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Begroting goedgekeurd
Velsen - De gemeenteraad 
van Velsen heeft donder-
dag 7 november de begro-
ting 2014 besproken en met 
grote meerderheid vastge-
steld. Alleen de SP stemde 
tegen de begroting. De ove-
rige fracties, VVD, PvdA, VL, 
D66V, LGV, CDA, GL, CU en 
Beryl Dreijer, stemden voor. 
Wel maakten VL, LGV, CU en 
Beryl Dreijer een voorbehoud 
op enkele onderdelen in het 
raadsbesluit.

Na een debat tussen de fracties 
over de speerpunten zoals het 

aantal schuldhulpverleningstra-
jecten, tegenprestatie van uit-
keringsgerechtigden, onder-
houd en afsluiting Velsertunnel, 
wel of niet verhogen van de OZB 
en het tarief afvalstoffenheffi ng 
volgde de stemming over de in-
gediende amendementen, het 
raadsvoorstel en de moties. De 
ingediende amendementen, 
over de schuldhulpverlenings-
trajecten, het verlagen van de 
OZB en de tarieven afvalstoffen-
heffi ng werden verworpen.

Er zijn drie moties aangeno-
men. Zo wil de raad dat de in-

woners het afval beter gaan 
scheiden waardoor het tarief 
omlaag zou kunnen en stemden 
alle raadsleden voor de motie 
over het toevoegen van een pa-
ragraaf over informatiemanage-
ment aan de begroting. Ook wil 
de gehele raad dat het college 
aandringt bij Rijkswaterstaat op 
een kortere periode van werk-
zaamheden en compenserende 
maatregelen voor de renovatie 
van de Velsertunnel in 2015 en 
2016. Daarbij vraagt de raad van 
Velsen de andere drie IJmond-
gemeenten om deze motie te 
ondersteunen.

Velserbroek - Heks Noxana heet 
zij in de sprookjesmusical Klaas 
Vaak die tot 9 maart in het Efte-
ling Theater te zien is. Maar de-
ze mooie heks werd geboren in 
Driehuis en woont gewoon in 
Velserbroek onder de naam Eli-
ne Schmidt. 
Als klein opdondertje van 16 
had zij bij De Jonge Stem al een 
hoofdrol in Cinderella. Ook speel-
de zij in De Jonge Stem-produc-
ties Grease, Guys & Dolls, The 
best of en Footloose. Op haar 
19de begon zij met de Muziek-
theateropleiding in Rotterdam, 
waar zij haar talent verder uit-
breidde met acteerlessen, zang-, 
piano- en muziekschriftlessen. En 
op dansgebied leerde zij van al-
les van tapdance tot modern. Met 
haar diploma op zak startte Eli-
ne’s toneelcarrière voorspoedig 
met een rol in Ciske de Rat, een 

productie van Joop van den En-
de. Dertien maanden lang speel-
de zij mee in 350 voorstellingen. 
In 2010 speelde Eline in Kruimel-
tje in het Efteling Theater, een 
productie van de Efteling en Rick 
Engelkes Producties (REP). Krui-
meltje trok in 2011 door het he-
le land met Eline in het ensemble 
en als invalster voor twee vrou-
wenrollen. 2012 was het jaar van 
Dik Trom, waarin ook Vera Mann 
speelde. Deze voorstelling was 
ook in Stadsschouwburg Velsen 
te zien, een thuiswedstrijd dus 
voor Eline.
In het voorjaar van 2013 deed 
Eline auditie voor een rol in de 
sprookjesmusical Klaas Vaak in 
het Efteling Theater. Tot haar gro-
te vreugde kreeg zij een van de 
hoofdrollen, als heks Noxana. In 
het verhaal wil Noxana wraak 
nemen op Klaas Vaak door met 

haar toverzand de kinderen gek-
ke dromen te geven. Dat leidt tot 
sprookjesachtige taferelen en 
mooie ‘special effects’. Eline ver-
telt: ,,De musical is leuk voor jong 
en oud, want er zit veel humor in, 
maar het is ook een beetje span-
nend. We krijgen erg leuke reac-
ties uit het publiek.’’
Leuk om te weten is dat Eli-
ne haar metamorfose tot Noxa-
na voor elke voorstelling zelf vol-
brengt. zij is ruim een uur bezig 
met schmink en aankleding. Een 
heel aparte rol is weggelegd voor 
haar kat Nachtschade, die op 
een vernieuwende manier wordt 
vorm gegeven. Mooie muziek, 
zang en dans maken de musical 
Klaas Vaak bijzonder. Eline speelt 
in het weekeinde twee keer per 
dag haar rol als Noxana en in de 
kerstvakantie dagelijks.
Zie ook www.eftelingtheater.com.

Velsense 
heks in 
de Efteling

Nieuwe directie 

beoogde fusiebank 

Rabobank IJmond

Zie artikel elders in deze uitgave.
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Geels Meubelen opent 
winkel op Breestraat

Regio - Na een afwezigheid 
van bijna veertien jaar is Geels 
Meubelen terug in Beverwijk. 
Sfeervolle eigentijdse meube-
len, bijpassende woonacces-
soires en verlichting zijn van-
af nu te vinden op maar liefst 
1000 vierkante meter winke-
loppervlak in het hart van Be-
verwijk. Vier bestaande win-
kelpanden werden samenge-
voegd tot één groot pand. 

Aanstaande zaterdag om 12.00 
uur is de spectaculaire opening 
met hapjes, drankjes, live mu-
ziek en, zolang de voorraad strekt,  
voor elke bezoeker een leuke at-
tentie.
Van 1990 tot 2000 runde de fami-
lie Geels een goedlopende meu-
belzaak aan de Begijnenstraat. 
Het bedrijf groeide letterlijk uit 
zijn voegen en met pijn in het hart 
werd besloten Beverwijk vaarwel 
te zeggen. Tot op de dag van van-
daag ontvangen Paul Geels en zijn 
medewerkers nog altijd veel Be-
verwijkse klanten in de vestiging 
in IJmuiden, die inmiddels al zo’n 
25 jaar bestaat. ,,We hebben al-
tijd het gevoel gehouden dat we 
terug wilden naar Beverwijk. En-
kele maanden geleden deed zich 
een goede kans voor en die heb-
ben we benut’’, vertelt Geels. Kos-
ten noch moeite werden gespaard 

om de vier panden om te toveren 
tot een schitterende meubelshow-
room waar romantisch lande-
lijk wonen de boventoon voert. Er 
staan meubelen die rechtstreeks 
vanuit Indonesië en Vietnam, maar 
ook vanuit Europese landen, wor-
den geïmporteerd. Geels Meube-
len is bovendien XXL-dealer van 
het gerenommeerde merk Urban 
Sofa, dat wil zeggen dat van elk 
model uit de collectie een exem-
plaar in de winkel beschikbaar is. 
Daarnaast mag Geels Meubelen 
zich ook met trots Riverdale In-
spiration Shop noemen, de fan-
tastische collectie woonaccessoi-
res van dit merk sluiten naadloos 
aan bij de gevoerde meubellijnen. 
Als klap op de vuurpijl presenteert 
Geels Meubelen de gloednieuwe 
lijn designbanken uit de collectie 
van Floris van Gelder. Geels Meu-
belen staat voor mooie producten 
tegen een betaalbare prijs. Het 
openingsmoment zaterdag is om 
12.00 uur, direct daarna zal Tribute 
To The Blue Man Group een  op-
treden verzorgen. Later in de mid-
dag speelt toetsenvirtuoos Ruud 
Jansen. Er zijn mooie openings-
aanbiedingen, zoals de Riverda-
le ‘Monthly Must Have’ van vori-
ge maand (klok + kookwekker in 
één) van 16,95 nu voor 5,00 euro. 
Geels Meubelen is gevestigd aan 
de Breestraat 23 in Beverwijk.

PET IJmond ook voor BK 
Groep daverend succes
IJmuiden - Glunderende gezicht-
jes, maanmannetjes en Darth Va-
der. De medewerkers van BK 
Groep kijken moe, maar voldaan 
terug op het Promotie Evenement 
Techniek (PET) IJmond. BK Groep 
was dit jaar weer als betrokken in-
genieurs- en adviseursbureau in 
de regio van de partij, met de be-
doeling de achtstegroepers te in-
spireren om een opleiding in de 
techniek te gaan volgen. 
De zevende editie van het technie-
kevenement vond plaats in de Fe-
lison Cruiseterminal op 31 oktober 
en 1 november en had tot doel om 
de ruim 1400 basisschoolleerlin-
gen uit de regio op een aantrek-
kelijke en interactieve manier ken-
nis te laten maken met praktische 
toepassingen van wetenschap en 
techniek. Want wat is leuker dan 
zelf timmeren, zonnecellen maken, 
elektra aanleggen, metselen, au-
totechniek en robotica uitprobe-
ren! De kinderen konden zich op 

de BK-stand in een witte overall 
hijsen, wat een hoog maanman-
netjesgehalte opleverde en erva-
ren hoe het is om als Darth Vader 
een volgelaatsmasker met aan-
blaasunit te dragen. Tot slot mocht 
elk kind op de foto met zijn welver-
diende certifi caat.
Het waren twee zeer geslaagde 
en leerzame dagen voor zowel de 
leerlingen als BK. De foto’s van de 
PET IJmond zijn te bekijken en te 
downloaden op www.bkgroep.nl 
onder het kopje ‘nieuws’.

JD Kappers in Velsen-Noord
Nieuwe formule, 

vertrouwde gezichten
Velsen-Noord - Aan Wijker-
straatweg 193 is Fred van Zijl 
met een compagnon gestart 
met een nieuwe formule voor 
zijn kapsalon. De nieuwe naam 
is JD Kappers, wat staat voor 
Just Different. Door gezamen-
lijke inkoop, training, kennis en 
knowhow kan JD Kappers net 
een beetje anders zijn. Laag-
drempelig, een zeer aantrekke-
lijke prijs en een no nonsens uit-
straling geven de nieuwe kap-
salon vorm.
Alles is nieuw, van logo, uiterlijk, 
inrichting en prijslijst tot websi-
te. Vakkundig knippen kan nu al 
vanaf 19,75 euro voor volwasse-
nen. Kinderen tot en met 12 jaar 
kunnen zelfs al voor 13,75 eu-
ro terecht. Voor een semi-kleu-
ring betaalt men 17,50 euro bij 
JD Kappers. 
In de nieuwe kapsalon in Vel-
sen-Noord treft men de beken-

de gezichten, inclusief de be-
faamde Joke, zodat men verze-
kerd is van de vakkundigheid en 
gezelligheid die men hier altijd 
al trof. 
Bij JD Kappers werkt men met 
het professionele merk Keune, 
dat prima past in de formule: 
kwaliteit tegen een eerlijke prijs.
Ook nieuw is dat men tot 12 uur 
‘s middags voor een afspraak 
terecht kan. ‘s Middags kan 
men zo binnenstappen zonder 
afspraak. De openingstijden zijn 
van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur en op za-
terdag van 9.00 tot 14.00 uur. De 
nieuwe formule blijft voorlopig 
beperkt tot de kapsalon in Vel-
sen-Noord.
Nieuwsgierig geworden? Bel 
voor een afspraak 0251-222479, 
of loop op een middag gewoon 
binnen. Zie ook de nieuwe web-
site: www.jdkappers.eu. 

Raad van State doet uitspraak
Akkoord voor plannen 
De Leck en De Bergen
Velsen – De Raad van State heeft 
uitspraak gedaan over het be-
stemmingsplan De Leck en De 
Bergen. De gemeente mag ver-
der gaan met de boerderijver-
plaatsing van Sintenie in Sant-
poort-Zuid.  Ook blijft de uitsterf-
constructie voor de opslag op het 
noordelijk deel van het perceel 
van Loon- en Hoveniersbedrijf 
Heeremans aan de Hoofdstraat 
in Santpoort-Noord van kracht. 
Daardoor zal in de toekomst het 
vrije doorzicht ter hoogte van het 
bedrijf hersteld worden. Het be-

stemmingsplan De Leck en De 
Bergen werd aanvankelijk op 9 
juli 2012 vastgesteld, maar hier-
op kwamen zes beroepen. In vier 
gevallen werd de gemeente direct 
in het gelijk gesteld. In het geval 
van twee andere beroepen deed 
de Raad van State een tussen-
uitspraak, waarvan de uitkomst 
werd meegenomen in het gecor-
rigeerde bestemmingsplan op 20 
juni 2013. Hierop volgden de twee 
beroepen van Heeremans en de 
bewoners die op de nieuwe boer-
derij van Sintenie gaan uitkijken. 
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Dinsdagmiddag 19 november komt van 13.00 tot 
18.00 uur de dierenfotograaf weer bij Van Roijen 
Dierenspecials. Dit is de ideale gelegenheid om 
een echt mooie foto van uw geliefde huisdier te 
laten maken.
Uw hond of kat kan ook op de foto met uw kind. 
Per klant ontvangt men een gratis zwart-wit foto 
van 10 bij 15 cm. Er zijn foto’s bij te bestellen, maar 
er zijn ook leuke (cadeau)ideeën, zoals sleutelhan-
gers of een bord met Hier waak ik, uiteraard met 
foto van de eigen hond of kat.

Van Roijen Dierenspecials is gevestigd aan Hoofd-
straat 158 in Santpoort-Noord, 023-5390926. Zie 
ook www.vanroijendierenspecials.nl.

Naschoolse opvang ‘t Kwakersnest is gevestigd in OBS 
de Duinroos in Velserbroek. ‘t Kwakersnest is geopend  
van half 8 ‘s ochtends tot half 7 ‘s avonds, desge-
wenst op alle werkdagen. Eigenheid en heel veel per-
soonlijke aandacht voor ouders en kinderen is het cre-
do voor deze succesvolle vestiging. In samenwerking 
met de Duinroos zijn er bredeschool-activiteiten. Van-
af januari is er weer een nieuw programma. Ook wordt 
er op maandag sport geboden. Voor de gastouderop-
vang blijft een strenge selectie van ervaren gastouders 
een pre. De bemiddelingsmedewerker komt regelmatig 
langs, en kent de gastouder en het gezin goed. ‘t Kwa-
kersnest zoekt nog naar gastouders die fl exibel en op 
maandag, dinsdag en vrijdag beschikbaar zijn. Ook zijn 
er plekken beschikbaar bij gastouders.

Voor contact: ‘t Kwakersnest, Aurorabastion 1, Velser-
broek, 023-5387627 of www.kwakersnest.nl.

Inbraakbeveiliging is een specialiteit van Swier IJmui-
den. Steeds vaker wordt men geconfronteerd met wo-
ning- en bedrijfsinbraken. Speciaal daarom is een twee-
de auto aangeschaft om zo nodig ondersteuning te kun-
nen bieden. 
Swier IJmuiden is gecertifi ceerd voor het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen PKV en kan beoordelen of een woning of 
bedrijf voldoet aan de hiervoor geldende voorschriften. 
Swier is bovendien lid van het landelijke sleutel en slo-
tengilde NSSG. 
Een uitgebreid assortiment meerpuntsluitingen hangt in 
de winkel. Swier is dealer van Pfaffenhain en Mul-T-Lock, 
heeft alle maten cilinders en al dan niet beschermd in 
voorraad. Alle cilinders kunnen snel pas gemaakt wor-
den op een sleutel. En ook voor complete sluitsystemen 
bent u hier aan het juiste adres.
Bij sleutelverlies kan Swier in de meeste gevallen zonder 
schade de deur snel weer open maken. En ook zoekge-
raakte autosleutels, zelfs met startonderbreker, kunnen 
worden vervangen. Bij Swier kan men al vele jaren te-
recht voor alle sleutels, sloten, (luxe) deurbeslag, kluizen, 
naamborden en sportprijzen. 

Swier IJmuiden, Plein 1945 nummer 51, 0255-513651, 
www.swier.nl.

Swier breidt uit met 
servicewagen

Nu Bartje Bloemendaal z’n tweede winter ingaat we-
ten ze nog beter hoe zij de gasten in de watten moe-
ten leggen. 
Met de wisselende maandmenu’s en de daghap-
pen op maandag en dinsdag voor maar €9,50 zien ze 
hun klantenkring gestaag groeien. De diverse vis-en 
vleesspecialiteiten maken een menukaart haast over-
bodig. Ook hebben zij een aparte zaal voor private di-
ning of een feestje. 
Op 27 november is er een kaasfondue-avond.

Bartje Bloemendaal, Brederodelaan 80 in Bloemen-
daal, 023-5261505. Zie ook www.bartjebloemendaal.nl.

Kaasfondue bij 
Bartje Bloemendaal

‘t Kwakersnest volop in bedrijf

Bij Bobs Party & Events in Uitgeest vindt 
op zondag 24 november een gezellige en 
gemoedelijke trouwbeurs plaats voor wie 
gaat trouwen of een jubileum heeft te vie-
ren. Voor de ouders en schoonouders is 
de beurs een leuke kijk op wat er allemaal 
mogelijk is om de trouwdag van zoon of 
dochter tot een onvergetelijke te maken. 
Alles wat de huwelijksdag tot een topper 
kan maken vindt men op deze beurs; van 
ringen tot aan de limousine. 
Bovendien vindt er een spectaculaire 
bruidsshow plaats van Thandora bruids-
mode uit Alkmaar om 12.00 en om 14.00 
uur. Gratis entree, openingstijden van 

Spectaculaire bruidsshow
Trouwbeurs Bobs Party & Events 

zondag 24 november

Kringloopwarenhuis 
De Tijdgeest in warme sferen

Het nostalgische kringloopwarenhuis De Tijdgeest in IJmuiden is al in gezellige 
kerstsfeer ingericht. Veel kandelaars, waxinelichthouders, wame plaids en nog 
veel meer woonaccessoires om ieder huis knus in te richten. De Sint wordt ze-
ker niet vergeten; hij kan hier leuk slagen voor de kinderen. Lieve boekjes en 
speelgoed zijn hier volop te vinden.
Trots zijn Sindie en Ted Breuring op de unit van het Leger des Heils. ,,Wij zijn 
enorm blij dat we regelmatig een volle bus naar het Leger des Heils kunnen rij-
den. We willen een sociaal en betrokken bedrijf zijn. Sinds kort werken we sa-
men met IJmond Werkt. Zij plaatsen bij ons mensen met een uitkering die, tot-
dat ze een betrekking vinden, bij ons in het werkproces blijven. We hopen een 
gezellige winkel te zijn voor onze medewerkers en klanten!’’

Kringloopwinkel De Tijdgeest, Tussenbeeksweg 7-9, IJmuiden, 06-16983070.

Gratis foto van uw hond 
of kat bij Van Roijen

11.00 tot 16.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.saskia-
haarstyling.nl of via 06-51064996.
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Vrijdag 
15 november

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de tentoonstelling ‘Van 
Bouwval tot Museum’ en ‘Een 
Kabinet van Kunst, Kitsch en 
Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leu-
ke voorstelling voor kinderen en 
vaste tentoonstelling voor alle 
leeftijden.
Jubileumconcert Christelijk 
Mannenkoor IJmuiden in de Pe-
trakerk, Merwedestraat 6 IJmui-
den. Aanvang 20.00 uur.
Liederen en Aria’s in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.

Zaterdag 
16 november

Sinterklaasintocht IJmuiden. 
Zie ook www.intochtsinterklaas.
nl.
Spirituele beurs met gratis le-
zing bij Nicky’s Place, Van Oos-
ten de Bruynstraat 60 in Haarlem. 
Van 12.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de tentoonstelling ‘Van 
Bouwval tot Museum’ en ‘Een 
Kabinet van Kunst, Kitsch en 
Kuriosa’ zien.
Kienavond bij Jeu de boule ver-
eniging PUIJ in het clubhuis aan 
de Heerenduinweg in IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.

Zondag
17 november

DEM-duurloop start om 09.30 
vanaf parkeerplaats tegenover 
cafetaria Visser bij pont Bui-
tenhuis in Velsen-Zuid. Zie ook 
www.avdem.nl.
Rommelmarkt in De Brulboei, 
Kanaalstraat 166 IJmuiden. Van 
10.00 tot 14.00 uur.
Spirituele beurs met gratis le-
zing bij Nicky’s Place, Van Oos-
ten de Bruynstraat 60 in Haarlem. 
Van 12.00 tot 17.00 uur.
Najaarswijnproeverij van Slijte-
rij & Wijnhuis Zeewijck in restau-
rant Beaufort, Kennemerboule-
vard 250 IJmuiden aan Zee. Van 
13.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de tentoonstelling ‘Van 
Bouwval tot Museum’ en ‘Een 
Kabinet van Kunst, Kitsch en 
Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leu-
ke voorstelling voor kinderen en 
vaste tentoonstelling voor alle 
leeftijden.
ZoMiPo in dorpshuis De Drie-
hoek, Driehuizerkerkweg 34a. 
Aanvang 14.00 uur. Optreden pe-
ter van Bugnum.
Optreden het Capri Trio in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.

Maandag
18 november

Collecte Nationaal MS Fonds 

tot en met zaterdag 23 november.
Muntenveiling in Het Terras, 
Stationsgebouw aan de Sant-
poortse Dreef in Santpoort-
Noord. Aanvang 19.00 uur.
Postzegelavond in één van de 
zalen van de Adelbertuskerk, 
Sparrenstraat IJmuiden. Aanvang 
19.45 uur.

Dinsdag
19 november

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Creamarkt in De Boshoek, Zon 
Bastion 5 Velserbroek. Van 13.30 
tot 15.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Dansshow Pilobolus. Aanvang 
20.15 uur.

Woensdag
20 november

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de tentoonstelling ‘Van 
Bouwval tot Museum’ en ‘Een 
Kabinet van Kunst, Kitsch en 
Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leu-
ke voorstelling voor kinderen en 
vaste tentoonstelling voor alle 
leeftijden.
High Tea in buurthuis De Brul-
boei, Kanaalstraat 166 IJmuiden. 
Vanaf 14.30 uur. Van 19.00 tot 
21.30 uur een kinderkleding- en 
speelgoedbeurs.
Schoenpakketje maken voor 
het paard van Sinterklaas bij In-
formatieboerderij Zorgvrij, Ge-
nieweg. Van 13.30 tot 15.30 uur. 
Stadsschouwburg Velsen: 
Buurman & Buurman. Aanvang 
14.00 uur en een extra voorstel-
ling om 16.15 uur.

Donderdag 
21 november

Verkoopdag Rode Kruis in 
Beezicht, Keizer Willemstraat 1 
IJmuiden. Van 09.30 tot 13.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Op-
treden Internationaal Dansthea-
ter. Aanvang 20.15 uur.

Sint Maarten bezoekt 
bewoners Moerberg 
IJmuiden - De kinderen van ba-
sisschool De Zandloper hebben 
op 11 november weer een be-
zoek aan de bewoners van de 
Moerberg gebracht.
Met hun zelfgemaakte lampion 
in hun hand hebben de kinderen 
verschillende liedjes gezongen.

De bewoners van de Moerberg 
genoten zichtbaar en zongen 
zelfs wat liedjes mee! Na een 
aantal rondjes gelopen te heb-
ben door de koffieruimte, kre-
gen alle kinderen iets te snoe-
pen. Het was voor zowel jong als 
oud een geslaagde ochtend!

Springcompetitie HCV
Velsen-Zuid - Afgelopen zondag 
organiseerde manege Hippisch 
Centrum Velsen, gelegen aan de 
Driehuizerkerkweg 13, de spring-
competitie. 
Een vijfenveertigtal ruiters had 
zich voor deze gezellige spring-
wedstrijd ingeschreven. In de 
eerste rubriek met een hoogte 
van 20-40 cm klassiek met bar-
rage werd fraai eerste Maaike 
den Dekker met de pony UK. Een 
knappe tweede prijs ging naar Yu-
ki Schiltmeijer met Anky en Fleur 
de Groot met UK mocht de der-
de prijs mee naar huis nemen. De 
vierde prijs ging naar Sienna Klep-
per met eveneens de pony Anky 
en Isa Smit met Brandy werd vijf-
de, gevolgd door Elle Bes met Pe-
notti. Daarna volgde rubriek 2 met 
een hoogte van 20-40 cm op stijl. 
Kelly Kuperus met UK behaal-
de het oranje rozet voor de eer-
ste prijs, Isa Smit met Brandy XIII 
werd fraai tweede. Fleur de Groot 
en Maaike den Dekker behaalde 
de derde en vierde plaats.
Het parcours werd verhoogd naar 
40-60 cm en in de barrage werd 

eerste Lotje Mes met Allure, ge-
volgd door Melissa Mettes met 
Mistral. Isabelle Wakkers met Pe-
notti mocht het witte rozet voor de 
derde plaats in ontvangst nemen.
Lotje Mes werd eveneens eer-
ste op stijl met Allure en Isabelle 
Wakkers met Penotti werd twee-
de. De derde prijs ging naar Shari-
ta Lowies met La Paz. In de ru-
briek 60-80 cm werd eerste in de 
rubrieken klassiek met barrage en 
later ook in het B parcours Kirsten 
Broek met Dja-Dja. Tot slot de 
60-80 cm rubriek op stijl. Sidney 
Kruup met Allure behaalde een 
fraaie eerste prijs en Maartje Ha-
nenburg met UK mocht de tweede 
prijs mee naar huis nemen.
Na afloop van de wedstrijd bleven 
de klanten nog gezellig napraten 
onder het genot van een drank-
je in de gezellige foyer. Zaterdag-
avond 16 november is er een uit-
wisselingswedstrijd voor pension-
klanten en zondag 17 november 
worden er voor de jongste ruiters 
A(angepaste) dressuurproeven 
georganiseerd. Zie ook www.hip-
pischcentrumvelsen.nl.

Geslaagde 
middag voor 
mantelzorgers
IJmuiden - De zaal in Perron 
Zee was afgelopen zaterdag-
middag gevuld met nieuwsgie-
rige mantelzorgers. Zij waren in 
gegaan op een uitnodiging van 
Socius Centrum Mantelzorg. De 
waardering voor ieders inzet 
bleek al bij aankomst met de lu-
dieke aandacht voor ieders man-
tel. Wethouder Westerman sprak 
de mantelzorgers op een betrok-
ken wijze toe. 
Muziek, koffie, taart en een pre-
sentje waren de overige ingredi-
enten voor een middag die uiter-
mate succesvol is verlopen, al-
dus de reactie van de mantelzor-
gers zelf.
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Droog weekeinde
Voorlopig houdt de lichte wis-
selvalligheid aan, maar la-
ter deze week krijgt een ho-
gedrukgebied de overhand en 
overheersen droge(re) peri-
oden. 

Zoals zo vaak in dit land ver-
blijven we de komende pak-
weg tien dagen telkens in het 
delicate gebied van opkomen-
de hogedrukgebieden van-
uit het zuidwesten en de flink 
noordelijker gelegen depres-
sies in het zeegebied rond IJs-
land. Door deze typisch Hol-
landse positie blijven wij 
steeds die afwisseling houden 
tussen deels regenachtig weer 
en beduidend betere momen-
ten. En dat heet nu wisselval-
lig. Toenemende invloed dus 
van een opkomend hogedruk-
gebied vooral na donderdag, 
na overigens eerst nog weer 
een regenfase.

In het weekend zal het zo goed 
als zeker droog zijn met di-
verse opklaringen. Geduren-
de de heldere momenten in de 
(na)nacht kan het flink afkoe-
len en mogelijk komt het kwik 

dan toch dichtbij het vries-
punt. Diegenen die hun auto 
met name in de buitengebie-
den van de bebouwde gebie-
den geparkeerd hebben staan 
zouden wel weer eens moeten 
krabben op de voor- en ach-
terruiten. Boven de duinen en 
weilanden kan dan ook lokaal 
(dichte) mist ontstaan.

Conform de klimatologie is de 
temperatuur op de langere ter-
mijn dalend, zonder dat het 
echt winters wordt in de der-
de week van november. Twin-
tig jaar geleden maakten we 
ons nu zo’n beetje op voor een 
ongekend koude slotfase van 
de maand. Zelfs de schaatsen 
konden al uit het vet destijds 
waarna op 22 november 1993 
al volop kon worden gereden.
Het was soms ontzettend koud 
in de IJmond met in de mid-
dagperiode zelfs nog dik -4 
graden bij een snerpende oos-
tenwind.

Meer via de weerprimeurlijn 
0900-1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Rabobank Velsen en Omstreken
Spaarndammers 
beleven gezellige avond
Velserbroek - Woensdagavond 
6 november kwamen ruim 80 in-
woners van Spaarndam bij el-
kaar op het Adviescentrum van 
Rabobank Velsen en Omstreken 
op de Zadelmakerstraat in Vel-
serbroek. De bank organiseerde 
een ouderwets gezellige avond 
waarbij de Spaarndammers met-
een kennis konden maken met 
het Adviescentrum dat de bank 
in maart 2013 heeft geopend. 
Op deze manier benadrukte de 
bank dat zij niet uit Spaarndam 
verdwenen is, ook al zijn de deu-
ren van de Rabobankvestiging in 
Spaarndam sinds 1 mei 2013 ge-
sloten. 
Half oktober werden inwoners 
van Spaarndam verrast met een 
uitnodiging voor de bijeenkomst. 
Medewerkers van de bank 
brachten hen een uitnodiging 
in een ouderwets jasje, namelijk 
een ansichtkaart met een oude 
foto van Spaarndam met daarbij 
een ouderwetse lekkernij. Ruim 
80 Spaarndammers zijn woens-
dagavond naar het Adviescen-
trum gekomen. Onder het genot 
van een hapje en drankje wer-
den beelden van de Historische 
Werkgroep Spaarndam getoond 
en herinneringen over vroeger 
opgehaald. Tijdens de avond 
werden uitgebreid herinnerin-

gen opgehaald over de historie 
van de Rabobank in Spaarndam. 
Maar er werd ook besproken op 
welke manieren de Spaarndam-
mers nu hun bankzaken kun-
nen regelen. Mobiele adviseurs 
André Castricum en Albert Mol 
benadrukten dat zij klaar staan 
voor klanten in Spaarndam. Ze 
helpen de klant indien gewenst 
op locatie, thuis of op één van 
de andere Rabobankvestigin-
gen. Speciaal voor de klanten in 
Spaarndam houden zij elke vrij-
dagochtend van 10.00 uur tot 
11.00 uur inloopspreekuur in het 
Dorpscentrum Spaarndam.
Daarnaast kunnen klanten via 
internet, e-mail en telefoon veel 
dagelijkse bankzaken regelen. 
De adviseurs van de Rabobank 
zijn telefonisch  op (023)513 35 
00 en online via www.rabobank.
nl/velsen bereikbaar. Natuurlijk 
zijn de klanten van Rabobank 
Velsen en Omstreken ook wel-
kom bij de kantoren in de om-
geving, zoals Velserbroek, Sant-
poort-Noord of IJmuiden. 
Het Rabobankkantoor in Spaarn-
dam is inmiddels verkocht aan 
huisarts mevrouw P. Hendriks. 
Zij zal een medisch centrum in 
het voormalige Rabobank ge-
bouw realiseren. De verbouwing 
van het pand is in volle gang.

Onderwijsmarkt 
voor leerlingen 

groep 8
Velserbroek - Vrijdag 22 novem-
ber is in het Polderhuis in Velser-
broek van 19.00 tot 21.00 uur 
een scholenmarkt voor leerlin-
gen van groep 8 en hun ouders. 
Leerlingen uit groep 8 moeten dit 
schooljaar beslissen naar welke 
school voor voortgezet onderwijs 
ze volgend jaar gaan. Dat wordt 
dus folders en websites bekij-
ken, meedoen aan kennisma-
kingslessen, of open dagen be-
zoeken. Maar ook de Onderwijs-
markt die de scholen uit Haar-
lem-Noord en Velsen met elkaar 
organiseren is voor de aanstaan-
de brugklassers een prima gele-
genheid om aan informatie te ko-
men. Of het nu gaat om speciaal 
onderwijs, beroepsonderwijs of 
gymnasium, alle opleidingen zijn 
vertegenwoordigd. Alle middel-
bare scholen uit Haarlem-Noord 
en Velsen zijn op deze avond met 
een kraam of stand aanwezig om 
informatie te geven en vragen te 
beantwoorden.  De school waar 
brugklassers zich straks zullen 
aanmelden hangt voor een be-
langrijk deel af van de testuitslag 
en het basisschooladvies. Maar 
zelfs dan is er nog steeds heel 
veel keuze en heeft iedere school 
zijn eigen specialiteiten en zijn 
eigen sfeer. Een goede gele-
genheid dus om kennis te ma-
ken met alle scholen in de buurt, 
ideeën op te doen en informatie 
te verzamelen. Het Polderhuis is 
te vinden aan het Vestingplein in 
Velserbroek. Er is voldoende gra-
tis parkeergelegenheid.

Regio - Ineke Smit Uitvaart-
verzorging verzorgt samen met 
Ds. Egbert de Lint een lezin-
gencyclus met het thema ‘Le-
venskunstbij verlies’. Mirjam Ro-
tenstreich is moeder van To-
nio en de vrouw van A.F.Th. van 
der Heijden. Zij schreef het boek 
‘Verloren mensen’ tijdens haar 
rouwperiode om de dood van 
haar zoon. Het schrijven vorm-
de een baken in de donkere tijd.  
Egbert de Lint zal Mirjam inter-
viewen over haar leven na het 
grote verlies. Na de pauze is er 
ruimte voor vragen. De datum 
van deze lezing is dinsdag 10 
december om 20.00 uur. Loca-
tie: Oosterkerk, Zomerkade 165,  
Haarlem. De entree is gratis. 

Levenskunst 
bij verlies

Filmdiner in Thalia
IJmuiden - Op zaterdag 30 no-
vember, aanvang 19.00 uur, draait 
het Thalia Theater aan de Brees-
aapstraat 52 de succesvolle Au-
stralische roadmovie ‘The adven-
tures of Priscilla, Queen of the de-
sert’ (1994). Een komisch drama 
waarin twee travestieten en een 
transseksueel in hun bus Priscil-
la door de woestijn van Australië 
reizen, op weg naar een optreden.
De twee travestieten Anthony/Mit-
zi (Hugo Weaving) en Adam/Feli-
cia (Guy Pearce) en de transsek-
sueel Bernadette (Terence Stamp) 
zijn het leven in de grote stad Syd-
ney beu. Het drietal besluit een 
uitnodiging aan te nemen voor een 

optreden in Alice Springs, een af-
gelegen stadje in de Australische 
outback. Ze vertrekken in hun la-
vendelkleurige bus, Priscilla. De 
bus krijgt pech en wordt gerepa-
reerd door Bob, die met hen mee-
reist. Onderweg blijkt dat de vrouw 
die hun gecontracteerd heeft de 
vrouw van Anthony is...
Het feestelijke 3-gangenfilmdi-
ner, de heerlijke muziekhits en op-
vallende glitterkostuums zorgen 
voor een extra dimensie aan de-
ze bijzondere film die je echt ge-
zien moet hebben. De toegang be-
draagt 39,50. Voor meer informa-
tie en reserveren: telefoon 0255-
514217.

‘Sinte Maarten mikmak’ 
IJmuiden - Opvallend veel kin-
deren kwamen dit jaar aan de 
deur met oude liedjes. ‘Sinte 
Maarten mikmak, mijn moe-
der is een dikzak, mijn vader 
kijkt naar tictac’ was een veel 
gehoorde tekst. Daarbij wordt 
dan altijd een beetje geniepig 
gelachen en naar achteren ge-
keken, waar een van de twee 
ouders wat opgelaten terug-
lacht. 
Maar pas op, de wraak van 
Sint Maarten slaat pas later 
toe. Als de kindertjes moe en 
voldaan op bed liggen, grijpen 
grote mensenhanden regel-
matig naar het lekkere snoep. 
Zo krijg je natuurlijk nooit een 
dunne moeder. (foto: Chanice 
Mossinkoff)
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Sinterklaas onderweg 
naar IJmuiden 
IJmuiden - Vanuit Spanje is het 
bericht binnengekomen dat Sin-
terklaas en zijn 170 zwarte pieten 
met de stoomboot onderweg zijn 
naar IJmuiden, om daar op zater-
dag 16 november weer voet aan 
wal te zetten.
Iedereen is van harte welkom aan 
de Loswalkade bij de kleine sluis 
in IJmuiden. Net als voorgaande 
jaren zal Sint via het Noordzeeka-
naal IJmuiden binnenvaren. 
Het voorprogramma met de al-
vast vooruitgekomen muziekpie-
ten start dit jaar om 12.00 uur.
Gezamenlijk met het publiek zal 
presentator Mark Moreels op de 
komst van de Sint gaan wachten. 
Als de stoomboot vanuit Span-
je is gearriveerd, zal de Sint offi-
cieel worden ontvangen door de 
burgemeester de heer Weerwind. 
Om 13.00 uur zal de stoet vanaf de 
Loswal vertrekken en start de in-
tocht door IJmuiden.
De route zal zich voltrekken via 

de Steigerweg, Kanaaldijk, Kerk-
straat, Julianabrug, Kennemerlaan 
met korte stop op Kennemerplein, 
Velserhof met korte stop, Lan-
ge Nieuwstraat en eindigen rond 
15.15 uur op Plein 1945. 
De traditionele balkonscene komt 
dit jaar, wegens de verbouwing 
van het stadhuis, te vervallen. Sin-
terklaas zal worden ontvangen op 
een prachtig podium dat voor het 
stadhuis op Plein 1945 zal worden 
geplaatst. Nadat de burgemees-
ter Sint en zijn pieten heeft ver-
welkomd, en Sinterklaas alle kin-
dertjes van Velsen en omstreken 
heeft toegesproken. Zal het pro-
gramma om 15.45 worden beëin-
digd.
Deze en andere informatie over de 
intocht van Sinterklaas in IJmui-
den is ook terug te vinden op de 
website van de Stichting, www.in-
tochtsinterklaas.nl op facebook.
com en via Twitter #Sintijmuiden 
(foto: Reinder Weidijk)

IJmuiden - De snuffelwinkel De 
Zonnebloem is nu gevestigd aan 
de Kennemerlaan 95. Dit mooie 
pand is beschikbaar gesteld 
door Janus Makelaardij. U kunt 
terecht bij snuffelwinkel De Zon-
nebloem voor allerhande spul-
len zoals speelgoed, kinderboe-
ken enzovoort. De opbrengst is 
bestemd om uitstapjes te maken 
met de mindervalide mensen in 
Velsen. Voor meer informatie: 
Joop Jongeling, 06-51511170.

Snuffelwinkel
De Zonnebloem

Velsen-Zuid - Zondag 17 no-
vember gaat de DEM-duurloop 
door de Houtrakpolder tussen 
zijkanaal C en de Afrikahaven. 
Droge voeten niet gegaran-
deerd, deels door open gebied, 
dus windbestendige kleding 
geadviseerd. Start is weer om 
09.30 uur, vanaf de parkeer-
plaats tegenover cafetaria Vis-
ser (niet ernaast) bij pont Bui-
tenhuis aan de zuidzijde van 
het Noordzeekanaal, waar de 
weg naar Spaarndam begint. 
Duur: kortere versie, dus rich-
ting 75, maximaal 90 minuten. 
Deelname is kosteloos, ieder-
een mag mee, DEM-lid of niet. 
Deelname is wel op eigen ver-
antwoording/risico. Eventue-
le consumpties achteraf (bij-
voorbeeld bij cafetaria Visser, 
waar de houtkachel aanstaat) 
weer voor eigen rekening, dus 
neem zo nodig geld mee. Pin-
nen kan er ook. Plan-datum 
1ste duurloop na 17 november: 
op zondag 1 december, start-
plaats idem 17 november. Zie 
ook www.avdem.nl.

DEM-duurloop

Historische Kring Velsen
Velisena, Velsen in 

historisch perspectief
Velsen - Het jaarboek Velise-
na; Velsen in historisch perspec-
tief van de Historische Kring Vel-
sen (HKV) is verschenen. De 22ste 
jaargang biedt de lezer zeven ge-
illustreerde artikelen over uiteen-
lopende onderwerpen uit de ge-
schiedenis van Velsen en haar in-
woners. 
Een uitzonderlijk ooggetuigenver-
slag van een 17-jarig meisje. Zij 
was in de meidagen van 1940 in 
Velsen-Zuid en IJmuiden getui-
ge van de vlucht van voornamelijk 
joodse landgenoten vanuit de ha-
ven van IJmuiden.
Het jaarboek opent met twee in-
terviews met Wim Bosman, de 
oud-gemeentearcheoloog van 
Velsen, die vorig jaar met pensi-
oen ging. Hij blikt terug op spec-
taculaire vondsten. Twee artikelen 
vertellen de lezer hoe Driehuis een 
katholiek centrum in Velsen werd.  
In het artikel (Eer)herstel voor de 
aloude duinrel zijn de beken die 
vanuit het duinmassief naar lager 

gelegen delen van Velsen stromen, 
in kaart gebracht.
In 2013, opnieuw een Jaar van de 
Boerderij, beschrijft een ander lid 
van de Historische Kring Velsen, 
lief en leed van de bewoners van 
Een boerderij aan de Boterdijk in 
De Hofgeest.
Ook in het nieuwe jaarboek een 
toegift in beeld: oude zwart-wit 
foto´s van de ruïne van Brederode 
uit het eerste kwart van de 20ste 
eeuw met kleurenfoto´s, gemaakt 
in april 2013 vanuit dezelfde po-
sitie.  
Het nieuwe jaarboek Velisena 
wordt maandagavond 11 novem-
ber gepresenteerd tijdens de le-
denvergadering van de HKV in 
De Hofstede, Velserbroek. Het met 
vele kleurenfoto´s geïllustreer-
de jaarboek is spoedig daarna te 
koop voor 9,95 euro bij de boek-
handels Erasmus in IJmuiden, Bre-
dero in Santpoort, Bruna in Velser-
broek, Rozing in Velsen-Noord en 
The Read Shop in Beverwijk.

Velsen-Zuid – Zaterdag 9 no-
vember zijn de klootschieters 
van Full Speed de koeienrou-
te op gegaan. Negentien spe-
lers hadden een mooie dag, 
eerst hagel, en later kwam ook 
de zon. Onder de negentig scho-
ten was een heel goede presta-
tie van alle spelers. Team 3 met 
Dries, Bertus en Nico werd eer-
ste met 72 schoten en 9 me-
ter. Team 2 met Willem K. Joke 
en Jan St. werd tweede met 76–
19. Team 4 met Elly, Linda en Ina 
werd derde met 79–22. Team 1 
met Lia, Albert, Bertie en Ton 
werd vierde met 79–16. Team 6 
met Sonja, Harm en Jannie werd 
vijfde met 87–32. Team 5 met In-
eke, Jan Sch. en Lina werd zes-
de met 89 –13. s’Middags was er 
begeleiding van 33 personen, en 
die hadden het goed naar hun 
zin. De begeleiders worden har-
telijk bedankt voor hun inspan-
ning, het is allemaal goed ver-
lopen. Op de agenda staat kie-
nen op zaterdag 30 november 
om 20.00 uur. Voor info bel Harm 
Jongman  0255-514780,  of Ton 
Boot 0255-510085. Of kijk op de 
website  www.svfullspeed.nl.

Klootschieten

125 Deelnemers aan 
tweede HappyRunning 
IJmuiden aan Zee - Afgelopen 
zondag werd de tweede Hap-
pyRunning strandloop gehou-
den. Het startschot werd door 
wethouder Annette Baerveldt 
om 11.00 uur gelost bij Pavil-
joen Zuidpier waarna een 125-
tal deelnemers het strand opgin-
gen voor hun telopen afstanden 
5 of een 10 kilometer.
Dit jaar werd de 10 kilometer 
door Mark Breed gewonnen in 
een tijd van 44:49 en bij de vrou-
wen door Sigrid Diemier in 49:27 
op de 10 kilometer.
Op de 5 kilometer kwam Felicia 

Los binnen in een prachtige tijd 
van 22:59 bij de vrouwen en Bob 
Keuzekamp in een tijd van 20:26.
De strandloop werd georgani-
seerd door Noëlla Kieftenbeld 
van HappyRunning en geeft aan 
zeker door te gaan met het orga-
niseren van de strandloop in no-
vember.
Het weer was tijdens de loop 
wisselvallig maar het bleef droog.  
,,Elke deelnemer heeft het uitge-
lopen en we hopen uiteraard al-
len weer te zien op 9 november 
2014 op de derde HappyRun-
ningStrandloop”, aldus Noella.

Volop leuke activiteiten 
bij restaurant Bos Kookt
IJmuiden - Bos Kookt timmert 
aan de weg als restaurant maar 
ook met andere activiteiten. Op 
dit moment staan er een paar 
thema-avonden op de agenda. 
Zo kun je op zondag 17 novem-
ber genieten van een 5-gangen 
wildmenu. Houd je niet van 
wild zoals hertenbiefstuk? Geef 
dat dan aan bij je reservering 
en Bos zorgt voor een alterna-
tief. Kijk voor het menu op de 
website www.boskookt.nl of via 
facebook.
Bos is op Eerste en Twee-
de Kerstdag Bos geopend. Hij 
kookt dan een speciaal kerst-

menu. Op dit moment is hij nog 
aan het broeden op een fees-
telijk menu. Houd daarom de 
website in de gaten of abon-
neer je op de nieuwsbrief. Ver-
geet niet op tijd te reserveren! 
Vorig jaar waren beide avon-
den snel vol.
Ben je overigens nog op zoek 
naar een Sinterklaas- of Kerst-
cadeautje? Denk dan eens aan 
de Bos cadeaubon. In elk ge-
wenst bedrag te verkrijgen en 
leuk om te geven. 
Vanaf januari start Bos weer 
met muzikale zondagmidda-
gen.





’t Tolletje - In de week van 7 
tot 11 oktober werd in het ka-
der van de week van de opvoe-
ding een speciale activiteit on-
dernomen bij Peuterspeelzaal 
‘t Tolletje. We hebben het in de 
eerst 2 weken gehad over licht/
dag/zon, en donker/nacht/
maan en sterren. 
In de derde week werd er ge-
speeld in de themahoek met 
een bed, pyjama en knuffeltjes. 
In de vierde en vijfde week ging 
het vooral over wassen en tan-
den poetsen. Daarna lag het 
accent op gezond eten en wat 
wel en niet zo goed is voor je 
tanden en kiezen. En we sloten 
het project af met een middag 
voor alle ouders en kinderen. 
Er kwam een tandarts (me-
vrouw Morup) en een mondhy-
giënist (mevrouw Boot) op be-
zoek in de speelzaal, gespecia-
liseerd in behandeling van kin-
dergebitjes. De ouders vonden 

het erg interessant en waren 
blij met de handige tips die ze 
kregen. De kinderen speelden 
daarna nog weken tandarts! 

Via het Ivoren Kruis kregen al-
le peuters tandenborstels en 
tandpasta. Op de foto zie je de 
tandarts met peuter Stan.
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Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

Colofon

Workshop kleding- en stijladvies
Mireille Alberda: ,,Waarom staat 
sommige kleding je beter dan het 
andere? Welke kleding past het 
beste bij je, en hoe kun je stra-
len door middel van de juiste out-
fit? Als officieel gecertificeerd 
kleding- en stijladviseur kan ik 
je daar bij helpen!” Mireille: ,,Heb 
je dat ook, dat als je je mooie of 
favoriete kleren aantrekt, je haar 
gedaan hebt, en je er verzorgd 
uitziet, je je een stuk prettiger 
voelt dan wanneer je rondloopt 
met je haren waar je weinig zorg 
aan besteed hebt, of in je oude 
kloffie? Als je je lekkerder voelt 
straal je dit ook uit naar de wereld 
om je heen! En daardoor ga je je 
nog beter voelen. Mijn doel is dan 
ook om je meer te laten stralen. 
En wel op jouw manier, met jouw 
kleding, in jouw stijl, met jouw 
smaak. Ik ga je daarbij op weg 
helpen!” Mireille Alberda van 
Voeldefonkeling zal je het een 
en ander bijbrengen over waar je 

op kan letten met het aanschaf-
fen en dragen van kleding. Dit 
bestaat uit een uitleg, hoe je het 
beste je pluspunten kunt bena-
drukken. Zij laat dit zien aan de 
hand van de praktijk bij de da-
mes uit de groep. Daarbij wor-
den tips gegeven over de ‘do’s’ 
en ‘don’ts’. Een ieder mag één of 
twee kledingstukken meenemen, 
je top en/of je flop. Zo kunnen ze 
met de groep kijken waarom deze 
kledingstukken je topper zijn, of 
juist die miskoop. En wellicht kan 
Mireille met wat tips van de mis-
koop alsnog een topper maken. 
Je kan leren van elkaars tops en 
flops en de tips en trics die daar-
voor gegeven worden. 
De workshop kleding- en stijlad-
vies is onder andere leuk voor de 
feestdagen, voor een Sinterklaas-
cadeau of een ladiesnight/vrien-
dinnenavond (met een hapje en 
een drankje). De workshop is op 
12 december van 19.30 tot 22.30 

uur. De kosten zijn 17,50 eu-
ro. De workshop is in Dorpshuis 
Het Terras, Santpoortse Dreef in 
Santport-Noord. Aanmelden kan 
via het cursusbureau van SWV, 
telefoon 0255-548524 op dinsdag 
en donderdag.

Peuterspeelzaal ‘t Tolletje

Week van de opvoeding

De Driehoek - Voor het eerst 
wordt er een kerstmarkt in Drie-
huis georganiseerd. Dorps-
huis de Driehoek stelt zijn deu-
ren open voor iedereen die op 
zoek is naar leuke (zelfgemaak-
te) kerstdecoraties. Het wordt 
een gezellige, creatieve markt 
waar van alles te koop is. Heeft u 
mooie items die met kerst te ma-
ken hebben en wilt u die verko-
pen, dan kunt u een kraam hu-
ren voor 8 euro. De markt is op 
zondag 15 december van 11.00 
tot 16.00 uur. Naast mooie spul-
len komen er ook diverse muzi-
kale optredens en er zijn heer-
lijke hapjes te vinden, van taart 
tot tapas. Wilt u meer informatie 
of een kraam huren bel Tineke, 
0255-535891 na 18.00 uur.

Kerstmarkt
in Driehuis

Velsen – Vkafé (vriendenkring 
Velsen) is het initiatief van Stich-
ting Welzijn Velsen om vriend-
schap te bevorderen. Inmiddels 
kan gezegd worden dat steeds 
meer Velsenaren samen genie-
ten van leuke activiteiten. Iedere 
vierde donderdag van de maand 
komen deelnemers samen in 
Dorpshuis de Driehoek voor een 
oergezellige spelletjes-avond. 
Tevens staan er andere uitjes 
gepland, zoals: maandelijks dan-
sen bij Swingsteesjon in Haar-
lem, een avondje bowlen, regel-
matig uit eten en een pianomati-
nee. Deelnemen kan na inschrij-
ving via de website www.vkafe.
nl, inschrijven is gratis, kosten 
voor activiteiten zijn voor eigen 
rekening. 

Veel te doen 
bij VKafé

De Brulboei - Voor iedereen 
die de gezelligheid op wil zoe-
ken en andere mensen wil ont-
moeten organiseert Buurthuis de 
Brulboei een high tea op woens-
dag 20 november. U bent wel-
kom vanaf 14.30 uur. Er worden 
heerlijke zoete en hartige hapjes 
geserveerd met onbeperkt thee 
drinken! De afsluiting is met een 
lekker advocaatje! Tussendoor 
is er alle tijd voor een praatje of 
een spelletje. De verwachting 
is dat het tussen 16.30 en 17.00 
uur afgelopen is. U kunt zich tot 
maandag 18 november opgeven, 
kosten 5 euro. Meer weten? Bel 
0255-510652.

High tea

De Mel-Watervliet – Het wijk-
centrum in Velsen-Noord viert 
in april 2014 haar 50-jarig be-
staan. De voorbereidingen voor 
de viering van het jubileum zijn 
al in volle gang. Door de brand 
van vorig jaar is het archief met 
veel fotomateriaal verloren ge-
gaan. Iedereen met mooie, bij-
zondere foto’s en ander materi-
aal wordt daarom gevraagd om 
dit te (laten) scannen. Het ma-
teriaal zal tijdens de receptie op 
8 april 2014 vertoond worden. 
Bent u een oud-medewerker 
van De Mel of heeft u materiaal 
kom dan even langs of stuur een 
mailtje. Meer weten? Bel 0251-
226445 of info@demel.nl.

Mel bestaat 
bijna 50 jaar

De Brulboei - In Buurthuis de 
Brulboei kunt u zondag 17 no-
vember heerlijk struinen tussen 
alle tafels met een uitgebreid as-
sortiment spulletjes. U bent wel-
kom van 10.00 tot 14.00 uur in uw 
buurthuis, de koffie staat klaar. 
De entree is als altijd gratis. Meer 
weten? Bel 0255-510652, zie ook 
www.buurthuisdebrulboei.nl.

Rommelmarkt De Brulboei - De eerstvolgende 
gezelligste filmavond van IJmui-
den beleeft u op donderdag-
avond 28 november in Buurthuis 
de Brulboei. U ziet dan ‘The Roy-
al Clipper’, een film over een zeil-
klipper; niet zomaar een zeilschip 
maar een zeer modern passa-
giersschip. De passagiers kun-
nen op deze zeer geavanceer-
de klipper weer een beetje de ro-

mantiek opsnuiven van het zei-
len met deze prachtige zeilsche-
pen. Na de pauze de film ‘Vieren 
maar’, een film over de visserij uit 
de jaren ‘50. Kaarten à 2,50 eu-
ro zijn vanaf 18 november in de 
voorverkoop verkrijgbaar aan de 
balie van De Brulboei en op de 
avond zelf aan de zaal. 
De eerste film start om 20.00 uur. 
Meer weten? Bel 0255-510652.

‘IJmuiden wat vertel je 
me nou’

De Mel-Watervliet – Dinsdag-
middag 10 december is het weer 
ouderwets gezellig in Velsen-
Noord. Voor ouderen wordt dan 
een Kerstmeezingmiddag ge-
organiseerd met het gemeng-
de koor Dolorosa uit Heems-
kerk. Dolorosa zal bekend re-
pertoire mixen met kerstliederen 
waarbij iedereen wordt uitge-
nodigd om mee te zingen. Voor 
deze middag moet wel een toe-
gangskaartje gekocht worden bij 
het wijkcentrum. Deelname kost 
5 euro, inclusief koffie/thee met 
iets lekkers. Meer weten? Bel 
0251-226445.

Kerstmeezing-
middag

De Brulboei - Niet vergeten! 
Op woensdagavond 20 novem-
ber is in De Brulboei een Kinder-
kleding- en speelgoedbeurs. Een 
mooie tijd om leuke cadeautjes 
uit te zoeken. Wilt u zelf staan 
om uw spulletjes te verkopen 
dan zijn er nog enkele tafels be-
schikbaar à 2,50 euro. De markt 
duurt van 19.00 tot 21.30 uur. 
Meer weten? Bel:0255-510652.

Kleding- en 
speelgoedbeurs

De Driehoek - Het Zon-
dagMiddagPodium in Velsen 
brengt u zondag 17 novem-
ber een optreden van Peter van 
Bugnum in Dorpshuis de Drie-
hoek, Driehuizerkerkweg 34a. 
Deze regionale topper brengt 
een ode aan het Nederlandse 
lied. Vrolijke, ontroerende en 
gezellige liedjes passeren de 
revue. De voorstelling begint 
om 14.00 uur en vanaf 13.30 
uur is de zaal open. Een kaart-
je kost 4 euro.

ZoMiPo
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Creamarkt in De Boshoek
Velserbroek - Ook dit jaar is er 
weer een Creamarkt bij de dag-
besteding van BW Plus De Bos-
hoek, een woonvorm van RIBW 
K/AM. Op dinsdag 19 november 
bent u tussen 13.30 en 15.30 uur 
van harte welkom op Zon Bas-
tion 5.
Cliënten van De Boshoek heb-
ben weer hun best gedaan om 
betaalbare cadeautjes te maken. 
Leuk voor de Sint of voor onder 
de kerstboom. Wat dacht u bij-
voorbeeld van een keramiek- 
of  mozaïekwerkje, vilten uilen 
of muisjes, tekeningen, schilde-
rijen, zeepjes, jam. En er is nog 
veel meer. De opbrengst komt 
ten goede van de dagbesteding. 

Bent u op zoek naar vrijwilli-
gerswerk? Lijkt het u bijvoor-
beeld leuk om samen met de be-
woners een wandeling te ma-
ken, te winkelen of een spelle-
tje te doen? Of wilt u ondersteu-
ning bieden bij groepsactivitei-
ten als tuinieren of koken? Wel-
licht bent u dan bij De Boshoek 
op uw plaats. 
De coördinator van het vrijwilli-
gerswerk is 19 november aan-
wezig. Voor nadere informatie of 
om een afspraak te maken. En 
bent u niet in de gelegenheid om 
langs te komen, bel of mail dan 
naar De Boshoek, 023-538 8489 
of Y.Swart@ribw-kam.nl. Zie ook 
www.ribw-kam.nl.

Energie(k)
in Middeloo

Driehuis - Lokale duurzame 
energiecoöperatie Energiek Vel-
sen organiseert iedere der-
de dinsdag van de maand een 
Energie(k) Café. Het doel hiervan 
is in contact te komen en te blij-
ven met inwoners van Velsen op 
het gebied van duurzame ener-
gie. En om aan te geven wat er 
nu speelt en wat (financieel) mo-
gelijk en interessant is. Energiek 
Velsen beantwoordt vragen op 
het gebied van eigen energie op-
wekken etc. Zonder subsidie blij-
ven zonnepanelen interessant 
voor particulier. Bedrijven kun-
nen daarnaast gebruik maken 
van tal van fiscale mogelijkheden. 
De coöperatie zonder winstoog-
merk is een initiatief van inwo-
ners van Velsen, heeft inmiddels 
40 leden en wil energiebesparing 
en duurzame energie bevorde-
ren. Door onder meer gezamen-
lijke inkoopacties en het plaat-
sen van bijvoorbeeld panelen op 
gezamenlijke daken. Iedereen is 
welkom op dinsdag 19 november 
in Oma’s Kamer van Café Midde-
loo. Inloop vanaf 20.00 uur. Zie 
ook www.energiekvelsen.nl.

Machinist Tata Steel 
bezoekt basisschool
Velsen-Noord - De leerlingen 
van groep vijf van basisschool 
De Triangel kregen vorige week 
donderdagmiddag les van een 
machinist van Tata Steel en een 
politieagent. De geüniformeerde, 
tijdelijke leerkrachten, vertelden 
de kinderen over de gevaren van 
spelen rond de spoorlijn die door 
Velsen-Noord loopt. 
Deze speciale les is het twee-
de onderdeel van een campag-

ne van Tata Steel, de regiona-
le politie en De Triangel om kin-
deren ervan te doordringen dat 
ze zich niet op of bij het spoor 
moeten begeven. Het eerste deel 
van de campagne bestond uit 
het bijwonen van een remproef 
met een trein die rollen staal ver-
voert. Die vond eind september 
plaats bij Tata Steel. De campag-
ne wordt afgesloten met een te-
kenwedstrijd.

Top talent en Trio Capri 
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrijdag 
15 november om 20.00 uur zul-
len de uit Sri Lanka afkomstige 
zangeres Meneka Senn en de 
Japanse pianiste Yukiko Hase-
gawa een concert verzorgen in 
‘t Mosterdzaadje. Op hun pro-
gramma voor de pauze de be-
roemde cyclus Frauen Liebe 
und Leben van Schumann. Na 
de pauze aria’s uit bekende en 
geliefde opera’s van Mozart, 
Händel, Weber en Puccini. 
Zondagmiddag 17 november 
om 15.00 uur treedt het Ca-

pri Trio op in het Mosterdzaad-
je. Dit trio wordt gevormd door 
Carola Booij - klarinet, Pauline 
Jansen -fluit en  Rienus Oude 
Kempers - hobo. In deze unie-
ke samenstelling wordt muziek 
uitgevoerd van Händel, Beetho-
ven, Arnold, Tustin en Cuning-
hame. 
‘t Mosterdzaadje, kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf 
een half uur van te voren is de 
zaal open. Toegang vrij, een bij-
drage in de onkosten wenselijk. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Regio - Deze maand gaat de 
UNICEF-verkoop weer van start. 
In diverse winkels en op markten 
zullen de vrijwilligers weer voor u 
klaar staan met UNICEF-spullen. 
Dit zal op de volgende punten en 
data plaatsvinden. Albert Heijn 
IJmuiden:  vrijdag 22 november, 
zaterdag 30 november, zaterdag 
7 december en vrijdag 13 de-
cember. De kerstmarkt in Haar-
lem: zondag 15 december. De 
vrijwilligers hopen u weer te zien 
bij een van de stands. Voor meer 
informatie over de verkooppun-
ten en –data of als u vrijwilliger 
wilt worden, kunt u kijken op 
www.unicef-vrijwilligers.nl.

Verkoopdata 
en -punten 

UNICEF

Intocht Sint 
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid - Ook dit jaar 
komt Sint weer naar Santpoort-
Zuid. Op zaterdag 23 november 
zal hij om 14.00 uur, onder bege-
leiding van Pieten en een Pieten-
orkest, zijn intocht beginnen bij 
‘t Brederode Huys aan de Bloe-
mendaalsestraatweg. De Sint zal 
rond 15.00 uur arriveren. In de 
grote zaal begint dan een gezel-
lig en vrolijk Sint feest voor al-
le kinderen tot 8 jaar. Voor de 
mooist verklede kinderen zijn er 
prijsjes, er wordt gezongen en 
gedanst met de Pieten en kinde-
ren die durven kunnen Sint een 
handje geven. Na afloop is er 
voor alle kinderen limonade en 
wat lekkers. Om 16.00 uur ver-
trekt de Sint. 

Lustrum Allerzielen 
Velsen Verlicht

IJmuiden - Met vele busjes, be-
menst door vrijwilligers van de 
OIG, kwamen bezoekers aan op 
de gemeentelijke begraafplaats 
Duinhof. Het regent zachtjes. ‘Het 
lijken tranen die in het donker 
druppelen’, aldus een van de be-
zoekers.
Met veel geweldige vrijwillige in-
zet en in nauwe samenwerking 
met de gemeente Velsen is de 
vijfde viering zeer indrukwekkend 
geweest. De begraafplaats is voor 
een avond een open ruimte voor 
ontmoeting en herdenking. Met 
honderden stormlampen, fakkels 
en lichtjes en vuur, was een route 
uitgezet, waarlangs meer dan dui-
zend bezoekers de weg volgden 
naar de vele rituelen door kunste-
naars bedacht. De kleurrijk uitge-
lichte bomen versterkten de se-
rene sfeer. Een lint van mantraas 
zingende zangers maakten stil en 
aandachtig. Iedereen droeg een 
lichtje bij zich, zodat met elkaar 

verbintenis ontstond. De liefdevol 
geschonken chocolademelk met 
een stukje breekbrood vergemak-
kelijkten de ontmoeting.
Veel bezoekers plantten een 
bloembol die werd gemarkeerd 
met een naam of boodschap. In 
het voorjaar zullen de bolletjes 
een kleurrijke vlinder symbolise-
ren.
Het ritueel van het ijsbootje op 
de foto maakte grote indruk. Het 
bracht iemand opnieuw tot leven, 
waarna het bootje wegvoer in het 
smeltwater.
Doel van de Allerzielenviering 
Velsen Verlicht is om een keer per 
jaar op een andere manier stil te 
staan bij de overleden dierbaren. 
Om de herinnering niet te ver-
zwijgen, maar vooral om het ge-
leefde leven te vieren. Dat is het 
motto van de viering. Het was een 
herdenkingsavond met een inge-
togen sfeer, vol respect voor de 
overledenen en de bezoekers.
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Sleutel overhandigd
in De Verzetsheld
IJmuiden - Vrijdag 1 november 
is de eerste sleutel door Gerda 
Taag, woonconsulent van AWV 
Eigen Haard, overhandigd aan 
de familie Van Vliet in De Ver-
zetsheld. 
Zij zijn al 54 jaar naar volle te-
vredenheid huurders van AWV 
Eigen Haard en hebben al die 
tijd gewoond in Heuvelwijk. Om 
zo lang mogelijk zelfstandig te 
blijven wonen verhuizen zij nu 
naar een appartement in De Ver-
zetsheld in hun eigen vertrouw-
de wijk.
De Verzetsheld is een mooi ap-
partementencomplex van 24 ap-

partementen met een lift en ga-
rage aan de Wijk aan Zeeërweg 
in IJmuiden. 
Op het dak staan zonnepanelen 
en in de noordkant van de gevel 
zijn vier vogelhuisjes ingebouwd. 
AWV Eigen Haard werkt hier aan 
mee voor de vogelbescherming. 
Deze nestjes zijn ingericht voor 
de zwaluw, een bedreigde vogel. 
Het complex is ontworpen door 
MB architecten en gebouwd 
voor AWV Eigen Haard door 
Lokhorst Bouw en Ontwikkeling. 
De komende weken krijgen alle 
toekomstige huurders de sleutel 
van hun appartement.

Velison Wonen nieuwe 
naam fusiecorporaties
IJmuiden - Per 1 januari  2014 
fuseren de Velsense woning-
corporaties Kennemerhave en 
AWV Eigen Haard. De corpora-
ties gaan samen verder onder de 
naam Velison Wonen. De nieuwe 
naam benadrukt dat er na de fu-
sie een geheel nieuwe organisa-
tie ontstaat en onderstreept te-
gelijkertijd de gezamenlijke his-
torie in Velsen. 
Velison verwijst naar een van de 
eerste benamingen van Velsen. 
Een duidelijke link dus met het  
gebied waarvoor de corporatie 
werkzaam is en naar de lokale 
verankering van de corporatie. 
De gemeente Velsen kent een 
rijke historie. De naam verwijst 
naar deze historie  en is duide-
lijk herkenbaar voor huurders en 
andere relaties van de woning-
corporatie.
In december 2012 startten wo-
ningcorporaties Kennemerhave 
en AWV Eigen Haard een haal-
baarheidsonderzoek naar fu-
sie. Uit het onderzoek kwam 

naar voren dat fusie een volks-
huisvestelijke meerwaarde ople-
vert voor Velsen. Op basis van de 
uitkomsten van het onderzoek  
heeft het bestuur in juli 2013 het 
besluit genomen tot fusie. Veli-
son Wonen wordt een corporatie 
met ruim 3.700 woningen. Van-
af begin 2014 werken alle mede-
werkers vanuit het kantoor aan 
het Sluisplein 25 in IJmuiden. 
Ook voor de nieuwe organisa-
tie geldt dat zij dicht bij de huur-
ders blijft. Mede ingegeven door 
de economische crisis worden 
steeds meer mensen afhankelijk  
van een huurwoning.  De corpo-
ratie stelt zich als doel om kwali-
tatief goede en betaalbare huis-
vesting aan te bieden aan men-
sen die niet zelfstandig in eigen 
woonruimte kunnen voorzien. 
De corporatie is  er voor  men-
sen met lagere en middeninko-
mens, senioren en zorgbehoe-
venden. Aandacht is er ook voor 
specifieke doelgroepen als jon-
geren/starters.

Hugo Nibte 25 jaar 
Sensei bij Dschen Dui
IJmuiden - Hugo Nibte is vrij-
dag 1 november door de voorzit-
ter Paul van Grieken beloond met 
de speciale speld van Dschen 
Dui. Deze speld welke maar wei-
nige leden hebben, wordt uitge-
reikt aan leden welke meer dan 
25 jaar lid zijn. 
Hugo is vanaf september 1988 
als karateleraar (Sensei) verbon-
den aan de sportschool Dschen 
Dui in Santpoort-Noord. Hugo 
welke de 3e dan karate heeft en 
meervoudig Europees- en Ne-
derlands karatekampioen is ge-
weest heeft karate in deze re-
gio altijd sterk gepromoot. Toen 
hij bij de sportschool van Piet 
Deudekom aan de Radarstraat 
in IJmuiden karateles zou gaan 
geven aan de jeugd heeft hij in-
gesteld dat er elk jaar een aan-
tal jeugd karateka’s welke uit fi-
nancieel problematische gezin-
nen kwamen, een jaar lang gra-
tis mee mochten trainen. Op de 
verrassingsreceptie vrijdag wel-
ke voor Hugo was georgani-

seerd waren buiten de bijna vol-
tallige groep karateka’s van bo-
ven de 15 ook bekenden uit het 
verleden zoals Kenneth Leeuwin, 
meervoudig Wereld-, Europees- 
en Nederlands karatekampioen  
(die op de avond overigens ook 
een begenadigd zanger bleek te 
zijn) en welke in gevechten re-
gelmatig de tegenstander was 
van Hugo maar ook altijd een 
goede vriend is gebleven, even-
als Luuk Lazet en Edwin Hien-
se beiden 6e dan Jui Jitsu en 3e 
dan Judo.
Appie Echteld 2e dan en oud 
bondscoach karate zat helaas 
in het buitenland maar had toch 
een videoboodschap met zijn fe-
licitaties gestuurd. Hugo liet, zo-
als hij is, het maar over zich heen 
komen maar er was toch een ge-
speelde teleurstelling dat de trai-
ning van die vrijdag een week 
verschoven moest worden, maar 
beloofde de aanwezige karate-
ka’s dat dit zeker werd gecom-
penseerd.

Velsen - Rabobank IJmond 
Noord en Rabobank Vel-
sen en Omstreken onderzoe-
ken of een fusie mogelijk is. 
Op 25 en 27 juni tekenden de 
beide directies en raden van 
commissarissen de inten-
tieverklaring hiertoe. Met de 
beoogde nieuwe bank in de 
IJmond komt er een nieuwe 
directie. De voorgestelde di-
rectieleden zijn Jakob Klom-
pien, Ron Eman en Tom Huijs-
kens. 

Jakob Klompien is de nieuwe di-
rectievoorzitter van Rabobank 
Velsen en Omstreken en zal per 
1 december 2013 Mathijs Smit 
vervangen. Jakob Klompien is 
tevens de beoogde directievoor-
zitter van de nieuwe bank. Hij is 
nu directievoorzitter van Mep-
pel-Steenwijkerland en heeft 
ruime ervaring als directeur bij 
de Rabobank organisatie. Ron 
Eman is de huidige directeur Be-
drijven van IJmond Noord en is 
beoogd directeur Bedrijven. Tom 
Huijskens is nu verantwoordelijk 
voor bedrijfsmanagement bij Ra-
bobank Velsen en Omstreken en 
is voorgesteld als directeur Be-
drijfsmanagement van Rabo-
bank IJmond. Voor de positie van 

directeur Particulieren wordt een 
vacature gesteld.
Jan Willem Griep, de huidige 
directievoorzitter van IJmond 
Noord, en Mathijs Smit zullen 
de Rabobank organisatie verla-
ten. Jan Willem oriënteert zich 
op een andere baan buiten de 
Rabobank Groep en Mathijs zal 
verder gaan als zelfstandig on-
dernemer. Daniëlle Braamhaar, 
directeur Bedrijven van Velsen 
en Omstreken, oriënteert zich 
op een vervolgstap in haar loop-
baan. Dit geldt ook voor Anke 
Baas, nu directeur Bedrijfsma-
nagement van IJmond Noord. 
Marjolijn Feringa, directeur Par-
ticulieren bij Rabobank IJmond 
Noord heeft per 1 november 
reeds een nieuwe functie aan-
vaard binnen de Rabobank 
Groep.
Met deze wijzigingen staat de 
directie van de beoogde fusie-
bank klaar om de fusie verder 
in te vullen. Dit zal pas een ver-
volg krijgen als beide ledenraden 
van de banken de fusie hebben 
goedgekeurd. Dit besluit zal op 
16 januari 2014 plaatsvinden. Bij 
een positief besluit zal de bank 
per 1 maart 2014 fuseren en 
wordt de nieuwe directie per die 
datum benoemd. 

Controleacties 
in havengebied
IJmuiden - De havens van de ge-
meente Velsen vormen een dy-
namisch gebied gelegen aan de 
monding van het Noordzeekanaal. 
Het havengebied is veruit het be-
langrijkste centrum van economi-
sche activiteit binnen de gemeen-
te Velsen en verdient het dan ook 
om als zodanig te worden gekoes-
terd. Uit de door de gemeente-
raad van Velsen vastgestelde ‘Vi-
sie op Velsen 2025: Kennisrijk wer-
ken in Velsen’ blijkt het expliciete 
voornemen de belangrijke positie 
van het havengebied verder uit te 
breiden. Daarom is het van belang 
dat met de Visie op Velsen 2025 
strijdige situaties door gezamen-
lijk optreden van de ketenpart-
ners worden bestreden met het 
oog op een aantrekkelijk en dyna-
misch havengebied. De afgelopen 
dagen hebben er in het havenge-
bied van IJmuiden wederom diver-
se controles plaatsgevonden. Dit 
betroffen onder andere controles 
van bedrijfspanden, voertuigen en 
personen. Bij de gehouden con-
troles is nauw samengewerkt door 
het Openbaar Ministerie, de Poli-
tie, de Koninklijke Marechaussee, 
de Belastingdienst, de Douane en 
de gemeente Velsen. Tijdens de in-
tegrale controleacties zijn door de 
samenwerkende ketenpartners di-
verse wetsovertredingen gecon-
stateerd: er is een dertigtal pro-
cessen-verbaal uitgeschreven in 
verband met diverse verkeersge-
relateerde zaken (rijden onder in-
vloed, onverzekerd voertuig, geen 
of ongeldig rijbewijs etc.); er is 
voor circa 100.000 euro aan op-
staande belastingschulden, na-
heffingen en boetes geïnd; vijf au-
to’s zijn buiten gebruik gesteld in 
verband met openstaande boe-
tes; vijfentwintig auto’s zijn in be-
slag genomen wegens openstaan-
de belastingschulden, waarvan er 
zeven direct zijn afgevoerd; vijf 
personen zijn aangehouden voor 
het bezit van verdovende midde-
len; bij controle van een voertuig 
werd een stroomstootwapen en 
een ploertendoder aangetroffen, 
de verdachte is aangehouden op 
basis van Wet wapens en munitie; 
bij de controle van vijf panden in 
het havengebied is er in twee pan-
den bewoning in strijd met het vi-
gerend bestemmingsplan aan-
getroffen. De overige drie pan-
den konden niet worden betreden 
aangezien er ten tijde van de con-
trole geen personen aanwezig wa-
ren. Op korte termijn zal hier een 
nacontrole plaatsvinden. Burge-
meester Franc Weerwind: ,,Haven-
gebieden zijn logistieke knoop-
punten voor handel en indu-
strie en zijn daardoor vaak kwets-
baar voor ongewenste activiteiten.  
Daar waar het vermoeden bestaat 
van ongewenste activiteiten die-
nen wij als overheid integraal en 
georganiseerd op te treden. We 
willen het IJmuider havengebied 
gewoon gezellig houden en er 
moet sprake zijn van een aantrek-
kelijk vestigingsklimaat. De inwo-
ners uit de regio en uit Velsen ver-
dienen er immers ook hun brood.”

Rabobank Velsen & Omstreken
Jakob Klompien nieuwe 

directievoorzitter
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Feest bij de scharrelslager
De Vleespot viert 
30-jarig bestaan
Regio - ,,Het was in 1983 toen 
mijn ouders de deur openden 
van hun nieuwe slagerswinkel 
aan het Marsmanplein in Haar-
lem-Noord. We zitten dit jaar 
dus al 30 jaar op deze voor on-
ze klanten vertrouwde locatie’’, 
vertelt Wesley. Samen met zijn 
broer Michael zwaaien zij nu 
de scepter in de slagerij van 
dit bekende familiebedrijf, dat 
onlangs nog ingrijpend is ver-
bouwd en vernieuwd.
Wesley vervolgt: ,,In onze sla-
gerij besteden we veel aan-
dacht aan de inkoop van 
scharrelvlees, zoals onze naam 
al zegt. Wij betrekken dit vlees 
van speciale boerderijen die 
werken onder de naam ‘Bon 
Vivant’. Deze bedrijven moeten 
aan strenge eisen voldoen, on-
der meer wat betreft diervrien-
delijkheid en voerconcept. En 
sinds kort hebben we een nieu-
we kip in ons assortiment: ‘Tan-
te Door’. Een 100% Hollandse 
kip, die zeer diervriendelijk is 
opgegroeid. In onze worstma-
kerij maken we alle worstsoor-
ten zelf. En met het oog op het 
wildseizoen dat nu begonnen 
is kunnen we veel wildsoorten 
uit voorraad leveren’’.

Ter gelegenheid van het 30-ja-
rig bestaan vindt er in de 
maand november een specia-
le actie plaats onder de naam: 
’21-spel’. ,,Bij elke besteding 
van 10 euro krijgt iedereen 
een ‘21-spel-lot’ waarmee men 
kans maakt op mooie prijzen. 
In totaal geven we bijna 200 
prijzen weg met als hoofdprijs 
een vleescheque ter waarde 
van 250 euro. Elk lootje heeft 
drie luikjes die opengemaakt 
kunnen worden en onder de 
luikjes komt dan een getal te-
voorschijn. 
Die drie getallen bij elkaar op-
geteld geven dan kans op een 
prijs. In het geval van de hoofd-
prijs moet de gelukkige win-
naar dus in totaal 21 punten 
hebben. 20 Punten zijn goed 
voor een vleescheque van 100 
euro, 19 punten voor een fles 
rode wijn, 18 punten leveren 
een stuk grillworst op en 17 
punten een bakje vleessala-
de’’, licht Wesley de actie nader 
toe. De actie loopt nog de hele 
maand november. 
Alle reden dus om nog deze 
maand een bezoek te brengen 
aan Scharrelslagerij De Vlees-
pot.

Velserbroek - Bij GroenRijk 
Velserbroek hebben ze weer 
iets leuks bedacht. 
Regelmatig zijn er bijzonde-
re dagen in dit mooie tuincen-
trum: Verwendagen, Dieren-
dag, Moederdag, het is altijd 
een feestje om hier rond te lo-
pen en iets moois uit te zoeken. 
Samen met weekblad de Jut-
ter/de Hofgeest heeft Groen-
Rijk het Bloemetje van de Week 
bedacht. 
Elke week kan je iemand op-
geven voor een mooi boeket. 
Doe dat bijvoorbeeld voor ie-
mand die je heel dierbaar is, ie-

mand die iets bijzonders heeft 
gedaan, iemand die het moei-
lijk heeft of iemand die.... 
Geef deze persoon op via mar-
keting@velserbroek.groenrijk.
nl en vertel erbij waarom die 
persoon volgens jou een bloe-
metje verdient. 
Elke week wordt uit de inzen-
dingen een keuze gemaakt. Het 
boeket kan op zaterdag wor-
den opgehaald bij Groenrijk in 
Velserbroek. Van dat moment 
wordt een foto gemaakt die in 
deze krant wordt geplaatst. 
Wie verdient het eerste Bloe-
metje van de Week?

GroenRijk trakteert op 
Bloemetje van de Week

Velsen-Zuid - De Witte Leeu-
wen doen mee met Movember! 
De hele maand november la-
ten de mannen hun snor staan 
voor het goede doel. Met de-
ze Movember actie willen ze het 
taboe dat rondom prostaat- en 
teelbalkanker hangt doorbreken 
door een maand lang zich niet te 
schamen voor hun snor. De Tel-
star Mo Bro’s veranderen op de-
ze manier rigoureus hun uiterlijk 
door hun snor te laten staan. Het 
geld dat zij ophalen is bestemd 
voor onderzoek naar prostaat- 
en teelbalkanker. Doneren kan 
via http://moteam.co/telstar. Als 
supporter kun je ook meedoen 
met deze actie. Steun de Wit-
te Leeuwen en het goede doel 
en maak kans op een VIP-pak-
ket voor twee personen bij een 
thuiswedstrijd van Telstar!

Movember

Santpoort-Noord - Zaterdag 9 
november vond de jaarlijkse ba-
zaar plaats in de recreatiezaal 
van Velserhooft. De Handwerk-
groep van Velserhooft heeft ge-
kozen om het werk van OIG/IHD 
en het Ronald McDonald Kin-
derfonds te steunen. Dank zij 
de opbrengst van de verkoop 
van 10 november wordt aan bei-
de instellingen 300 euro overge-
maakt. Iedereen die deze beide 
doelen gesteund heeft door in-
kopen te doen, worden van har-
te bedankt. Dames die hand-
werken leuk vinden en dit graag 
doen voor deze beide doelen, 
zijn hartelijk welkom bij de club. 
Informatie via Annemarie Felix, 
023-5386567 of Lydia van der 
Tuin, 023-5381221.

Geslaagde 
verkoopmiddag

WVIJ nipt tweede na 
eerste competitiewedstrijd
IJmuiden - Afgelopen zondag 10 
november organiseerden de Wa-
tervrienden IJmuiden de eerste 
competitiewedstrijd van het sei-
zoen in het thuisbad De Heeren-
duinen. Met een vrijwel volledige 
ploeg nam de IJmuidense ploeg al 
snel de leiding in het klassement, 
om deze net voor het eind door 
enkele diskwalificaties weer uit 
handen te geven. Met een verschil 
van vijf punten namen de Water-
vrienden uit Lisse uiteindelijk de 
leiding.
Ondanks deze kleine tegenslag 
op het eind, lieten de zwemmers 
van WVIJ stuk voor stuk zien dat 
ze goed in vorm waren. Toppers 
als Ben Zentveld en Lars Botte-
lier lieten zien dat zij zich naast de 
grote afstanden in het open water 
ook op de korte baan prima kun-
nen redden. Bottelier zwom zelfs 
een bondsrecord op de 200 me-

ter wisselslag. Maar ook de jon-
gere zwemmers lieten van zich ho-
ren. Mathijs Mol was bij de jon-
gens 8-11 de snelste zwemmer op 
de 25 meter vlinderslag en de 50 
meter schoolslag. Robin Kneppers 
haalde bij de meisjes tot 15 jaar 
een eerste plaats op de 100 me-
ter vrije slag. Daarnaast sneuvel-
den in totaal ook nog eens twin-
tig clubrecords en werd er vijfen-
twintig keer een persoonlijk re-
cord gezwommen. Wedstrijdsecre-
taris Peter Linsen: ,,We kijken te-
rug op een succesvolle wedstrijd, 
die prima is verlopen. Het is jam-
mer dat door enkele diskwalifica-
ties de ploeg de leiding uit han-
den moest geven. Tijdens de trai-
ningen zullen we meer aandacht 
gaan geven aan deze foutjes.” De 
volgende wedstrijd is op zondag 
8 december tijdens de WVNL 100 
meter wedstrijd in Eindhoven.

Velsen-Noord - Een 34-jarige 
bromfietser uit Velsen-Noord is 
gistermiddag, omstreeks 18.30 
uur, ernstig gewond geraakt bij 
een aanrijding. De man kwam 
van de pont af en reed richting 
de kruising van de Pontweg met 
de Concordiastraat in Velsen-
Noord. Op de kruising kwam de 
bromfiets met een auto in bot-
sing. De automobilist is doorge-
reden in vermoedelijk een groe-
ne Alfa Romeo met een barst in 
het voorraam. De afdeling Ver-
keersondersteuning doet on-
derzoek naar de toedracht van 
het ongeval. Er is een Burger-
netactie opgestart. De brom-
fietser heeft vermoedelijk ern-
stig beenletsel opgelopen aan 
de aanrijding. Hij werd met am-
bulance afgevoerd naar het zie-
kenhuis. Zijn bromfiets raakte 
ernstig beschadigd. De politie 
is op zoek naar de bestuurder 
van de auto en roep getuigen, 
die nog niet met de politie heb-
ben gesproken, op zich te mel-
den (0900-8844).

Doorrijden
na aanrijding

2Generations in cruiseterminal
Dansen met havenzicht
IJmuiden - De Velsense edi-
tie van 2Generations vond af-
gelopen zaterdag voor het eerst 
plaats in de nieuwe terminal bij 
de IJmondhaven, de plek waar 
jaarlijks duizenden cruisepassa-
giers voet aan wal zetten. 
Zo’n 700 mensen hadden een 
kaartje weten te bemachtigen 
voor het feest, dat een week van 
tevoren volledig was uitverkocht. 
Onder de artiesten die optraden 
waren de Als Je Voor Pret Band, 
DJ Miss Behave en organisa-

tor Bas Dortmundt zelf. De sfeer 
was de hele avond uitstekend, al 
klonk bij de toiletten ook gemor 
over de lange rijen. Exclusevents 
heeft op dit punt beterschap be-
loofd.
De volgende editie van 2Gene-
rations vindt plaats op vrijdag 
20 december in de Philharmonie 
in Haarlem. 2Generations Xmas 
is het eerste openbare dans-
feest dat in de grote zaal van het 
Haarlemse theater plaatsvindt. 
Zie ook www.2generations.nl.
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Velsen - Het Rode Kruis Velsen 
verkoopt de komende periode ar-
tikelen die gemaakt zijn door Vel-
sense inwoners. Deze verkoop-
ochtenden en -middagen vin-
den plaats in de diverse woon-
zorgcentra waar ook de creatie-
ve activiteiten plaatsvinden. Be-
woners van de centra en inwo-
ners uit de gemeente maken, on-
der leiding van een vrijwilligster, 
kussens, schortjes, dekservetten, 
sloffen, slabben, sokken en nog 
veel meer. De opbrengst van de 
verkoop komt geheel ten goede 
aan het Rode Kruis afdeling Vel-
sen. De verkoopdagen worden 
gehouden op: Donderdag 21 no-
vember van 9.30 tot 13.30 uur in 
Breezicht, Keizer Willemstraat 1, 
IJmuiden. Op dinsdag 26 novem-
ber van 9.30 tot 13.30 uur in De 
Moerberg, Zuiderkruisstraat 74, 
IJmuiden. Op woensdag 27 no-
vember van 14.00 tot 16.30 uur 
in Serviceflat De Luchte, Lod. van 
Deyssellaan 4, Driehuis. Voor in-
lichtingen kunt u bellen naar 
0255-530214.

Verkoopdagen 
Rode Kruis

IJmuiden - Jeu de Boule ver-
eniging P.U.IJ. organiseert weer 
haar jaarlijkse kienavond op za-
terdag 16 november in het club-
huis aan de Heerenduinweg, 
nabij het zwembad. Aanvang 
van deze avond is om 20.00 uur 
en de zaal is open vanaf 19.30 
uur.De koffie is bruin als u bin-
nenkomt. Iedereen is van har-
te welkom. Er zullen 3 rond-
jes gekiend worden en daar-
na is er nog een loterij. De or-
ganisatie heeft weer haar uiter-
ste best gedaan om voor mooie 
prijzen te zorgen. De kienblaad-
jes kosten 2,50 euro per stuk en 
de loten kosten 0.50 euro per 
lootje. Voor informatie kunt u 
bellen met: P. Verdoes,  0255-
523592 of B. Buitenhuis via  023 
- 5393818.

Stormvogels komt weer 
niet tot overwinning

IJmuiden - In de thuiswedstrijd 
tegen subtopper De Meern is 
Stormvogels er weer niet inge-
slaagd tot een overwinning te ko-
men. Dit, ondanks het betere spel 
van de IJmuidenaren driekwart 
van het duel.
Het eerste kwartier kreeg Storm-
vogels aardig wat kansen om de 
score te kunnen openen, maar 
het vizier van onder andere Ke-
vin Sterling en Patrick Krop stond 
niet op scherp.  Het was De Meer, 
die de leiding na ruim een kwar-
tier nam. Op het middenveld vocht 
de hardwerkende Jurjen Dikker 
een luchtgevecht uit en zeer ge-
raffineerd werd hij door een duw-
tje van de bal gezet. Scheidsrech-
ter Wateler zag daar geen over-
treding in, liet doorspelen waar-
door de bal voor de voeten van 
de snelle linkerspits Dion Gerrit-
sen kwam die met een bekeken 
schuiver doelman Sebastiaan de 
Lijzer passeerde, 0-1. Stormvogels 
was even van slag, maar wist zich 
weer ter hervinden. Dit resulteer-
de in een prachtomhal van Patrick 
Krop en een kopbal van Jurjen 
Dikker. Beide kansen echter zon-
der resultaat, waardoor de rust-
stand 0-1 werd.
Na de thee mocht Henk Swier ko-
men opdraven voor de niet geheel 
fitte middenvelder Erik Homan. 
Binnen acht minuten kreeg hij 
twee kansen; bij de eerste maak-
te hij zich mooi vrij, maar schoot 
te zacht in en bij de tweede kreeg 

hij een hakbal van Patrick Krop 
niet genoeg onder controle waar-
door doelman Damen redding kon 
brengen.
Halverwege de tweede helft ont-
ving centrumverdediger Milan 
Berck Beelenkamp rood en on-
danks een man-mindersituatie 
bleef Stormvogbels de meest aan-
vallende ploeg. Kansen waren er 
onder andere voor Henk Swier en 
Patrick Krop, maar gescoord werd 
er niet. Dit deed De Meern in de 
90ste minuut op de counter toen 
Lassooij  zijn afstandsschot in de 
kruising zag verdwijnen, 0-2. Na 
goed voorbereidend werk van 
Jurjen Dikker scoorde Nigel Ster-
ling twee minuten in blessuretijd 
in de rebound de 1-2. Vier minu-
ten in blessuretijd opnieuw een 
counter voor De Meern. Nu be-
paalde ter Hoeve de eindstand op 
1-3. Opnieuw stond Stormvogels 
met lege handen. Dit ondanks het 
feit, dat het team van trainer Dick-
Jan Ente het grootste gedeel-
te van het duel het beste van het 
spel had. Hopelijk gaat het zon-
dag 17 november in Beverwijk te-
gen De Kennemers een stuk beter. 
Strormvogels zaterdag verloor te-
gen koploper Amstelveen/Heem-
raad met 7-2. Door Nick Strijland 
namen de IJmuidenaren de lei-
ding. In de tweede helft scoorde 
Robin Ulehake het tweede doel-
punt. Zaterdag 16 november is 
Ouderkerk op Zeewijk de tegen-
stander.

Strawberries Heren 1 
verstevigt koppositie
Driehuis - Het eerste man-
nenteam van hockeyclub KHC 
Strawberries heeft afgelopen 
zondag opnieuw gewonnen. 
Concurrent Kraaien werd met 
3-2 opzij gezet. Het was een 
verdiende overwinning voor de 
thuisploeg uit Driehuis.
Strawberries begint de laat-
ste weken steeds beter te hoc-
keyen en liet zondag weer dat 
goede spel zien. De eerste helft 
was van hoog niveau en de te-
genstander werd veel onder 
druk gezet. Slechts één straf-
corner kregen de bezoekers 
en deze werd vakkundig on-
schadelijk gemaakt door goa-
lie Harke de Vries. Strawber-
ries kreeg ook een directe cor-
ner, maar topschutter Van den 
Berg had het vizier niet op 
scherp staan. Dat had aanval-
ler Gijs Henfling wel. Hij rondde 
al buikschuivend een prachtige 
aanval af en scoorde zo de 1-0 
(foto). Dit was tevens de te-
rechte ruststand.
In de tweede helft gingen de 

aardbeien vrolijk verder met 
kansen creëren en Kraaien 
kwam er ook nu niet aan te 
pas. Toch maakten de bezoe-
kers uit Zaanstad de gelijkma-
ker. Een rebound van een straf-
corner werd met de backhand 
in het doel gewerkt. 
Ondanks de tegentreffer kwam 
Strawberries niet in de proble-
men. Integendeel, twee prach-
tige doelpunten van Bas van 
Faassen zorgden voor een 
comfortabele voorsprong. Vijf 
minuten voor tijd wist Kraaien 
nog terug te komen door een 
strafbal te scoren, maar verder 
dan dat kwam de nummer vier 
van de competitie niet. Straw-
berries speelde de wedstrijd 
gedisciplineerd uit en hield zo 
de drie punten veilig in Drie-
huis. Met deze overwinning 
staan de mannen van trainer/
coach Tijs Vermunt gedeeld 
eerste met zes punten voor-
sprong op Naarden, dat zon-
dag 17 november op bezoek 
komt. (Finn van Leeuwen)

Onrust over huren
van organisaties
Velsen – GroenLinks Velsen is 
door diverse maatschappelij-
ke organisaties benaderd over 
de huur van hun onderkomens. 
Er is veel onrust over de hoog-
te van de huur en mogelijke ver-
koop van de  panden waarin de-
ze organisaties zijn gehuisvest. 
GroenLinks heeft daarom hier-
over vragen gesteld aan de bur-
gemeester en wethouders.
Op 29 maart 2012 heeft de raad 
de nota huurprijzen vastgoed 
aangenomen. Maatschappelij-
ke organisaties zouden 55 euro 
per vierkante meter moeten be-
talen aan huur. Dit bedrag zou 
kostendekkend moeten zijn. Het 
college laat weten alleen de hu-
ren te verhogen als het gaat om 
een nieuwe huurovereenkomst 
of wanneer in het contract een 
mogelijkheid tot huuraanpas-
sing is. Het college zegt dat het 
regelmatig voorkomt dat er bij 
verlenging of herziening van een 

huurcontract ‘spanning zit tus-
sen de kostendekkende huur-
prijs en de belangen van de or-
ganisatie. Het college vindt het 
een ‘eigen verantwoordelijkheid 
van de organisatie om de exploi-
tatie sluitend te krijgen’ na een 
huurverhoging. Wel kan de or-
ganisatie eventueel een subsi-
die-aanvraag doen.
Er ging een gerucht dat de 
Abeel moest worden gesloopt 
vanwege uitbreiding van het 
Vellesan College. Hier is ech-
ter geen sprake van. Uitbreiding 
vindt plaats aan de Platanenlaan 
nummer 1.
In de Nota Huurprijzen gemeen-
telijk vastgoed is wel opgeno-
men dat de huurprijzen kunnen 
worden opgewaardeerd naar 
meer ‘marktconforme huren’ als 
dit door de bezuinigingen no-
dig was. De gemeenteraad heeft 
in 2008 toegezegd dit te zullen 
overwegen. 

Velsen-Noord - Afgelopen 
vrijdag is een 17-jarige jongen 
uit IJmuiden van zijn smartp-
hone beroofd. De jongen zat 
rond 20.15 uur op een bankje 
aan de Wijkeroogstraat in Vel-
sen-Noord toen hij bedreigd 
werd door twee onbekende 
jongens met vermoedelijk een 
scherp voorwerp. De jongen 
moest zijn smartphone afgeven 
waarna het tweetal er vandoor 
ging. De twee waren jongens 
van circa 18 jaar en zij droe-
gen donkere kleding. De politie 
vraagt getuigen die iets heb-
ben gezien rondom genoemd 
tijdstip om contact op te ne-
men met de politie via 0900-
8844 (lokaal tarief). Ook is het 
mogelijk om anoniem te bellen 
via 0800-700.

Beroofd 
van telefoon

Kienen bij PUIJ

Kop van de Haven eerste 
in provinciale stemronde
IJmuiden – Als winnaar van de 
gemeenteronde is Restaurant 
Kop van de Haven automatisch 
genomineerd voor de titel ‘Leuk-
ste Restaurant van Nederland 
2013’. De andere kanshebbers 
zijn de winnende restaurants uit 
andere gemeenten in alle provin-
cies.
Restaurantmanager Cyrill Nabi-
baks is er helemaal overdonderd 
door. In de afgelopen weken is er 
maar liefst 259 keer gestemd op 
zijn restaurant. Door deze stem-
men is Kop van de Haven op de 
eerste plaats beland en doen zij 
nu dus mee aan de finaleronde.
,,Het is heerlijk om te ervaren dat 
zoveel gasten de moeite hebben 
genomen op ons te stemmen’’, 
aldus Nabibaks. ,,Dit hadden 
we nooit verwacht. Op dit mo-
ment staat de score op 93,69 uit 
100. Daar zijn we heel trots op. 
Maar het is natuurlijk nog lang 
geen gelopen race. De nummers 
2 en 3 volgen op gepaste wijze. 
En met kans op een minicruise 
naar Newcastle doen wij natuur-
lijk graag iets terug voor ieder-
een die de moeite neemt om te 
stemmen. Op 26 november wor-
den de awards uitgereikt tijdens 

een feestelijke uitreiking tijdens 
Horeca Inspiratie in Gorinchem. 
Het zou toch prachtig zijn als een 
restaurant uit IJmuiden daar als 
eerste zou eindigen?’’
,,Een landelijke prijs is de kroon 
op mijn werk’’, aldus Nabibaks, 
die nu 5 jaar verantwoordelijk is 
als restaurantmanager. ,,Maar 
zover is het lang nog niet. Het 
is eerst zaak dat zoveel mogelijk 
mensen nog eenmaal hun stem 
op ons restaurant uitbrengen via 
www.restaurtantverkiezing.nl. 
Dat kan nog tot 20 november!’’
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Geslaagde feestmiddag 
bij OIG-IHD

DCIJ-nieuws
Winst helpt Conall 
Sleutel uit een dib
IJmuiden - De 20 jarige Conall 
Sleutel (foto) maakt al enkele ja-
ren deel uit van het eerste tien-
tal van de ‘Damclub IJmuiden’. 
Zonder tot spectaculair spel te 
komen heeft hij zich ontwikkeld 
tot een degelijke dammer met 
goede resultaten. Dit seizoen zit 
het wat tegen en lijdt hij aan een 
vormcrisis. De beste remedie om 
daar uit te komen zijn winstpar-
tijen. Tegen Paul Smit, die hem 
met open vizier bestreed, werd 
hij in de gelegenheid gesteld om 
zijn blazoen wat op te poetsen. 
Het mondde uit in een mooie 
winst na krachtig spel. 
Cees van der Steen vond te-
gen Jacqueline Schouten niet 
het sterkste tegenspel en veloor 
kansloos. Willem Winter en Jan 
Maarten Koorn speelden een 
onoverzichtelijke partij waar de 
uitslag lang ongewis bleef. Uit-
eindelijk kwam Winter als win-
naar uit de strijd. 
Martin van Dijk trad aan tegen 
Jan Apeldoorn die na een blun-
der in de opening geen enkele 
kans meer op herstel kreeg. Jes-
se Bos toonde aan Harrie van der 
Vossen hoe een klassieke stand 
tot winst moet worden gevoerd. 

Piet Kok won van Klaas de Krij-
ger na een boeiende wedstrijd. 
Berrie Bottelier won weliswaar 
van Rick de Wolf en Martijn Vis 
maar dat ging niet eenvoudig. 
Vis kreeg zelfs een winstkans. Hij 
slaagde er niet in deze te grijpen. 
Eerste tiental speler, Cees van 
der Vli, had grote moeite met 
Max Doornbosch. Meer dan een 
remise zat er niet in  Een goede 
prestatie en dito resultaat voor 
Doornbosch.

IJmuiden - Dankzij een uitge-
kiend vervoersschema met acht 
busjes van de Stichting OIG-IHD 
konden 110 gasten worden op-
gehaald uit de gemeente Vel-
sen en vervoerd worden naar 
de schitterend gelegen locatie 
van Maritieme Academie aan 
de Kanaalstraat  in IJmuiden. 
In de feestelijk ingerichte aula 
was er op het podium een rui-
me plek ingeruimd voor  Michel 
van Grinsven die een zeer geva-
rieerd programma voor zijn aan-
dachtig luisterend publiek wist 
op te voeren.
Met de klanken van de beken-
de liedjes van Wim Sonneveld en 
Ronnie Tober ontstond al snel de 
vertrouwde sfeer van muziek en 
gezelligheid onder de gasten en 
de medewerkers. Al spoedig kon 
men de stemmen uit de zaal ho-
ren en bleek onze oudste gene-
ratie als geen ander in staat om 
de liedjes uit volle borst mee te 

zingen. Een goocheltruc met 
geld werd afgewisseld met grap-
pen en de grote vogel die via de 
entertainer Michel echt kon pra-
ten gaf extra kleur aan dit fes-
tijn. De wijze waarop het publiek 
werd betrokken bij de uitvoering 
toonde zichtbaar aan dat de gas-
ten zich prima vermaakten.
Het feest werd afgesloten met 
broodjes, drinken en een toetje. 
Uiteraard werd daarbij het tra-
ditionele advocaatje met slag-
room niet overgeslagen. De on-
dersteuning door chauffeurs en 
medewerkers stond garant voor 
een optimale verzorging van en 
aandacht voor de gasten.
Met een dankwoord richting  de 
beheerders van het gebouw, de 
leiding Ria Graafsma en Gre Mo-
leman en alle medewerkers, in-
clusief de twee medewerkers 
van het Rode Kruis. werd de 
feestmiddag 2013 succesvol af-
gesloten.

Santpoort-Noord - Maandag 
18 november houdt de Numis-
matische Kring Kennemerland 
haar maandelijkse bijeenkomst 
in Het Terras, Stationsgebouw 
Santpoort aan de Santpoort-
se Dreef. Op deze avond wordt 
het, vanaf 19.00 uur, natuurlijk 
een gezellig samenzijn, een leu-
ke veiling met interessante ka-
vels, die men vooraf kan bekij-
ken. De heer drs. Chr. Van Draa-
nen (oud-muntmeester) zal iets 
vertellen over de omwisseling 
van de gulden naar de euro. Ie-
dereen is van harte welkom op 
deze avond, een goede gelegen-
heid om kennis te maken met 
een mooie en interessante hob-
by. Voor meer informatie: 023-
5383754 of 06-26404240.

Muntenveiling

Top 2000 
concert door 

Soli en Sparkle
Regio - Op vrijdagavond 13 
december geeft het Klein Or-
kest van Muziekvereniging Soli 
in samenwerking met de zang-
groep Sparkle een swingend 
Top 2000-concert in de Nozem 
& De Non in Heemskerk. In de 
gezellige café-achtige entou-
rage van De Nozem & De Non 
kunt u genieten van de beken-
de hits. Afwisselend spelen of 
zingen het Klein Orkest of het 
koor bekende nummers uit de 
Top 2000. Tussendoor draait 
een dj Top 2000-nummers, zo-
dat de hele avond gevuld is met 
lekkere muziek. Het Klein Or-
kest van Muziekvereniging So-
li uit Driehuis telt 30 geestdrif-
tige leden. Het richt zich op 
licht-klassiek, pop en een enke-
le keer op hardrock. Het Klein 
Orkest wordt begeleid door een 
combo en staat onder leiding 
van Michiel Drijver. Zanggroep 
Sparkle uit Velsen bestaat uit 
een groep van 55 enthousias-
te vrouwen en staat onder lei-
ding van Frank Anepool. Het re-
pertoire bestaat uit popsongs, 
evergreens en musicalliedjes. 
Het concert begint 13 decem-
ber om 20.30 uur (zaal 20 uur 
open) in De Nozem & De Non, 
Verherentstraat 1 in Heems-
kerk. Kaarten kosten 10 euro 
en zijn te verkrijgen bij de ver-
enigingen, aan de kassa of re-
serveren via de www.nozemen-
non.nl.

Winst voor IJmuiden F1
IJmuiden – Afgelopen zater-
dag stond de wedstrijd tegen 
de Kennemers op het program-
ma. De Kennemers, welke on-
deraan de ranglijst bivakkeert, 
waren gebrand om IJmuiden te 
verslaan. Bij winst zou namelijk 
IJmuiden op de laatste plaats in 
de competitie terecht komen. 
IJmuiden kwam sterk op en zag 
al snel een kans door een hoek-
schop van Cas Peetoom. Helaas 
trof deze paal. Niet snel daarna 
kon de thuisspelende ploeg de 
score openen: 1-0. Peetoom zat 
lekker in de wedstrijd en via een 
corner van Lorens Hoeve tikte 
hij laconiek de gelijkmaker over 
de lijn. Daarna nam IJmuiden de 
overhand in deze wedstrijd. Zo-
wel Finn Bakker, Daan Hensen 
en Danylio Pronk waren regel-
matig in het doelgebied te vin-

den. Kelvin Haasnoot was het 
die de 1-2 op het scorebord bij-
schreef. Na de rust verliep het 
spelbeeld vrij rustig. IJmuiden 
speelde goed en zelfverzekerd.  
Als de Kennemers een aanval 
waagden stonden Luca ‘Evil Eye’ 
Pronk, en Jelle Heaser hun man-
netje in de verdediging. IJmui-
den kwam op 1-3 na een ingooi 
van Jos Bomas op Kiewiet. Kie-
wiet gaf een voorzet op Peet-
oom die wederom doel trof. De 
gastheer zag kans door de ver-
dediging van IJmuiden heen te 
breken. Echter was het Kiewiet 
die de bal met een poeier van 
de doellijn afschoot. Met een 
prachtige stift zette Peetoom de-
finitief een streep onder de wed-
strijd. Met deze hattrick kon de 
1-4 winst voor IJmuiden de boe-
ken in. 

IJmuiden - Maandag 18 novem-
beris er weer een gezellige club-
avond van de Postzegel Vereni-
ging IJmuiden in één van de za-
len van de Adelbertuskerk, Spar-
renstraat. Vanaf circa 19.45 uur 
is iedereen van harte welkom, en 
neem gerust uw ruilboeken mee.
Mocht u meer inlichtingen over 
de Postzegel Vereniging IJmui-
den, neem dan contact op met 
06-41804330 na 18.00 uur.

Postzegelavond

Natte Halloween in 
De Heerenduinen 
IJmuiden - Vrijdag 1 november 
was het Halloween in zwembad 
De Heerenduinen. Medewerkers 
van het zwembad transformeer-
den zich in zombies, Dracula en 
andere angstaanjagende figu-
ren die de kinderen de stuipen 
op het lijf probeerden te jagen. 
Het buitenbad was omgetoverd 
tot moeras met krokodillen. Het 
groene water, de vuurkorven en 
rookmachines maakten het ge-
heel compleet. Kinderen moch-

ten verkleed naar het zwembad 
komen, de mooiste outfits kon-
den een prijs winnen. 
Winnaars van de kledingwed-
strijd waren Tarra Kremer, An-
gel Pieterman, Jesse Spruit en 
Dylan Telleman. Winnaars van de 
kleurwedstrijd: Michelle Man-
tel, Niels van de Burgt en Teddie 
Westerhoven. 
Foto’s zijn te bekijken op de Fa-
cebookpagina van zwembad de 
Heerenduinen.
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Mogelijk meer 
windenergie

in Velsen
Velsen – Er is wat ruimte ge-
komen in de mogelijkheden om 
meer windenergie in Velsen te re-
aliseren. De gemeente Velsen wil 
in 2015 graag ‘klimaatneutraal’ 
zijn, waarbij windenergie van cru-
ciaal belang is. Provincie Noord-
Holland hield tot voor kort ech-
ter vast aan haar eigen beleid 
en stond realisatie van windtur-
bines aan de Reijndersweg niet 
toe. De provincie heeft nu echter 
een nieuwe opgave van 105,5 me-
gawatt aan windturbines op land 
gekregen en inventariseert daar-
om welke gemeentes initiatie-
ven willen ontwikkelen. Wel stelt 
de provincie eisen aan de nieuwe 
windturbines. Zo willen zij slechts 
lijnopstellingen van zes of meer 
turbines, waarbij elke nieuwe tur-
bine twee bestaande turbines met 
minder capaciteit moet vervan-
gen. Daarnaast staat de provin-
cie nu ook plannen met kleinere 
windturbines tot 7 meter toe. Een 
andere ontwikkeling is dat het 
Rijk op zoek is naar locaties voor 
windparken binnen de 12 mijlszo-
ne. Ook de gemeente Velsen heeft 
hier oren naar, maar dan wel aan 
de noordzijde van het kanaal en 
buiten de 6-mijlszone. Het stimu-
leren van Wind aan Land en Wind 
op Zee zorgt voor een betere ka-
rakterisering van de IJmond als 
Windregio. 

Zwarte Pieten voor 
kampgeld Wiawaha
Velsen - De Explorers van de 
scoutinggroep Wiawaha Vel-
sen, is een actieve groep meiden 
van 14 tot 18 jaar. Iedere vrijdag-
avond draaien zij een opkomst. 
Iedere week is er weer een an-
dere activiteit, zoals bijvoorbeeld 
een reuze familieschommel bou-
wen, kampvuurgerechten berei-
den of een GPS speurtocht doen. 
Het zomerkamp is voor de scou-
tinggroep het hoogtepunt van 
het jaar. Dit jaar willen de Ex-
plorers met z’n allen naar het 
buitenland op kamp om daar 
scouts van andere nationalitei-
ten te ontmoeten. Hier is uiter-
aard geld voor nodig en daar-
om zullen ze de komende tijd ac-
ties gaan voeren. De eerste gro-
te actie van dit seizoen wordt 
de jaarlijkse Zwarte Pieten Ac-
tie waarmee ze in de loop der ja-
ren al een heleboel kinderen in 
de gemeente Velsen een onver-
getelijk Sinterklaasfeest hebben 
bezorgd. Want wat is er mooier 

voor een kind, dan dat er zwarte 
pieten thuis langskomen? 
Wiawaha kan dit voor u regelen. 
Aanmelden voor een bezoekje 
van 15 minuten met twee pieten 
kan via: pieten@wiawaha.nl. Zie 
ook: www.wiawaha.nl. Bel voor 
extra informatie: Carolien, via 06-
38517781.

DKV-Jeugdnieuws
IJmuiden - De zaalcompetitie 
voor de korfballers van DKV is 
weer gestart. Een aantal teams 
is dit weekeinde gestart. De E1 
moest uit spelen tegen Haar-
lem E3. Isa, Valeria, Ben en Isa-
belle speelden met zijn viertjes 
super. Er werd goed samen ge-
speeld, verdedigd en aangeval-
len. 
Er werd flink gescoord en ze 
wonnen met maar liefst 14-0, 
wat natuurlijk een prima start 
is voor dit nieuwe team. 
De C1 speelde tegen Swift. Als 
snel bleek DKV een maatje te 
groot voor de Amsterdammers. 
Eva scoorde een mooie bal en 
Renske wist de korf twee maal 
te vinden. 
Een fijne wedstrijd om de nieu-
we competitie mee te begin-

nen. DKV B1 speelde uit te-
gen de kampioen van het veld, 
Tempo B3. Dat het in de zaal 
wat sneller gaat dan op het 
veld, bleek al snel: Na 10 sec. 
stond het al 1-0 , en na 3 mi-
nuten 1-3. 
Daarna was DKV bij de les en 
haalden ze in tot 4-5 via onder 
andere 2 punten van zowel Ja-
ron als Stijn. Helaas konden ze 
deze voorsprong niet vasthou-
den en eindigde de wedstrijd in 
7-5. Een goede wedstrijd tegen 
een sterke tegenstander. 
Als dit goede spel kan wor-
den vastgehouden dan gaat dit 
team vast hoge ogen gooien in 
de zaal. 
DKV heeft nog ruimte voor 
nieuwe leden. Zie ook dkv-
ijmuiden.nl.

Paul Koper op dreef bij 
Schaakclub Kijk Uit

IJmuiden - Vorige week vrijdag-
avond troffen de schakers elkaar 
weer in het Jan Ligthartgebouw.
Peter Stekeleburg moest met wit 
tegen Johan van Velthuijsen. Op 
de voor Johan kenmerkende di-
rekte wijze van aanvallen wist hij 
Peter te verrassen met een dame 
en loper aanval , die sneed door 
de stelling van Peter, dus mat. 
Johan blij naar huis. 
Rick Mulder had zwart tegen 
Dirk Geels en nam de partij nog-

al makkelijk op. In zo’n geval is 
Dirk meedogenloos en haalde de 
partij snel binnen. Rick niet blij 
naar huis.
Wim Geels, met zwart tegen Ha-
lil Gul, begon goed, maar hal-
verwege het spel wist Halil door 
goed combineren een loper te 
winnen en gaf deze voorsprong, 
door verstandig en rustig te spe-
len, niet meer uit handen.
Vi Quan Tran tegen Rene Koens, 
Vi Quan, altijd snel en ongedurig, 
tegen de rust zelve, Rene, had nu 
met zijn snelle speelwijze succes 
en stond Rene bij de 20ste zet 
twee stukken achter. Rene rom-
melde nog wat op het bord, en 
gaf toen op.
De verrassing van de laatste we-
ken, Paul Koper, blijft iedereen 
verbazen. Werd twee weken te-
rug Jan Jansen verslagen en de 
zesde plaats op de ranglijst be-
reikt, nu moest hij met zwart te-
gen Peter Hamersma, in het ver-
leden een onmogelijke opga-
ve. Het bereikte eindspel van 
wit, loper en drie pionnen en 
voor zwart toren en drie pionnen 
werd door Paul met veel geduld 
en kunde afgewikkeld naar een 
overwinning. Rest nog de par-
tij van Peter Groeneweg met wit  
tegen Louw Post, 0-1.

Raadsleden geven lessen 
vanuit John van Dijk Fonds
Velsen - Het John van Dijk Fonds 
komt dit schooljaar naar de scho-
len in het voortgezet onderwijs 
toe! De leden van het fonds ge-
ven samen met raadsleden en 
steunfractieleden twee lessen 
over de lokale politiek in Velsen 
aan de leerlingen van de derde 
en vierde klas.
De eerste les heeft een voor-
lichtend karakter, de tweede les 
staat in het teken van een poli-
tieke quiz over de lokale politiek 
in Velsen. De lessen worden ge-
geven in oktober en november 
2013. Ieder lid van het John van 
Dijk Fonds is gekoppeld aan een 
school en fungeert als contact-
persoon. Deze verzorgt samen 
met een raadslid of een steun-
fractielid de twee lessen.
De eerste lessen zijn inmiddels 
gegeven op het Technisch Colle-
ge Velsen en het Gymnasium Fe-
lisenum. De leerlingen waren en-
thousiast en deden goed mee!
Veel leerlingen weten nu dat de 
raad de hoofdlijnen van het ge-
meentebeleid vaststellen en dat 
de burgemeester en de wethou-

ders verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van het gemeentebe-
leid. Tijdens de lessen werd uitleg 
gegeven over de verkiezingen, de 
gemeenteraad, de griffie en de 
ambtenaren. De raadsleden en 
steunfractieleden hebben inzicht 
gegeven in de lokale politiek.
Na deze lessen zullen maar liefst 
700 leerlingen uit Velsen op de 
hoogte zijn van het werk van de 
gemeenteraad. Naast deze op-
gedane kennis weten de leerlin-
gen ook waarom het belangrijk is 
een stem uit te brengen tijdens 
de gemeenteraadsverkiezingen. 
De meeste leerlingen zullen nog 
even moeten wachten voordat 
zij mogen stemmen, want de ko-
mende gemeenteraadsverkie-
zingen zijn al volgend jaar op 19 
maart 2014.
Het John van Dijk Fonds is door 
de gemeenteraad van Velsen in-
gesteld ter herinnering aan het 
raadslid John van Dijk. John 
bracht jongeren en politiek dich-
ter bij elkaar. Het Fonds bestaat 
uit raadsleden en steunfractiele-
den. 

IJmuiden - Afgelopen zater-
dag rond 5.15 uur zijn twee man-
nen uit IJmuiden aangehouden 
na een vechtpartij. Kort daar-
voor waren de mannen, 26 en 
29 jaar,  betrokken bij een vecht-
partij aan de Kennemerlaan in 
IJmuiden. Beide mannen waren 
met omstanders aan het vech-
ten. Hierbij is een 20-jarige man 
uit IJmuiden gewond geraakt 
en met oogletsel met de ambu-
lance naar het ziekenhuis over-
gebracht. De 26-jarige verdach-
te is aan de Kennemerlaan aan-
gehouden. De 29-jarige verdach-
te ging er lopend vandoor, maar 
kon worden aangehouden aan 
het Moerbergplantsoen. 

Aanhoudingen 
na vechtpartij

IJmuiden - Voor de eind exa-
menjaren 1976, 1977 en 1978 van 
de Hugo de Groot Mavo wordt op 
zaterdag 23 november een reü-
nie georganiseerd in buurthuis De 
Brulboei, Kanaalstraat 166. De re-
unie begint om 19.30 uur. Per per-
soon wordt een bijdrage van 10 
euro gevraagd, welke overge-
maakt kan worden op rekening-
nummer 0686418050 t.n.v. Bea 
Jost. Meer informatie: Mario van 
der Linden, telefoon 0255-516170.

Reünie Hugo 
de Groot
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Buurman & Buurman 
komen klussen in Velsen
Velsen - Na het succes van 
‘Buurman en Buurman gaan ver-
huizen’ komen de klussende te-
levisiehelden op woensdag 20 
november terug naar de Stads-
schouwburg Velsen met een hele 
nieuwe show: ‘Buurman & Buur-
man beginnen voor zichzelf’. Om 
alle fans van drie jaar en ouder 
te laten genieten van een fami-
liemusical vol humor, muziek en 
slapstick spelen de populaire 
mannen naast de voorstelling om 
14.00 uur een extra voorstelling 
om 16.15 uur. 
Toen in 1976 ‘Pat a mat’ voor het 
eerst op de Tsjechische televisie 
verscheen sloeg de serie in als 
een bom. Ook in Nederland was 
de serie een groot succes. Door 
de herhalingen is ook de jong-
ste generatie verslingerd geraakt 
aan Buurman & Buurman zo-
als de serie in Nederland heet. 
De Stadsschouwburg Velsen zat 
twee jaar geleden dan ook volge-

pakt toen het duo voor het eerst 
– en met succes - in het thea-
ter een probleem ging oplossen. 
Speciaal voor de grote en kleine 
fans gaan de mannen hun cre-
do ‘Soms heb je een probleem, 
maar dat lossen wij dan samen 
op. A je to!’ wederom in het thea-
ter in praktijk brengen. Als Buur-
man en Buurman op 20 novem-
ber lekker in de tuin een appel-
tje zitten te eten, zakken ze door 
hun bank. Geen paniek! Met een 
hamer, een zaag, stukkie touw en 
wat lijm, is de bank zo gerepa-
reerd. En als ze dan besluiten om 
van oude planken ook nog eens 
een bijpassende tafel te maken, 
zijn ze niet meer te houden. Voor 
ze het weten zijn ze voor zich-
zelf begonnen en directeur van 
hun eigen meubelfabriek. Als dat 
maar goed gaat! Prijs: tot en met 
12 jaar 14 euro vanaf 12 jaar 16 
euro. Prijs: t/m 12 jaar 14 euro 
vanaf 12 jaar 16 euro.

Velsen - Het Internationaal Dans-
theater, het enige professione-
le dansgezelschap ter wereld dat 
zich toelegt op een internatio-
naal repertoire uit alle wereldde-
len, danst op donderdag 21 no-
vember (20.15 uur) de premiè-
re van haar nieuwste programma 
‘Silk’ in de Stadsschouwburg Vel-
sen. Het nieuwe paradepaardje 
van de groep én choreograaf Jan 
Linkens is gebaseerd op verschil-
lende legendes rondom de Zijde-
route. Elf dansers en vijf muzikan-
ten nemen het publiek mee naar 
de wondere wereld van het Ver-
re Oosten en vanaf daar trekken 
zij dansend langs de legendari-
sche Zijderoute. Voorafgaand aan 
de voorstelling wordt om 19.15 
uur voor bezoekers die meer wil-
len weten over de achtergrond van 
de voorstelling een gratis inleiding 
gehouden. Jan Linkens is een ge-
vestigde naam in de wereld van de 
dans. Hij was verbonden aan Het 
Nationale Ballet in Amsterdam – 
eerst als danser, later als choreo-
graaf. Vervolgens werd hij artistiek 
directeur/ huischoreograaf van het 
Tanztheater der Komischen Oper 
in Berlijn. Sinds 2011 is hij verbon-
den aan het Internationaal Dans-
theater. Prijs: vanaf 28,75. Zie ook 
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Première 
Internationaal 
Danstheater

Velsen - Niet eerder zal Tony Neef 
zo’n zware rol gespeeld hebben 
als die van zanger/acteur/cabare-
tier Wim Sonneveld. Twee uur lang 
staat Neef op de bühne in de mu-
zikale hommage van musicalpro-
ducent Albert Verlinde. Na afl oop 
van de première was de Neder-
landse pers unaniem: ‘het is de rol 
van zijn leven’. Op vrijdag 22 no-
vember (20.15 uur) is de nostal-
gische, muzikale voorstelling over 
één van de grootste theaterle-
gendes die Nederland ooit kende 
in de Stadsschouwburg Velsen te 
zien. Na grote successen als ‘Pi-
af’, ‘Ramses’ en ‘Toon’ brengt Al-
bert Verlinde een voorstelling over 
Wim Sonneveld. Tony Neef kruipt 
in de huid van een van ‘de Gro-
te Drie’ van het naoorlogse caba-
ret. Sonneveld gaf Nederland kleur 
met vele theaterprogramma’s en 
liedjes als ‘Het Dorp’, ‘Margootje’ 
en ‘Dat wij verschillen van elkaar’ 
en hij was geestelijk vader van ty-
petjes als Willem Parel en Fra-
ter Venantius. Sonneveld was van 
ons allemaal en Nederland was in 
shock toen hij op 56-jarige leeftijd 
overleed. Naast een prachtig oeu-
vre liet Sonneveld ook een wezen-
lijke vraag achter bij het grote pu-
bliek: wie was hij echt? Regisseur 
Eddy Habbema en schrijver Pieter 
van de Waterbeemd geven in deze 
voorstelling vol nostalgie een blik 
achter de schermen. Prijs: van-
af 38,75 euro. Zie ookwww.stads-
schouwburgvelsen.nl.

Tony Neef in 
‘Sonneveld’

Stadsschouwburg Velsen
Muziekspektakel met 
Dragonfl y Orchestra 

Velsen - Van Mozart tot Ade-
le, van Vivaldi tot Andrew Lloyd 
Webber en The Pirates of the 
Carribean: The Dragonfl y Or-
chestra weet het publiek van 
de Stadsschouwburg Velsen op 
zondag 1 december (14.30 uur) 
te verrassen met bekende mu-
ziek in een sprankelend nieuw 
jasje. Compleet met Chinese 
acrobatiek, oosterse vechtkunst 
en dans.
,,Je hoort iets wat je al kent, maar 
op een manier zoals je het nog 
nooit eerder hoorde en zag”, licht 
producer Anthony Moore toe. 
,,Het is in eerste instantie en-
tertainment. Het zijn wereldhits 
op een unieke manier. Neem 
bijvoorbeeld Mamma Mia, een 
song van ABBA die we spelen. 
Dat is een Westers poplied, waar 
we een klassiek arrangement 

voor hebben, met Chinese trom-
mels als hoofdinstrumenten. Dat 
maakt het erg spannend!”
Dragonfl y Orchestra is dan ook 
een dynamische mix van pop-, 
klassieke en Aziatische muziek, 
martial arts, dans, special effects 
en zang, waarbij Oost en West 
samensmelten. 
Het achtkoppige vrouwenen-
semble zet met dansers en mar-
tial arts-gevechtskunstenaars 
een grandioze muziekshow neer 
die doet denken aan het spekta-
kel van Cirque du Soleil. DJ-ach-
tige muziek, Chinese trommels 
en grote LED-schermen maken 
het spektakel nog spectaculair-
der.   
Toegang vanaf 29,25 euro. Meer 
informatie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789.

Dansshow Pilobolus in 
Stadsschouwburg Velsen

Velsen - Met de komst van het 
Nationale Ballet, het Ballet van de 
Staatsopera van Tatarstan, Scapi-
no Ballet én een grote première 
van het Internationaal Dansthea-
ter heeft de Stadsschouwburg Vel-
sen zich verzekerd van een sterk 
dansaanbod. Voor de opening van 
het dansseizoen haalt het theater 
de Amerikaanse supergroep Pi-
lobolus op dinsdag 19 november 
(20.15 uur) naar de IJmond. In zijn 
nieuwe show mixt het gezelschap 
opnieuw humor, dans, acrobatiek 
en topsport.
Pilobolus bouwde wereldwijd een 
grote reputatie op met spraakma-
kende, soms zelfs een beetje bui-
tenaards aandoende, voorstellin-
gen die uitblinken door vernufti-
ge acrobatische danskunst. Sterk-
ste troeven van choreograaf Mo-
ses Pendleton zijn steevast de dui-
zelingwekkende en halsbrekende 
toeren die hij zijn dansers laat ver-
richten. Dansgezelschap Pilobolus 
betoverde de wereld met hun op-
treden tijdens de Oscaruitreiking 
en de openingsceremonie van 
de Olympische Spelen enkele ja-
ren geleden. Het gezelschap staat 
bekend om zijn fantastisch beel-

dend vermogen en zijn repertoi-
re dat uitblinkt door slimme, acro-
batische en visueel spectaculaire 
danskunsten.
Met hun lijven van elastiek en 
spieren waar topsporters jaloers 
op zijn, tarten de Pilobolus-dan-
sers de zwaartekracht tot het ui-
terste. Toegang vanaf 37,25 eu-
ro. Informatie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789. (foto: John Kane)

Music-4U: Gratis Muziek-
opleiding voor kinderen
Velsen-Zuid - Voor veel kinde-
ren is een instrument leren spe-
len niet vanzelfsprekend. Dat is 
jammer! Muziek maken geeft 
een enorme voldoening. Bo-
vendien blijkt uit onderzoek dat 
musiceren goed is voor de ont-
wikkeling van samenwerken, 
communicatie en andere alge-
mene vaardigheden van kinde-
ren.
Vanaf begin januari 2014 start 
de IJmuider Harmonie met een 
muziekopleiding voor de jeugd 
van 8 tot 11 jaar waarbij de kin-
deren als eindresultaat een mu-
ziekinstrument kunnen bespe-
len.
De opleiding bestaat uit twee 
deelcursussen van dertien we-
ken en vindt plaats op maan-
dagavond van 18.30 tot 19.30 
uur in het clubgebouw van de 
IJmuider Harmonie.
De eerste dertien weken be-
staan uit een cursus Algemene 
Muzikale Vorming, waarin de 
grondbeginselen van het mu-
ziek maken en het bespelen van 
diverse instrumenten wordt uit-
gelegd. Aan het eind van deze 
periode maken de kinderen een 
keuze voor een blaas- of slag-
instrument. 
In de volgende cursus van der-
tien weken leren de kinderen 
een gratis muziekinstrument 
naar keuze te bespelen.
Na de hele opleiding van 26 we-
ken heten zij de kinderen graag 
welkom bij de IJmuider Harmo-
nie, maar ze zijn nergens toe 

verplicht! Het enige wat zij ge-
durende de cursus terugvragen 
is de medewerking van ouders 
en kinderen: er wordt verwacht 
dat het kind gedurende de les-
avonden aanwezig is en dat hij/
zij ook thuis iets doet aan het 
(weinige) huiswerk en ook thuis 
met het muziekinstrument re-
gelmatig oefent. En natuurlijk 
rekent men op de enthousias-
te ondersteuning van de ou-
ders. Zij worden zoveel moge-
lijk betrokken bij deze unieke 
opleiding en op de hoogte ge-
houden van de vorderingen van 
hun kind. Tijdens de opleiding 
organiseren zij ook enkele bij-
eenkomsten, speciaal voor de 
ouders.
De IJmuider Harmonie denkt 
hiermee een fantastische mo-
gelijkheid te bieden, om uw 
kind geheel gratis kennis te la-
ten maken met de wereld van 
de muziek. Misschien is dit zelfs 
het begin van een levenslange 
hobby.
In de maanden oktober en no-
vember bezoeken ze diverse 
basisscholen in IJmuiden via 
een introductieles, waarbij de 
kinderen kennis maken met 
Mozart, terzijde gestaan door 
diverse vrijwilligers en hun in-
strumenten.  
Het geheel staat onder muzi-
kale leiding van vakdocent Bob 
Kanne. Voor meer informatie: 
06-15487652 of info@bobkan-
ne.nl of opleidingen@ijmuider-
harmonie.nl.
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Wijksteunpunt De Hofste-
de, A. Jacobsstraat 227, Velser-
broek, 023-5386528.
Restaurant Op maandag en 
woensdag kan men vanaf ca. 
11.45 tot 13.15 uur terecht in 
restaurant. Men betaalt, af-
hankelijk van de maaltijdkeuze 
6,50 of 7,50 euro voor een drie-
gangen diner. Vooraf reserve-
ren is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 22 novem-
ber: salade, goulash, doperwt-
jes, rijs en ijs met slagroom toe. 
Kosten 6,-. Aanvang 12.30 uur. 
Reserveren maandag 18 no-
vembertussen 11-12 uur.
Gym voor minder mobiele 
ouderen Woensdagochtend 
vanaf 11.00 uur. Meer informa-
tie: Marcel Stam, 023-5 396528.
Sinterklaas kienmiddag is 
uitverkocht.
Hofstede thuisbioscoop op 
vrijdag 15 november om 19.30 
uur. Zij draaien de fi lmklassie-
ker ‘High Noon’. 
Vrijdagmiddagsoos van 14.30 
tot 16.30 uur vrije inloop.
Expositie Theo Krijgsman. 
Men is van harte welkom om 
de gratis expositie te komen 
bekijken gedurende de ope-
ningstijden.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Erwtensoepmaaltij op 
woensdag 20 november vanaf 
12.00 uur. Kosten 1,50 per kom.
Kienavond woensdag 27 no-
vember. Kosten 2,- p.p. incl. 
kopje koffi e/thee gratis. Zaal 
open 19.00 uur.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Wijksteunpunt De Moer-
berg, Zuiderkruisstraat 74, 
IJmuiden, 0255-561500.
Cursus ‘Wegwijs op de 
computer en internet’. De 
lessen worden gegeven op de 
maandag en vrijdag morgen 
van 09.30 tot 11.30 uur. De 
kosten voor de 3 lessen van 2 
uur bedraagt 16,50 euro. Aan-
melden kan bij de servicebalie 
van De Moerberg.
Bewegen voor Ouderen op 
maandag van 15.00 tot 16.00 
uur. Men is welkom om eens 
vrijblijvend mee te doen.
Biljartclub De Moerberg 
is verhuist naar Verpleeg-
huis Velserduin in IJmuiden. 
Zij spelen hun competitie op 
maandag- en woensdagmid-
dag van 13.00 tot 17.00 uur.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 0255-
562100.
Inloopspreekuur Oude-
renadviseurs: maandag- en 
vrijdagochtend van 10.00 – 
12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: 
spreekuur iedere werkdag op 
afspraak (09.00–12.00 uur): 
tel. 0255-533885.
Frontoffi ce van Zorgbalans: 
vragen over zorgverlening: tel. 
023-8910550.
Formulieren Brigade: moei-
te met het invullen van ge-
meentelijke formulieren? 
Hiervoor kan men langsko-
men of bellen met tel. 0255-
533885.
Klaverjassen op vrijdag-
avond vanaf 19.30 uur. 

ANBO Nieuws Santpoort/
Velserbroek: 
Dinsdagavond klaverjassen 
van 19.30 - 22.15 uur.
Donderdagmorgen Schilde-
ren van 10.00 - 12.00 uur.
Vrijdagmiddag klaverjassen 
van 13.30 - 16.15 uur.

Kind gewond na botsing
Velserbroek - Een meisje is vrij-
dagmiddag gewond geraakt na 
een botsing met een auto in Vel-
serbroek. 
Rond 16.00 uur stak het meis-
je plotseling over achter een ge-
parkeerde auto die op de Broe-
kerdreef stond toen ze tegen 
een busje aan botste. Het meisje 
kwam daardoor lelijk ten val. Am-

bulancepersoneel heeft zich over 
het slachtoffertje ontfermd. Na 
stabilisatie is ze naar het zieken-
huis overgebracht voor verdere 
behandeling. De verkeersonge-
vallenanalyse (VOA) doet onder-
zoek om de exacte toedracht te 
achterhalen. De bestuurder van 
het busje bleef ongedeerd.(foto: 
Michel van Bergen)

Velserbroek - Vorige week 
woensdag omstreeks 13.25 uur 
raakte een 86-jarige man ge-
wond bij een aanrijding op de 
kruising van de Floraronde en 
het Zwanebloemplantsoen in 
Velserbroek. De man reed op 
een snorfi ets over het Zwane-
bloemplantsoen in de richting 
van de kruising. Hier kreeg hij 
geen voorrang van een van links 
komende personenauto, be-
stuurd door een 58-jarige vrouw 
uit Velsen-Noord. De man is voor 
onderzoek overgebracht naar 
het Kennemer Gasthuis.

Aanrijding
met letsel

Velsen-Zuid - Afgelopen vrij-
dagavond is er bij twee wonin-
gen ingebroken aan de Meers-
hoef in Velsen-Zuid. Er zijn sie-
raden weggenomen en een hoe-
veelheid geld is ook buit ge-
maakt. De politie onderzoekt 
beide inbraken. Het u informa-
tie? Belt u dan met: 0900-8844. 
Meer weten over de mogelijkhe-
den om kans op inbraak te ver-
kleinen? Zie ook www.politie.nl/
onderwerpen/woninginbraak.

Twee woning-
inbraken

 

Velsen-Zuid - De oproep die 
Buitenplaats Beeckestijn deed 
uitgaan aan beeldend kunste-
naars in de regio Kennemerland 
heeft –binnen een maand- tot 
een uitzonderlijk hoog aantal re-
acties geleid. Meer dan 170 kun-
stenaars meldden zich aan.
De inschrijftermijn is inmiddels 
verlopen. Nu ligt er een moeilijke 
taak bij de buitenplaats om een 
selectie te maken uit de aan-
geboden werken. Buitenplaats 
Beeckestijn streeft ernaar zo veel 
mogelijk werk een podium te 
bieden. Na 15 november wordt 

de selectie bekend gemaakt. 
Door het grote aantal inzendin-
gen en de hoge kwaliteit ervan is 
het helaas onvermijdelijk dat we 
mensen moeten gaan teleurstel-
len. Maar dit is ook de reden dat 
we reikhalzend kunnen gaan uit-
zien naar een prachtige tentoon-
stelling!
De exposite Kennemer Land-
schappen is te zien van 24 no-
vember tot 12 januari 2014. De 
openingstijden zijn van donder-
dag tot en met zondag van 11.00 
tot 16.00 uur. Zie ook www.bui-
tenplaatsbeeckestijn.nl.

Actieplan Geluid
IJmond – De gemeenten Velsen, 
Beverwijk en Heemskerk hebben 
samen een Actieplan Geluid op-
gezet om de geluidsoverlast van 
spoor- en wegverkeer te vermin-
deren in de periode tot 2018. In 
de Europese Richtlijn 2002/49/
EG gaat het zelfs om alle om-
gevingslawaai, zoals ook indu-
strie en luchtvaart. De gemeen-
ten in de IJmond gaan zich rich-
ten op het spoor- en wegver-
keerslawaai, zij mogen zelf de 
grens van de geluidsbelasting 
bepalen. De primaire ambitie is 
om stille gebieden stil en gebie-
den met een hoge geluidsbelas-
ting stiller te maken. In 2011 zijn 
Geluidsbelastingkaarten opge-
steld voor wegverkeer, railver-
keer, luchtvaart en industrie. Ook 
is het aantal woningen vastge-
steld die een hogere geluidsbe-
lasting dan Lden 55dB en Lnight 
50 dB ondervinden. Deze kaarten 
zijn terug te vinden op de web-
site www.milieudienst-ijmond.
nl. Uit deze geluidskaarten blijkt 
dat het wegverkeer de grootste 
boosdoener is. In Velsen hebben 
de meeste mensen last van indu-
strie, maar in Beverwijk, Heems-
kerk en Uitgeest is vooral het 
wegverkeer de veroorzaker van 
geluidsoverlast.
In IJmuiden ondervindt men 

langs de Kanaaldijk en IJmui-
derstraatweg veel geluidsover-
last van de weg. Daarom krijgt 
de IJmuiderstraatweg een as-
faltlaag. Maar ook langs de rou-
te De Noostraat, Lange Nieuw-
straat is van een hoog geluidsni-
veau sprake. In het verkeersplan 
van Velsen wordt het doorgaand 
verkeer op deze wegen ontmoe-
digd. Ook op de Kennemerlaan is 
de klinkerweg oorzaak van rela-
tief hoge geluidsniveaus. In 2011 
werden in Santpoort en Velser-
broek nog hoge geluidswaarden 
gemeten langs de N208, die weg 
is inmiddels opnieuw ingericht 
en de snelheid is verlaagd naar 
70 km/uur, waardoor de geluids-
belasting met 6 dB is verlaagd. 
Maar ook de route door Sant-
poort en Driehuis naar IJmuiden 
kent een hoge geluidsbelasting.
Wat betreft overig verkeers- en 
industrielawaai wordt gewerkt 
aan maatregelen, zoals stil asfalt, 
geluidsschermen, maar ook be-
perking van het geluid. Er is de 
afgelopen jaren al hard gewerkt 
aan de sanering van woningen 
die veel overlast ondervinden. 
Maar ook in Beverwijk en Velsen 
(langs de Van Dalenlaan in Sant-
poort-Zuid) moeten nog wonin-
gen worden aangepakt die op de 
Raillijst staan.

Petticoat: puntjes op de i
Velsen - Met nog vier maan-
den op teller zijn de repeti-
ties van Musicalvereniging 
Unidos in volle gang. Puntjes 
worden hier en daar al op de 
i gezet, de jaren vijftig swing 
is al gevonden en de eerste 
scènes van de nieuwe pro-
ductie worden al doorge-
speeld. Niet alleen de repe-
tities verlopen in sneltrein-
vaart. Unidos stormt richting 
een uitverkocht Petticoat.
Op 14 en 15 februari brengt 
musicalvereniging Unidos 
haar nieuwe productie naar 
de stadschouwburg Velsen. 
Petticoat vertelt het verhaal 
van de Groningse Patricia 
Jagersma die naar Amster-

dam trekt om als Patty Hunt 
een zangcarrière te begin-
nen. Showbizz blijkt niet al-
leen glitter en glamour te zijn. 
Ineke de Geus heeft dit jaar 
de regie in handen en geeft 
een eigen draai aan Patty en 
Petticoat.
Samen met de 31 andere le-
den van Unidos staat ze in fe-
bruari op de planken met de 
swingende muziek van Hen-
ny Vrienten. Wie daar bij 
wil zijn, moet haast maken. 
Unidos stevent af op twee 
uitverkochte voorstellingen. 
Reserveer nu kaarten voor 
19,50 euro per persoon via 
www.stadschouwburgvelsen.
nl.

IJmuiden - Stichting Witte 
Theater wil niets liever dan dat 
de functies van het Witte The-
ater behouden blijven. De ge-
meente is in overleg met een 
commerciële exploitant, maar 
het is op dit moment onduide-
lijk of- en wanneer dit resul-
taat gaat opleveren.
Al die tijd staat het Witte The-
ater ongebruikt. Dat is niet 
goed voor het gebouw en niet 
goed voor de apparatuur, met 
name de fi lmprojector. Daar-
om heeft de Stichting Wit-
te Theater besloten om tijde-
lijk weer fi lms te gaan draaien 
op woensdag en vrijdagavond. 
De uitvoering is geheel in han-
den van vrijwilligers die voor-
heen ook al werkzaam waren 
voor het Witte Theater.
Vanaf vrijdag 22 november 
is het Witte Theater dus voor 
onbepaalde tijd 2 dagen per 
week weer het fi lmtheater van 
Velsen. Uiteraard met de kwa-
liteit fi lms die u van het Witte 
Theater mag verwachten.
Er is maar één prijs (7,.50 eu-
ro) en er kan niet worden ge-
reserveerd, kaarten zijn alleen 
aan de kassa verkrijgbaar. Bi-
oscoopbonnen kunnen niet 
worden gebruikt. - Alle fi lms 
worden zonder pauze ver-
toond en er is beperkt horeca 
aanwezig.
Kjk op www.wittetheater.nl 
voor het programma.

Witte Theater 
gaat weer

fi lms vertonen
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De Centaur is terug
In het Watertorenpark is woens-
dag 6 november jl. het beeld De 
Centaur herplaatst van kunste-
naar Arthur Spronken. 

Het beeld stond vroeger in Zee-
wijk bij basisschool De Klipper, 
maar die is inmiddels gesloopt. Bij 
de nieuw te bouwen school was 
er geen plek meer voor het beeld. 
Een buurtbewoner heeft de ge-
meente gevraagd het Watertoren-
park meer cachet te geven door een 
kunstwerk te plaatsen. Die wens is 
nu gehonoreerd. (foto: gemeente
Velsen)

16 november 2013

Intocht Sinterklaas
Vanuit Spanje is het bericht bin-
nengekomen dat Sinterklaas en 
zijn zwarte pieten met de stoom-
boot inmiddels onderweg zijn 
naar IJmuiden. Op zaterdag 16 
november 2013 zet hij weer voet 
aan wal. Het voorprogramma met 
de muziekpieten begint dit jaar 
om 12.00 uur.

Iedereen is van harte welkom aan 
de Loswalkade op de Steigerweg in 
IJmuiden – voor deze speciale gele-
genheid omgedoopt tot Stoomboot-
kade. Dit is dezelfde locatie als vo-
rig jaar, bij de Kleine Sluis. Als de 
stoomboot uit Spanje is gearriveerd, 
wordt de Sint offi  cieel ontvangen 
door de burgemeester van Velsen, 
Franc Weerwind. Sinterklaas heeft 
veel Pieten die er voor zorgen dat de 
verdere route naar het stadhuis vei-
lig is voor alle kinderen en vraagt de 
ouders ook om hier aan mee te wer-
ken.

Om 13.00 uur vertrekt de stoet van-
af de Loswal en begint de intocht 
door IJmuiden. De tocht gaat vanaf 
de Loswalkade naar het Kennemer-

plein en via de Velserhof naar Plein 
1945. Sinterklaas komt om 15.15 uur 
aan op Plein 1945. Omdat het stad-
huis in de steigers staat, wordt daar 
een apart podium voor klaargezet. 

Alle informatie over de intocht van 
Sinterklaas in IJmuiden is ook te-
rug te vinden op www.intochtsin-
terklaas.nl of via twitter #Sintijmui-
den.

23 november van 12.00-17.00 uur

Zonnepanelen-evenement
Hoe meer zonnepanelen, hoe be-
ter – vindt de gemeente Velsen. 
Daarom organiseert zij op zater-
dag 23 november een uniek Rou-
te du Soleil zonnepanelen evene-
ment in het Tata Steel Stadion.

Het evenement biedt een aantrek-
kelijk programma met interessan-
te lezingen, een zonnewinkelstraat 

met allerlei producten, demonstra-
ties, ervaringen en advies op maat. 
Ook voor kinderen zijn er leuke ac-
tiviteiten.

Iedereen is van harte welkom tussen 
12.00 en 17.00 uur aan de Minister 
van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid. 
Op www.routedusoleil.nl staat meer 
informatie.

Zonnepanelen-evenement

Film over werk Franc Weerwind

Burgerjaarverslag
De gemeente Velsen heeft haar 
burgerjaarverslag 2011-2012 nu 
eens niet op papier gezet. Het 
is een fi lm geworden van ruim 
een half uur, die past in de serie 
‘Uit B&W’. 

Deze afl evering van de serie ‘Uit 
B&W’ laat de vele afwisselende 
werkzaamheden van burgemees-
ter Franc Weerwind zien, gelar-
deerd met interviews en achter-
grondinformatie. Hij is onder an-
dere gefi lmd terwijl hij overlegt 
met de wethouders, en als hij het 
beleidsteam voorzit tijdens een 
oefening van het regionaal crisis-
centrum van de Veiligheidsregio 
Kennemerland (VRK).

In het jaarverslag staan drie on-
derwerpen centraal: Openba-
re orde en veiligheid, burgerza-
ken en de dienstverlening van de 
gemeente, en de ceremoniële ta-
ken en publieke optredens van een 
burgemeester. Daarom zijn er ook 
interviews afgenomen met Marijn 
Putman van politie Kennemer-
land, Frans Schippers van de VRK 
en twee ambtenaren van burger-
zaken.

De uitzending is te zien vanaf vrij-
dag 15 november 20.00 uur en 
wordt in de dagen erna herhaald. 
Het jaarverslag komt ook op ‘Uit-
zending Gemist’ van Seaport RTV. 
De fi lm is dus op elk gewenst mo-
ment is te zien via  http://www.
seaportrtv.nl. 

Begrotingsspecial 2014
Elk jaar maakt de gemeente Velsen een begroting, waarin staat wat er het 
komende jaar gaat gebeuren en hoe dat wordt bekostigd. Deze editie van 
de Infopagina besteedt aandacht aan een aantal thema’s uit de begroting 
2014, zoals economie, sport, wonen, kunst en cultuur, en regionale sa-
menwerking. Te lezen vanaf pagina 2.
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Velsen is klaar 
voor de toekomst!

Veilig gevoel in Velsen

Donderdag 8 november heeft de 
gemeenteraad de begroting 2014 
vastgesteld. Het is voor ons, als 
college van burgemeester en wet-
houders, de laatste begroting. In 
maart zijn er gemeenteraadsver-
kiezingen, waarna een nieuwe raad 
en een nieuw college zullen aan-
treden. We zijn er trots op in de-
ze moeilijke, onzekere tijden een 
sluitende begroting te presente-
ren. Al zijn de gevolgen van het re-
cente begrotingsakkoord van het 
kabinet nog lang niet allemaal dui-
delijk, onze eigen begroting biedt 
vertrouwen in de toekomst van 
Velsen.

De begroting 2014 geeft concreet in-
vulling aan de strategische agenda 
2013-2016 die is gebaseerd op de Vi-
sie op Velsen 2025, ‘Kennisrijk Wer-
ken in Velsen’. We houden vast aan de 
koers die we vorig jaar hebben inge-
zet: investeren in onze toekomstbe-
stendigheid, op weg naar een kennis-
rijk en vitaal Velsen. Hiervoor inves-
teren we onder meer in onderwijs, in 
optimale bereikbaarheid binnen de 
Randstad en in de haveneconomie.

Velsen staat er financieel goed voor, 
ook op de langere termijn. Dat is be-
langrijk want er komen veel taken 
op ons af, onder meer als gevolg van 
decentralisatie van (delen van) de 
Awbz, de Jeugdzorg en de Participa-

tiewet. Het is gelukt daarbij de ge-
meentelijke lasten binnen de perken 
te houden. De rioolheffing kunnen we 
in 2014 zelfs verlagen.

We staan op een punt van terugkijken 
en vooruitkijken. Velsen is de laatste 
jaren fundamenteel anders gaan wer-
ken: in de omgang met de burger, met 
onze partners in de regio en met een 
langetermijnvisie. We kunnen vast-
stellen dat we onze financiën op orde 
hebben en dat er zelfs ruimte is voor 
investeringen. Velsen is klaar voor de 
toekomst!

Ronald Vennik,
Wethouder van Financiën

Centraal in het integrale veilig-
heidsbeleid van Velsen staat de 
sociale veiligheid: het gevoel 
veilig te zijn in uw eigen woon-
omgeving. Een belangrijke in-
steek van het beleid blijft dan 
ook de verlaging van het aan-
tal woninginbraken en vernie-
lingen, onder meer in het kader 
van de wijkgerichte samenwer-
king. Tegen overlast en crimi-
naliteit door jongeren treedt de 
gemeente actief op. Zo worden 
alle ‘Hot Spots’, waar minderjari-
ge jongeren samenkomen en al-
cohol (proberen te) kopen, re-
gelmatig bezocht voor leeftijd-
controles op alcoholgebruik. 

Een veilig Velsen is ook bepalend 
voor het vestigings- en onderne-
mingsklimaat. De gemeente wil 
met één basiscontrole voor alle ho-
reca het aantal overlastmeldingen 
met tenminste 10% terugbrengen. 
Het aantal winkel- en bedrijfsdief-
stallen is al zo’n 5 jaar stabiel. De 
gemeente werkt met bedrijven sa-
men voor ‘veilig ondernemen’, via 
het Keurmerk Veilig Ondernemen 
(KVO) voor winkelcentra en een 
soortgelijk initiatief voor de hore-
ca in de omgeving Kennemerlaan: 
de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 
(KVU).

Kritisch bij vergunning-
verlening en handhaving
Daarnaast is de veiligheid een aan-
dachtspunt in het verkeer, in de 
bouw en bij evenementen. Daarom 
is Velsen kritisch bij vergunning-
verlening en handhaving, samen 
met o.a. de Milieudienst IJmond en 
de brandweer. Hierbij richt de ge-
meente zich ook tegen de georgani-
seerde criminaliteit. Zo wordt o.a. 
de Wet Bibob toegepast om mis-
bruik van vergunningen voor cri-
minele (of met crimineel geld ge-
financierde) activiteiten tegen te 
gaan. De gemeente breidt het hier-
voor beschikbare team uit met 0,5 
fte. 

In het havengebied is, na inten-
sieve voorbereiding, gestart met 
‘Integrale Handhaving’. Een pro-
ject dat loopt van 2013 tot 2016, en 
dat is gericht op revitalisering van 
het havengebied. Zo wordt het ge-
bruik van panden in strijd met het 
bestemmingsplan aangepakt, en 
wordt ook streng gekeken naar as-
pecten als brandveiligheid, bouw-
veiligheid en milieuveiligheid. 
Voor crisisbeheersing en rampen-
bestrijding is er de samenwerking 
in de Veiligheidsregio Kennemer-
land (VRK). Per 1 januari wordt 
hier ook de brandweer onderge-
bracht.
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Hoogwaardig OV 
krijgt nu echt gestalte
De komende jaren worden miljoe-
nen geïnvesteerd in betere open-
baarvervoerverbindingen voor 
Velsen. Er is al vele jaren over ge-
sproken maar vanaf 2014 begint 
het HOV –Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer– in Velsen echt gestalte te 
krijgen. 

Het HOV-tracé loopt van IJmuiden 
aan Zee, dwars door IJmuiden via 
Driehuis en Santpoort-Noord naar 
station Haarlem, en daarvandaan 

weer door naar andere bestemmin-
gen in de Randstad. De Jutter en Hof-
geest van 17 oktober jl. wijdde daar 
een speciale bijlage aan. De HOV bus-
lijn, onderdeel van het Randstedelij-
ke R-Net, zal rijden vanaf eind 2015. 

De gemeente werkt bij de realisa-
tie samen met de provincie Noord-
Holland. Zo draagt de provincie voor 
tweederde bij aan investeringen in de 
openbare ruimte en infrastructuur 
van Velsen. 

Kadeterrein Grote Hout
De economie kan wel een po-
sitieve impuls gebruiken. Daar-
om heeft de gemeenteraad in ju-
ni 2013 besloten te investeren in 
een zo spoedig mogelijk herstel 
van de kade van de Grote Hout, 
de voormalige NAM-kade in Vel-
sen-Noord.

De gemeente hoopt binnen afzien-
bare termijn geschikte gegadigden 
voor het terrein te vinden: bedrijven 
die de kade intensief gaan gebrui-
ken en, binnen de milieurandvoor-
waarden van het bestemmingsplan, 
een positieve bijdrage leveren aan de 
economie van de IJmond. 

De gemeente kan in het herstel van 

de kade investeren dankzij subsi-
die van de provincie en wellicht ook 
van het Rijk. De provincie stelt als 
voorwaarde dat de werkzaamheden 
zo snel mogelijk beginnen. Daarom 
geeft Velsen daar zelf op korte ter-
mijn opdracht voor. Bij de aanbe-
steding stelt de gemeente op haar 
beurt de voorwaarde van ‘social re-
turn’: de operatie moet mensen uit 
de bijstand aan werk helpen en op-
leidingsplaatsen genereren. 

De voorbereidingen voor het her-
stel van de kade zijn in de zomer van 
2013 begonnen. Volgens planning 
wordt het werk begin 2014 aanbe-
steed en begint de bouw in mei. De 
oplevering is gepland in mei 2015.

Winkelcentrum 
IJmuiden speerpunt
De detailhandel en horeca heb-
ben ook in Velsen flink last van 
de economische crisis en daar-
naast nog eens de opkomst van 
het internetwinkelen. Vooral in 
het centrum van IJmuiden is dit 
merkbaar. De leegstand ligt nog 
onder het landelijke gemiddel-
de, maar het college beschouwt 
de situatie toch als zorgelijk. 

Ondanks tegenslagen en het weg-
vallen van enkele investeerders 
zet Velsen toch een stap vooruit 
met een belangrijke kwaliteitsim-
puls voor het winkelcentrum van 
IJmuiden. Hiermee verwacht het 
gemeentebestuur de aantrekke-
lijkheid van het gebied te vergro-
ten en zo ook nieuwe onderne-
mers aan te trekken. Met belang-
hebbende partijen wordt gewerkt 
aan een plan, dat naar verwach-
ting medio 2014 kan worden vast-

gesteld en vervolgens uitgevoerd. 

Deze impuls voor het winkelcen-
trum is één van de speerpunten 
in het economisch beleid van Vel-
sen. Daarnaast gaat veel aandacht 
uit naar het havengebied, de indu-
strie, toerisme en recreatie. In het 
kader van de Visie op Velsen 2025 
is er de komende jaren de nodige 
extra inzet gericht op de marke-
ting van de IJmond als vestigings-
regio voor technologiebedrijven, 
de logistieke sector en kennisin-
stituten. De gemeente ziet voor 
zichzelf een actieve rol wegge-
legd bij de versterking van het in-
novatievermogen in Velsen, onder 
meer bij zgn. kennis- en innova-
tietafels. Ook verbreding van het 
aanbod van vakopleidingen en het 
stimuleren van schoolkeuzes rich-
ting technologie en logistiek zijn 
hierop gericht.

Kustvisie: flexibiliteit
In 2006 heeft de gemeenteraad 
de herziene Kustvisie vastge-
steld, waarin de gemeentelijke 
ambities voor het gebied rond 
Seaport Marina zijn beschreven. 
De gemeente Velsen heeft daar-
voor ideeën op toeristisch en 
economisch gebied, maar ziet 
ook mogelijkheden voor recre-
atieve of permanente bewoning. 
De kustvisie is opgesteld in sa-
menwerking met Seaport Mari-
na en acht andere eigenaren in 
het gebied, en in overleg met de 
provincie en het hoogheemraad-
schap.

Sinds de Kustvisie zeven jaar ge-
leden werd vastgesteld zijn de 
marktomstandigheden echter in-

grijpend veranderd. Hierdoor is het 
moeilijker geworden tot uitvoering 
te komen. Het gemeentebestuur 
houdt er rekening mee dat realisa-
tie alleen nog haalbaar is in fasen, 
met verschillende marktpartijen, 
en eventueel ook deels met tijdelij-
ke invullingen. Of en hoe dit moge-
lijk is, moet nog nader worden on-
derzocht. Vooralsnog is het colle-
ge ervan overtuigd dat de gemeen-
te zich flexibel zal moeten opstel-
len bij de ruimtelijke uitwerking 
van het plan. 

De gemeenteraad wordt gevraagd 
geld te reserveren om de benodig-
de expertise in te huren en snel in 
te spelen op kansrijke ontwikkelin-
gen, als die zich voordoen.

Mooie entree IJmuiden
Het gemeentebestuur wil graag 
dat Velsen voor inwoners en be-
zoekers zo aantrekkelijk moge-
lijk is. 

Nadat de afgelopen jaren fors is be-
zuinigd op groenonderhoud, werkt 
Velsen in 2014 weer toe naar het 
vertrouwde onderhoudsniveau vol-
gens het gemeentelijk groenbe-
heerplan. Dit zal de aanblik van het 
groen zeer ten goede komen. Omdat 
de eerste indruk in hoge mate bepa-
lend is, wordt verder prioriteit gege-
ven aan een flinke impuls voor het 
entreegebied van IJmuiden: het ge-
bied rond De Noostraat en het Pont-
plein, en de herinrichting van het 
Willebrordplantsoen. 

Het college onderzoekt of het haal-
baar is meteen ook de geplande her-
inrichting van de IJmuiderstraat-
weg mee te nemen, omdat dit kos-
tentechnisch aantrekkelijk is. Af-
hankelijk hiervan zal in 2014 een 
plan worden ontwikkeld voor het 
dan nog resterende deel van het en-
treegebied, waaronder het opknap-
pen van (de omgeving van) het vi-
aduct en het realiseren van een 
(kunst)landmark als onderdeel van 
het deelproject ‘Stadspoort’.
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Duurzamer wonen
Het verduurzamen van woningen 
in combinatie met het verhogen 
van de woonkwaliteit draagt bij 
aan verbetering van de leefbaar-
heid. Het college kiest voor een 
gebiedsgerichte aanpak, die ook 
bijdraagt aan de lokale econo-
mie. Velsen sluit hiermee naad-
loos aan op het beleid van het 
Rijk, dat duurzaamheid (en kli-
maatbeleid) beschouwt als een 
pijler van de EU2020-strategie.

In 2014 komt er een aansprekende 
campagne om het voor particuliere 
woningeigenaren zo aantrekkelijk 

en gemakkelijk mogelijk te maken 
hun huis te verduurzamen. 

In eerste instantie wordt de cam-
pagne gericht op IJmuiden met een 
focus op duurzaamheidsverbete-
ringen zoals energiebesparing door 
woningisolatie en zonnepanelen, en 
met speciale duurzaamheidslenin-
gen om de drempel verlagen. De ge-
dachte is dat energiebesparing ook 
leidt tot een lagere energienota, wat 
weer goed is voor de koopkracht.

Stimulans woningmarkt
De gemeente wil graag de wo-
ningmarkt in Velsen stimuleren 
en heeft geld gereserveerd om 
aspirant-kopers, die hun hypo-
theek bij de bank net niet rond 
krijgen, steun in de rug te bie-
den. 

Het plan richt zich vooral op ‘star-
ters’: doel is om in 2014, uit het Sti-
muleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse gemeenten (SVn), 
60 startersleningen te verstrek-
ken voor de aankoop van een eer-
ste nieuwbouwwoning. Deze star-
tersleningen zijn een aanvulling op 
de lening van een bank en bedra-
gen maximaal € 20.000 per te ko-
pen woning.

Investeringen 
in sportklimaat 
Sport is behalve plezier maken en 
een leuke vrijetijdsbesteding ook 
een hulpmiddel voor een gezon-
de leefstijl, persoonlijke ontplooi-
ing en het verbinden van mensen. 

De gemeente wil investeren om het 
sportklimaat in Velsen naar een nog 
hoger niveau te brengen. Dit blijkt 
uit de vijf thema’s van de sport-
agenda 2013-2016: meer Velsena-
ren vitaal in beweging; sportstimu-
lering voor specifieke groepen; cre-
eren van een ‘beweegvriendelijke’ 
omgeving; sterke sportverenigingen 
in Velsen; en samenwerking tussen 
onderwijs, zorg, sport en buurt. De 
ontwikkeling van de nieuwe sport-
hal bij de brede school De Zandlo-
per is een goed voorbeeld van dit be-
leid, net als het beweeg-/speelplein 
in Zeewijk, IJmuiden.

In het voorjaar van 2014 beginnen 
de voorbereidingen van de bouw 
van de nieuwe sporthal in Zeewijk, 
als onderdeel van het project De 
Ring. Rond dezelfde tijd wordt in 
Velsen-Noord de laatste hand ge-
legd aan Sportpark Rooswijk, dat 
een complete metamorfose heeft 
ondergaan. Activiteiten zoals de 
JeugdSportPas worden in 2014 
voortgezet.

In de sportagenda 2014 is de inzet 
van buurtsportcoaches een speer-
punt (dat nauw samenhangt met het 
onderwijsbeleid). Hetzelfde geldt 
voor de stimulering van aangepas-
te sport, het bieden van een veilig en 
sportief sportklimaat bij de vereni-
gingen en een goed activiteitenpro-
gramma voor de Nationale Sport-
week. 

Onderwijs belangrijk
Velsen zet zich actief in voor 
goed onderwijs. Huisvesting is 
een belangrijk onderwerp met 
speciale aandacht voor de bre-
de scholen. Daarnaast onder-
steunt de gemeente initiatie-
ven die kinderen stimuleren 
hun talenten te ontwikkelen en 
een startkwalificatie te halen. 

Talentontwikkeling is de rode 
draad van educatie. Dit sluit pre-
cies aan op de Visie op Velsen 
2025, ‘Kennisrijk werken’. De ge-
meente maakt hierover afspra-
ken in het Platform Arbeidsmarkt 
Onderwijs, mede in het licht van 
het Techniekpact, waarin over-
heid, bedrijfsleven en onderwijs 
samen proberen meer jongeren 
te interesseren voor de techniek-
sector. Ook wordt de komst van de 
jeugdzorg – in relatie met passend 
onderwijs – voorbereid. Hierbij 
werkt Velsen nauw samen met 
het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) IJmond en de onderwijsin-
stellingen. 

Zes brede scholen
Er zijn zes brede scholen in ont-
wikkeling: de Triangel, de Zand-
loper, de Vuurtoren, de Klip-
per, de Hoeksteen en de Parnas-
siaschool. Deze bieden een ge-
varieerd en aantrekkelijk les- 
en activiteitenaanbod in en om 
de school en optimaliseren hun 
zorgstructuur. Velsen faciliteert 
de totstandkoming van brede 
scholen onder meer door de inzet 
van combinatiefunctionarissen. 
Die verzorgen en coördineren het 

binnen- en buitenschoolse sport- 
en cultuuraanbod, zoals bewe-
gingsonderwijs en cultuureduca-
tie. Er is grote vraag naar hun in-
zet. Ze werken samen met buurt-
sportcoaches, een van de priori-
teiten uit de strategische agenda, 
die met name actief zijn in wij-
ken/buurten met een lage soci-
aal-economische status. 

Leerlingen worden gestimuleerd 
om een goede startkwalificatie te 
halen. Velsen zet samen met twee 
regio’s in op het terugdringen van 
het aantal voortijdige schoolver-
laters. De gemeente is blij met 
ontwikkelingen als het versterkte 
Vmbo, het bèta-lab van het Velle-
san college en het Technasium bij 
het Ichthuslyceum. Deze komen 
de aansluiting van het onderwijs 
op de arbeidsmarkt ten goede.  

Huisvesting
Ook de huisvesting van scholen 
is een verantwoordelijkheid van 
de gemeente. In Santpoort-Noord 
is de verbouwing van het Molen-
duin, de school voor speciaal on-
derwijs, in 2014 klaar. In hetzelf-
de jaar wordt naar verwachting 
gestart met de huisvesting van 
de Bosbeekschool. In het voort-
gezet onderwijs gaat het – na de 
uitbreiding van het Vellesancol-
lege in IJmuiden – verder met de 
tweede fase van het project ‘ver-
sterkt Vmbo’: de nieuwbouw voor 
een deel van het Vellesan College 
dat nu nog over meerdere locaties 
is verspreid.
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Schuldhulpverlening

Nieuwe sociale taken

Het aantal aanvragen voor schuld-
hulpverlening neemt de laatste tijd 
toe. De gemeente Velsen heeft daar-
om een aantal belangrijke ontwik-
kelingen in gang gezet. Zo worden 
aanvragen beoordeeld volgens het 
principe van de ‘Kanteling’. Voor-
dat iemand in aanmerking komt 
voor een schuldhulpverleningstra-
ject wordt eerst goed gekeken naar 
de eigen kracht van de aanvrager. 
Om het aantal aanvragen terug te 
brengen, voert Velsen in 2014 drie 
extra preventieve maatregelen in: 
één consulent schuldhulpverle-
ning gaat zich specifi ek bezighou-
den met preventie, de consulen-
ten krijgen verdere scholing in het 
voorkomen van situaties waarin 
deze hulp nodig is, én er komt ex-

tra aandacht voor nieuwe groepen 
aanvragers. Zo’n groep vormen bij-
voorbeeld mensen die in de proble-
men zijn geraakt vanwege hun hy-
potheekverplichtingen.

Ontwikkeling woonlasten
De grafi ek laat zien hoe de netto 
woonlasten zich in de huidige col-
legeperiode hebben ontwikkeld als 
gevolg van de in deze jaren vastge-
stelde tarieven. De netto woonlas-
ten in Velsen liggen iets boven het 
landelijk gemiddelde. Ten opzich-
te van voorgaande jaren is het ver-
schil in 2013 kleiner geworden. De 
inschatting is dat de voorgestel-
de tarieven voor 2014 Velsen nog 
dichter bij het landelijk gemiddel-
de zullen brengen.

De Rijksoverheid gaat de komen-
de jaren diverse taken decentrali-
seren. Met andere woorden, van-
af 2015 gaat niet de centrale maar 
de lokale overheid zich daarmee 
bezighouden. Drie van deze de-
centralisaties hebben betrekking 
op het ‘sociale domein’: de Alge-
mene Wet Bijzondere Ziektekos-
ten (Awbz), de Jeugdzorg en de 
Participatiewet 

Dat brengt voor Velsen, zoals voor 
iedere gemeente, extra taken met 
zich mee en nu vooral ook nog de no-
dige onzekerheden. Anderzijds biedt 
het ook gelegenheid om plaatselijk 
meer samenhang in de dienstver-
lening te brengen en meer mensen 
beter van dienst te zijn tegen lagere 
kosten. De gemeente zal vooral een 
regierol vervullen, en nauw samen-
werken met verschillende partners, 
zoals bijvoorbeeld de huisartsen. 

Voor de Awbz wordt in IJmondver-
band al hard gewerkt aan de voorbe-
reiding van de decentralisatie. Het 
gaat onder meer om een grote groep 
mensen die op dit moment via de 
Awbz gebruik maken van dagbeste-
ding en begeleiding. Vanaf 1 janua-
ri 2015 wordt dit de verantwoorde-
lijkheid van de gemeente. Hetzelf-
de geldt voor alle onderdelen van de 
Jeugdzorg: het deel waarvoor nu nog 
de provincie verantwoordelijk is, de 
gesloten jeugdzorg onder regie van 
het ministerie van VWS, de jeugd-

GGZ, de zorg voor licht verstandelijk 
gehandicapte jongeren via de Awbz, 
en de jeugdbescherming en jeugd-
reclassering van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie. Dit wordt al-
lemaal ondergebracht in een inte-
grale nieuwe Wet Jeugdhulp, die 
de verantwoordelijkheid bij de ge-
meenten neerlegt.

IJmond Werkt!
Ook de Participatiewet (waarin 
de Wet werk en bijstand (WWB), 
de Wet sociale werkvoorziening 
(WSW) en deels de Wajong wor-
den samengevoegd) treedt per 1 ja-
nuari 2015 in werking. Vooruitlo-
pend hierop heeft Velsen, op het ge-
bied van reïntegratie, de krachten 
al gebundeld met andere IJmond-
gemeenten in het project ‘IJmond 
Werkt!’. Door zoveel mogelijk 
groepsgewijs te werken komen de 
eigen kracht van de werkzoeken-
de én die van de organisatie allebei 
optimaal tot hun recht, en kunnen 
zoveel mogelijk mensen naar werk 
worden bemiddeld.

De Participatiewet heeft echter ook 
betrekking op uitkeringsgerechtig-
den die (nog) niét aan het werk kun-
nen en via de gemeente inkomens-
ondersteuning en zorg moeten ont-
vangen. Juist de overlap met de de-
centralisaties van de andere wetten 
kan hier mogelijk besparingen ople-
veren. De gemeente houdt niettemin 
ook rekening met tegenvallers.

Lasten binnen de perken
Iedereen heeft te maken met de 
onzekerheden die de crisis met 
zich meebrengt. Daarom heeft 
het gemeentebestuur er alles aan 
gedaan de gemeentelijke lasten 
binnen de perken te houden. De 
meeste tariefstijgingen zijn daar-
door beperkt gebleven tot infl a-
tiecorrectie. 

De rioolheffi  ng wordt met ingang 
van 1 januari zelfs verlaagd: bij de 
berekening hiervan wordt uitge-
gaan van 100% kostendekking. Om-
dat de kosten lager uitkomen, kan 
ook het tarief met circa 3,8% omlaag. 
Ook de Hondenbelasting gaat (ruim 
5%) omlaag. De afvalstoff enheffi  ng, 
die ook kostendekkend moet blijven, 
stijgt licht met 1,94% omdat de kos-
ten van afvalverwerking stijgen.
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Regionale samenwerking

Kunst en cultuur

De gemeente Velsen is geen ei-
land, maar onderdeel van een dy-
namische regio waarin op tal van 
thema’s intensief wordt samenge-
werkt. De andere IJmondgemeen-
ten zijn voor Velsen al jarenlang 
belangrijke partners. Een mooi 
voorbeeld is de gezamenlijke in-
zet voor ‘IJmond Werkt!’, waar-
mee Velsen samen met Bever-
wijk, Heemskerk en Uitgeest werk 
maakt van een taak die de centra-
le overheid ‘decentraliseert’ naar 
gemeenten: mensen weer aan een 
baan helpen.

Het IJmond Kansenonderzoek dat 
afgelopen zomer is gepresenteerd le-
verde vijf grote opgaven op die de ge-
meenten gezamenlijk zouden moeten 
oppakken: versterking van de econo-
mie, verbetering van de luchtkwali-
teit, verbetering van bereikbaarheid 
en mobiliteit, doorontwikkeling van 
de woningvoorraad en instandhou-
ding van regionale voorzieningen. 
Daaraan werkt Velsen intensief sa-
men in de IJmond, met als doel de ei-
gen ambities van de afzonderlijke ge-
meenten te bundelen tot één IJmond-
ambitie. Voorbeelden hiervan zijn het 
gezamenlijk op de agenda plaatsen 
van het thema Luchtkwaliteit en het 
opstellen van een regionale mobili-
teitsvisie.

Metropool Regio Amsterdam
Ook in de Metropool Regio Amster-
dam is Velsen een actieve partner. De 
MRA is belangrijk in het stimuleren 
van innovatie in techniek, visserij en 
de maakindustrie die centraal staan 
in de Visie op Velsen. Daarom heeft 
Velsen, met succes, gepleit voor meer 
aandacht voor techniek en de maak-

industrie in de Amsterdam Econo-
mic Board. Dat regionale samenwer-
king tot succes kan leiden bewijst de 
visie Noordzeekanaalgebied 2040, 
die tot stand is gekomen ondanks de 
soms verschillende belangen van de 
betrokken partijen. 

Techniek Campus
Omdat het belangrijk is voor het be-
houd van bedrijven in de regio doet 
Velsen ook mee aan het initiatief een 
Techniek Campus op te richten. Deze 
campus moet de samenwerking tus-
sen bedrijfsleven, onderwijs- en on-
derzoeksinstellingen en de regiona-
le en lokale overheden in de IJmond 
en de metropoolregio Amsterdam 
versterken. Doel is het technisch on-
derwijs te verbreden en te versterken 
met onder meer een centrum voor in-
novatief vakmanschap, en de arbeids-
markt voor technische beroepen te 
verbeteren. De aansluiting met het 
bedrijfsleven kan worden gemaakt 
met bijvoorbeeld onderwijs-, sta-
ge- of onderzoeksprojecten. Het is de 
verwachting dat de Techniek Cam-
pus, onder meer via een regionaal in-
novatieplatform, een stimulans kan 
vormen voor de uitwisseling van ken-
nis en innovaties (‘open innovatie’).

Het Platform Arbeidsmarkt Onder-
wijs zet zich ook in om het onderwijs 
beter aan te laten sluiten op de ar-
beidsmarkt. Daartoe is de Arbeids-
marktagenda IJmond 2011-2014 op-
gesteld. Het imago van techniek is 
de laatste jaren weliswaar verbeterd, 
maar er is nog een wereld te winnen 
om de instroom vanuit het basison-
derwijs naar het technisch onderwijs 
en de doorstroom naar technische be-
roepen te verhogen.

Onlangs is de conceptnota 
Kunst en Cultuur 2014-2017 ge-
presenteerd en de inspraak in-
gegaan. In zo’n nota legt het ge-
meentebestuur vast wat Velsen 
wil met kunst en cultuur. Speer-
punten in het beleid zijn voor 
de komende tijd ‘verbindingen 
leggen tussen cultuur en ande-
re sectoren van de samenleving’ 
en ‘cultuureducatie’. 

Om die verbinding te leggen zijn in 
2016 gezamenlijke activiteiten van 
culturele instellingen en welzijns-
instellingen structureel in het aan-
bod opgenomen. Dit verbindt niet 
alleen de cultuur- en de welzijns-
sector maar helpt ook een bredere 
doelgroep te bereiken.

Cultuureducatie
Op het gebied van cultuureduca-
tie wordt er onder meer aan ge-
werkt om in 2016 op minimaal tien 

basisscholen doorgaande leerlij-
nen en menu’s voor cultuureduca-
tie te kunnen bieden. De leerkrach-
ten op deze scholen en de cultuur-
aanbieders worden gecoacht zo-
dat zij goed op elkaars activiteiten 
kunnen aanhaken. Het college gaat 
ervan uit dat zo duurzame samen-
werkingsverbanden kunnen ont-
staan tussen scholen en culturele 
instellingen.  

Er wordt in deze benadering ook 
gebruik gemaakt van subsidie-
mogelijkheden. Zo komt het Kun-
stencentrum dankzij de regeling 
‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ 
in aanmerking voor een subsidie 
uit het fonds Cultuurparticipatie 
van € 36.000 per jaar in de periode 
2014-2016. Er geldt als voorwaar-
de dat de gemeente ook € 36.000 
beschikbaar stelt en dat past bin-
nen het gemeentelijk budget voor 
cultuureducatie.

€ 2 miljoen 
te besteden
Met € 142 miljoen aan inkomsten 
en € 140 miljoen aan uitgaven laat 
de Velsense begroting voor 2014 een 
positief saldo zien van € 2 miljoen. 
De gemeenteraad heeft besloten om 
dit voordelige saldo toe te voegen 
aan de Algemene Reserve.

Herkomst algemene dekkingsmiddelen gemeente Velsen 
2014

Algemene uitkering (Rĳk) 72

Lokale heffingen 21

Rente 6

Dividenden 1

Cirkeldiagram

Dividenden 
1%

Rente 
6%

Lokale heffingen 
21%

Algemene uitkering (Rĳk) 
72%

Algemene uitkering (Rijk)
Lokale heffingen
Rente
Dividenden

< Inkomsten

Uitgaven >Uitgaven per beleidsprogramma gemeente Velsen 2014

DEELNEMER VERKOCHT

Werk en inkomen 21,4%

Maatschappelĳke zorg 13,5%

Openbare ruimte 11,5%

Milieu 11,4%

Ruimtelĳke ordening en wonen 11,2%

Jeugd en educatie 8,4%

Bestuur, bevolkingszaken en 
Burgerparticipatie

8,2%

Sport 5,2%

Openbare orde en veiligheid 4,5%

Kunst en culturele voorzieningen 3,0%

Economische ontwikkeling, 
recreatie en toerisme

1,7%

Cirkeldiagram
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare 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 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Voor inhoudelijke vragen over het bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan ge-
relateerde vragen kunt u een afspraak maken met 
één van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag 
een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 

09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

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

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 2 
november 2013 tot en met 8 no-
vember 2013  de volgende aan-
vragen hebben ontvangen voor 
een omgevingsvergunning op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haak-
jes vermeld.

IJmuiden 
De Ruyterstraat 68, plaatsen dakop-
bouw (04/11/2013) w13.000452;
Loggerstraat 17 F, legaliseren tus-

senvloer (06/11/2013) w13.000453;
Gurvenlaan ong., kappen 3 bomen 
(07/11/2013) w13.000460;
Kromme Mijdrechtstraat 18, ver-
groten woning met uitbouw 
(07/11/2013) w13.000459;
Verbrande Vlak ong., kappen 3 bo-
men (07/11/2013) w13.000458;
Planetenweg ong., kappen 2 bomen 
in groenstrook naast clubgebouw 
SVIJ (07/11/2013) w13.000457.

Velsen-Zuid 
Geen mededelingen

Santpoort-Noord

Hoofdstraat 165, vergroten be-
gane grond en 1ste verdieping 
(06/11/2013) w13.000454;
Brederoodseweg 39, kappen 3 bo-
men (05/11/2013) w13.000441.

Santpoort-Zuid
Hendrik van der Graaflaan 6, le-
galiseren raamkozijn zijgevel 
(07/11/2013) w13.000455;
Bloemendaalsestraatweg 22, 
kappen boom (08/11/2013) 
w13.000462.

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
Oostlaan 1, kappen 2 bomen 
(04/11/2013) w13.000451.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

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 volgende 
besluiten genomen.  Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD).In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-

diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Velserduinweg 180, vergroten be-
staande dakopbouw (07/11/2013) 
w13.000362;
Zuidersluisweg 1, oprichten uti-
liteitsgebouw (11/11/2013) 
w13.000264.

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Overbildtweg 21, kappen boom 
(12/11/2013) w13.000401;
Dijkzichtlaan 1, kappen 6 bomen 
(12/11/2013) w13.000394.

Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 12, kappen 
boom (12/11/2013) w13.000439;
Brederoodseweg 39, kappen 2 bomen 
(12/11/2013) w13.000441;
Duinlustparkweg 49, kappen boom 
(12/11/2013) w13.000443.

Velsen-Zuid
Stelling 30, plaatsen schuur 
na grondkering (05/11/2013) 
w13.000315;
Oude Pontweg 169, legaliseren be-
staande woonwagen (05/11/2013) 
w13.000313.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velserbroek
Zwanebloembocht 134 , verande-
ren schuur middels plaatsen luifel 
(07/11/2013)  w13.000336
Broekeroog ong., kappen 4 populie-
ren (12/11/2013) w13.000384.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV

Driehuis
omgeving sportpark Groeneveen, 
1 december 2013, Sinterklaasloop 
(07/11//2013) u13.009576.

IJmuiden
begint op Marktplein en eindigt op 
Plein 1945, 7 december 2013, Licht-
jesfeest (06/11/2013) u13.009159.

Verleende omgevingsvergunning 
– uitgebreide voorbereidingspro-
cedure 
De onderstaande omgevings-
vergunning(en) liggen met ingang 
van 15 november 2013 gedurende 
zes weken voor een ieder ter inzage 
bij de werkeenheid Vergunningen. 
Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kunnen belanghebben-
den gedurende de termijn van terin-
zagelegging tegen deze besluiten een 
gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank Noord-Holland, lo-
catie Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. In 
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spoedeisende gevallen kan een voor-
lopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Noord-Holland, loca-

tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien er 

ook een beroepschrift is ingediend.
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft omge-
vingsvergunningen verleend voor:

Velsen Zuid
Laaglandersluisweg 12, oprichten 
tijdelijk recreatiecentrum voor 5 
jaar (07/11/2013) w13.000252.

Besluiten (vervolg)

Subsidieplafond 2014
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming 
van artikel 4:27 Algemene wet 
bestuursrecht bekend dat de raad 
van Velsen in zijn vergadering van 
7 november 2013 in het kader van 

de vaststelling van de begroting 
voor 2014 heeft besloten:

het subsidieplafond voor 2014 vast 
te stellen op € 9.752.000,-- overeen-
komstig het totaal van de subsidie-

bijlage behorende bij de begroting 
2014.

Ter inzage
De subsidiebijlage ligt gedurende 
vier weken ter inzage bij de recep-

tie van het stadhuis, Dudokplein 1 
te IJmuiden en nadien bij de afde-
ling Financiën. Deze subsidiebijlage 
wordt ook gepubliceerd op de websi-
te van de gemeente Velsen: www.vel-
sen.nl 

Ontwerpbestemmingsplan Curaçaostraat
Burgemeester en Wethouders van 
Velsen hebben besloten de ge-
meenteraad voor te stellen een 
nieuw bestemmingsplan vast te 
stellen voor de Curaçaostraat te 
Santpoort-Noord.

Waar ligt het plangebied
Het plangebied betreft het zuidelij-
ke deel van de Curaçaostraat te Sant-
poort-Noord.  

Aanleiding
Het voorontwerp bestemmingsplan 
Curaçaostraat is een nieuw bestem-
mingsplan die het Uitbreidingsplan 
in Onderdelen Santpoort-Noord ver-
vangt. Het gebied bevat het zuidelij-

ke deel van de Curaçaostraat te Sant-
poort-Noord. Het gebied bestaat uit 
12 garageboxen en één opslagloods. 
Bij deze actualisatie is de insteek om 
te bestemmen overeenkomstig de 
bestaande legale situatie. Namelijk 
de garageboxen, opslagloods en tuin 
ten behoeve van wonen. Momenteel 
ligt op dit gebied een voorbereidings-
besluit. 

Inzage in het plan
Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4, 
artikel 3.12 van de Algemene wet 
bestuursrecht, ligt het ontwerpbe-
stemmingsplan Curaçaostraat (idn: 
NL.IMRO.0453. BP1502CURACAO-

STRA1-O001) van vrijdag 15 novem-
ber tot en met vrijdag 27 december 
2013 ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis en de centrale biblio-
theek. Het digitale bestemmingsplan 
is ook te raadplegen via de gemeen-
tesite www.velsen.nl en www.ruim-
telijkeplannen.nl 
De openingstijden van het stadhuis 
zijn op werkdagen van 09.00 uur tot 
16.00 uur en donderdagavond van 
18.00 tot 20.00 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over het bestemmingsplan 
kunt u een afspraak maken met de 
behandelend ambtenaar van de af-
deling Economische Zaken, Wonen 
en Ruimtelijke Ontwikkelingen, tel. 
0255-567200.

 
Indienen van zienswijzen:
Van vrijdag 15 november 2013 tot 
en met maandag 30 december 2013 
kunt u een zienswijze indienen op 
het plan. Dit doet u door een brief te 
richten aan gemeenteraad van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den, onder vermelding van “ziens-
wijze ontwerpbestemmingsplan Cu-
raçaostraat” of via ro@velsen.nl, ver-
geet daarbij niet duidelijk uw fysieke 
postadres aan te geven. Voor het in-
dienen van mondelinge zienswijzen 
kunt u een afspraak maken met de 
behandelend ambtenaar dhr. Pijpers, 
telefoonnummer 0255-567200.

Voorontwerp-bestemmingsplan Santpoort-Zuid
Burgemeester en Wethouders 
maken overeenkomstig artikel 
1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening 
bekend dat zij voornemens zijn 
een nieuw bestemmingsplan op 
te stellen voor Santpoort-Zuid. 
Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 
Bro wordt hier gemeld dat geen 
gelegenheid wordt geboden om 
zienswijzen omtrent dit  voorne-
men naar voren te brengen en er 
wordt geen onafhankelijke instan-
tie in de gelegenheid gesteld ad-
vies uit te brengen over dit voor-
nemen. Op het voorontwerp be-
stemmingsplan is wel inspraak 
mogelijk.

Aanleiding
Het voorontwerpbestemmings-

plan Santpoort-Zuid is een nieuw 
bestemmingsplan die verschillen-
de bestaande bestemmingsplan-
nen vervangt. Het gebied bestaat uit 
de gehele bebouwde kom van Sant-
poort-Zuid met uitzondering van 
ontwikkelingslocaties. 

Wilt u het plan inzien?
Het bestemmingsplan Santpoort-
Zuid (idn: NL.IMRO.0453.BP-
1700SANTPOORTZU1.V001) ligt 
van 15 november 2013 tot en met 30 
december 2013 voor een ieder ter in-
zage bij de receptie van het stadhuis,  
Dudokplein 1 te IJmuiden. De recep-
tie is van maandag tot en met vrijdag 
geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 uur 
tot 20.00 uur. Eveneens is een exem-

plaar van het voorontwerpbestem-
mingsplan in te zien bij de centrale 
bibliotheek te IJmuiden gedurende 
de gebruikelijke openingstijden.
Het bestemmingsplan is tevens te 
raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Wilt u inspreken?
Inspraakreacties kunnen door een 
ieder schriftelijk worden ingediend 
gedurende bovengenoemde termijn. 
De reacties kunt u richten aan het 
college van Burgemeester en Wet-
houders van Velsen via ro@velsen.nl 
of,  Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, 
o.v.v. “inspraakreactie bestemmings-
plan Santpoort-Zuid”.

Infopagina
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I n de  groepering is  gewijzigd  om een betere  aans luit ing  naar de  programma's 

te bewerkstelligen Jaarr ekenin g 2012

Gew ijz igde beg rotin g 

2013 Begro ting 2014

Bedragen x € 1 .000

Prog ramm a 3: Maatsch ap pel ijke  z org

O ntmoetings ac tivite iten vo lwassenen (buurthuizen) 724

Tegemoetkoming in  de  huur (buurthu izen) 398

Buurtbemidde ling 29

O ntmoetings ac tivite iten ouderen (wijk steunpunten 269

Tegemoetkoming in  de  huur (wijk steunpunten) 275

Act ivite iten  wijk- en  dorpsorganisa ties 51

Subtotaal Bu urtaccom mo daties 1 .746 1.715 1.540

Hulpverlen ing, bemiddeling en advies (A MW , Socia le raadslieden,  

ouderenadviseurs , v oorlich ting,  bem idde ling  W W Z)
749

Stim ule ring  Vrijwillige rs werk 78

Stim ule ring  Mante lzorg 76

Haa l- en brengd iens ten (W onenplus,  tafelt je dekje e tc .) 186

O GG Z/Collect ieve  prevent ie 120

Hu iselijk geweld 0

O ndersteunende bege leid ing 54

O ndersteun ing  minderheden 17

Buurtsportc oac hes

Subtotaal M aatschappel ijke  begele id ing speci fieke  do elgroepen 1.280 1.298 1.275

Slachto fferhulp 9

J eugdgezondheidsz org  0  -4 jaar unifo rm 884

J eugdgezondheidsz org  0  -4 jaar maatwerk 65

E lektronis ch  K ind Dos sie r 110

Subtotaal V olksgezo ndheid 1 .068 1.061 1.098

To taal Program ma 3  M aatschapp el ijke  zo rg 4.094 4.074 3.913

 Peu te rspee lzaalp laatsen  741

J eugd en jongerenwerk (buurthu izen  incl. buurt sport ) 430

J eugd en jongerenwerk ov erig 22

Maatsc happelijke s tages 85

Schoolm aats chappelijk werk 91

J eugd In te rvent ie Team 155

O pstap 0

Streetcornerwork 0

Combinat iefunct ies 306

Mondia le bewustword ing 25

To taal Jeugd  en educatie 1 .855 1.882 1.910

Musea: P ie ter V erm eu len Mus eum 166

Musea: I Jmuider Zee- en  Havenmuseum 23

Podiumk unst : S tadss chouwburg  V elsen 782

Podiumk unst : W itte Theater 176

Kuns teduc at ie:  Kunstenc entrum 596

Be langenbehartig ing amateurkuns t: De V els er Gemeensc hap 40

Amateurkuns tinste llingen 119

Cu lture le en  educ at iev e ac tivit eit en 188

B ib liotheek (m .i .v . 2013) 0

To taal Cultuur  en edu catieve activ iteiten 2.090 3.831 3.731

Sportveren igingen (program ma 6) 48

W ijk gerich t werken  (p rogram ma 7) 54

Reddingswezen (p rogramma 10) 15

Dierenbescherm ing  (vanaf  2013 is  d it een b ijdrage)(programma 10) 40

VO S (programma 11) 37

Vereniging  Nationale O mbuds man (p rogramma 11) 13

Cross (programm a 11) 2

To taal Diverse  progr am m a's 210 254 198

To taal Sub sidieplafon d 8.249 10.041 9.752

Diverse  pr ogram ma's  (6 , 7,  10 en  11)

Prog ramm a 5: Cultuu r en ed ucatieve activ i te iten
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Ontwerp-wijzigingsplan PWN Velserbroek
Burgemeester en wethouders van 
Velsen zijn voornemens een wijzi-
gingsplan vast te stellen voor de 
uitbreiding van het PWN kantoor 
aan de Rijksweg in Velserbroek. 
In het bestemmingsplan “Bedrij-
venterrein Velserbroek” is een 
binnenplanse wijzigingsbevoegd-
heid opgenomen om het bebou-
wingspercentage te verhogen.

Krachtens artikel 3.9a van de Wet 

ruimtelijke ordening en afde-
ling 3.4 van de Algemene wet be-
stuursrecht, ligt het ontwerp-wij-
zigingsplan PWN Velserbroek (idn: 
NL.IMRO.0453.WP1304PWNVEL-
SERBR1-O001), voor een ieder met 
ingang van 8 november 2013 gedu-
rende zes weken  ter inzage.

Het ontwerp-wijzigingsplan en 
daarop betrekkinghebbende onder-
zoeken/rapportages is in te zien bij 

de receptie van het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. De receptie is 
van maandag tot en met vrijdag ge-
opend van 09.00 uur tot 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 uur 
tot 20.00 uur. Eveneens is een exem-
plaar van het ontwerp-wijzigings-
plan in te zien bij de centrale biblio-
theek, Dudokplein te IJmuiden.
Het wijzigingsplan is tevens te raad-
plegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl. 

Gedurende de termijn dat het ont-
werp-wijzigingsplan ter inzage ligt, 
kan een ieder zijn of haar ziens-
wijzen omtrent het ontwerp ken-
baar maken. Indien u dit schriftelijk 
doet kunt u de zienswijzen richten 
aan het college van B&W  van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. 
Voor mondelinge zienswijzen kunt u 
een afspraak maken met de heer H. 
Kloosterman of de heer P. Blom (te-
lefoon 0255-567200).

Infopagina

Raadsplein 21 november 2013
Op 21 november 2013 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad Velsen 
in de tijdelijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbal-
club Telstar) aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen: notulen en besluitenlijst raadsvergadering 17 oktober 2013
4 Afhandelen: Lijst van aan de raad gerichte brieven
 Besluitvorming
5 2e Bestuursrapportage 2013 gemeente Velsen
6 Verdiepend onderzoek Rekenkamercommissie: Wmo in Velsen 
 ‘Door de bomen het bos zien’
7 Kredietaanvraag definitiefase Grote Buitendijk/Hofgeest
8 Vaststellen Gemeenschappelijke Regeling schoolverzuim en intrekking 

Gemeenschappelijke Regeling Centraal Meld- en registratiesysteem 
RMC en leerplicht (CArel)

9 Vrijgeven middelen Kustinformatiecentrum
10 Plan van Aanpak vervolg Kansenonderzoek IJmond-gemeenten
11 Aanwijzen voorzitter IJmond commissie
12 Consultatie in verband met garantstelling De Luchte
13 Spelregels actualiteitenuurtje

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken, 

wel kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingele-
verd – dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie 
vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

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

De raadsvergadering is live te volgen via Seaport TV. Een samenvatting van 
de raadsvergadering is terug te zien in de week na de vergadering op Seaport 
TV en via uitzending gemist op www.seaporttv.nl

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
18.30 – 19.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in 
te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere ac-
tuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te bren-
gen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad 
over gaat of die relevant zijn voor de raad.

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl) 
tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering.

Topavond voor business-
club Witte Leeuwinnen Velsen-Zuid - De aftrap van de 
1e businessclub in het vrouwen-
voetbal kon niet beter gepland 
zijn. Gesteund door de vrouwe-
lijke onderneemsters op de tri-
bune, wonnen de Witte Leeuwin-
nen met maar liefst 5-0 van Hee-
renveen, de koploper in de BeNe 
League.
Ruim dertig zakenvrouwen uit 
Noord-Holland wisten afgelo-
pen vrijdag de weg naar het Tata 
Steel Stadion te vinden, nieuws-
gierig naar het hoe en wat van 
een vrouwelijke voetbalorganisa-
tie. Na een toast op de toekomst 
en een voorstelrondje werden de 
dames door Brigitte Paulissen 

ondergedompeld in de wereld 
van het vrouwenvoetbal. Als trou-
we fan van de Witte Leeuwinnen 
stak Brigitte haar enthousiasme 
voor het vrouwenvoetbal niet on-
der stoelen of banken en wist zij 
een losse, interactieve sfeer te 
creëren. De presentaties van Tel-
star voorzitter Pieter de Waard 
en mede-initiatiefnemer van het 
vrouwenvoetbal bij Telstar, Gijs 
Schot, werden vervolgens afge-
wisseld door interviews met voet-
balster Loïs Oudemast en de 
nieuwe assistent trainster, Marion 
Grotefels. Na het kennismakings-
programma volgde een heerlijk 
netwerkdiner, waarbij ook spon-

sors en familie van het vrouwen-
elftal aanwezig waren. De zaken-
vrouwen genoten duidelijk van 
de sfeer van herkenning en geza-
menlijkheid die inherent is aan de 
voetbalwedstrijden bij Telstar en 
die naderhand op de tribune nog 
eens werd versterkt door de rui-
me overwinning op de vrouwen 
van Heerenveen. ‘Dit netwerk is 
zo anders dan andere netwer-
ken’ en ‘Ik wist niet dat een voet-
balwedstrijd zo leuk kon zijn’, wa-
ren veelgehoorde opmerkingen. 
Voor de organisatoren van de-
ze eerste bijeenkomst, Annema-
rie Manger, Brigitte Paulissen en 
Mieke de Jong, bevestigen de lo-

vende reacties dat de opgerich-
te businessclub wel eens het be-
gin van iets heel moois kan zijn. 
Immers, als het vrouwenvoet-
bal hard op weg is de nummer 
1-sport voor vrouwen te worden, 
is het toch niet meer dan logisch 
dat de Witte Leeuwinnen daar-

in gesteund worden door een ei-
gen businessclub? De volgen-
de bijeenkomst van de busines-
sclub staat gepland voor 24 janu-
ari. Vrijdag spelen de zij om 19.30 
uur thuis tegen KAA Gent. Meer 
weten? Mail naar businessclub@
dewitteleeuwinnen.nl 
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