en 2 eiken
Valeriuslaan 10
3 leylandii’s
Duin- en Kruidbergerweg 2-6 2 lindes, 8 kastanjebomen, 2 berken en
2 esdoorns
(bomen op begraafplaats Westerveld mogen worden
gekapt omdat de vitaliteit sterk is teruggelopen.
1 linde mag direct gekapt worden omdat deze een
gevaar vormt voor de openbare veiligheid.)
Plein 1945
9 iepen
(bomen mogen gekapt worden vanwege de reconstructie
van Plein 1945)
Velserduinweg 196
1 Chinese kers
(boom is dood)
Duinvlietstraat
24 populieren
achter 21 t/m 59
bomen mogen worden gekapt omdat de vitaliteit sterk
is teruggelopen)
Tesselschadeplantsoen ong. 6 essen, 1 berk,
2 esdoorns en 1 taxus
(bomen mogen worden gekapt in het kader van
renovatie plantsoenen 2009)
Van Ostadestraat ong.
1 es
(bomen mogen worden gekapt in het kader van
renovatie plantsoenen 2009)
Dagtekening van deze kapvergunningen is
17 november 2009.

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-201-2009 Burgemeester Enschedélaan 41 te
Santpoort-Noord; het veranderen en
vergroten van de 2e verdieping van een
woning
BP-202-2009 Paulus Potterstraat 16 te IJmuiden; het
veranderen en vergroten van een woning
met een dakopbouw
BP-203-2009 Kompasstraat 61 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning
met een dakopbouw
BP-204-2009 's Gravenlust 35 te Velsen-Zuid; het
oprichten van een berging
BP-205-2009 Nachtegaallaan 12 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning
met een dakopbouw
BP-206-2009 Cederstraat 1 te IJmuiden; het veranderen
en vergroten van een woning met een
dakopbouw
BP-207-2009 Vinkenbaan 17 te Santpoort-Zuid;
het gewijzigd uitvoeren van BP-14-2009
(het veranderen en vergroten van een
woning)
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
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BOUWAANVRAAG LICHT
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-207-2009 Saturnusstraat 78 te IJmuiden; het
legaliseren van een erker
BL-208-2009 Huis te Wissenlaan 27 te SantpoortNoord; het veranderen van de voor- en
achtergevel, het plaatsen van een erker
en een carport en het veranderen van
een dakkapel (voorgevel)
BL-209-2009 IJmuiderstraatweg 138 te IJmuiden; het
veranderen van de bergingen en achtergevelbetimmeringen
BL-210-2009 Zinneveltlaan 16 te Santpoort-Zuid; het
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-211-2009 Kerkweg 38 te Santpoort-Noord; het veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw en een overkapping
BL-212-2009 P.C. Hooftlaan 60 te Driehuis NH; het
vergroten van een dakkapel (voorgevel)
BL-213-2009 H. Reptonstraat 90 te Velserbroek; het
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-214-2009 P.C. Hooftlaan 58 te Driehuis NH; het
vergroten van een dakkapel (voorgevel)
BL-215-2009 Lierstraat 50 te IJmuiden; het veranderen
en vergroten van een woning met een
erker (voorzijde)
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

WELSTANDSVERGADERINGEN
Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd
aan de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare
welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 26
november 2009.
BL-206-2009 Hofgeesterweg 79 te Velserbroek; het
plaatsen van een erfafscheiding bij 2
woningen
BL-207-2009 Saturnusstraat 78 te IJmuiden; het legaliseren van een erker
BL-208-2009 Huis te Wissenlaan 27 te SantpoortNoord; het veranderen van de voor- en
achtergevel, het plaatsen van een erker
en een carport en het veranderen van
een dakkapel (voorgevel)
BL-209-2009 IJmuiderstraatweg 138 te IJmuiden; het
veranderen van de bergingen en achtergevelbetimmeringen
BL-210-2009 Zinneveltlaan 16 te Santpoort-Zuid; het
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-211-2009 Kerkweg 38 te Santpoort-Noord; het veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw en een overkapping
BL-212-2009 P.C. Hooftlaan 60 te Driehuis NH; het
vergroten van een dakkapel (voorgevel)
BL-213-2009 H. Reptonstraat 90 te Velserbroek; het
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-214-2009 P.C. Hooftlaan 58 te Driehuis NH; het
vergroten van een dakkapel (voorgevel)
BL-215-2009 Lierstraat 50 te IJmuiden; het verande-

BP-201-2009

BP-202-2009
BP-203-2009
BP-204-2009
BP-205-2009
BP-206-2009
BP-207-2009

ren en vergroten van een woning met
een erker (voorzijde)
Burgemeester Enschedélaan 41 te
Santpoort-Noord; het veranderen en vergroten van de 2e verdieping van een
woning
Paulus Potterstraat 16 te IJmuiden; het
veranderen en vergroten van een woning
met een dakopbouw
Kompasstraat 61 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met
een dakopbouw
's Gravenlust 35 te Velsen-Zuid; het
oprichten van een berging
Nachtegaallaan 12 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning
met een dakopbouw
Cederstraat 1 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met
een dakopbouw
Vinkenbaan 17 te Santpoort-Zuid; het
gewijzigd uitvoeren van BP-14-2009 (het
veranderen en vergroten van een
woning)

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.

STARTEN VRIJSTELLING/
ONTHEFFING BINNENPLANS
Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde
bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te
verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/
binnenplanse ontheffing. De stukken liggen bij de
afdeling Vergunningen en Uitvoering van 20 november
t/m 3 december 2009 ter inzage.
BP-169-2009 Sparrenstraat 39 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met
een dakopbouw
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken
na deze publicatie worden ingediend bij de afdeling
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden).

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-199-2009 Schipbroekenweg 6B te SantpoortNoord; het veranderen en vergroten van
een woning met een uitbouw
BL-200-2009 Da Costalaan 17 te Driehuis NH; het
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-201-2009 Frans Netscherlaan 17 te SantpoortNoord; het veranderen en vergroten van
een woning met een uitbouw (achterzijde)
BL-202-2009 J.T. Cremerlaan 70 te Santpoort-Noord;
het plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BP-146-2009 Industriestraat 22F te IJmuiden; het

plaatsen van prefab zelfdragende entresolvloeren
BP-162-2009 Industriestraat 63/Middenhavenstraat 98
te IJmuiden; het gewijzigd uitvoeren van
BP-280-2007 (het veranderen van een
bedrijfsgebouw)
BP-167-2009 Willebrordstraat 15 te IJmuiden; het
veranderen en vergroten van de 1e verdieping van een woning
BP-170-2009 Buitenhuizerweg 2 te Velsen-Zuid; het
plaatsen van ventilatiedoorvoeren en
het aanpassen van het interieur t.p.v. de
toiletten (gemeentelijk monument)
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6
weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend
voor:
BL-293-2008 Wüstelaan 103 te Santpoort-Noord; het
vernieuwen van een poort en het plaatsen van een erfafscheiding
BL-167-2009 Da Costalaan 34 te Driehuis NH; het
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BP-131-2009 Pontweg ong. te Velsen-Noord; het
plaatsen van een tijdelijke unit
BP-147-2009 Biezenweg 70 te Santpoort-Noord; het
plaatsen van een tentaccommodatie
t.b.v. jaarlijkse kerstshow (tijdelijk)
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

SLOOPVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-87-2009 Stolstraat 20 te IJmuiden; het verwijderen
van asbesthoudende materialen
SL-90-2009 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord;
het verwijderen van een deel van het dak
van de salpeterzuurfabriek SZF-5
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6
weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

