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Scholieren volgen presidentsverkiezing VS

Amerikaans ontbijt 
Driehuis - In het kader van maatschappijwetenschappen mochten de leerlingen en docen-
ten van het Ichthus Lyceum woensdag vroeg uit de veren voor een All American breakfast dat 
in het teken stond van de verkiezingen in de Verenigde Staten. Meer dan 85 leerlingen meld-
den zich aan voor het ontbijt dat om vier uur ‘s morgens begon. Uiteraard werd er niet alleen 
ontbeten, maar werden alle uitslagen nauwkeurig gevolgd en geanalyseerd en werden het 
politieke stelsel en cultuur vergeleken met Nederland, zoals je mag verwachten van studen-
ten maatschappijleer. (foto: Reinder Weidijk)

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Sint via aangepaste 
route naar Plein 1945

IJmuiden - Zaterdag 12 
november zet Sinterklaas 
weer voet aan wal in IJmui-
den. Het voorprogramma 
begint om 12.00 uur op de 
Loswalkade, voor deze ge-
legenheid omgedoopt tot 
Stoombootkade. Als de 
stoomboot vanuit Span-
je is gearriveerd wordt de 
Sint offi cieel ontvangen 
door de nieuwe burge-
meester van Velsen, Frank 
Dales.

Om 13.00 uur vertrekt de 
stoet vanaf de loswalkade en 
begint de intocht door IJmui-
den. De stoet gaat via de Ka-
naaldijk en de Kerkstraat naar 
de Kennemerlaan, waar om 
13.30 uur een stop is op het 
Kennemerplein. Om 14.00 uur 

vertrekt de stoet naar het Vel-
serhof, waar om 14.20 uur een 
kort bezoekje wordt gebracht. 
In verband met de werkzaam-
heden aan de Lange Nieuw-
straat, wordt vanaf hier afge-
weken van de gebruikelijke 
route. Na de stop op het Ken-
nemerplein steekt de stoet 

over de parkeerplaats van het 
Oosterduinplein door naar de 
Oosterduinweg. Tussen 14.00 
en 15.00 uur moeten automo-
bilisten er rekening mee hou-
den dat de parkeerplaats tij-
delijk niet bereikbaar is.
Om 14.40 uur vertrekt de 
stoet via de Oosterduinweg, 
het Velserduinplein en de 
Kalverstraat naar Plein’45. 
Volgens planning komt de 
Sint daar om 15.15 uur.
Sint doet er dit jaar ook weer 
alles aan om de rijdende stoet 
veilig door IJmuiden te lei-
den. Hij roept volwassen toe-
schouwers op om goed op de 
kinderen te letten.
Zie ook www.sintijmuiden.
nl of www.facebook.com/
SintIJmuiden. (foto: Ko van 
Leeuwen)

vertrekt de stoet naar het Vel-

Volgens planning komt de 

IJmuiden - Zondag 13 no-
vember staat het strand bij 
de IJmuiderslag in het teken 
van zeevissen met trekpaar-
den: een verloren strandge-
bruik dat vroeger regelma-
tig te zien was in het najaar 
als de garnalen dicht langs 
de kust zitten. Bij het zeevis-
sen gaat een paard met rui-

ter het water in en wordt een 
speciaal net over de bodem 
gesleept. De vangst kan van 
alles zijn: van schol en schar 
tot krab en kwal, al draait het 
bij deze manier van vissen 
vooral om de garnalen. Het 
evenement duurt van 10.00 
tot 14.00 uur en is gratis toe-
gankelijk. 
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ARMY GOODS BV • klein- en groothandel

ZOEK OP BACO 
ARMY GOODS!

ZIE ADVERTENTIE
IN DEZE KRANT

Kromhoutstraat 38-40 IJmuiden, 0255-511612
www.baco-army-goods.nl

DEZE WEEK IN DE KRANT

Paniekstoornis

Wij bieden een volledig ontzorgde combinatie van 
kerstborrel, kerstdiner, kerstpakket en feestavond aan! 

WWW.MIJNKERSTMARKT.NL
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

COLOFON

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

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

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

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

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

advertentieverkoop:
Sanne Crapts 
Mobiel 06-11388940
Gerda Ritskes 
Mobiel 06-45708874

advertentietarieven:
op aanvraag

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

Chef redactie:
Friso Huizinga

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

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836

bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplaGE hoFGEEsT: 15.250
oplaGE juTTEr: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanlei-
ding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft 
of bijzondere gebeurtenis-
sen die plaatsvinden.

Tijdens de aanleg van het 
Noordzeekanaal waren de 
zeesluizen – de tegenwoordi-
ge Zuidersluis en Kleine sluis 
– geschikt voor de grootste 
schepen die toen gebouwd 
werden. Maar bij de inge-
bruikname van het kanaal en 
de zeesluizen in 1876 bleek 
dat nieuwe schepen veel 
eerder dan verwacht gro-
ter werden. Binnen tien jaar 
werkte men aan een ont-
werp voor een grotere schut-
sluis. In 1887 werd de ‘Wet 
op de onteigening van gron-
den ten behoeve van de aan-
leg van een nieuwe schut-
sluis bij IJmuiden’ aangeno-
men. In 1889 begon de aan-
leg van de nieuwe sluis op 
450 meter ten noordoosten 
van de Zuidersluis. Voor het 
graafwerk van de sluisput en 
de toeleidingskanalen wer-
den speciale graaf- en bag-
germachines ingezet. Op 12 
december 1896 werd de sluis 
offi cieel opengesteld met het 
schutten van het stoomschip 
Koningin Wilhelmina van de 
Stoomvaartmaatschappij Ne-
derland.
De sluiskolk was 225 me-
ter lang en 25 meter breed. 
De kolk kon met behulp van 
middenvloeddeuren in het 
tussenhoofd verdeeld wor-
den in twee kleinere schut-

kolken. Bij het schutten van 
kleinere schepen zou er 
dan minder zout water het 
Noordzeekanaal instromen. 
Tot aan de opening van de 
sluizen van het Panamaka-
naal in 1913 was de nieuwe 
‘Groote Sluis’ de grootste ter 
wereld. De naam ‘Midden-
sluis’ kwam pas na opening 
van de Noordersluis in 1930 
in gebruik.
De eerste jaren werden de 
sluisdeuren handmatig be-
diend. Vanaf 1899 gebeur-
de dit mechanisch. In 1896 
werden ten zuiden van de 
sluis, op het ontstane sluis-
eiland, dienstwoningen voor 
het sluispersoneel gebouwd. 
Voor de opwekking van elek-
triciteit voor de bediening van 
de deuren, de rioolschuiven, 
de verlichting rond het com-
plex en de dienstwoningen 
verrees een elektriciteitscen-
trale op het eiland. Later wer-
den er meer dienstwoningen 
bij gebouwd. Ook ten noor-
den van het buitenhoofd ont-
stond een klein woonbuurtje. 
Met de aanleg van de Noor-
dersluis is deze ‘Blikken-
buurt’ verdwenen.
In 1954 kwamen er, met de 
aanleg van de verkeersweg 
over de sluizen, stalen draai-
bruggen over de binnen- en 
buitenhoofden. In 1992-1994 
is het Middensluiscomplex 
gerenoveerd ten behoeve 
van de Deltaveiligheid en de 
bedrijfszekerheid. De Mid-
densluis kan nog jaren mee, 
maar qua omvang zal de sluis 
in het niet vallen bij de nieu-
we Grote Sluis die momenteel 
tussen de Noordersluis en de 
Middensluis wordt aange-
legd. Qua uitstraling blijft de 
Middensluis een plaatje!

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Aantrekkelijke korting 
op schilderwerken

Heemskerk - De winter 
staat weer voor de deur en 
dus is het tijd om de binnen-
boel een frisse schildersbeurt 
te geven. Hans van den Berg 
Schilderwerken geeft op dit 
moment dertig euro per man 
per dag korting op schilder- 
of behangwerk bij een werk-
dag van minimaal 7,5 uur. 
Vraag voor 10 december een 
offerte aan en ontvang een 
1/5 staatslot cadeau. Wie de 
offerte accepteert en voor 20 
december ondertekend te-
rugstuurt, ontvangt een sla-
gerscadeaubon ter waarde 
van 25 euro. De bon is in te 
leveren bij kwaliteitsslagerij 
Laan aan het Europaplein 65 
in Heemskerk. 
Hans van den Berg is een 

gediplomeerd schildersbe-
drijf met inmiddels meer dan 
dertig jaar ervaring waar-
van zestien jaar als zelfstan-
dig ondernemer. Het bedrijf 
is gespecialiseerd in binnen- 
en buitenschilderwerk en al-
le soorten behangwerk. Men 
kan hier ook terecht voor 
het herstellen water-, roet- 
of brandschade. Hans van 
den Berg werkt uitsluitend 
met professionele materia-
len en volgens de gelden-
de richtlijnen. Bel vrijblijvend 
voor een offerte naar 0251-
248030/06-22228516 of mail 
naar hvdbschilderwerken@
outlook.com. Het is natuurlijk 
ook mogelijk alvast een of-
ferte aanvragen voor het bui-
tenschilderwerk in 2016.

Felisenum opent 
nieuw biologielokaal

Velsen-Zuid - Eind oktober 
vond de opening plaats van 
het nieuwe biologielokaal 
van het Gymnasium Felise-
num. 
De ingebruikneming liet 
even op zich wachten maar 
het resultaat is prachtig. Zo 
biedt het lokaal de moge-
lijkheid om te differentiëren. 
Leerlingen die al klaar zijn 
met een theorieopdracht 
kunnen zich bijvoorbeeld 
begeven naar het praktijk-
gedeelte om daar een pre-
paraat onder de micros-
coop te bekijken dat past bij 
de lesstof.  
Er hoeft dan niet altijd wat 
getekend te worden: soms 
gaat het erom dat leerlin-
gen verwonderd raken van 
wat je net iets dichterbij al-
lemaal kunt waarnemen. Zo 
heeft klas 6 eerst een Dro-
sophila (fruitvliegje) beke-
ken in alle stadia voordat 

werd ingegaan op de gene-
tische achtergrond van het 
tot stand komen van de vor-
ming van ledematen, ogen 
en antenna op de juiste lo-
catie in het dier. Voor de 
nieuwkomers vanaf de ba-
sisschool is het fi jn dat mi-
croscopie-opdrachten in 
een eigen volgorde en tem-
po kunnen worden afge-
rond.
Naast de practicamogelijk-
heden is er de mogelijkheid 
om in het lokaal de lichtin-
tensiteit en kleur te regule-
ren. Iets wat kan leiden tot 
een beter werk- en leerkli-
maat. De hoeveelheid CO2 
in het lokaal wordt binnen 
de perken gehouden door 
de CO2-monitor.
Nieuwsgierig naar het lo-
kaal en de school? Kom dan 
kijken op de ppen dag op 
zaterdag 11 februari 2017 
van 9.30 tot 13.00 uur.
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Velsen – In het schooljaar 
2015 /2016 waren er minder 
meldingen van ongeoorloofd 
schoolverzuim in Velsen. Het 
ging om 1812 meldingen, 
een schooljaar eerder waren 
er nog 1938 meldingen. Ook 
het aantal leerlingen dat ver-
vroegd school verlaat wordt 
bijgehouden. In 2015-2016 
stopten 245 met school voor 
zij een diploma hadden. Van 
dit aantal werden 114 jonge-
ren herplaatst naar scholing, 
projecten of een combinatie 
van scholing en werk. In de 
hele regio Midden- en Zuid 
Kennemerland zaten aan het 
einde van het schooljaar 26 
leerlingen thuis. Maar over 
het hele jaar ging het om 89 
leerlingen waarvan werd op-
gemerkt dat zij om diver-
se redenen geen school be-
zoeken. Ondanks de verbe-
terde score gaat men verder 
met het intensiveren van de 
verzuimaanpak van jongeren, 
ook de 18-plussers zonder 
startkwalificatie en kwetsba-
re jongeren worden meege-
nomen. 

Minder 
schoolverzuim

Feestmiddag OIG-IHD 
groot succes

IJmuiden - OIG-IHD, de 
stichting die zich inzet voor 
bewoners met een beper-
king, heeft weer veel waarde-
ring geoogst met haar feest-
middag in de Maritieme Aca-
demie. 
In een strak schema werden 
zo’n 150 gasten uit de diver-
se kernen en tehuizen in Vel-
sen vervoerd naar de feestlo-
catie in Oud-IJmuiden. Daar 
werden zij onthaald op kof-

fie, thee en zelf gebakken 
appeltaart. Aansluitend werd 
een spetterende theatershow 
opgevoerd door Linquenda 
die de gasten met liedjes en 
sketches mee terug nam in 
de tijd. 
Na de pauze zorgde gezellig-
heidskoor FF Anders uit Vel-
serbroek ervoor dat de hand-
jes de lucht in gingen. De 
middag werd afgesloten met 
een broodmaaltijd.

IJmuiden - Op zaterdag 12 
november van 10.30 tot 15.30 
uur wordt een gezellige markt  
georganiseerd in woonzorg-
centrum Velserduin. Er ko-
men ruim 25 standhouders 
die verschillende producten, 
van planten tot kleding, aan-
bieden. Er staat ook een ha-
ring- en poffertjeskraam en 
ook aan de kinderen is ge-
dacht. Vanaf 14.00 uur treedt-
Peter van Bugnum op.

Markt in 
Velserduin

Velsen-Zuid - Wie tijdens 
het afgelopen Kunstlijnweek-
end geen gelegenheid heeft 
gehad om de installatie ‘Rim-
peling’ van Dik Box te be-
zichtigen of dit kunstwerk 
nog een keer wil bewonde-
ren, heeft op zondagmiddag 
13 november van 13.00 tot 
17.00 uur nog een kans. De-
ze bijzondere installatie, die 
de kunstenaar speciaal voor 
de kerk heeft ontworpen en 
ter plekke heeft opgebouwd, 
trok veel belangstelling tij-
dens het Kunstlijnweekend. 
De installatie staat in de En-
gelmunduskerk Oud Velsen.

‘Rimpeling’ 
zondag nog

te zien

Abeel nieuw uitdeel-
punt voedselbank
IJmuiden - Misschien moet 
je er wel een keer binnen ge-
weest zijn om te beseffen dat 
het gebouw De Abeel,  gele-
gen in de Abelenstraat num-
mer 1, een schitterend on-
derkomen is voor de Stich-
ting OIG-IHD. Hier vinden 
gedurende de week de ver-
schillende activiteiten plaats 
voor vele ouderen. Bovendien 
kunnen ook andere vereni-
gingen gebruik maken van 
de grote aula om te repete-
ren en zich voor te bereiden 
op de  uitvoeringen.
Na het sluiten van het uit-
deelpunt van de Voedselbank 
Velsen in de Laurentiuskerk 
werd het, na overleg met 
het bestuur van de Stichting 
OIG-IHD, mogelijk om het 
uitdeelpunt zodanig te ver-
plaatsen dat deze verplaat-
sing voor de klanten wat be-
treft de bereikbaarheid geen 
enkel extra probleem ople-
verde. De pakketten wer-

den op het gebruikelijke tijd-
stip opgehaald en het inrich-
ten van de hal werd door de 
vrijwilligers uitgevoerd alsof 
ze er al jaren verbleven. On-
der het toeziend oog van Piet 
Huijboom hebben Monique 
en Bianca kunnen ervaren 
dat het geheel goed en ge-
ordend verliep. Dat wil men 
continueren.
Om na te gaan of iemand ge-
bruik kan maken van een we-
kelijks voedselpakket is het 
van belang even op de web-
site van www.voedselbank-
velsen.nl te kijken of men 
hiervoor in aanmerking kan 
komen. Wanneer u de titel 
aantikt op de balk met voed-
selpakket dan kunt u lezen 
bij wie u zich kunt melden 
en welke informatie u moet 
afgeven. De voedselbanken 
zijn er niet voor niets dus als 
u ervoor in aanmerking komt, 
maak er dan tijdelijk gebruik 
van.

Kerstshow Barrie 
Stevens in Witte Theater

IJmuiden - Voor het ultieme 
kerstgevoel moet u dit jaar in 
het Witte Theater zijn. 
Op donderdag 22 december, 
vrijdag 23 december en za-
terdag 24 december kunt u 
genieten van de kerstshow 
Mister Christmas die gepro-
duceerd is door Barrie Ste-
vens en Matthijs van der 
Meer. Mister Christmas is 
een muzikale voorstelling vol 
liefde, humor, sentiment en 
nostalgie.
Samen met zakenpartner 
Matthijs van der Meer heeft 
Barrie Stevens het theater- 
en televisiebedrijf MB Pro-
duction Company opge-
richt. Samen produceren zij 
prachtige theatervoorstellin-
gen en entertainmentprojec-
ten. Voor hun heerlijks win-
terse kerstproductie Mis-
ter Christmas hebben zij het 
Witte Theater als locatie uit-
gekozen. In deze kerstshow 
worden de Engelse kersttra-
dities op smaakvolle wijze 
gepresenteerd door The En-
glish Gentleman van Neder-
land: Barrie Stevens. Zal het 
hem lukken om samen met 
Peter Lusse de Kerstmagie 
weer terug te brengen bin-
nen de huiskamer van Mat-
thijs en zijn zoontje Ben-
nie...? Vanaf het moment dat 

u de foyer van het theater 
binnenkomt tot het moment 
dat u het sprookjesachtige 
decor aanschouwt, waant 
u zich in het ware winter-
wonderland. De Kerstbele-
ving wordt nog eens sterker 
verrijkt door The Swinging 
Christmas Band en The San-
ta Babes!
Op donderdag 22 decem-
ber en vrijdag 23 december 
vangt de show om 20.00 uur 
aan en op zaterdag 24 de-
cember is er een matinee. 
Deze begint om 14.00 uur. 
Kaartjes kosten 24,50 euro 
en zijn te bestellen via www.
wittetheater.nl.

IJmuiden - Bij visspecialist 
De Dolfijn vinden ze dat de 
Sint Maarten-traktaties best 
wat gezonder kunnen. Want 
dat vis gezond is, weten we 
allemaal. Daarom krijgen al-
le kinderen die vrijdag tussen 
16.00 en 19.00 uur met hun 
lampion een Sint Maarten-
liedje komen zingen een por-

tie kibbeling cadeau. De Dol-
fijn is gevestigd aan de Hal-
kade in IJmuiden. Het visbe-
drijf is al 40 jaar een begrip 
in de regio en kenmerkt zich 
door vakkennis kwaliteit en 
uitstekende service. Liefheb-
bers kunnen er terecht voor 
verse vis, maar ook visscho-
tels. Zie ook www.ikwilvis.nl.

Gezonde Sint Maarten-
traktatie bij De Dolfijn
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RaboWeek verbindt inwoners IJmond
IJmond - Rabobank IJmond 
is een onderscheidende 
bank die een positieve bij-
drage levert aan wonen, 
werken, recreëren in de re-
gio. De RaboWeek is daar 
een mooi voorbeeld van. In 
samenwerking met bedrij-
ven uit de IJmond worden 
activiteiten georganiseerd 
waar leden elkaar ontmoe-
ten, kennis delen en in-
spiratie opdoen. De twee-
de editie van de RaboWeek 
was een groot succes.

De eerste activiteit in de Ra-
boWeek was Vlog You!, een 
jongerenevent waarbij al-
les draaide om vloggen, ga-
men en youtuben. Grote pu-
bliekstrekker was de populai-
re vlogger Rutger Vink, beter 
bekend als Furtjuh, maar ook 
van gamer Yarasky en you-
tuber Emma Wagemans za-
ten veel fans in de zaal. Om 
het feest compleet te maken 
draaide een dj te gekke mu-
ziek en kon er gedanst wor-
den.
Tijdens het Ledencafé in Café 
de Wildeman, een vast onder-
deel van de RaboWeek, stond 
de dialoog tussen de leden 
en de bank centraal. Dit mo-
ment werd aangegrepen om 
het sociaal-maatschappelij-
ke deel van het Kracht van de 
IJmond-onderzoek te presen-
teren. Hier werd positief op 
gereageerd door de leden die 
in Santpoort-Noord aanwezig 
waren. Tijdens de gesprekken 

bleek veel enthousiasme voor 
de ideeën die bijdragen aan 
het verder versterken van de 
IJmond.
De combinatie van een wer-
velende modeshow, specta-
culair optreden en culinai-
re hoogstandjes bleek in de 
smaak te vallen, want net als 
vorig jaar trok het Fashion & 
Food Event ruim 600 bezoe-
kers. ,,Het was geweldig om 
met al die verschillende on-
dernemers uit de regio op één 
podium te staan”, zegt Anjel-
la Schouten van DNM Schou-
tenmode uit IJmuiden. ,,Alleen 
samen maak je er zo’n suc-
ces van.” Ook Cor van Zonde-
ren van Korf Catering was en-
thousiast. ,,Ik vind het vooral 
positief dat er voldoende ge-
legenheid was om een praat-
je te maken met de gasten die 
bij ons een gerechtje kamen 
proeven. We hebben ons als 
bedrijf goed kunnen presen-
teren.’’ In de A9 Studio’s werk-
ten in totaal achttien lokale 
ondernemers en de Heems-
kerkse Dance Studio Patty 
met elkaar samen.
De senioren werden getrak-
teerd op oud-Hollands ver-
maak onder leiding van de 
mobiele adviseurs André Cas-
tricum en Albert Mol. Second 
Opinion, de theatergroep 
waar André deel van uit-
maakt, zorgde woensdagmid-
dag en vrijdagavond voor hi-
larische momenten. De seni-
orenactiviteit was binnen een 
aantal dagen volgeboekt, wat 

aantoont dat deze doelgroep 
de aangeboden ‘ouderwet-
se gezelligheid’ zeer op prijs 
stelt.
Na de drukbezochte onder-
nemersbijeenkomst Grenzen 
verleggen op woensdag liep 
het Rabobank IJmond Sta-
dion op donderdagavond vol 
voor het Rabo Fit & Vitaal 
Event. Hier vertelde Richard 
de Leth (foto), de Heems-
kerkse auteur van de OER-
sterk-boeken, op prikkelende 
wijze over vitaal oud worden. 
Zijn belangrijkste tips: eet va-

ker omelet, soep of salade, sta 
ieder half uur een minuut op, 
doe dingen waar je energie 
van krijgt en ga een uur eer-
der naar bed. ,,Neem de regie 
in handen zodat je een ster-
kere versie van jezelf wordt!” 
Na de presentatie van De Le-
th ging de vitaliteitsmarkt 
open waar tien gezondheids-
bedrijven lieten zien wat er 
nodig is voor een gezonde-
re leefstijl: van meer bewegen 
tijdens het werk tot weten wat 
de tekst op voedingsetiketten 
betekent.

Directievoorzitter Jakob 
Klompien kijkt met trots te-
rug op de tweede RaboWeek 
IJmond. ,,Het was geweldig 
om zoveel leden, klanten, vrij-
willigers en collega’s te ont-
moeten. Dankzij hun enthou-
siasme en inzet is deze week 
een groot succes geworden. 
Dit past goed bij onze coöpe-
ratieve kernwaarden en ons 
motto ‘Een aandeel in elkaar’.” 
Foto’s van de RaboWeek 
IJmond staan op www.face-
book.com/RaboIJmond. (foto: 
Ron Pichel)

Economische agenda voor sterkere regio
IJmond - Ondernemers in 
de IJmond moeten samen 
optrekken bij het verster-
ken van het vestigings- en 
verblijfsklimaat en de regi-
onale concurrentiekracht. 
Dat is de belangrijkste 
conclusie uit het economi-
sche deel van het nieuwe 
Kracht van de IJmond-rap-
port, dat vorige week door 
Rabobank IJmond werd 
aangeboden aan gedepu-
teerde Jaap Bond en OV 
IJmond-voorzitter Ton van 
der Scheer.

De economische agenda be-
vat uitgangspunten om de 
uitdagingen waar de regio 
voor staat het hoofd te kun-
nen bieden. Een belangrijk 
thema is grenzen verleggen 
door samen te werken. ‘Door 
te verbinden creëer je mas-
sa en zet je jezelf als regio op 
de kaart’, stellen de onder-
zoekers. Ondernemers moe-

ten hun regio als onderdeel 
van een groter geheel zien, 
zoals de Metropoolregio Am-
sterdam, Nederland of zelfs 
de wereld. Daarnaast moe-
ten zij werken aan een ster-
ker imago, want op dat punt 
valt veel te winnen. ‘Laat zien 
wat je hebt, vertel wat je doe-
len zijn, open deuren en ven-
sters: binnen en buiten de re-
gio.’
,,De IJmond is een regio met 
grote economische poten-
tie”, aldus Ron Eman, direc-
teur Bedrijven van Rabo-
bank IJmond. ,,Vanuit onze 
coöperatieve identiteit willen 
we graag een bijdrage leve-
ren aan de verdere ontwikke-
ling van de vitaliteit van onze 
omgeving, zodat we hier ook 
in de toekomst prettig kun-
nen wonen, werken en recre-
eren. Het is belangrijk dat alle 
betrokken partijen gezamen-
lijk optrekken. Dit rapport is 
daarom geen eindpunt, maar 

juist een nieuw begin.” Voor 
initiatieven die bijdragen aan 
de kracht van de IJmond is 
geld beschikbaar uit het Ra-
bo DichtbijFonds en het Rabo 
InvesteringsFonds.
Het onderzoek is uitgevoerd 
in opdracht van Rabobank 
IJmond en tot stand geko-
men op basis van deskre-
search, interviews en work-

shops. OV IJmond, vertegen-
woordiger van ruim 500 be-
drijven in de regio, trad op als 
vaste gesprekpartner. Er is 
ook onderzoek gedaan naar 
de sociaal-maatschappelijke 
kracht van de IJmond. Bei-
de rapporten zijn terug hier 
te vinden.
Tegelijk met Rabobank 
IJmond presenteerde Ta-

ta Staal de nieuwe Regiona-
le Staalagenda. Beide rap-
porten vormden woensdag-
avond de basis voor een le-
vendige dialoog onder lei-
ding van Jort Kelder. De bij-
eenkomst Grenzen Verleg-
gen werd bijgewoond door 
ruim 300 ondernemers en 
bestuurders. (foto: Reinder 
Weidijk)
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Velsen-Noord - Als je al 65 
jaar gelukkig getrouwd bent, 
dan heb je het wel voor el-
kaar. Freek en Lonie de Loo-
ze-Cornelissens vierden 
dinsdag 8 november dat bij-
zondere feit. Maandag kwam 
burgemeester Frank Dales 
hen alvast feliciteren en hij 
bracht een heerlijke taart 
mee. Ook Koning Willem 
Alexander feliciteerde het di-
amanten echtpaar, maar dan 
per brief.
In 1948 sloeg het vlamme-
tje over, tijdens dansles van 
de twee Haarlemmers, aan 
de Jansweg. ,,Maar’’, zegt 
Lonie. ,,Ik had Freek al eens 
eerder gezien, in Uitgeest. 
Toen danste hij met een an-
der meisje op tafel. Iets wat 
ik nooit zou doen. Ik ben de 
oudste in een gezin van acht 
en ik mocht niks. Hij was de 
jongste van acht en mocht al-
les. De eerste keer dat hij me 
na dansles naar huis bracht 
verzon ik een smoesje dat ik 
nog op visite moest bij een 
tante. Ik wilde niet zeggen dat 
ik al om tien uur thuis moest 
zijn. Freek was een heel ge-
wilde partij. Ik had dus een 
echte verovering gemaakt.’’ 
Maar ook Freek spreekt over 
een verovering. ,,Ik vond haar 
zo’n mooi meisje’’, zegt hij. 
,,Naar zoiets blijf je toch kij-
ken!’’
De twee hebben het goed 
gedaan in die 65 jaar: drie 

mooie dochters, zes kleinkin-
deren en vijf achterkleinkin-
deren. Ze hebben alle twee 
altijd hard gewerkt. Freek de 
Looze had verschillende be-
trekkingen, onder andere bij 
Hoogovens. Lonie zorgde 
niet alleen voor de drie doch-
ters en het huishouden, maar 
maakte ook heel veel kleding 
zelf. Later werkte ze in IJmui-
den in diverse café’s achter 
de bar.
Alsof dat allemaal nog niet 
genoeg was, hield Freek zich 
bezig met maatschappelijke 
activiteiten, zoals stakingen. 
Dan werd er op de boven-
verdieping pittig overleg ge-
voerd en bracht Lonie pan-
nen soep naar de actievoer-
ders. Daarnaast was hij ook 
nog jarenlang scheidsrech-
ter.
Lonie en Freek hebben veel 
gereisd. Landen als Rusland, 
Spanje, Hongarije, Indone-
sië en Portugal werden be-
zocht. En terwijl Freek met 
zijn schoonzoon naar Peru 
ging, voor 12 dagen Incatrail, 
ging Lonie met haar dochter 
naar Israël. 
De twee wonen hun hele hu-
welijk al in Velsen-Noord en 
verkeren ondanks hun hoge 
leeftijd in redelijke goede ge-
zondheid.
Ter gelegenheid van hun 
65-jarig huwelijk was er een 
mooi feest in Aloha met de 
hele familie.

Velserbroek - Na een 
maand van verbouwen is het 
dan eindelijk zover. Bruna 
Velserbroek is volledig in het 
nieuw gestoken en heeft de 
deuren aan de Galle Prome-
nade 5 weer heropend. Bijna 
een maand lang konden de 
klanten terecht in een tijde-
lijke winkel, in het oude pand 
van Blokker speelgoed.
Bruna heeft een groot deel 
van de oude pand van ABN 
Amro betrokken en heeft een 
deel van oude Bruna-winkel 
afgestaan aan de Vomar. Al 
met al is de winkel iets gro-
ter geworden en is het assor-
timent verbeterd om de klant 
nog beter van dienst te zijn. 
Uiteraard zijn alle vertrouw-
de productgroepen zoals, 
boeken, tijdschriften, papier 
& schrijfwaren, kadokaar-
ten en tabak nog steeds aan-
wezig. Het PostNL punt heeft 
ook weer een plek gekregen 

naast de kassa om alle pak-
ketten, brieven en overige za-
ken te kunnen regelen. Ook 
kunnen de klanten weer te-
recht voor de ING en tevens 
zijn de geldautomaten, zo-
wel binnen als buiten, weer 
in bedrijf.
Om de opening feestelijk te 
vieren, zijn er een aantal leu-
ke aanbiedingen, zoals een 
draai aan het rad van for-
tuin bij aankoop van mini-
maal 5 euro aan Kansspe-
len,  en 20% korting op al-
le cartridges.  Op donder-
dag, vrijdag en zaterdag krij-
gen de eerste 150 klanten 
een gratis krant (actie loopt 
t/m 12 november). In de win-
kel zelf vindt u ook nog aller-
lei aanbiedingen. 
De Bruna is elke dag vanaf 
8.30 geopend en nodigt u van 
harte uit om een kijkje te ko-
men nemen in de vernieuw-
de winkel.

Op de bres voor Brak!
IJmuiden aan Zee – Er 
wordt hard gewerkt aan 
de totstandkoming van het 
Kunst Informatie- en In-
novatiecentrum KIIC, ofte-
wel Brak! IJmuiden. De ge-
meente heeft een bedrag 
van 2,9 miljoen euro gere-
serveerd voor de bouw van 
het centrum. Als voorwaar-
de is gesteld dat er eind 
2016 voldoende middelen 
van derden zijn om Brak! 
in te richten of te exploite-
ren. Maar pas in de eerste 
helft van 2017 zal hierover 
duidelijkheid ontstaan, 
zo laat de gemeente Vel-
sen weten. Er is wel spra-
ke van initiatieven, maar 
er zijn nog geen handte-
keningen gezet. Wel ver-
wacht men samenwerking 
met grote partijen als Na-
tuurmonumenten, Natio-

naal Park Zuid-Kennemer-
land. Impulsproject Kunst-
visie met Kondor Wessels 
Vastgoed en Kennemer-
strand NV kan worden ge-
zien als de aanjager van 
Brak! Daarnaast is een ex-
tern fondsenwerfburea be-
zig met een strategisch ad-
vies om circa 15 partijen 
te benaderen. Maar eerst 
moet stichting Brak! IJmui-
den worden opgericht voor 
het zover is.
Ook het bedrijfsleven en 
andere organisaties wor-
den betrokken bij Brak! 
Om de businesscase slui-
tend te krijgen zijn een 
kwartiermaker en een fi-
nancieel vastgoedspeci-
alist ingeschakeld om de 
verschillende investerings- 
en exploitatiescenario’s 
door te rekenen.

Haarlem - Op zaterdag 19 
en 20 november vindt van 
11.00 tot 17.00 uur in Haarlem 
de 45ste spirituele beurs van 
Nicky’s Place plaats! Het se-
lecteren van het team wordt 
door Nicole met veel zorg-
vuldigheid uitgevoerd. Daar-
door is de sfeer en de ener-
gie van deze beurs zeer ont-
spannen! Veel bezoekers blij-
ven langer dan gepland, ge-
woon ‘omdat het goed voelt’. 
De therapeuten, mediums, 
opstellers, healers, magne-
tiseurs, kaartleggers, mas-
seurs en paragnosten heb-
ben allen jarenlange ervaring 
in het werken met de spiritu-
ele wereld. De beurs brengt 
weer veel prominente namen 
bij elkaar, waaronder Tony 
Rekelhoff, Patricia Sluis, Ma-
ria Troost, Tino Fiorelli, Olaf 
Meckel en Jos Oeldrich. De 
toegang voor een dag kost 
6 euro. Twee dagen 9 euro. 
Op zaterdag twee gratis acti-
viteiten! Kennismakingscon-
sulten kosten maximaal 15 
euro. De beurs vindt plaats in 
trefpunt ’t Trionk, Van Oosten 
de Bruynstraat 60 in Haar-
lem. Zie ook www.nickyspla-
ce.nl of bel 06-41041509 (Ni-
cole van Olderen).

Spirituele beurs 
Nicky’s Place

IJmuiden – De eerder aan-
gekondigde knoedelmarkt 
in Smash!Café, op zondag 
13 november, gaat niet door. 
De organisatie kreeg van 
de gemeente geen vergun-
ning voor het evenement. 
Dat heeft te maken met het 
feit dat het om een horeca-
bestemming gaat waar de 
markt zou worden gehouden.

Geen 
knoedelmarkt

Velsen – De gemeente Vel-
sen werkt samen met Zorg-
balans, De Zorgspecia-
list, Stichting Welzijn Vel-
sen, Socius en MEE Noord-
West Holland aan de uitvoe-
ring van Sociaal wijkteams. 
De samenwerkingsovereen-
komst is geldig tot 31 de-
cember 2017. Samen wil men 
tot een integrale invulling ko-
men waar het vragen en pro-
blemen van wijkbewoners 
betreft. De Sociaal wijkteams 
bieden ondersteuning op het 
gebied van wonen, zorg en 
inkomen en welzijn.

Sociaal 
wijkteams

Santpoort-Zuid - Vrijdagmiddag 18 november is het weer 
filmmiddag bij de Vereniging Santpoorts Belang en u bent 
van harte welkom. Er wordt deze middag de film The broken 
circle breakdown vertoond. Aanvang is 14.00 uur en de toe-
gang is gratis. Zie ook www.santpoortsbelang.nl.
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‘Verdorie, ga aan de slag!’

Samen werken aan 
een krachtige IJmond

IJmond - Hoe zorgen we er-
voor dat de IJmond econo-
misch vitaler, duurzamer en 
gezonder wordt? Die vraag 
stond vorige week woens-
dagavond centraal tijdens de 
themabijeenkomst Grenzen 
verleggen, waar meer dan 
300 regionale ondernemers 
en bestuurders op af waren 
gekomen.
Twee economische rappor-
ten, de Kracht van de IJmond 
van Rabobank IJmond en de 
Regionale Staalagenda van 
Tata Steel, vormden de basis 
voor een levendige discus-
sie over de uitdagingen en 
kansen waar de regio voor 
staat. Uit alles bleek dat sa-
menwerken de komende ja-
ren belangrijker dan ooit 
wordt. ,,Het is een gebied 
om trots op te zijn, maar we 
moeten met elkaar focus wél 
aanbrengen en samen de 
schouders eronder zetten. 
Alleen dan zijn we in staat 
om de kansen in de regio te 
benutten’’, aldus Ron Eman, 
directeur Bedrijven van Ra-
bobank IJmond. Onderne-
mers en bestuurders worden 
via een economische agenda 
uitgedaagd om aan de slag 
te gaan met bereikbaarheid, 
duurzaamheid, onderwijs en 
het imago van de IJmond.
De panelleden Hans van den 
Berg (Tata Steel), Clement 
Kieftenbeld (Microtechniek), 
Marieke van Dijk (wethouder 
Heemskerk), Peter van de 
Meerakker (Zeehaven IJmui-
den), Koen Overtoom (Ha-
venbedrijf Amsterdam), Flo-
rian Vreeburg (KVSA) en Ge-
orge Zepantoulis (De Bazaar) 
keken tijdens het gesprek 
onder leiding van Jort Kelder 

vooral naar de toekomst. De 
Averijhaven in Velsen-Noord 
omvormen tot energieha-
ven met mogelijkheden voor 
de offshore windenergie is 
een grote kans voor de regio, 
maar Peter van de Meerak-
ker waarschuwde dat het nu 
op daadkracht aankomt om-
dat het aanbod van de over-
heid om financieel bij te dra-
gen niet voor eeuwig geldt. 
,,We moeten het momentum 
niet voorbij laten gaan.’’
De grootste zeesluis van de 
wereld, over een paar jaar 
terug in IJmuiden, kan vol-
gens KVSA-directeur Vree-
burg gemakkelijk uitgroeien 
tot een toeristische attrac-
tie. ,,Ik weet zeker dat cruise-
passagiers daar een excur-
sie voor zullen boeken.’’ On-
dernemer Clement Kieften-
beld droomt van een regio-
nale techniekcampus waar 
jongeren worden opgeleid 
voor een baan in de maak-
industrie. ,,Je moet dan wel 
zorgen voor voldoende jon-
gerenwoningen en een brui-
sende omgeving.’’ Kieften-
beld kreeg bijval van gede-
puteerde Jaap Bond. Die riep 
het bedrijfsleven op te inves-
teren in Techport IJmond: 
,,Het belang van een goe-
de aansluiting met het be-
drijfsleven wordt steeds gro-
ter. Het tekort aan gekwali-
ficeerd technisch personeel 
is een probleem van ons al-
lemaal.’’
Een ander belangrijk ge-
spreksonderwerp was het 
verleggen van grenzen. Ge-
zamenlijk een marketingplan 
voor de IJmond ontwikkelen, 
zoals de cluster Toerisme van 
OV IJmond inmiddels heeft 

gedaan, is daar een goed 
voorbeeld van. Maar ook het 
vergroten van de bestuurlij-
ke slagkracht is essentieel 
voor een vitale IJmond. Wet-
houder Van Dijk van de ge-
meente Heemskerk reageer-
de door te vermelden dat al 
veel wordt samenwerkt door 
de IJmond-gemeenten, voor-
al in het sociaal domein. Alle 
aanwezige wethouders durf-
den desgevraagd best het f-
woord in de mond te nemen. 
,,Een fusie moet geen doel 
op zich zijn, maar als het 
voor onze inwoners beter is 
dan doen we het’’, aldus wet-
houder Erol van de gemeen-
te Beverwijk. De drie Velsen-
se wethouders spraken zich 
nog nadrukkelijker uit voor 
de vorming van één IJmond-
gemeente.
Gedeputeerde Jaap Bond 
van de Provincie Noord-
Holland was vol lof over 
de rapporten van Rabo-
bank IJmond en Tata Steel. 
,,Het toont aan dat onze vi-
sies in elkaars verlengde lig-
gen. De perspectieven voor 
de IJmond zijn uitstekend en 
de samenwerking verloopt 
goed. Nu is het de kunst om 
te zorgen dat we gezamenlijk 
oplossingen vinden voor de 
uitdagingen op het gebied 
van ruimte en milieuruimte.’’ 
Hij besloot met een krachti-
ge oproep: ,,Verdorie, ga aan 
de slag!’’ Afgaand op de re-
acties tijdens de netwerk-
borrel is die boodschap aan-
gekomen en staan tientallen 
ondernemers en bestuurders 
klaar om de IJmond econo-
misch vitaler, duurzamer en 
gezonder te maken. (foto: 
Reinder Weidijk)

Velsen - Heb je moeite om 
de weg te vinden op de com-
puter? Bibliotheek Velsen 
helpt graag. Tijdens het we-
kelijkse gratis Klik & tik in-
loopspreekuur oefen je met 
de computer. Je gaat op een 
rustige manier aan de slag 
met de muis en het toetsen-
bord. 
Natuurlijk komen ook inter-
net en e-mail aan bod in de 
online-cursus. De compu-
ter en het internet worden 
steeds belangrijker in het da-
gelijks leven. Met Klik & tik 

leer je op een rustige manier 
kennismaken met de moge-
lijkheden. Tegenwoordig ge-
beurt er nu eenmaal steeds 
meer via internet: van infor-
matie opvragen bij de ge-
meente en belastingaangif-
te doen, tot een reis boeken, 
bankzaken regelen of twee-
dehands spullen kopen.
Je bent iedere maandagoch-
tend van 10.00 tot 11.00 uur 
welkom bij het inloopspreek-
uur. De eerstvolgende bijeen-
komst vindt plaats op maan-
dag 14 november.

Sint deelt uit in bieb
Velsen - De Sint komt naar 
Nederland! Daarom heeft de 
bibliotheek van 12 november 
tot en met 10 december een 
superleuke actie voor de jon-
ge lezers van Velsen.
Jonge lezers kunnen tussen 
12 november en 5 december 

een vouwschoen halen, in el-
kaar knutselen en in de bieb 
neerzetten. 
Haal jouw vouwschoen tus-
sen 5 en 10 december op en 
ontdek het leuke cadeautje 
dat de Sint in je schoen heeft 
gedaan!

Stadsschouwburg Velsen
Simone Kleinsma sluit 
toernee af in Velsen

Velsen - Wat zij wilde, is ge-
lukt. Even niet de toeters en 
bellen van een musical. Met 
27 liedjes, naadloos aaneen-
gesmeed door anekdotes, 
sketches en herinneringen 
kijkt Simone Kleinsma in een 
intieme show terug op haar 
leven ín en náást de schijn-
werpers. Zij strooit met stij-
len en stemmingen. Van jaz-
zy vertolkingen tot humorvol-
le smartlappen en verstilde 
chansons. De landelijke pers 
bestempelde ‘Simone!’ tot 
een “juweel van een voorstel-

ling waarmee Simone bewijst 
in haar genre aan de top te 
staan”. Na twee uitverkoch-
te tournees koos Kleinsma 
de Stadsschouwburg Vel-
sen uit voor de feestelijke al-
lerlaatste voorstelling. Voor 
de voorstelling op zaterdag 
3 december (20.15 uur)  zijn 
nog een beperkt aantal kaar-
ten beschikbaar. Prijs: 31 eu-
ro, incl. pauzedrankje en gar-
derobe. Meer info:  www.
stadsschouwburgvelsen.nl, 
tel. 0255-515789. (foto: Roy 
Beusker)



Beste kinderen,

Ook dit jaar komen Sinterklaas en zijn pieten 
weer naar IJmuiden. De pieten en ik hebben 
het de laatste jaren steeds drukker en steeds 
minder tijd om alles op de boot opgeruimd en 
schoon te houden. 
We zijn nu onderweg naar IJmuiden en hebben 
dit jaar Pietje Proper meegenomen. Natuurlijk 
ruimen wij zelf onze eigen rommeltjes op maar 
Pietje Proper helpt ons even extra.
We zijn zo blij met Pietje Proper, in het kasteel 
blinkt alles weer  en op de boot ruikt alles weer 
heerlijk fris! Alles leek goed te gaan tot een paar 
uurtjes geleden........
Pietje Proper is zo goed aan het schoonmaken 
geweest dat hij zelfs het grote boek van Sinter-
klaas met alle verlanglijstjes heeft schoonge-
maakt en daardoor is het boek dus leeg .......
Nu weten mijn pieten en ik niet meer wat jullie 
willen hebben voor pakjesavond. 
Gelukkig heeft Pietje Precies een fantastisch 
idee bedacht.
Laat alle kinderen hun verlanglijstje meenemen 
naar de intocht op 12 november in IJmuiden.
Dus jullie raden het al..... willen jullie een mooi 
verlanglijstje voor mij schrijven, knippen of kleu-
ren en deze meenemen naar de intocht?
Dan zorgen wij dat het grote boek gevuld wordt!’’

Met vriendelijke pepernotengroetjes, 

Sinterklaas

Voor de vierde keer is afgelopen zondag 
een spinmarathon van maar liefst drie uur 
gehouden bij Donar fi tness & welness in 

IJmuiden. Onder leiding van Mariëtte, 
Pauline en Bozidar  werd er werkelijk 
op het allerhoogste niveau gespind. 

Simone en Jeroen Prinsse zorgden er 
persoonlijk voor dat het de spinners aan 
niets ontbrak.

Het spinfeest werd afgesloten door 
Pietje Proper, die alle spinners gelijk 
grondig schoon begon te maken. 
Maar dat was dweilen met de kraan 

open. Het geproduceerde aantal liters 

zweet na deze uitputtingsslag was name-
lijk enorm.
De hoofdpiet zelf mocht uit handen van 
Simone Prinsse de geweldige opbrengst 
van 350 euro in ontvangst nemen. Hij 
beloofde dat dit bedrag geheel ten goede 
komt aan de intocht van Sint Nicolaas in 
IJmuiden. 
De dank gaat uit aan alle spinners die 
dit festijn weer tot een feestje hebben 
gemaakt, de spininstructeurs die dit be-
langeloos hebben gedaan en uiteraard aan 
Donar. Jullie zijn echt kanjers. Namens het 
Sint Nicolaas Comite IJmuiden bedankt!

Op zaterdag 19 november bezoeken Sinterklaas en zijn pieten het mooie dorp 
Santpoort-Noord. Vanaf 14.30 uur vertrekt Sinterklaas vanaf het landje van Scholz 
(hoek Middenduinerweg/Enschedelaan) met zijn vrolijke pieten om uiteindelijk om 
15.00 uur op het Broekbergenplein alle kinderen toe te spreken. Natuurlijk is er volop 
muziek en zijn er pepernoten en gezelligheid. Komen jullie ook? Het feest duurt tot 
ongeveer 16.00 uur.

Tijdens de Grote Sint Show op zondag 13 november 
om 15.00 uur wordt de zaal van Stadsschouwburg 
Velsen klaar gemaakt voor de komst van Sinterklaas, 
want die heeft beloofd om langs te komen. Maar wil hij 
nog wel komen als blijkt dat de pieten liever een ander 
seizoen uitzoeken voor het Sinterklaasfeest? Wat als 
Sinterklaas een zomerfeest zou worden? Of een lente- 
of herfstfestijn? De pieten gaan er even helemaal voor 
maar… of het ze lukt? Kom kijken naar de dansgroe-
pen DanceWorks Velsen en zing en dans lekker mee!! 
Voor iedereen van 4 jaar en ouder!
Wist je dat Sinterklaas na aankomst in Nederland 
één nachtje in de Stadsschouwburg Velsen slaapt? 
Helemaal uitgerust van de reis zet hij daarna op zon-
dagmiddag samen met zijn Pieten ons theater weer 
op stelten met de enige echte Grote Velsense Sinter-
klaasshow! Het belooft een groot feest te worden met 
de dansende kinderen van DanceWorks Velsen, lekkere 
meezingliedjes en een spannend Sinterklaasverhaal. 
Maar het lijkt ons ook heel leuk om Sinterklaas iets 
terug te geven als dank voor alle cadeautjes! Maak 

Nieuws

12 november intocht 
van Sint in IJmuiden

Sinterklaas in Santpoort-Noord

Kinderfeest vol zang en dans
Grote Sint Show in 

Stadsschouwburg Velsen

Spinmarathon voor Sinterklaascomité

daarom een mooie tekening zodat 
je die na afl oop aan hem kan geven! 
De voorstelling is bedoeld voor kin-
deren vanaf 4 jaar. Meer informatie 
en reserveren: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of 0255-515789.

Sinterklaas in Santpoort-Zuid
Op zaterdag 19 november komt Sinterklaas 
naar Santpoort-Zuid, waar hij begeleid 
door een Pietenband met paard en wagen 
een rondje door het dorp maakt. De rondrit 
start om 14.00 uur vanaf ’t Brederode Huys 
(tegenover de Dekamarkt). Aansluitend is er 
(om circa 15.00 uur) een gezellig feest met 
Sinterklaas in de grote zaal van ’t Brederode 
Huys. Kinderen tot en met 7 jaar zijn daarbij 
van harte welkom. Voor alle kinderen staat 
limonade, wat lekkers en een cadeautje klaar. 
Sint vertrekt om 16.00 uur. Neem een leuke 
tekening mee voor de Sint!
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Lars Bottelier 
op dreef tijdens NK

IJmuiden - Tijdens de Open 
Nederlandse Kampioen-
schappen op de korte baan 
in Hoofddorp heeft IJmui-
denaar Lars Bottelier goede 
zaken gedaan. Zo behaal-
de hij op de 800 meter vrije 
slag zilver in en twee dagen 
later op de 1500 meter vrije 
slag een bronzen medaille. 
De kampioenschappen 
werden gehouden in het 
nieuwe Sportcomplex Ko-
ning Willem-Alexander. Tij-
dens het driedaags toer-
nooi gingen 657 zwemmers 
en zwemsters met elkaar 
de strijd aan. In totaal goed 
voor 1964 individuele starts.
Op dag 1 stond onder an-
dere de 800 meter vrije slag 
gepland. In de rechtstreek-
se finale wist Lars zilver te 
veroveren in een nieuw per-
soonlijk record van 8:16.98. 
De eerste plaats ging naar 
Jorgos Skotadis in 8:12.35. 

Twee dagen later wist Lars 
eveneens het podium te be-
reiken op de 1500 meter 
vrije slag. Zijn twee weken 
oude persoonlijke record 
werd verbroken: 15:53.87.
Lars: ,,Ik ben erg tevreden 
met dit resultaat. Zeker, om-
dat ik net de overstap heb 
gemaakt naar het Regio-
naal Trainingscentrum in 
Amsterdam. Het is altijd de 
vraag hoe dat uitpakt van-
wege de nieuwe situatie.” 
De mooie resultaten zijn 
voor Lars een prima beves-
tiging en tevens een mooie 
start van het nieuwe zwem-
seizoen. 
De eerstvolgende belangrij-
ke wedstrijd is de Amster-
dam Swim Meet, een drie-
daags toernooi op de lan-
gebaan. Het toernooi vindt 
plaats op 16, 17 en 18 de-
cember. (foto: Kees-Jan van 
Overbeeke)

Afvalstoffenheffing 
anders verdeeld
Velsen - Vorige week don-
derdag heeft de gemeente-
raad van Velsen de begroting 
voor 2017 vastgesteld. Daar-
bij zijn ook de tarieven voor 
de lokale heffingen vastge-
steld, de zogenaamde ge-
meentelijke belastingen. 
D66Velsen vindt het belang-
rijk dat de afvalstoffenheffing 
eerlijker wordt en dat de ver-
deling tussen één- en meer-
persoonshuishoudens recht-
vaardiger moet. Met de intro-
ductie van een gedifferenti-
eerd afvalstoffenheffing voor 
één- en meerpersoonshuis-
houden werd in het voorjaar 
van 2016 een goede stap ge-
zet. Dankzij het besluit van 
afgelopen donderdag is de 
verdeling nog rechtvaardiger 
gemaakt. Dit betekent dat in 

2017 een meerpersoonshuis-
houden 333,62 euro betaalt 
voor de afvalstoffenheffing en 
een éénpersoonshuishouden 
301,45 euro.
Over het algemeen zal een 
éénpersoonshuishouden 
minder afval produceren 
waardoor ook meer wordt 
uitgegaan van het principe de 
vervuiler betaalt. Immers die-
gene die een groter deel van 
de kosten veroorzaakt zou 
ook meer moeten betalen. 
Omdat de toekomst vraagt 
om mensen te stimuleren om 
hun afval goed te scheiden 
en de afvalstoffenheffing nog 
eerlijker zou kunnen, heeft 
D66Velsen het initiatief ge-
nomen om in een carrousel-
vergadering hierover van ge-
dachten te wisselen.

Driehuis - Strawberries Heren 
1 heeft zondag met 1-3 gewon-
nen van Athena. In Amster-
dam-Watergraafsmeer speel-
den de roodhemden een moei-
zame wedstrijd. De drie pun-
ten gingen desondanks terecht 
mee naar Driehuis. De eer-
ste helft was het aanzien bij-
na niet waard, zo matig was het 
niveau. Net als vorig seizoen, 
toen dezelfde wedstrijd de ope-
ning was van Stadion De Meer, 
werd het publiek niet bepaald 
verwend. Ook nu was het ty-
pisch herfstweer, misschien dat 
de regen zijn weerslag had op 
beide elftallen. Er waren maar 
weinig doelkansen te zien in de 
eerste helft. Een beetje uit het 
niets kwam Strawberries dan 
ook op voorsprong. Een van 
de spaarzame snelle aanval-
len werd door rechtsvoor Daan 
van Poorten in het doel gesla-
gen. In de tweede helft kwam 
het duel wat meer los en gooi-
den beide ploegen de schroom 
van zich af. Athena wist een 
strafcorner te scoren en dacht 
er daarna meer dan een gelijk-
spel te behalen viel. Strawber-
ries trok ook ten aanval en wist 
bij de eerste de beste goede 
spelopbouw eindelijk een straf-
corner te halen. Erik van den 
Berg wist net als vorige week 
tegen Haarlem zijn eerste cor-
ner te verzilveren en bracht zo 
de aardbeien op een 1-2 voor-
sprong. Ruim tien minuten voor 
tijd velde aanvaller Jelle Groe-
neveld het vonnis over Athena. 
Zijn backhandschot verdween 
onhoudbaar achter de kee-
per in het doel. De tegenstan-
der uit Amsterdam wist geen 
vuist meer te maken en be-
ruste zich in de nederlaag. On-
danks de overwinning, de vier-
de op rij voor Strawberries, viel 
er ook een dieptepunt te note-
ren. Daan van Poorten, die ove-
rigens een zeer goede wed-
strijd speelde, duwde bij een 
opstootje een tegenstander en 
werd met een rode kaart van 
het veld gestuurd. Hierdoor 
mist hij in ieder geval de thuis-
wedstrijd tegen Purmerend, 
komende zondag om 14.45 uur 
op Sportpark Schoonenberg. 
(Finn van Leeuwen)

Strawberries 
wint moeizaam 

van Athena

Het verleden van 
Velsen in een brochure
Velsen – Wist u dat IJmuiden 
een prehistorie heeft? Veel 
mensen denken dat voor de 
aanleg van het kanaal hier 
alles duin was. Anton Wijker 
schreef een brochure over 
het verleden van Velsen.
Anton Wijker vertelt: ,,Als 
kinderen speelden wij op het 
land en bos aan de Maas-
straat. Het was mij wel opge-
vallen dat daar toen, in de ja-
ren 60, een rij grote iepen en 
kastanjes stond. Pas veel la-
ter ontdekte ik dat dat res-
tanten waren van hofste-
de Velserduijn. En al komt 
praktisch mijn hele familie 
uit IJmuiden en hoorden wij 
op verjaardagen de verha-
len van vroeger over (oud) 
IJmuiden, nooit werd er iets 
gezegd over dat andere ver-
leden. Simpelweg omdat dat 
het nauwelijks bekend was! 
Toen ik de naslagwerken van 
Jan Morren: ‘Kastelen en 
Buitenplaatsen in Velsen’ te-
genkwam dacht ik: ‘Dit wil ik 
gebruiken als basis voor een 
brochure om dit verleden aan 
een groot publiek te vertel-
len’. 
Velserbeek of Beeckestijn 

kennen we allemaal, maar 
wie had wel eens gehoord 
van Plackersbosch of Velser-
oogh of het eerder genoem-
de Velserduijn? De brochure 
vertelt kort en met veel foto’s 
het verhaal van deze buiten-
plaatsen naar het noorden tot 
en met Westerhout en terug 
over Velsen-Noord tot en met 
Schoonenberg. Natuurlijk 
komt ook het kanaal ter spra-
ke en de sociale en economi-
sche aspecten van de 18de 
en 19de eeuw in en rond de 
buitenplaatsen. 
De brochure is bij diver-
se winkels verkrijgbaar. Voor 
meer informatie kan men 
contact opnemen via e-mail: 
antonwijker109@gmail.com.

Red het Pieter 
Vermeulen Museum!

Driehuis – Het Pieter Ver-
meulen Museum (PVM) dat 
in 2016 werd uitgeroepen tot 
het allerleukste kindermuse-
um van Nederland staat op 
het punt om te verdwijnen. 
In het nieuw te ontwikkelen 
Kust Innovatie en Informatie-
centrum BRAK, in de buurt 
van de jachthaven, is alleen 
nog ruimte voor een educa-
tiezaal die de naam Pieter 
Vermeulen gaat dragen. 
Alle subsidiegelden van het 
PVM gaan dan naar het nieu-
we centrum BRAK. Dat bete-
kent dat het PVM niet in de 
huidige vorm door kan gaan. 
Een groot aantal bekende 
Velsenaren, verenigd in het 
aanbevelingscomité ‘Red het 
Pieter Vermeulen Museum’ 
roept de gemeenteraad op 
om er alles aan te doen om 
het Pieter Vermeulen Mu-
seum te laten voortbestaan, 
met minimaal de mogelijk-
heden en functies die het nu 
heeft op een mooie, uitda-
gende, groene plek in Velsen.
Het PVM beschikt nu in Drie-
huis over een tentoonstel-
lingsruimte, een poppenkast- 
annex filmruimte, een aparte 
activiteitenruimte, een depot 

voor de collectie en een ma-
gazijn voor de themakisten 
en tentoonstellingsmateriaal 
voor scholen, een technische 
ruimte en een kantoorruimte. 
Het PVM bestaat sinds 1952 
dankzij de grandioze staf en 
vrijwilligers. 
Kinderen kunnen in dit mu-
seum op speelse wijze ken-
nis maken met natuur en mi-
lieu, wat momenteel heel ac-
tueel is. De bezoekersaan-
tallen blijven groeien dank-
zij de wisselende en inte-
ressante tentoonstellingen. 
Dat het PVM haar doelgroep 
weet te bereiken blijkt wel 
uit de Kidsproof prijs, waar-
bij 6000 kinderen stemden 
op het leukste kindermuse-
um van Nederland. Mededin-
gers waren musea als Natu-
ralis en Nemo. 
Wie ook wil meehelpen het 
Pieter Vermeulen Muse-
um te redden kan digitaal 
zijn handtekening zetten op 
www.petities.nl, Red het Pie-
ter Vermeulen Museum. Dat 
kan vanaf 9 november. Op 
vrijwel alle basisscholen, mu-
sea en in de bibliotheek in 
Velsen liggen ook tekenlijs-
ten.

IJmuiden - Zondag 13 no-
vember is er weer klaverjas-
sen in Café Kamperduin aan 
de Bik en Arnoldkade 12. Het 
klaverjassen begint om 12.00 
uur, zaal is open vanaf 11.00 
uur. Iedereen is van harte 
welkom. Voor meer informa-
tie: 0255-534213.

Klaverjassen





 
18  10 november 2016

Loeren naar pestvogel
IJmuiden - Vogelaars uit de 
hele regio trokken maan-
dag massaal naar de Hee-
renduinweg om de zeldza-
me pestvogel op de foto te 
zetten. De pestvogel verblijft 
normaal in Noord-Rusland 
en de bosrijke gebieden van 
Scandinavië. 
Als daar in de winter te wei-

nig bessen te vinden zijn 
komt de pestvogel naar Ne-
derland. In het verre verle-
den werd de vogel gezien 
als brenger van onheil, van-
daar ook z’n naam: pestvogel. 
Ze zijn ongeveer zo groot als 
een spreeuw en hebben een 
opvallende kuif. (foto: RTV 
Seaport/Dennis Gouda)

Expositie Joanna Paree 
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - In de 
maanden november en de-
cember hangen in ‘t Mosterd-
zaadje schilderijen van Joan-
na Paree. Zij schildert vooral 
abstracte kleurvelden, steeds 
op zoek naar de kracht van 
kleuren als verschijningsvorm 
van puur licht. Naar de kleu-
ren zoals ze te zien zijn in de 
breking van de zonnestralen 

in waterdruppels, de regen-
boog; het zonlicht omgezet in 
kleur. Dit letterlijk alledaagse 
verschijnsel is voor haar pu-
re magie, die ze voelbaar wil 
maken in haar schilderijen. 
Zie ook www.joannaparee.nl. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, telefoon 023-5378625. Te 
bezichtigen voor en na afl oop 
van de concerten. 

Velserbroek - Judoclub O-
yama uit Velserbroek heeft 
afgelopen zondag twee keer 
goud behaald bij het Fuiy-
ama-judotoernooi in Abcou-
de. Maxim Geluk en Ryan du 
Pon wisten allebei alle vier 
hun wedstrijden in winst om 
te zetten. Oyama wist ook nog 
vijf keer zilver en één keer 
brons in de wacht te slepen.
Maxim Geluk zat in vierde 
blok van de dag en won in de 
categorie tot 24 kilo zijn eer-
ste twee wedstrijden met een 
binnenwaartse haak (o uchi 
gari) en een buitenwaartse 
haak (o soto gari), gevolgd 
met een houdgreep. 
De laatste wedstrijd was een 
soort fi nale. Een sterke te-
genstander waarbij een punt 
scoren niet lukte. Op de be-
slissing van de scheidsrech-
ter won hij zijn laatste par-

tij en ging met de eerste prijs 
naar huis.
Ryan du Pon zat in de poule 
tot 40 kilo met in totaal drie 
judoka’s. Hij won twee keer 
van elke tegenstander. De 
eerste twee partijen was het 
nog aftasten. maar de laatste 
twee waren snel voorbij. Hij 
werd dan ook verdiend kam-
pioen.
Naast de twee gouden me-
dailles wist Oyama ook nog 
eens vijf tweede plaatsen in 
de wacht te slapen. Nanne 
van Keeken (tot 25 kilo), Me-
gan du Pon (tot 27 kilo), Tide-
man van Keeken (tot 29 kilo), 
Jeroen Slager (tot 35 kilo) en 
Djayden Hulsman (tot 32 kilo) 
veroverden allen zilver in hun 
poules. Oyama-judoka Sop-
hie Rowoud wist tot slot het 
brons in de wacht te slapen in 
de gewichtsklasse tot 34 kilo.

IJmuiden - Op donderdag 
17 november staan vanaf 
10.00 uur de deuren van de 
Ichthusburcht aan de Fah-
renheitstraat weer wagen-
wijd open. De Ichthuskerk is 
die ochtend gastkerk voor de 
maandelijkse oecumenische 
koffi e-ochtend. Onder het 
genot van koffi e of thee is er 
weer volop ruimte voor ont-
moeting en een ongedwon-
gen gesprek. Ook is er gele-
genheid om de Ichthuskerk 
van de binnenkant te bekij-
ken. Meer weten? Bel 0255-
524473 of mail naar shiprev@
hetnet.nl.

Koffi e-ochtend

Santpoort-Noord - Op zon-
dag 13 november is er om 
12.30 uur een Kerk op Schoot 
viering in de Dorpskerk Sant-
poort. Het thema is ‘Het ver-
loren schaap’ en de organi-
satie is in handen van Dorps-
kerk Dichtbij. Tijdens deze 
dienst beleven baby’s, peu-
ters én hun (groot)ouders/
verzorgers een Bijbelverhaal 
met alle zintuigen. Men ver-
telt het verhaal, afgewisseld 
met veel liedjes (op beken-
de peutermelodieën) en be-
levingsgerichte activiteiten. 
Met deze vieringen maken 
jonge kinderen (én hun ou-
ders) op een speelse manier 
kennis met de kerk en kun-
nen ouders elkaar op een in-
formele manier ontmoeten. 
Heb je een schapenknuffel? 
Neem die dan mee! Zie ook  
www.kerkopschoot.nl.

Kerk op Schoot
Velserbroek - De Velser-
broekse wielrenner Nina Kes-
sler (derde van links) heeft af-
gelopen weekeinde de Neder-
landse titel veroverd met haar 
ploegenachtervolging in Apel-
doorn. Zij wist samen met de 
Noord-Hollandse Vera Koe-
dooder, Kelly Markus en de uit 
Apeldoorn afkomstige Winan-

da Spoor de beste tijd neer te 
zetten tijdens de ploegenach-
tervolging voor het NK.
Kessler zit op het goede spoor, 
want onlangs won ze nog de 
derde plaats tijdens het Eu-
ropese Kampioenschap kop-
pelkoers in Parijs. En zater-
dag werd zij ook derde bij de 
strandrace.

IJmuiden - Vrijdag 11 no-
vember gaan de kinderen 
met hun zelfgemaakte lam-
pion langs de deuren voor 
een lekkere traktatie. 
De kleuters van de Pleia-
denschool gaan ’s ochtends 
eerst naar verpleeghuis Vel-
serduin. Ongeveer 70 kleu-

ters zullen dan hun mooie 
lampion aan de bewoners 
van het verpleeghuis laten 
zien en daarbij hun geleer-
de Sint Maarten-liedjes zin-
gen. Dit zal voor de bewo-
ners en de kinderen weer 
een bijzondere belevenis 
worden!

Inbraak bij supermarkt
Velserbroek - Vorige week 
donderdagochtend rond 
04.50 uur is er ingebroken bij 
een supermarkt aan de Gal-
le Promenade in Velserbroek. 
Drie mannen hebben aan de 
voorkant van de winkel een 
raam van een deur ingesla-
gen. Na het openbreken van 
een rolluik in de winkel zijn 
sigaretten buitgemaakt. Na 
de inbraak zijn de drie man-
nen er fi etsend vandoor ge-
gaan. Eén van de mannen 
droeg een zwarte jogging-

broek en een zwart vest en hij 
heeft een breed postuur. Een 
andere verdachte droeg wit-
te schoenen, droeg ook zwar-
te kleding en had een shawl 
voor zijn gezicht. De derde 
inbreker droeg een donke-
re winterjas en had zijn ge-
zicht ook bedekt. Als u in-
formatie over deze inbraak 
heeft en de politie heeft nog 
niet met u gesproken, bel dan 
met 0900-8844. Anoniem kan 
ook, dan kan u bellen met 
08000-7000.

Velsen - Zondagochtend 
rond 01.45 uur heeft de po-
litie twee Haarlemmers van 
14 en 15 jaar aangehouden 
op de Driehuizerkerkweg. 
Het duo had even daar-
voor een fi ets gestolen van 
een 14-jarige jongen uit Vel-
sen-Noord. Het slachtoffer 
stond op het Pontplein toen 
de twee verdachten hem om 
zijn fi ets vroegen. De jongen 
wilde de fi ets niet afstaan en 
kreeg daarna van één van 
de verdachte een klap in 
zijn gezicht. Vervolgens pak-
ten de Haarlemmers de fi ets 
van het slachtoffer en gin-
gen er vandoor. De agen-
ten hadden het duo al snel 
in de smiezen en heeft hen 
op de rotonde aangehou-
den. De Haarlemmers zijn 
overgebracht naar het poli-
tiebureau.

Diefstal 
met geweld

IJmuiden - Dinsdag 22 no-
vember van 10.00 tot -13.00 
uur is er een verkoop van di-
verse handwerken in Woon 
en Zorgcentrum De Moer-
berg aan Zuiderkruisstraat 
74 in IJmuiden. De gebreide 

sokken, kindervestjes, sjaals, 
stola’s, kussens en leuke 
kerstartikelen zijn vervaar-
digd door de bewoners van 
De Moerberg. De opbrengst 
is voor het Rode Kruis in ge-
meente Velsen.

Handwerk in Moerberg

Nina Kessler 
Nederlands 

wielerkampioen  
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Donderdag 
10 november

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Anamorfo-
se’. Geopend donderdag tot en 
met zondag van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 4 euro.

Vrijdag 
11 november

Sint Maarten
Praathuis in bibliotheek Vel-
sen, Dudokplein IJmuiden. Van 
10.00 tot 12.00 uur. Van 10.00 
tot 10.45 uur boekenpret voor 
kinderen van 0 tot en met 3 
jaar.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Bos vol Gehei-
men. Vanaf 3 jaar. 
Marjolein Meijers, zang, con-
trabas en gitaar. ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
De Jonge Stem presenteert 
‘West Side Story’. Aanvang 
20.15 uur.

Zaterdag 
12 november

Intocht Sinterklaas IJmui-
den. 
Markt in Woonzorgcentrum 
Velserduin. Van 10.30 tot 15.30 
uur.
Nederlandse Vuurtorenver-
eniging organiseert een bij-
eenkomst van 10.30 tot 15.00 
uur in het Zee- en Havenmu-
seum IJmuiden.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’. Tentoonstelling ‘Eeuw-
feest’ - 100 jaar gebouw De 
Visserijschool. Kleine (verkoop)
expositie ‘Geen Zee te Hoog’ 
met schilderijen van Chris van 
Drunen. Open van 13.00 tot 
17.00.
Repair Café in ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201 Santpoort-Zuid. Van 
13.30 tot 16.00 uur.
Opruimen is (g)een kunst 
in bibliotheek Velsen, Dudok-
plein IJmuiden. Van 14.00 tot 
16.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
De Jonge Stem presenteert 
‘West Side Story’. Aanvang 
20.15 uur.

Zondag
13 november

Zeevissen met trekpaarden 
op het strand bij IJmuiderslag 
van 10.00 tot 14.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Bos vol Gehei-
men. Vanaf 3 jaar. 
Klaverjassen in Café Kam-
perduin, Bik en Arnoldkade 12 
IJmuiden. Aanvang 12.00 uur, 
zaal open 11.00 uur.
Kerk op Schoot viering in de 
Dorpskerk. Thema: ‘Het ver-
loren schaap’. Aanvang 12.30 
uur.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’. Tentoonstelling ‘Eeuw-
feest’ - 100 jaar gebouw De 
Visserijschool. Kleine (verkoop)
expositie ‘Geen Zee te Hoog’ 
met schilderijen van Chris van 
Drunen. Open van 13.00 tot 
17.00.
A Taste of Tango duo Jen-
déla in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 15.00 uur. Toegang gratis, 
bijdrage in de onkosten wen-
selijk.

Maandag
14 november

Postzegelavond bij Postze-
gel Vereniging Santpoort in 
Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in 
Santpoort-Noord. Vanaf 19.30 
uur is de zaal geopend.

Dinsdag
15 november

Kledingbeurs Het Kruispunt 
van 10.00 tot 12.00 uur in Vel-
serbroek. Elke dinsdagoch-
tend.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Driehuis 
en Velsen-Zuid in Het Terras, 
Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-
Noord. Van 11.00 tot 12.00 uur.
Bijzondere goederen en 
diensten veiling in Café Bras-
serie De Wildeman in Sant-
poort-Noord. De opbrengst is 
bestemd voor een sfeervolle 
muziektent.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Remco Veldhuis 
in solo ‘Lang verhaal kort’. Aan-
vang 20.30 uur.

Woensdag
16 november

OIG tweedehandswin-

kel open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Bos vol Gehei-
men. Vanaf 3 jaar. Knutselen 
van 13.30 tot 15.30 uur. Kosten 
1,50 bobenop de entreeprijs.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’. Tentoonstelling ‘Eeuw-
feest’ - 100 jaar gebouw De 
Visserijschool. Kleine (verkoop)
expositie ‘Geen Zee te Hoog’ 
met schilderijen van Chris van 
Drunen. Open van 13.00 tot 
17.00.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Kindervertelmiddag voor kin-
deren van 4 tot 8 jaar. Van 14.00 
tot 16.00 uur. Ook mogelijk als 
verjaardagspartijtje. Kosten 6,-. 
Opgeven kan via carla_schut@
hotmail.com of 06-26038252. 
Dit kan tot uiterlijk dinsdag er-
voor tot 18.00 uur.
Open Huis Israël Produc-
ten Centrum in gebouw Vrije 
Evangelische Gemeente, van 
Riemsdijklaan 1 Beverwijk. Van 
14.30 tot 18.00 uur.
De Bieb Bruist Sportrusten, 
lezing ‘Van Vuur tot Schreier-
storen. Workshop ‘Weg met 
decemberstress!’ Bibliotheek 
Velsen, Dudokplein IJmuiden. 
Van 19.30 tot 21.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
John van Eerd. Aanvang 20.15 
uur.

Donderdag 
17 november

Bijeenkomst nieuwe Neder-
landers. Thema: Kleding in Bi-
bliotheek Velsen in IJmuiden. 
Van 10.00 tot 12.00 uur.
Koffie-ochtend vanaf 10.00 
uur in de Ichthusburcht, Fah-
renheitstraat IJmuiden.
Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Anamorfo-
se’. Geopend donderdag tot en 
met zondag van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 4 euro.
Stadsschouwburg Velsen: 
Harrie Jekkers & Jeroen van 
Merwijk. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Eva Crutzen (ca-
baret). Aanvang 20.30 uur.

Margriet 
Winter Festival

Utrecht - Ga ook naar het al-
lerleukste festival onder een 
dak. Op één dag shoppen, 
workshops volgen, mode- en 
beauty-inspiratie opdoen en 
lekkere gerechten proeven. 
Maar ook optredens van Ne-
derlandse topartiesten, au-
teurs, cabaretiers én ander 
aanstormend talent op ver-
schillende podia bijwonen?
Dat is de sfeer van een festi-
val, maar dan onder een dak! 
Daarom heet Margriet Winter 
Fair vanaf nu Margriet Win-
ter Festival. Zing lekker mee 
tijdens optredens van onder 
andere Jeroen van der Boom, 
de 3JS, Ruth Jacott en Ka-
rin Bloemen op het Hoofdpo-
dium. Doe mee aan de vele 
workshops in House of Beau-
ty, in het Home Deco District 
of op het Museumplein. Laat 
je culinair inspireren in World 
of Food, waar je kookdemon-
straties kunt volgen én na-
tuurlijk allerlei heerlijke ge-

rechten kunt proeven. En 
vergeet vooral niet een be-
zoek te brengen aan het Mo-
dekwartier met een catwalk, 
winkeltjes, modeshows en de 
nieuwste trends.
Op het Margriet Plein beleef 
je Margriet live met het Co-
lumnisten Café, interviews 
en signeersessies van on-
der andere Saskia Noort, Si-
mone van der Vlugt en Her-
man Koch en de Margriet 
Bieb. Vanzelfsprekend kun 
je ook als shopliefhebber je 
hart ophalen; overal vind je 
leuke kraampjes, shops, en 
een sfeervolle kerstmarkt. In 
totaal maar liefst driehonderd 
stands op velerlei gebied. Het 
Festival vindt plaats van vrij-
dag 18 tot en met donderdag 
24 november in de Jaarbeurs 
in Utrecht en is dagelijks ge-
opend van 10.00 tot 18.00 
uur. Kijk voor meer informatie 
op www.margrietwinterfesti-
val.nl/bestel-jointpromo.

Samen herdenken 
op Westerveld

Driehuis - Vorige week organiseerde Begraafplaats & Cre-
matorium Westerveld een bijzondere gedenkavond. Er was 
gelegenheid om gezamenlijk te herdenken en in het verlichte 
park bijvoorbeeld een kaarsje op te steken. Een kaarsje bran-
den voor overleden dierbaren geeft troost en houdt de her-
innering aan hen levend. KRO-NCRV verzorgde net als vo-
rig jaar rechtstreeks tv-uitzending vanuit Driehuis. (foto: RTV 
Seaport/Ron Pichel)

Welkom Sinterklaas! 
RTV Seaport

rtvseaport.nl/agenda
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IJmuiden - Kerst. Langdra-
dige dagen. Nog langere 
nachten. Koud buiten. Boom 
binnen. Geen bal aan. Denk 
je misschien. Maar dan heb 
je nog nooit Kerst met Zijlstra 
meegemaakt. Zijn stem, zijn 
liedjes, zijn trompet, hij sleept 
je moeiteloos door de donke-
re dagen heen. Hoe beslagen 
ook je ruiten, hoe problema-
tisch je drankgebruik of hoe 
echt je scheiding, Jeroen Zijl-
stra krabt het ijs van je ge-
moed en verwarmt je met 
rake woorden en rijke ak-
koorden. Dus laat die her-
ders maar lekker schallen op 
hun feestschalmeien. Laat 
die zingende engelen maar 
links liggen. Wij gaan voor 
schuurstem en rooktrom-
pet. Wij volgen deze Kerst 
maar één ster. En dat is Zijl-
stra op dinsdag 22 novem-
ber (20.30 uur) in het Witte 
Theater. Prijs: 20 euro, inclu-
sief pauzedrankje. Meer in-
fo:  www.stadsschouwburg-
velsen.nl of www.wittethea-
ter.nl, tel. 0255-515789. (foto: 
Bart Homburg)

Jeroen Zijlstra 
in Witte Theater

Stadsschouwburg Velsen
Familiemusical ‘Dolfje 
Weerwolfje hit in theater
Velsen - Op zaterdag 26 
november (19.00 uur) kun-
nen zesplussers in de Stads-
schouwburg Velsen genie-
ten van een splinternieu-
we, spannende familiemusi-
cal, gebaseerd op het boek 
van Paul van Loon. Dolfje is 
een doodgewone jongen van 
bijna zeven. Nou ja gewoon, 
op de nacht voor zijn verjaar-
dag – bij volle maan – wor-

den zijn handen klauwen, op 
zijn hoofd groeien twee punt-
oren en hij krijgt een witte 
staart. Dolfje is veranderd in 
een weerwolf en dat zet zijn 
hele leven op de kop! Beleef 
het mee in deze spannende 
musical voor het hele gezin.
Prijs 19 euro tot en met 
12 jaar 17 euro. Meer info:  
www.stadsschouwburgvel-
sen.nl, tel. 0255-515789.

IJmuiden - Rasentertainer 
Joep Onderdelinden heeft er 
zin in! Hij is jarig en viert zijn 
feest graag op zaterdag 26 no-
vember (20.30 uur)  in zijn ge-
liefde Witte Theater. Joep is 
voor het Velsense publiek geen 
onbekende. Hij maakte zich 
onsterfelijk als tompoezen ver-
kopende bedrijfsleider in ‘He-
ma, de musical’. Met Toon Her-
mans. ‘Taart’ is zijn nieuwe, ko-
mische, muzikale solo over 
ons geploeter en ons con-
stante ‘moeten’. Joep is name-
lijk 50 geworden, een leeftijd 
die schreeuwt om een lied, een 
ABC’tje en een diavoorstelling. 
Toch? Of toch niet? Zijn hoofd 
zit behoorlijk vol, hij kan slecht 
fi lteren en zijn lontje is behoor-
lijk kort. Kortom: ís 50 wel de 
kers op zijn taart? Prijs: 22,50 
euro, incl. pauzedrankje. Meer 
info: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of www.wittetheater.
nl, tel. 0255-515789.

Joep Onder-
delinden in WTTribute Cliff Richard & 

The Shadows in Velsen
Velsen - ‘Living Doll’, ‘The 
Young Ones’, ‘Do You Wanna 
Dance’, ‘Lucky Lips’; allemaal 
hits uit de jaren 50 en 60 van 
Cliff Richard & The Shadows. 
Hun wereldhits worden door 
Jimmy Jemain & The Rapiers 
op woensdag 30 november 
(20.15 uur) met authentieke 
versterkers, microfoonstan-
daards en kleding gebracht 
in een swingende show.
Het ultieme eerbetoon aan 
deze legendarische zan-
ger en zijn indrukwekken-
de band. Jimmy Jemain staat 
bekend als dé look-a-like 
én sound-a-like van Cliff Ri-
chard. “He talks, walks, looks 
and sings like Cliff Richard.” 
(Daily Mirror) Sinds zijn 
doorbraak in 1990 in de En-
gelse tv-serie ‘Stars in their 

Eyes’ treedt hij op voor het 
grote publiek. In 2003 speel-
de Jimmy de hoofdrol in de 
West Endproductie ‘Cliff - 
The Musical’. De gelijkenis-
sen met Cliff Richard zijn zo-
wel qua uiterlijk als qua stem 
briljant te noemen. 
The Rapiers wordt door de 
pers omschreven als ‘the top 
Shadows-type band in the 
UK’ en draait al sinds begin 
jaren 60 mee in het live-cir-
cuit in Engeland. Het is moei-
lijk om stil te blijven zitten bij 
de muziek van toen, die nog 
niets van zijn glans heeft ver-
loren!
Prijs: 29,50 euro, incl. pauze-
drankje en garderobe. Meer 
info: www.stadsschouwburg-
velsen.nl, tel. 0255-515789. 
(foto: Peter Nawlor)

Opzwepende soulshow 
in Stadsschouwburg
Velsen - ‘I’m a Soulman’ is 
een opzwepende soulshow 
met als rode draad het le-
gendarische STAX Records. 
Het is 1958. Terwijl Ame-
rika wordt geteisterd door 
rassenrellen, beginnen een 
blanke broer en zus vanuit 
hun garage in Memphis een 
platenlabel dat zich richt op 
zwarte artiesten. Binnen de 
kortste keren groeit STAX uit 
tot een internationale hitma-
chine, met artiesten als Otis 
Redding, Sam & Dave en 

Booker T. & the M.G.’s. 
Zanger Steffen Morrison en 
zangeres Joy Wielkens bla-
zen met een spetterende 
liveband op donderdag 1 de-
cember (20.15 uur) de oude 
jaren-zestig-soul nieuw leven 
in, met hits als ‘Dock Of The 
Bay’, ‘Knock On Wood’ en na-
tuurlijk ‘Soul Man’.
Prijs: 24,50 euro, incl. pauze-
drankje en garderobe. Meer 
info: www.stadsschouwburg-
velsen.nl, tel. 0255-515789.

Bram van der Vlugt in 
‘Vader - zoon portret’
Velsen - Tijdens een lange 
reis schreef acteur Thijs Prein 
brieven met gerenommeer-
de schrijvers als Arnon Grun-
berg, Ramsey Nasr, Tommy 
Wieringa en Arthur Japin. Het 
thema: de relatie tussen va-
der en zoon. Deze briefwisse-
ling is de inspiratiebron voor 
Vaders & Zonen, een indrin-
gend toneelstuk over het ma-
ken van de juiste keuzes en 
het zoeken naar vaderlijke er-
kenning. Bram van der Vlugt 
speelt op vrijdag 2 decem-
ber (20.15 uur) in de Stads-
schouwburg Velsen een aan-

doenlijke vader die net tach-
tig is geworden. Ooit was hij 
acteur en nog dagelijks repe-
teert hij met zijn zonen scè-
nes uit ‘King Lear’. Tijdens het 
spelen komen geheimen uit 
het verleden boven drijven. 
Is deze vader wie hij zegt dat 
hij is?  
Om 19.15 uur is er voor be-
zoekers een gratis toeganke-
lijke  inleiding. 
Prijs: 29 euro, inclusief pau-
zedrankje en gardero-
be. Meer info:  www.stads-
schouwburgvelsen.nl en tel. 
0255-515789.

Fikse rookontwikkeling 
bij woningbrand 

Santpoort-Noord - Een be-
woner van een woning in 
Santpoort-Noord moest in de 
nacht van dinsdag op woens-
dag naar het ziekenhuis na-
dat er brand was uitgebroken 
in zijn huis.
In de woning aan de Mo-
lenveltlaan werd even voor 
half één brand ontdekt. De 
brandweer was snel ter 
plaatse om het vuur te blus-
sen. Bij de brand kwam veel 

rook vrij uit de woning. De 
bewoner is opgevangen door 
ambulancepersoneel. Na de 
eerste zorg is hij naar het zie-
kenhuis overgebracht voor 
verdere behandeling.
De rook is met een grote 
overdrukventilator uit de wo-
ning geblazen. De brand is 
vermoedelijk in een ventila-
tiesysteem in de badkamer 
ontstaan. (foto: Michel van 
Bergen)
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Nieuw 
evenementen-

beleid
Velsen – De gemeente Vel-
sen is bezig met het opstel-
len van nieuw evenementen-
beleid. In 2014 is een amb-
telijke werkgroep gestart. 
Eerst is het huidige evene-
mentenbeleid geëvalueerd, 
de aandachtspunten die 
daaruit naar voren kwamen 
worden meegenomen in het 
nieuwe beleid. Organisa-
toren zijn betrokken via in-
terviews en hebben ook in-
breng. Ook is gekeken naar 
het evenementenbeleid van 
andere gemeenten. 
De drie doelstellingen van 
het nieuwe evenementenbe-
leid zijn: duidelijk het profi el 
van IJmuiden promoten; ver-
groten van de economische 
waarde en opbrengst van 
evemenenten en het verster-
ken van het aanbod van eve-
nementen over het hele jaar 
ter verlevendiging van de 
gemeente.
Wat betreft de kosten van 
vergunningen zijn er veel 
verschillen tussen bepaal-
de gemeenten. In Den Haag 
bijvoorbeeld kost een groot 
evenement 887,80 euro, ter-
wijl dat in Velsen tot bijna 
9.000 euro kost, waarmee 
Velsen de duurste gemeen-
te lijkt te zijn. Voor kleine-
re evenementen zijn de kos-
ten echter stukken lager en 
scoort Velsen weer laag met 
28,90 euro als het gaat om 
een vergunning voor een 
evenement tot 500 bezoe-
kers. Het evenementenbe-
leid is vergemakkelijkt door 
het integreren van een aan-
tal vergunningen in een aan-
vraag. Toch kun je als aan-
vrager nog veel problemen 
tegenkomen als je bijvoor-
beeld met motorvoertuigen 
op het strand wilt, of als het 
gaat om fl ora en faunawet-
geving en je te maken krijgt 
met Rijkswaterstaat. De ge-
meente Velsen heeft al veel 
mogelijkheiden van evene-
menten via bestemmings-
plannen vastgelegd, dat be-
tekent dat er kaders worden 
gesteld zoals maximale be-
zoekersaantallen en plaat-
sen waar deze zijn toege-
staan, zoals in Spaarnwou-
de. Om het evenementenbe-
leid te stimuleren is er een 
Evenementencommissie die 
maandelijks bijeen komt, 
een evenementenregisseur 
die contactpersoon is aan-
spreekpunt over de veilig-
heid is tijdens evenemen-
ten en er is een Evenemen-
tenteam die het hele traject 
van vergunningverlening be-
geleidt.

Haags bezoek aan 
Technisch College Velsen

IJmuiden - Maandag bracht 
de woordvoerster van onder-
wijs en jeugdzorg van de PvdA, 
mevrouw Ypma, een bezoek 
aan Technisch College Velsen 
en Nova College. Aanleiding 
voor dit bezoek is de vrees dat 
de toekomstige bekostiging 
van het technisch VMBO-on-
derwijs ontoereikend is.
Technisch onderwijs is gemid-
deld duurder dan andere rich-
tingen van onderwijs waarbij 
het niet alleen gaat om de in-
ventaris zoals machines, hout-
bewerkingsapparatuur, speci-
ale besturings- en computer-
apparatuur en in het geval van 
het Maririem College zelfs om 
een compleet opleidingsschip. 
Maar ook om extra kosten voor 
energie, ARBO-eisen en certi-
fi cering van docenten.
Al eerder dit jaar had Nelie 
Groen, directeur van het Tech-
nisch College, de noodklok ge-
luid over de, volgens haar, ne-
gatieve gevolgen voor het ver-
nieuwde VMBO en de gevol-
gen voor het technisch onder-
wijs. In vervolg hierop heeft 
wethouder Ronald Vennik 
een brandbrief geschreven en 

daarin nogmaals gewezen op 
het kostenaspect en de nega-
tieve gevolgen daarvan voor 
het VMBO-onderwijs. Om de-
ze reden kwam mevrouw Yp-
ma op bezoek om persoonlijk 
te worden geïnformeerd over 
de standpunten van de aanwe-
zige betrokkenen en ook om 
met eigen ogen te kunnen zien 
hoe en met welke middelen 
praktijkonderwijs in het Tech-
nisch College wordt gegeven.
Tijdens de rondleiding door de 
technieklokalen van het col-
lege toonde mevrouw Ypma 
zich zeer geïnteresseerd in 
de opleidingsprogramma’s en 
de opleidingsmogelijkheden. 
Maar ook de beweegredenen 
van de leerlingen om voor dit 
type onderwijs te kiezen had-
den haar belangstelling.
Op die vraag kwam vaak een 
eensluidend antwoord: de 
combinatie van theorie en 
techniek waardoor de theorie 
aansluitend in de praktijk kan 
worden toegepast.
Nu maar hopen dat dit be-
zoek de zorgen van directeur 
Nelie Groen omtrent het kos-
tenaspect kan wegnemen.

Pleegkinderen in beeld
Velsen - De motie van D66Vel-
sen over ‘Mijn Andere Thuis’ is 
tijdens de raadsvergadering 
op 3 november unaniem aan-
genomen door de voltallige 
raad nadat wethouder Baer-
veldt al een positieve reac-
tie gaf op deze inbreng. Een 
mooi cadeautje in de week 
van de pleegzorg! D66 vindt 
het belangrijk dat elk kind op-
groeit in een veilige gezinssi-
tuatie. Op een plek waar een 
kind gezien en gewaardeerd 
wordt, waar het echte aan-
dacht krijgt. En waar ook dui-
delijkheid is over de toekomst. 
Voor veel kinderen zijn deze 
zaken niet vanzelfsprekend. 
De transformatie van jeugd-
hulp biedt nieuwe kansen voor 
kwetsbare kinderen. Daar-
om heeft Stichting Kinder-
postzegels Nederland samen 

met een groot aantal partners 
‘Mijn Andere Thuis’ ontwik-
keld. Dit instrument bestaat 
uit drie delen: een fi lm, een 
app voor jongeren in pleegge-
zinnen en gezinshuizen en de-
ze website (www.mijnandere-
thuis.nl) met de laatste stand 
van zaken op het gebied van 
kennis en praktijk van pleeg-
zorg en gezinshuisopvang.
Door middel van de app kun-
nen jongeren aan gemeenten 
laten weten hoe het met hen 
gaat en wat voor hen belang-
rijk is. 
Gemeenten kunnen zo hun 
beleid monitoren en waar no-
dig bijstellen. D66 heeft het 
college verzocht om te onder-
zoeken of de gemeente het 
project ‘Mijn Andere Thuis’ 
kan uitvoeren en de raad hier-
over te informeren.

Inloophuis haalt 2140 
euro op in Santpoort
Santpoort-Noord - Eline 
Wielinga en Manon Boom, 
de coördinatoren van Inloop-
huis Kennemerland, hebben 
het bestuur van de Harddra-
verij Vereniging laten weten 
dat ze heel blij zijn dat ze de 
gelegenheid hebben gekre-
gen om tijdens het Dorps-
feest Santpoort aandacht 
te vragen voor het werk dat 
het Inloophuis voor kanker-
patiënten in Kennemerland 
doet. 
Zo werd er niet alleen ge-
collecteerd tijdens het Buik-
schuiven en Kwalleballen, 
maar werd er ook geld bij-
een gehaald op de Jaarmarkt 
met allerlei mooie prijzen die 
de winkeliers voor de lote-
rij beschikbaar hebben ge-

steld. De dames schrijven de 
Harddraverij Vereniging: ,,Tot 
onze grote vreugde hebben 
we ook nog een aanzienlijk 
bedrag opgehaald tijdens de 
spetterende festiviteiten. Er 
werd 2140 euro gedoneerd! 
Een bedrag dat we echt heel 
goed kunnen gebruiken!”
Via deze weg danken zij alle 
dorpelingen die een donatie 
hebben gedaan. ,,Het is aan 
jullie te danken dat de me-
dewerkers van het Inloop-
huis het ondersteunings-
werk weer een periode kun-
nen voortzetten voor kanker-
patiënten die in een moeilij-
ke fase van hun leven verke-
ren.’’
Zie ook www.inloophuisken-
nemerland.nl.

‘t Mosterdzaadje
Marjolein Meijers 

en ‘A Taste of Tango’

Santpoort-Noord - Vrijdag 
11 november om 20.00 uur 
zal Marjolein Meijers, samen 
met ‘haar mannen’ in ‘t Mos-
terdzaadje een programma 
brengen dat bol staat van de 
prachtige muziek, maar ook 
vol zit met vrolijke en ont-
roerende verhalen. Het pro-
gramma heet ‘Muziek” en  
die wordt gemaakt door: 
Marjolein Meijers - zang, bas, 
gitaar en banjo. Walter kui-
pers-  viool, mandoline, bou-
zouki en doedelzak. Onno 
Kuipers - accordeon, trekzak 
en gitaar.
Speels, melancholiek gezon-
gen tango’s met piano zullen 
op zondag 13 november om 
15.00 uur in ‘t Mosterdzaad-

je klinken als het duo Jendéla 
optreedt.  A taste of Tango 
wordt uitgevoerd door Mieke 
Manschot-zang en Harimada 
Kusuma-piano.
Luisteren naar Jendéla is als 
tangodansen: intiem, uitda-
gend en hartverwarmend. 
Met Jendéla, dat Indonesisch 
is voor ‘venster’, bieden zan-
geres Mieke Manschot en pi-
anist Harimada Kusuma een 
fraai panorama van gezon-
gen Argentijnse tango’s. ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Van-
af een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, 
een bijdrage in de onkosten 
wenselijk. Zie ook www.mos-
terdzaadje.nl
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Doelpuntenfestijn voor 
Stormvogels-selecties
IJmuiden - Zowel de zater-
dag- als de zondagselectie 
van IJVV Stormvogels zorg-
de het afgelopen weekend op 
sportpark Zeewijk voor een 
waar doelpuntenfestijn. Alleen 
waren de contrasten in de uit-
slag van beide teams heel 
groot: het team (zaterdag) van 
trainer Marco Adema veeg-
de Geel Wit’20 met 7-3 van de 
mat, terwijl het elftal (zondag) 
van trainer Sjaak Lettinga de 
ruim eerste 15 minuten les in 
effectiviteit kreeg en KFC met 
2-6 zag winnen. 
In de beginfase werd Stormvo-
gels-zondag overrompeld en 
keek na ruim een kwartier te-
gen een 0-4-achterstand aan. 
Binnen twee minuten scoor-
de Ronald Molenaar en daar-
na Billy Tavares, Danny Prins 
en Danny Prins (strafschop 
- Joshua Jansen hield Wou-
ter Lastdrager vast). Daarna 
kreeg Stormvogels een paar 
100-procentkansen, maar het 
vizier van onder andere Giano 
Bonam stond niet op scherp.
In de tweede helft werd met-
een een doelpunt, vanwege 
buitenspel van Mike Dam, af-
gekeurd en na negen minu-
ten kregen de IJmuidenaren 
opnieuw een dreun te verwer-
ken nadat doelman Sebasti-
aan de Lijzer de bal niet goed 
weg bokste waarna Ivo Pas 
van deze halve fout kon pro-
fi teren, 0-5. Binnen acht minu-

ten wist Stormvogels daarna 
twee keer het net te  vinden. 
Na een weergaloze solo van 
Bonam werd Huseyin Yilmaz 
door hem in staat gesteld de 
1-5 aan te tekenen, 12 minu-
ten later gevolgd door een 
doelpunt van Mike Dam na 
een voorzet van Yilmaz. Nog in 
dezelfde minuut maakte Mole-
naar zijn tweede doelpunt en 
bracht daarmee de eindstand 
op 2-6.
Door deze nederlaag is Storm-
vogels weggezakt naar de on-
derste regionen en daarom 
zullen zondag 13 november al-
le zeilen bijgezet moeten wor-
den in Breezand om een zo 
goed mogelijk resultaat tegen 
ZAP te boeken.
Stormvogels-zaterdag had 
binnen 26 minuten een 4-0 
voorsprong tegen Geel Wit’20 
uit Haarlem opgebouwd. Na 
acht minuten kon de Haar-
lemse sluitpost een hard schot 
van Bjørn Slobbe niet on-
der controle krijgen waardoor 
Nick Strijland de score kon 
openen. Acht minuten later 
scoorde Strijland na een voor-
zet van Slobbe opnieuw met 
het hoofd, 2-0. Halverwege 
de eerste helft wist Slobbe uit 
een goed genomen vrije schop 
de stand te vergroten gevolgd 
vier minuten later door het 
derde doelpunt van Strijland 
na een scrimmage, 4-0.
Door een kapitale blunder van 

scheidsrechter Boud kwam 
Stormvogels met tien man te 
staan. Een heel kleine overtre-
ding van Ian Hille interpreteer-
de hij als opzettelijk een door-
gebroken speler tegen te hou-
den, maar daarvan was totaal 
geen sprake. Rood was het 
gevolg; met tien man leken de 
IJmuidenaren aangeslagen en 
daar leek Geel Wit van te kun-
nen profi teren door voor de 
rust tweemaal te scoren, 2-4.
Na een gedrogeerd kopje thee 
nam Stormvogels de tweede 
helft met tien man weer het 
initiatief en binnen vijf minu-
ten omspeelde Strijland aan 
de zijkant kundig de Haar-
lemse doelman om vervolgens 
Robin Ulehake in staat te stel-
len de stand op te voeren tot 
5-2. Acht minuten later schoot 
Strijland op de paal en Wago 
Mattithasvilli was er als de kip-
pen bij de marge opnieuw tot 
vier doelpunten op te voeren, 
6-2. Geel Wit kwam nog te-
rug, maar twee minuten voor 
tijd bepaalde Denzell Jones de 
eindstand op 7-3.
Zaterdag 12 november staat 
de Zeewijk-derby SVIJ-Storm-
vogels op het programma. Op 
de ranglijst staat het team van 
trainer Peter Barzilay twee 
punten achter op het team van 
zijn collega Adema, dus ingre-
diënten genoeg om naar een 
spannende derby te komen 
kijken.

Driehuis - Velsen begon niet 
scherp aan de wedstrijd en 
liet de thuisploeg er lustig op 
los combineren. Zo kwam de 
linkerverdediger gevaarlijk 
op en bediende zijn collega 
op het middenveld die maar 
net over kopte. 
Velsen kreeg de eerste mo-
gelijkheid na acht minuten, 
maar de voorzet van Patrick 
Castricum was te scherp en 
daarmee een prooi voor de 
doelman. Even later red-
de Mischa Plug voor Velsen 
door de bal voor een instor-
mende aanvaller weg te kop-
pen. Halverwege de eerste 
helft een misverstand ach-
terin. Sander van der Lugt 
hield de doorgelopen rech-
terspits onreglementair van 
een doelpunt af: de straf-
schop werd hard en laag in 
de rechterhoek geschoven: 
1-0. Dit was het sein voor 
Velsen om wakker te wor-
den: een kans van Patrick 
Castricum werd nog net een 
prooi voor de doelman van 
de thuisploeg. Vlak voor rust 
kwam Velsen toch gelijk. Een 
vrije schop wegens hands op 
de rand van de zestien werd 
door Mischa Plug beheerst 
binnen geschoten: 1-1. Na 

de thee diverse kansen voor 
Velsen: Jesse van der Meer 
zag zijn inzet geblokt door 
de doelman en Mark Kloos-
terboer miste op drie meter 
van het doel omdat hij toch 
nog een Utrechtse voet wist 
te raken. Aan de andere kant 
voorkwam Joël Panka een 
Utrechts doelpunt ten kos-
te van een enkelblessure. Na 
een kwartier was het dan wel 
raak, nu voor de bezoekers: 
Rens Greveling speelde Jes-
se van der Meer aan en diens 
voorzet werd prachtig bin-
nengekopt door Patrick Cas-
tricum: 1-2. Remco van Dam 
voorkwam met een sliding 
nog even de Utrechtse ge-
lijkmaker maar het beste was 
er bij Nieuw Utrecht wel van-
af en Velsen had de wedstrijd 
onder controle. 
Na nog enkele gemiste kan-
sen noteerden wij een prima 
pass van Mark Kloosterboer 
op Patrick Castricum die op 
zijn beurt de bal teruglegde 
op Sander Loogman. Tergend 
langzaam rolde de bal rich-
ting via de binnenkant paal 
over de doellijn: 1-3. Verdien-
de punten voor Velsen dat 
volgende week Fortuna Wor-
merveer op bezoek krijgt.

Autobedrijf Schweitzer 
sponsor SVIJ O15-1

IJmuiden - Al jaren is Auto-
bedrijf Schweitzer aan voetbal 
vereniging SVIJ verbonden. 
Dit jaar sponsoren Anja en Al-
win  Schweitzer SVIJ JO15-1 
(voormalig C junioren 1). Dit 
team speelt al enkele jaren sa-
men en ieder jaar zorgt Auto-
bedrijf Schweitzer ervoor dat 
het de jongens aan niets ont-
breekt.  
Niet alleen wedstrijd- en trai-
ningstenues maar ook prach-
tige trainingspakken, tassen 
en zelfs regenjacks zijn door 
Autobedrijf Schweitzer be-
schikbaar gesteld. De jon-
gens, trainers en leiders zijn 
uitermate blij met Autobedrijf 
Schweitzer als sponsor. ,,We 

lopen er geweldig bij dankzij 
Anja en Alwin’’, zegt elftallei-
der Pieter Plug. ,,De jongens 
zien er fantastisch uit, een vi-
sitekaartje voor de vereni-
ging. Niet alleen bij wedstrij-
den maar ook met de trainin-
gen lopen alle spelers in het-
zelfde tenue en dat heeft een 
enorme uitstraling.” 
Ook sportief gezien gaat het 
goed met de mannen. Tot nu 
toe zijn de ‘Schweitzer boys’ 
nog ongeslagen in zowel de 
competitie als het bekertoer-
nooi. ,,Een mooier dank je wel 
kan je van die jongens niet krij-
gen”, zegt Alwin Schweitzer. 
,,Die jongens werken hard en 
zijn een echte vriendenploeg. 

Blij dat ik daar een steentje 
aan bij mag dragen.”
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Website vernieuwd
Vanaf dinsdagmiddag 15 novem-
ber 2016 is de website van de ge-
meente vernieuwd. De site is ge-
bruiksvriendelijker gemaakt. Vel-
sen.nl is helder en overzichtelijk. 
Verder is de zoekfunctie verbe-
terd en maakt het digitaal loket 
een belangrijk onderdeel uit van 
de site. Wij horen graag uw me-
ning!

Toptaken
Wie nu naar de site gaat, ziet zoge-
noemde toptaken. Dit zijn de meest 
gevraagde producten en diensten op 
velsen.nl zoals paspoorten en ver-
gunningen. Eigenlijk bepaalt de be-
zoeker dus wat er op de startpagi-
na staat. Van daaruit vindt hij of zij 
snel meer informatie over dat onder-
werp.

Wat vindt u van de website?
Een aantal inwoners heeft meege-
holpen met het testen van de nieu-
we website. We horen ook graag uw 
mening. Dus stuur gerust uw vragen 
of opmerkingen aan info@velsen.nl 
De komende tijd zijn we nog voort-
durend bezig met verdere verbete-
ringen. Daar kunnen we uw ervaring 
goed bij gebruiken.

Groen dak gemeentehuis
Woensdag 9 november jl. heeft 
Beemster Daktuinen een groen-
dak aangelegd op het kantoor van 
de afdeling Publiekszaken aan de 
Raadhuisstraat in IJmuiden. Hier-
mee wordt niet alleen de levens-
duur van het dak verdrievoudigd. 
Het biedt ook vele voordelen voor 
het milieu. Zo trekt het fl eurige dak 
bijen en vlinders aan, maar zorgt 
het ook  voor goede isolatie.

Er hoeft minder gestookt te worden. 
“Energiezuinig betekent minder mi-
lieubelasting en is bovendien goed 
voor de portemonnee”, aldus milieu-
wethouder Floor Bal, die met dit dak 
een voorbeeld wil zijn voor alle ge-
bouwen in de gemeente. “Een ander 
belangrijk voordeel van een groen-
dak is dat het in de zomer verkoeling 
brengt. Bovendien zorgt het voor ver-
traging van de afvoer van regenwa-
ter. De riolering wordt hierdoor in de 
zomer tot wel  95% minder belast en 
daarmee eventuele schade door hevi-
ge regenval voorkomen”. 

Aanleiding
Het klimaat verandert en dat heeft 
ook e� ect voor de stedelijke omge-
ving. Naast zeespiegelstijging ver-
wacht het KNMI hogere tempera-
turen, nattere winters, hevigere re-
genbuien en kans op drogere zomers. 

Dit zijn problemen waar iedereen in 
Velsen mee te maken kan krijgen en 
waarbij de verantwoordelijkheid vaak 
verder reikt dan die van de gemeen-
te alleen. Om de e� ecten van klimaat-
verandering in beeld te brengen werkt 
de gemeente Velsen aan een zogehe-
ten Klimaatatlas. Dit document biedt 
een basis voor gemeente, woningcor-
poraties, inwoners, bedrijven, instel-
lingen en belangengroeperingen om 
te bespreken welke problemen ver-
wacht worden en wie daarmee aan de 
slag kan. Een belangrijke maatregel 
is de aanleg van groene daken. De ge-
meente Velsen heeft dit zowel in het 
Milieubeleidsplan 2015-2020 als in 
de Structuurvisie aangegeven. 

Sociale voordelen
Groendaken bieden ook sociale voor-
delen. Zo zijn op het dak van het la-
ge gedeelte van het gemeentehuis di-
verse zaden zoals kruiptijm, sedum 
en mantelanjer aangebracht. Dat leidt 
tot een fl eurig geheel. Groendaken 
hebben een natuurlijke uitstraling en 
bieden een aangename afwisseling 
tussen de betonnen constructies in 
stedelijke gebieden. Denkbaar is ook 
dat toegankelijke daken worden ont-
worpen als gemeenschappelijke tui-
nen met recreatieve en/of commer-
ciële doeleinden.(foto: Reinder Wei-
dijk)

Begrotingsspecial 2017
Elk jaar maakt de gemeente Velsen een begroting, waarin staat wat er het 
komend jaar gaat gebeuren en hoe dat wordt bekostigd. In deze editie van 
de Infopagina treft u de ‘begrotingsspecial 2017’ aan. Met daarin aandacht 
voor een aantal onderwerpen uit het gemeentelijk beleid.

Ontbijt met burgemeester
22 leerlingen van basisschool De 
Vuurtoren uit IJmuiden brach-
ten burgemeester Frank Dales 
woensdag 9 november een ont-
bijtje op het gemeentehuis. De 
kinderen zelf bleven ook eten. 
Met dit gebaar werd invulling ge-
geven aan het Nationaal School-
ontbijt, waarbij ruim 520.000 kin-
deren op zo’n 2.720 basisscholen 
ontbeten voor het goede doel.

Burgemeester Dales onderstreepte, 
net als zijn 255 collega burgemees-
ters in het land, het belang van een 
gezond ontbijt. Aan de ontbijttafel 
maakten de kinderen en de burge-
meester uitgebreid kennis met el-
kaar en wisselden ze van gedachten. 
Aan het eind van het ontbijt ‘betaal-
de’ de burgemeester voor zijn ont-

bijtje door te doneren aan Jantje Be-
ton; het goede doel van het Natio-
naal Schoolontbijt. Samen met kin-
deren zorgt Jantje Beton voor avon-
tuurlijke speelbuurten, gezonde 
schoolpleinen en uitdagende speel-
plekken.

Het Nationaal Schoolontbijt
Het Nationaal Schoolontbijt 
schenkt voor het 14e jaar een week 
lang aandacht aan het belang van 
een gezond ontbijt. Veel kinderen 
ontbijten niet of niet gezond. Het 
Nationaal Schoolontbijt heeft de 
steun van het Voedingscentrum, 
Jongeren Op Gezond Gewicht, de 
Hartstichting, de Maag Lever Darm 
Stichting en de Nederlandse Coelia-
kie Vereniging. (foto: Reinder Wei-
dijk)
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Bewonersbijeenkomst 
zeesluis druk bezocht
Vorige week maandag bezochten 
ruim honderd Velsenaren de be-
wonersbijeenkomst in het Rabo-
bank IJmond (Telstar) Stadion in 
Velsen-Zuid over de aanleg van 
de nieuwe zeesluis.

Rijkswaterstaat verzorgde samen 
met aannemersconsortium Ope-
nIJ een presentatie over de bouw-
werkzaamheden. Projectleider Jan 
Rienstra van Rijkswaterstaat bracht 
het ‘waarom’ en de randvoorwaar-
den van de nieuwe zeesluis voor het 
voetlicht. Het aannemersconsorti-
um OpenIJ tekende voor een uitge-
breide terug- en vooruitblik op de 
bouw.Na afl oop was er gelegenheid 
tot het stellen van vragen. Daaruit 
bleek, dat de omwonenden zeer be-

trokken zijn bij de bouw. Op de foto 
(Ko van Leeuwen ) projectleider Jan 
Rienstra, die zijn gehoor uitleg geeft. 

Offi ciële startsein
Op 7 september gaf minister Schultz 
van Haegen (Infrastructuur en Mi-
lieu) samen met de provincie Noord-
Holland, gemeente Amsterdam, Ha-
venbedrijf Amsterdam NV en burge-
meester Frank Dales van de gemeen-
te Velsen het o�  ciële startsein voor 
de bouw van de nieuwe zeesluis in 
IJmuiden. 

De nieuwe sluis in IJmuiden wordt 
500 meter lang, 70 meter breed en 
18 meter diep en kan straks de groot-
ste zeesluis van de wereld genoemd 
worden.

Vervanging twee 
ondergrondse containers
De twee ondergrondse containers 
voor restafval op het parkeer-
pleintje nabij de Bik- en Arnoldka-
de en de Neptunusstraat zijn toe 
aan vervanging.

De oude containers worden binnen-
kort geleegd en meteen verwijderd. 
Nog dezelfde dag wordt er een nieu-
we container geplaatst. Bewoners 
kunnen tijdelijk gebruik maken van 
de container in de Duinstraat (naast 
het Thalia Theater). HVC probeert 
zoveel mogelijk de hinder voor om-
wonenden te beperken. Het is on-
derdeel van een grootschalige ver-
vanging van ruim 100 containers in 
Beverwijk, Heemskerk en Velsen. 

Vanaf 14 november start HVC met 
die werkzaamheden. De exacte plan-
ning voor de containers aan de Bik- 
en Arnoldkade is nog niet bekend.

Wie bespaart de meeste 
energie?
Velsen doet mee aan de landelijke 
Energy Battle van het Klimaatver-
bond. Het is een wedstrijd, waar-
bij gemeenten samen met inwo-
ners en medewerkers de uitda-
ging aangaan om zoveel mogelijk 
energie te besparen. Gemiddeld 
wordt 15% bespaard op stroom 
en gas. Tijdens de ‘Battle’ ontdek-
ken deelnemers hoe ze dit kunnen 
doen.

De gemeente die met drie teams ge-
middeld het meeste weet te besparen 
wint de Energy Battle. Velsen heeft 
haar eerste team gevormd. Deze be-
staat uit milieuwethouder Floor en 
medewerkers van de gemeente Vel-
sen. Dit team is vanaf 10 oktober fa-
natiek bezig met het besparen van 
energie. Na drie weken bezig te zijn, 
blijkt dat dit Velsense team al 28 % 
heeft bespaard op stroom en 38 % op 
gas.

Twintig gemeenten doen mee: Lis-
se, Heemstede, Hellendoorn, Kat-
wijk, Haarlem, Den Haag, Delft, Lei-
den, Hillegom, Velsen, Heemskerk, 

Beverwijk, Noordwijkerhout, Ven-
ray, Best, Noordwijk, Teylingen, 
Oostzaan, Buren en Krimpen aan 
den IJssel. Zij leveren elk drie teams, 
waarbij zowel ambtenaren, raads-
leden, bedrijven als bewoners zo-
veel mogelijk energie gaan bespa-
ren rondom de eigen woning. De ge-
meente met de grootste behaalde be-
sparing na drie maanden is de win-
naar en wordt op 10 februari 2015 
bekend gemaakt. De Energybattle 
wordt jaarlijks door het Klimaatver-
bond georganiseerd. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de Ener-
gybattle kunt u terecht bij Eddy Sa-
toer, email: esatoer@velsen.nl en 
via de landelijke wedstrijdwebsi-
te www.klimaatverbondenergybat-
tle.nl . Op de foto (gemeente Velsen) 
team 1 voor het nieuwe duurzaam-
heidscentrum Du-dock. V.l.n.r.: Dirk 
van Zonderen, Anna Ankoné, Mar-
cus Sloog en Peter Blom. Ontbreken-
de leden: Wethouder Floor Bal, Mi-
chiel Pijpers, Richard van Hardeveld 
en Heleen de Mul.
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Begrotingsspecial 2017

Begroting Velsen 2017 goedgekeurd door gemeenteraad
De Begroting 2017 van Velsen is goedgekeurd door de raad. De ro-
de lijn is: doorgaan op de ingeslagen weg, met nadruk op een paar 
speciale punten. De lokale lasten voor inwoners dalen, voor eenper-
soonshuishoudens iets meer dan voor meerpersoonshuishoudens.

Wat gaat er in 2017 gebeuren? Daar noemen we in deze begrotings-
special een aantal voorbeelden van. Leidraad daarvoor is de Visie op 

Velsen 2025 en de Strategische Agenda die daarbij hoort. De plannen 
moeten Velsen versterken als gemeente waar het goed wonen, werken 
en recreëren is. 

Wie alle plannen voor 2017 precies wil nalezen, kan terecht op de digi-
tale begroting op www.velsen.nl. Daar vindt u ook de Begroting in Vo-
gelvlucht in 8 pagina’s. 

Velsen wil ruimte maken voor goe-
de bouwplannen, op korte en lan-
gere termijn. Ook wordt gekeken 
naar de combinatie van wonen en 
bedrijvigheid. De bereikbaarheid 
met het openbaar vervoer verbe-
tert.

Meer bouwinitiatieven
Nu de economie weer aantrekt, wor-
den er meer bouwinitiatieven geno-
men. Dat sluit goed aan op onze wens 
om meer woningen te bouwen en de 
‘gaten in IJmuiden’ te dichten. Vel-
sen spant zich in 
2017 in om zo snel 
mogelijk bouwver-
gunningen af te ge-
ven en het mak-
kelijker te ma-
ken om te bouwen. 
Bijvoorbeeld via 
‘kleinschalig op-
drachtgeverschap’: de verkoop van 
zel� ouwkavels, waar particulieren 
een eigen woning kunnen bouwen. In 
2017 onderzoekt Velsen hoe dit een 
vervolg kan krijgen.

Ampère- en Kromhoutstraat 
Velsen begint in 2017 met een on-
derzoek naar de ontwikkelingsmo-
gelijkheden in de  Ampèrestraat / 
Kromhoutstraat. Is het mogelijk om 

daar nieuwe woningen te bouwen en 
ruimte te maken voor bijvoorbeeld 
kleinschalige en startende bedrijven, 
of onderzoeksinstituten op het ge-
bied van wind- en waterenergie? 

Onderzoek Pontplein 
In 2017 onderzoekt Velsen hoe het 
Pontplein moet worden ingericht, 
zodat het verkeer beter kan door-
stromen en het plein er beter uit-
ziet.  Daar wordt het ‘entreegebied’ 
van IJmuiden ook bij betrokken. Er 
wordt ook onderzocht of er ruimte 

is voor een cam-
perplaats. Af-
hankelijk van de 
uitkomsten van 
de onderzoeken 
wordt het Pont-
plein aangepast.

Oplevering deel R-net (HOV)
Begin 2017 wordt de R-net verbin-
ding IJmuiden-Haarlem opgeleverd. 
Het R-net (Randstadnet) omvat het 
openbaar vervoer per bus, tram, me-
tro en trein in de regio. De vrijliggen-
de HOV-busbaan in Velsen is daar 
onderdeel van en  draagt bij aan een 
goede bereikbaarheid per openbaar 
vervoer. 

Winkels, woonlasten
en werken in de techniek
De winkels in Velsen kunnen wel 
een steuntje in de rug gebruiken. 
Velsen helpt hen met een gevel-
fonds en een verhuisfonds. De 
lokale lasten voor inwoners da-
len, voor eenpersoonshuishou-
dens iets meer dan voor meerper-
soonshuishoudens. Tot slot in dit 
stuk aandacht 
voor werk en 
techniek.  

Goede, 
fraaie winkels
Na jaren van 
terugval gaan 
mensen weer 
meer winke-
len, al kopen ze 
steeds meer di-
gitaal. Dat heeft 
natuurlijk ge-
volgen voor de 
winkels. Om de 
detailhandel te helpen, stelt Velsen 
twee fondsen in: een gevelfonds en 
een verhuisfonds. Het gevelfonds 
stimuleert winkeleigenaren om ge-
vels op te knappen en de uitstraling 
van de winkelstraten en -gebieden te 
verbeteren. Het verhuisfonds helpt 
om winkels in kansrijke gebieden te 
concentreren. 

Woonlasten inwoners 
Onder woonlasten vallen de Onroe-
rend Zaak Belasting (OZB), de afval-
sto� enhe�  ng (voor het ophalen en 
verwerken van huisvuil) en de riool-
he�  ng. De OZB blijft praktisch ge-
lijk (1 euro hoger) en de afvalstof-
fenhe�  ng gaat omlaag: voor alleen-

staanden met 64 
euro en voor meer-
persoons huishou-
dens met 32 eu-
ro. De rioolhef-
fi ng wordt 10 euro 
duurder, voor een-
persoons- en meer-
persoons huishou-
dens gelijk. 

SHIP en 
Technolab 
In 2017 gaat het 
Sluis Haven Infor-
matie Punt open 

in Velsen, het SHIP. Daar vinden 
bezoekers, tijdens de bouw van de 
Grote Zeesluis, informatie over de 
bouw zelf en over (werken in) de ha-
vens aan het Noordzeekanaal. In het 
SHIP komt ook het Technolab, waar 
leerlingen van de basisschool weten-
schap- en techniekonderwijs krij-
gen. (foto: Rijkswaterstraat) 

Wonen en werken, en
het openbaar vervoer

‘‘Het wordt steeds 
leuker  om in IJmuiden 
te wonen.” 
Ronald Vennik

‘‘Velsen is een leuke en 
uitdagende plek om te 
werken door de haven-
economie en de maak-
industrie. Dat laten 
we straks zien in het 
SHIP.’’
Arjen Verkaik
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Samenwerking in de zorg, huis-
houdelijke hulp, doelgroepenver-
voer, garantiebanen en ‘social re-
turn’ – het zijn allemaal maatrege-
len om inwoners te helpen zo lang 
mogelijk zelfstandig mee te blijven 
doen in de samenleving. Alle onder-
werpen uit het sociaal domein staan 
nu in één hoofdstuk in de begroting 
en ook het geld is samengevoegd.  
Dat maakt passende ondersteuning 
makkelijker.

Samenwerking  
in de zorg
Mensen hebben 
vaak meerdere pro-
blemen tegelijk. De 
aanpak daarvan 
heeft meer kans van 
slagen als er goed 
wordt samenge-
werkt. Dat ziet u ook 
terug in de Begro-
ting 2017. De onder-
werpen Werk & in-
komen, Maatschappelijk zorg en Jeugd 
& educatie zijn samengevoegd, even-
als het geld wat daarbij hoort. Zo kan 
Velsen daar fl exibeler mee omgaan en 
sneller inspelen op belangrijke ontwik-
kelingen 

Jeugdhulp 
Velsen werkt aan het  tijdig bieden van 
de juiste hulp op maat.  Dit doen we 
bijvoorbeeld door het Centrum voor 
Jeugd en Gezin 
(CJG) te versterken 
met de inzet van de 
jongerencoaches. 
Zij begeleiden jon-
geren rondom 18 
jaar met meerde-
re problemen. Ook 
breiden we de GGZ-
expertise (psycho-
loog) uit binnen het 
CJG. En we werken 
steeds meer samen met huisartsen 
door inzet van de praktijkondersteu-
ner jeugd GGZ (geestelijke gezond-
heidszorg). 

Huishoudelijke hulp
Velsen sluit op 1 januari 2017 nieuwe 
overeenkomsten af met zes aanbie-
ders van huishoudelijke hulp. Dat doen 
we samen met Beverwijk en Heems-
kerk. De drie IJmondgemeenten en 
de zorgaanbieders kunnen zo beter sa-
menwerken aan goede huishoudelijke 
hulp, voor een redelijk tarief.

Doelgroepenvervoer
In 2017 start het doelgroepenver-

voer; een nieuw 
vervoerssysteem 
voor mensen met 
een fysieke en/of 
verstandelijke be-
perking in de re-
gio. Stapsgewijs 
sluiten verschil-
lende doelgroe-
pen aan; zoals het 
Wmo-vervoer, het 
leerlingenvervoer 
en mogelijk jeugd 
G G Z - v e r v o e r . 

Connexxion neemt de planning van de 
ritten voor zijn rekening (‘regiecen-
trale’). De ritten zelf worden door ver-
schillende vervoerders gedaan.

Garantiebanen en ‘social return’
De Participatiewet eist dat er banen 
moeten komen voor mensen met een 
arbeidsbeperking, de garantiebanen: 
125.000 tussen 2013 en 2023. Velsen 
heeft hier een voorbeeldrol in. Net als 

in 2016 zal Vel-
sen het komend 
jaar een aantal ga-
rantiebanen re-
aliseren. Velsen 
past Social return 
toe bij aanbeste-
dingen. Dit houdt 
in dat wij als op-
drachtnemer ver-
plicht zijn om vijf 
procent van de 

opdrachtsom te besteden aan het in 
dienst nemen van (langdurig) werk-
zoekenden of het creëren van een sta-
geplaats voor een scholier. Zo spant 
Velsen zich in om mensen mee te laten 
doen in de samenleving. 

Werk, jeugdhulp en zorg

Groen, klimaat en energie
Velsen wil een gezond leefmi-
lieu voor iedereen in de gemeen-
te. Voorbeelden van maatregelen 
zijn het groenbeleid, terugdrin-
gen van wateroverlast ten gevol-
ge van de klimaatverandering en 
zo zuinig mogelijk met energie 
omgaan.

Groenbeleidsplan
In 2017 komt er een nieuw groenbe-
leidsplan. Eén van de aandachtspunten 
daarin is het feit dat particuliere tui-
nen steeds vaker niet groen zijn, maar 
‘versteend’. Daardoor kunnen ze slech-
ter regenwater verwerken, wat weer tot 
wateroverlast kan 
leiden. Bovendien 
zijn groene tui-
nen van groot be-
lang  voor bijen, 
vlinders en klei-
ne zoogdieren. De 
gemeente levert 
hierin al jaren een 
bijdrage door ecologisch maaibeheer, 
door bij de bestrijding van onkruid geen 
chemische bestrijdingsmiddelen toe te 
passen en in de keuze van de planten. 

Klimaatverandering
Het klimaat verandert; het gaat vaker 
en harder regenen. Bij rioolwerkzaam-
heden kijkt Velsen ook in 2017 naar 

mogelijkheden om ‘hemelwater te buf-
feren’. Dat houdt in: niet direct lozen op 
het riool, maar het riool a� oppelen en 
waar nodig drainage aanleggen. Daar-
door wordt de kans op wateroverlast 
kleiner. In 2017 wordt dit toegepast bij 
de vervanging van het riool in onder an-
dere de Bosboom Toussaintlaan en de 
P.C. Hooftlaan te Driehuis. 

‘Er zit energie in Velsen’
Eén van de thema’s in de Strategische 
Agenda is ‘Er zit energie in Velsen’. Dit 
thema draagt ook bij aan de doelstellin-
gen van Velsen op het gebied van mi-
lieu. Denk dan aan het accent op inno-

vatie bij Techport 
IJmond, aan de mi-
lieu- en natuuredu-
catie bij het Kust-
informatiecentrum 
(Brak! IJmuiden) en 
de impuls in de o¤ -
shore windenergie. 

Afval is grondstof
Nog zo’n voorbeeld is de manier van 
afvalscheiding in Velsen; die ontwik-
kelt zich steeds verder. Daardoor is af-
val geen ‘laatste kostenpost’ meer, maar 
vaak grondstof voor hergebruik. En wat 
overblijft  is ook nog bron van energie.

‘‘Samen verder bouwen 
aan Velsen: dat doen 
we ook in het sociaal 
domein!  Zo maken we 
de zorg nog toeganke-
lijker en beter!’’ 
Annette Baerveldt

“Samen leren het kli-
maat te accepteren en 
daarop te anticiperen.” 
Floor Bal

“Huishoudelijke hulp 
en doelgroepenvervoer
zijn in Velsen ook in 
de toekomst goed gere-
geld.” 
Robert te Beest
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Meedoen door sport & cultuur
Meedoen in de samenleving – dat 
betekent ook kennis kunnen ma-
ken met kunst en cultuur. Velsen 
biedt cultuureducatie en onder-
steunt projecten die cultuur en 
welzijn verbinden. Het sportaan-
bod is breed en de sportaccom-
modaties worden waar nodig ver-
nieuwd.

Cultuurcoaches en 
laaggeletterdheid
In 2017 gaan twee cultuurcoaches 
kinderen kennis laten maken met 
allerlei soorten kunst en cultuur. 
Het Kunstencentrum verzorgt ook 
de cultuureducatie op scholen. Vel-
sen ondersteunt projecten die cul-
tuur en welzijn verbinden, waar-
door cultuur een bijdrage levert aan 
‘meedoen in de samenleving’. Voor-
beeld: in de bibliotheek kunnen bij-
standscliënten die niet goed kun-
nen lezen en/of schrijven daar hulp 
bij krijgen, en een voordelig abonne-
ment afsluiten.

Sportaanbod en -voorzieningen
Sport kan mensen helpen om ac-
tief mee te doen in de samenleving. 

Sporten is goed voor de gezondheid 
en de sociale contacten. Velsen wil 
graag dat zoveel mogelijk Velsena-
ren vitaal in beweging zijn en sti-
muleert dat op allerlei manieren, 
bijvoorbeeld via meer schoolsport-
toernooien in het voortgezet onder-
wijs, de inzet van buurtsportcoa-
ches in de wijken en door goed on-
derhoud van de sportaccommoda-
ties. In 2017 wordt bijvoorbeeld de 
Dolfi jn gymzaal vervangen. 

Duurzame sportaccommodaties
Samen met de Omgevingsdienst 
IJmond spant Velsen zich in om ge-
meentelijke gebouwen duurzamer 
te maken. Voor Sporthal het Pol-
derhuis is een verbeterplan  in de 
maak met duurzame actiepunten. 
Dit wordt in2017 uitgevoerd. De ge-
meente Velsen doet in 2017 mee met 
de landelijke duurzaamheidstour 
‘Energie besparen in de sport’ van 
de Vereniging Sport en Gemeenten 
(VSG). Aan de hand van een ener-
giecheck adviseert de VSG gemeen-
ten over vervolgstappen om sport-
accommodaties te verduurzamen 
en energie te besparen.

Integrale veiligheid
Een fi jne gemeente is ook een 
veilige gemeente. Gemeenten 
krijgen steeds meer taken op 
dat vlak. Samen met inwoners 
en andere partners werkt Velsen 
aan veiligheid. Nederland wordt 
steeds veiliger, maar dat gevoel 
zien we bij onze inwoners niet te-
rug.
 
Wat helpt is als 
inwoners over-
last en criminali-
teit melden door 
mee te doen aan 
het project Horen 
Zien en Melden. 
De WhatsApp-
groepen buurtpre-
ventie, waar Vel-
sen er vele van kent, zijn ook een po-
sitieve ontwikkeling. Buurtgenoten 

houden elkaar op de hoogte van ver-
dachte situaties op straat. Burgernet 
is nog zo’n instrument. Als deze mid-
delen goed werken, wordt een buurt 
veiliger en gaan inwoners zich ook 
veiliger voelen. 

Velsen werkt samen met politie en 
het Openbaar Ministerie om over-

last en crimina-
liteit aan te pak-
ken. Er komt een 
‘integraal haven-
team’ in 2017: een 
structureel ver-
volg op de samen-
werking van al-
lerlei partners 
voor de veiligheid 
in de haven van 

IJmuiden. 

“Veiligheid maken we 
samen: gemeente, poli-
tie, OM en zeker ook de 
burger.” 
Frank Dales

Sterker in MRA en Europa
Velsen werkt al een paar jaar aan de 
versteviging van haar positie in de 
regio. Dat helpt ons vooruit, omdat 
we veel taken beter kunnen doen met 
anderen samen – in de economie, het 
sociaal domein, toerisme, veiligheid 
en het milieu. Dankzij onze inspan-
ningen is Velsen en de IJmond een 

betrouwbare en zel� ewuste part-
ner in de Metropoolregio Amster-
dam (MRA). We komen steeds be-
ter ‘op de kaart te staan’, ook in Eu-
ropa. Dat is niet vrijblijvend; in 2017 
gaat Velsen jaarlijks contributie be-
talen voor de MRA-samenwerking, 
om daar nog beter van te profi teren.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 29 
oktober 2016 tot en met 4 novem-
ber 2016 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Willebrordstraat 13,vervangen car-
port met schutting door houten 

schuur (29/10/2016) 21731-2016;
Linnaeusstraat 20, plaatsen dakop-
bouw (02/11/2016) 22078-2016;
Meeuwenlaan 11, plaatsen  dakop-
bouw (03/11/2016) 22163-2016. 

Santpoort-Noord
Kerkweg 95, plaatsen  dakkapel wo-
ning (31/10/2016) 21854-2016;
Kweekerslaan 21, wijzigen func-
tie  werkplaats naar aula t.b.v. uit-
vaartdiensten (02/11/2016) 22062-
2016.  

Velsen-Noord
Nabij Kitesurfpad, bouwen 
strandpaviljoen en strandhuisjes 
(03/11/2016) 22149-2016. 

Driehuis
Wol�  en Dekenlaan 15,  vergroten 
1ste verdieping plaatsen dakkapel 
(31/10/2016) 21882-2016;  
De Genestetlaan 9, legaliseren toe-
gangshek (4/11/2016) 22342-2016.

Velsen-Zuid
Middendorpstraat 1, isoleren  

(03/11/2016) 22243-2016.   
Oude Pontweg, renovatie Velsertun-
nel (wijziging verleende omgevings-
vergunning)  (31/10/2016) 21789-
2016.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft ge-
nomen (zoals college van Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen of Burgemeester van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 

BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld. Het college 
van Burgemeester en wethouders 
van Velsen heeft omgevingsver-
gunning verleend voor:

IJmuiden
Van Linschotenstraat 15A,plaatsen 
dakkapel zijgevel (1/11/2016)25474-
2016; 
Kromhoutstraat 54 0031,le-
galiseren verdiepingsvloer 
(01/11/2016)19510-2016;
Saturnusstraat 71, plaatsen erfaf-
scheiding (02/11/2016) 15484-2016;
Koningin Emmastraat 7, vergroten 
garage (04/11/2016)14610-2016;
Herculesstraat 59, plaatsen dakka-
pel (voorgevel) (04/11/2016) 20553-
2016; 
Moerbergplantsoen 69,(tijdelijk, 5 

jaar)  kamergewijs verhuren woning 
(4/11/2016) 19473-2016;  
Schiplaan 474, (tijdelijk, 5 jaar) 
kamergewijs verhuren woning 
(7/11/2016)19866-2016.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 29, kappen 
boom (03/11/2016)19475-2016.  

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 44, plaatsen dak-
kapel voorgevel (01/11/2016)21846-
2016;
Irissenstraat 8,constuctieve aanpas-
sing woonhuis (7/11/2016)20150-
2016; 
Santpoortse Dreef 1, realiseren 
brouwerij, proefl okaal en kantoor-
ruimte(31/10/2016) 17757-2016.

Velserbroek
Grote Buitendijk 26, plaatsen dak-
kapel (voorgevel) (1/11/2016)18843-
2016.   

Velsen-Noord
Reyndersweg, tijdelijk plaatsen koel-
cel en keuken (02/11/2016)15295-
2016.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 
voor: 

Santpoort-Noord
Duin en Kruidbergerweg 74, kappen 
boom (02/11/2016)19912-2016.
Burgemeester Enschedélaan 34, 
kappen boom (03/11/2016) 19760-
2016.

Rectifi catie
Verleende omgevingsvergun-
ning- uitgebreide procedure 
Burgemeester en wethouders van 

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl 
is hét startpunt voor al uw 
vragen over de gemeente 
Velsen. Hier vindt u meer 
informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft 
u een vraag? Bel dan 14 0255 of 
kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC 

is geopend op maandag tot en met 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 
tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke 
vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt 
u een afspraak maken met één van 
de vakspecialisten via 14 0255.

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 08.30 tot 17.00 uur bellen met 

het Klant Contact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over 
discriminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis kunt u 
een formulier krijgen waarop u uw 
melding of klacht kunt noteren. Dit 
formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland 
in Haarlem. Meer informatie op 
www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het 
college van Burgemeester en 

Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle 
formele bekendmakingen van 
bijvoorbeeld vergunningen, beleid 
en verordeningen te publiceren in 
het elektronisch gemeenteblad. 
De bekendmakingen worden 
ook gepubliceerd in de huis-aan-
huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Het elektronisch gemeenteblad 
is te vinden op www.velsen.nl. 
Informatie over de gemeenteraad 
van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.
velsen.nl.
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Besluiten (vervolg)
Velsen maken bekend dat zij een 
omgevingsvergunning hebben ver-
leend voor:
Velserbroek
Rijksweg 287, het uitoefenen van 
een dierenartspraktijk in Tuincen-
trum Ranzijn Tuin & Dier. 
De omgevingsvergunning met bij-
horende stukken ligt met ingang van 
21 oktober 2016 gedurende zes we-
ken ter inzage bij de afdeling Pu-
bliekszaken. Tevens is het besluit in 
te zien op www.velsen.nl via het me-
nu Actueel / Inzage (ontwerp)be-
sluiten en via www.ruimtelijkeplan-
nen.nl onder NL.IMRO.0453.OM-
0029RIJKSWEG1-R001.

Belanghebbenden die een zienswij-
ze hebben ingediend tegen de ont-
werp-omgevingsvergunning en be-
langhebbenden die kunnen aanto-
nen dat zij daar redelijkerwijs niet 
toe in staat zijn geweest, kunnen te-
gen dit besluit binnen een termijn 
van zes weken met ingang van de dag 
na die waarop het besluit ter inzage 
is gelegd een gemotiveerd beroep-
schrift indienen bij de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, 
sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Tevens kunnen 
zij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland verzoe-
ken een voorlopige voorziening te 

tre� en indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat 
vereist. Voorwaarde is wel dat ook 
beroep is ingesteld.
U kunt ook digitaal het beroep- en 
verzoekschrift indienen bij genoem-
de rechtbank via http://loket.recht-
spraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (Di-
giD). Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Strandzeilwedstrijden,14 en 28 ja-
nuari, 11 februari 2017 van 09:00 tot 
16:00 uur, 25 februari en 11 maart 
2017 van 08:00 tot 15:00 uur, strand 
IJmuiden zone 2, (01/11/2016) 
19884-2016;
Santa Run,17-12-2016 van 15:00 uur 
t/m 17:30 uur, Lange Nieuwstraat 
Plein 1945, (3/11/2016) 19882-2016; 
Kerstsamenzang, 24 en 25 december 
2016,  Broekbergenplein Santpoort-
Noord op (2/11/2016) 19457-2016; 
Intocht Sinterklaas IJmuiden,12 no-
vember 2016 van 12:00 tot 17:00 uur 
(3/11/2016) 18162-2016.

Sessies gemeenteraad Velsen op 10 november 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Sessie 1a en 1b: Raadszaal
 
19:30 – 23:00 uur:  1a. Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omge-

vingsvergunning project Blekersduin, Bloemendaal-
sestraatweg ongenummerd, Santpoort-Zuid

 1b. Startdocument IJmuiden-Oost

Sessie 2: Schoonenbergzaal
19.30 – 21:00 uur: Revitalisering havengebied IJmuiden: project Fabri-

cius
    
Sessie 3: Rooswijkzaal
19.30 – 21:00 uur Vangnetuitkering 2016

Sessie 4: Schoonenbergzaal 
21.30 – 23:00 uur:  2e Bestuursrapportage 2016

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad, raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijd-
stip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de 
sessies vanuit de overige vergaderzalen.

Inspreken tijdens de Sessie:
Bij de sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot ui-
terlijk donderdag 10 november 2016 tot 16.00 uur aanmelden bij de raads-
gri¢  e, tel. 0255 567502 of via e-mail: gri¢  e@velsen.nl. Over de onderwer-
pen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. 
Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar gri¢  e@velsen.nl, - 
dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

Kapmelding
Eén eik in het Wijkeroogpark  in verband met uitbreiding  fi etscrossbaan  Velsen-noord.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Doorneberglaan 116, IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 

elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het gemeentehuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.
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