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Onderscheiding voor 
Henk Wijkhuisen
Velsen - Voormalig raadslid Henk Wijkhuisen uit Driehuis heeft vorige 
week uit handen van burgemeester Frank Dales een Koninklijke On-
derscheiding ontvangen. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Henk Wijkhuisen heeft zich van maart 2000 tot maart 
2002 en van maart 2006 tot maart 2018 als lid van de gemeenteraad 
ingezet voor de gemeente Velsen. Hij was van maart 2006 tot maart 
2018 fractievoorzitter van D66 Velsen en daarmee ook lid van het Pre-
sidium. (Foto: Reinder Weidijk)

Collegeprogramma 2018-2022 gepresenteerd
Velsen - Het college van burge-
meester en wethouders heeft 
het collegeprogramma voor 
de periode 2018-2022 gepre-
senteerd. In een fraai vormge-
geven vijftig pagina’s tellend 
boekwerkje wordt in begrijpe-
lijke taal uitgelegd wat het col-
lege in de komende vier jaar wil 
bereiken en op welke manier 
dat moet gebeuren. Het eerste 
exemplaar van dit boekje werd 
dinsdagmiddag overhandigd 
aan Frits Raadsheer, directeur 
van Kennemerland Pers, de uit-
geverij van deze krant.

Het document heeft de titel ‘Vel-
sen komt naar je toe!’ gekregen. 
Het nieuwe college sprak in de 
afgelopen maanden met inwo-
ners, organisaties, ondernemers, 
verenigingen, scholen, buurge-
meenten en bezoekers van Vel-
sen. 
De wethouders hoorden wat Vel-
senaren belangrijk vinden en 
toetsten dat aan de eigen ideeën. 
De resultaten hiervan staan in het 
nieuwe collegeprogramma.
Weliswaar wilde het college in 
het voorjaar snel aan de slag 
gaan, maar tegelijk wilde men 

ook de tijd nemen om een helde-
re koers voor de toekomst uit te 
zetten. Daarom werd ervoor ge-
kozen om in eerste instantie aan 
het werk te gaan op basis van een 
voorlopig collegeprogramma. 
Ondertussen werd gewerkt aan 
een raadsakkoord dat samen met 
de inbreng van veel inwoners en 
organisaties is gebruikt voor het 
collegeprogramma voor de peri-
ode 2018-2022, het plan voor de 
lange termijn dus. Dat program-
ma is nu klaar en bevat vijf be-
langrijke thema’s.
Het vergroten van de kwali-

teit van de publieke dienstverle-
ning en het vernieuwen van de 
werkwijze die de gemeente han-
teert staan centraal, evenals het 
verduurzamen van de gemeen-
te Velsen en het versterken on-
dernemersklimaat, de leefomge-
ving en de leefbaarheid. Tenslot-
te wil het college er ook voor zor-
gen dat iedere inwoner kan mee-
doen aan de samenleving. In de 
komende tijd zal het college in 
gesprek gaan met de gemeente-
raad over de plannen in het colle-
geprogramma. (foto: Mark Sassen 
Fotogra� e)
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• In de warme en droge zomer hebben plan-
ten en bomen in Velsen het zwaar gehad.  
Nieuwe aangeplante bomen en vaste plan-
ten hebben in deze periode extra water 
gekregen. Dit water komt  uit sloten. On-
danks extra zorg zijn er toch bomen dood-

gegaan. Zowel dode oude als nieuwe bo-
men worden vervangen door nieuwe.

Meer informatie: www.velsen.nl/gemeente-
raad. Klik op de raadskalender en onder ‘over-
zichten’ op Collegeberichten.

  Uit het college

Na de gemeenteraadsverkiezing van 
maart 2018 werden nieuwe wethouders 
benoemd. Het nieuwe college sprak in 
de afgelopen maanden met inwoners, 
organisaties, ondernemers, verenigin-
gen, scholen, buurgemeenten en be-
zoekers van Velsen. De wethouders 
hoorden wat Velsenaren belangrijk vin-
den en toetsten dat aan de eigen idee-
en. De resultaten hiervan staan in het 
nieuwe Collegeprogramma, met het 
motto ‘Velsen komt naar je toe!’.

Aan de slag
Het college wilde in het voorjaar snel aan 
de slag, maar ook de tijd nemen om een 
heldere koers voor de toekomst uit te zet-
ten. Het college ging daarom aan het werk 
op basis van een voorlopig collegepro-
gramma. Ondertussen werd er gewerkt 
aan een raadsakkoord wat samen met de 
inbreng van veel inwoners en organisa-
ties is gebruikt voor het Collegeprogram-

ma 2018-2022. Het plan voor de lange  ter-
mijn. Het collegeprogramma is nu klaar.

Vijf thema’s
Het Collegeprogramma heeft vijf belang-
rijke thema’s.
•  Vergroten van de kwaliteit van de pu-
 blieke dienstverlening.
•  Vernieuwen van werkwijze van de ge-
 meente.
•  Naar een duurzaam Velsen.
•  Versterken ondernemersklimaat, 
 leefomgeving en leefb aarheid.
•  Zorgen dat iedereen meedoet.

Verder invullen
In de komende tijd zal het college in ge-
sprek gaan met de gemeenteraad over de 
plannen in het Collegeprogramma.

Nieuwsgierig naar het collegeprogramma 
en wilt u het lezen, kijk op www.velsen.nl.

‘Velsen komt naar je toe!’
Collegeprogramma 2018-2022

Voor mensen die niet veel geld te beste-
den hebben, kunnen onverwachte ziekte-
kosten een groot probleem zijn. Maar ook 
als er hoge zorgkosten zijn door een chro-
nische ziekte. En soms vermijden men-
sen de zorg die ze nodig hebben, omdat 
de kosten te hoog zijn. Dit is ongewenst. 
Daarom geeft de gemeente Velsen aan 
mensen met een laag inkomen een kor-
ting op de maandelijkse premie van de 
zorgverzekering van het Univé gemeen-
tepakket. Deze zorgverzekering is alleen 
mogelijk voor mensen met een inkomen 
tot 130% van het minimuminkomen.  

Aanmelden 
Wilt u gebruik maken van deze korting? Dan 
moet u vóór 1 januari 2019 overstappen naar 
het Univé gemeentepakket. Dit kan vanaf 
15 november 2018. Op de website www.ge-
zondverzekerd.nl kunt u  uw huidige verze-
kering vergelijken met die van het Univé ge-
meentepakket en u ook direct aanmelden. 

Spreekuren
Adviseurs van Univé organiseren spreek-
uren waar zij u meer kunnen vertellen over 
de inhoud van het gemeentepakket. U kunt 
daar met al uw vragen terecht. Als u wilt 
overstappen, kan dat ook ter plekke. Zorgt u 
er dan voor dat u uw Burgerservicenummer 
(en die van uw mee te verzekeren kinderen) 
en uw IBAN-nummer (bankrekeningnum-
mer) mee heeft.

De spreekuren zijn op: 
•  Dinsdag 27 november van 14.00 tot 16.00
  – Buurtcentrum De Dwarsligger - Plane-
 tenweg 338 IJmuiden
•  Vrijdag 30 november 10.00 tot 12.00 uur  
 Brede school Velsen Noord - Heirweg 2A  
 Velsen-Noord
•  Donderdag 13 december van 14.00 tot  
 16.00 uur –Buurtcentrum De Dwarslig-
 ger – Planetenweg 338 IJmuiden 
•  Woensdag 19 december Burgerzaal ge-
 meente Velsen 10.00 tot 12.00 - 
 Ingang Plein 1945 IJmuiden

Hulp bij aanmelden
 Daarnaast is het ook mogelijk om in het ge-
meentehuis hulp te krijgen bij het aanmel-
den.  Er is tot het einde van het jaar  een 
aparte balie geopend voor het Univé ge-
meentepakket . Deze is open op maandag-
ochtend tussen 09.00 en 11.00 en op donder-
dagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur.  
Foto: gemeente Velsen

Zorgverzekering voor mensen 
met een minimuminkomen

Sportloket Velsen vindt het belangrijk om 
de Velsense jeugd enthousiast te maken 
voor de schaatssport. Daarom kregen op 
donderdag 8 november 2018 alle leerlingen 
van groep 6 van de Velsense basisscholen 
een schaats- of curling-clinic aangeboden. 

Maar liefst 11 scholen met een totaal van bijna 
400 kinderen hebben hier aan deelgenomen. 
De kinderen kregen les van bekende topschaat-
sers uit Haarlem of mochten vrij schaatsen. De 
curling-clinic vond plaats op het middenter-
rein van de ijsbaan in Haarlem.

De organisatie van het schoolschaatsen en cur-
len was in handen van Sportloket Velsen en 
IJsclub Haarlem. Beide organisaties kijken te-
rug op een geslaagde dag, zeker gezien het en-
thousiasme bij de kinderen en de inzet van de 
vrijwilligers en trainers.

Groep 6 op het ijs!
Clinic schaatsen en curling

Rijkswaterstaat en aannemerscombina-
tie OpenIJ organiseren op woensdag 21 
november een informatieavond voor de 
omwonenden van de nieuwe zeesluis 
IJmuiden. 

Deze jaarlijks terugkerende bijeenkomst 
begint om 19.30 uur en vindt plaats in het 
IJmond Stadion aan de Minister van Hou-
tenlaan 123B in Velsen-Zuid. 

Programma
19.00 uur: inloop in zaal Club West
19.30 uur: stand van zaken zeesluis IJmui-
den door OpenIJ en Rijkswaterstaat
20.15 uur: gelegenheid tot het stellen van 
vragen.

Geïnteresseerden kunnen zich via nieuwe-
zeesluisijmuiden@rws.nl  aanmelden voor 
de informatieavond. 

Nieuwe zeesluis IJmuiden
Om ruimte te bieden aan steeds groter 
wordende zeeschepen wordt sinds 2016 in 
IJmuiden gewerkt aan de bouw van de groot-
ste zeesluis ter wereld. De nieuwe sluis wordt 
500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter 
diep. Het project is een samenwerkingsver-
band van het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, 
de gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam 
en de gemeente Velsen. Aannemersconsor-
tium OpenIJ bouwt de nieuwe zeesluis in 
opdracht van Rijkswaterstaat.

Woensdag 21 november
 Informatieavond zeesluis 
IJmuiden
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De afgelopen twee maanden stond het 
verkeer op de Parkweg in Velsen-Zuid re-
gelmatig vast tijdens de spits. Het college 
neemt deze fi ledruk serieus. De gemeente 
monitort de verkeerssituatie en is op zoek 
naar oplossingen.

De situatie rondom de Parkweg is niet nieuw. 
Al in de eerste helft van dit jaar zijn we daar-
mee geconfronteerd. Na de zomervakantie is 
dit verergerd, met name in de periode van 3 tot 
en met 15 september. Dit waren de eerste twee 
weken na de zomervakantie. Op dat moment 
waren ook de werkzaamheden aan de Hagelin-
gerweg in Santpoort-Noord in volle gang. Hier-
door kon het verkeer niet via Driehuis richting 
IJmuiden en moest er omgereden worden via 
de Rijksweg of de N208.

Daarnaast is er sinds april ook extra verkeer 
door de afsluiting van de sluisroute. Concreet 
betekent dit in de ochtendspits extra verkeer 
IJmuiden uit over de Parkweg richting Vel-
sertunnel en in de avondspits meer verkeer 
IJmuiden in; vanuit de tunnel via de Rijksweg 
en Parkweg. 

Onderzoek verkeersregelinstallatie
De gemeente heeft de leverancier van de ver-
keersregelinstallatie op het kruispunt Park-
weg/Rijksweg gevraagd te onderzoeken of de 
verkeersregeling aangepast kan worden op ba-
sis van het huidige aanbod van verkeer. De le-
verancier doet twee suggesties om de regeling 
aan te passen zodat het verkeer beter kan door-
stromen.

Ten eerste: De koppeling tussen de verkeers-
lichten op de Parkweg bij de ’s Gravenlust en bij 
de Rijksweg voor het verkeer richting A22 an-
ders instellen dan nu het geval is. Hierdoor kan 

de opstelruimte tussen de ’s Gravenlust en de 
Rijksweg beter benut worden, waardoor de ca-
paciteit omhoog gaat.

Ten tweede : Anders omgaan met de ingrepen 
die de buschau� eurs in de regeling doen. De 
verkeerslichten worden door middel van een 
radiosignaal vanuit de bussen beïnvloed. Door 
hier iets in te veranderen, krijgt het verkeer op 
de Parkweg richting A22 minder last van de 
busingrepen.

De e� ecten van bovenstaande ingrepen laten 
we onderzoeken aan de hand van een nog te 
bouwen verkeersmodel. Op korte termijn ver-
wachten wij hierover meer duidelijkheid.

 Intelligente verkeersregelinstallatie ( i-
VRI)
Naast dit onderzoek hebben wij een andere 
fi rma benaderd om te onderzoeken of met een 
nieuw type verkeersregelinstallatie -de zoge-
heten intelligente verkeersregelinstallatie ( i-
VRI)-, het verkeer op dit kruispunt beter gere-
geld kan worden.

Een i-VRI is een verkeersregelinstallatie die 
kan communiceren met voertuigen in de rui-
me omgeving van het bewuste kruispunt. Door 
gebruik te maken van data van navigatiesyste-
men en smartphones van de weggebruikers is 
meer informatie beschikbaar dan bij een tra-
ditionele verkeersregelinstallatie. Het verkeer 
kan dan e�  ciënter geregeld worden. 

Ook van deze mogelijke oplossing worden de 
e� ecten met behulp van een verkeersmodel on-
derzocht. De resultaten van dit onderzoek ver-
wachten we voor het eind van het jaar. De ge-
meente zal de resultaten hiervan te zijner tijd 
bekend maken.

Op zoek naar oplossingen
Verkeersdruk Parkweg

In zwembad De Heerenduinen is het feest 
op vrijdag 16 november. Kinderen van 6 tot 
en met 14 jaar zijn van harte welkom. Dob-
berend op een luchtbed kun je kijken naar 
een leuke fi lm. 

 Je kunt dan dobberend op een luchtbed kijken 
naar de fi lm “Kapitein onderbroek”. 
Het zwembad wordt deze avond omgetoverd 

tot een bioscoop. Je hoeft zelf geen luchtbed 
mee te nemen het zwembad heeft er voldoen-
de (50 stuks), maar wil je op een eigen lucht-
bed fi lm kijken dan mag dat natuurlijk ook.
De ‘Drijf Inn‘ is van 18.00 t/m 21.00 uur en 
wordt georganiseerd voor kinderen 6 t/m 14 
jaar.
Ook leuk voor je verjaardagspartijtje. Toe-
gang € 6,10.

Dobberen en een fi lm kijken 
Kom naar de ‘Drijf Inn’!

Gisteren heeft Henk Wijkhuisen uit 
Driehuis, uit handen van burgemees-
ter Dales een Koninklijke Onderschei-
ding. De uitreiking vond plaats op het 
gemeentehuis. Henk Wijkhuisen heeft 
zich 14 jaar ingezet als raadslid voor 

de gemeenteraad van Velsen. Hij is 12 
jaar fractievoorzitter geweest van D66 
Velsen en daarmee ook lid van het Pre-
sidium. Henk Wijkhuisen is benoemd 
als Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
(Foto: Reinder Weidijk)

Koninklijke Onderscheiding 

Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 30 oktober 2018 een 
anterieure overeenkomsten van grondex-
ploitatie gesloten als bedoeld in artikel 6.24 
Wro ten aanzien van het plangebied Trawler-
kade 16 te IJmuiden.
Het navolgende kadastrale perceel maakt 

deel uit van het plangebied Locatie Trawler-
kade 16 te IJmuiden: gemeente IJmuiden, 
sectie L, nummer 4919. 
De overeenkomst heeft betrekking op de wij-
ziging van de functie van het perceel naar een 
sexinrichting.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van 
de overeenkomsten ligt vanaf 19 november 
2018 tot en met 31 december 2018 tijdens 
kantooruren ter inzage bij de balie van het 
stadhuis, Dudokplein 1 in IJmuiden. Het ge-
meentehuis is geopend van maandag tot en 

met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur. Op 
donderdag van 08.00 uur tot 20.00 uur. Be-
zwaar of beroep tegen genoemde overeen-
komsten is niet mogelijk.

Als alles goed gaat met u bedrijf, staat 
iedereen in de rij. Maar gaat het minder, 
dan staat u   er als ondernemer vaak alleen 
voor. Daarom is 155 opgericht, onafhan-
kelijk en deskundig. Zijn er momenten dat 
u zich afvraagt hoe het verder moet? Is 
uw bedrijf in de kern gezond maar hebt u 
last van gedoe? Hoe eerder u hulp zoekt, 
des te groter de kans dat het succes u 
weer toelacht.

De gemeente Velsen en het Instituut voor 
het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) werken 
vanaf 2014 samen om ondernemers in zwaar 
weer hulp te bieden. Via ‘155-Help-een-be-
drijf ’ hebben ruim 170 ondernemers zich 
gemeld met een vraag om hulp. Deze onder-
nemers zijn grotendeels aª omstig uit de za-
kelijke dienstverlening en detailhandel. De 
hulp richt zich onder andere op bedrijfsvoe-
ring, commercie en fi nanciën.

Steun voor lokale ondernemers
Wethouder Marianne Steijn: “Wij vinden 
het als gemeente belangrijk om onze lokale 
ondernemers te steunen waar mogelijk, ook 
in moeilijke tijden. Met het continueren van 
de samenwerking op het gebied van 155 kun-
nen we hiervoor blijven zorgen”.

Kosteloos advies
In de praktijk blijkt dat veel ondernemers in 
nood te laat hulp zoeken. Daarom zijn er een 
website en een telefoonnummer waar on-
dernemers makkelijk om hulp kunnen vra-
gen. De ondernemer kan daarna direct aan 
de slag om samen met een adviseur van het 
IMK naar oplossingen te zoeken. 

Contact
Ondernemers kunnen contact opnemen met 
een adviseur via 088 9990 155 of online via 
www.155.nl. Op het 155-platform kunnen 
ondernemers anoniem en 24 uur per dag, 
7 dagen per week, terecht voor diagnose en 
hulp. Ook zelfdiagnose is mogelijk door mid-
del van een online scan op de website.

Voortzetting samenwerking gemeente en 155 
Hulp aan ondernemers
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De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook 
gewoon langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is 

geopend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 
uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw 
melding of klacht kunt noteren. Graag deze 
vervolgens versturen naar: Bureau Discrimi-
natiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland. nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepubli-
ceerd. Op de gemeentelijke website www.Vel-
sen.nl komt daar een link naar toe. Hier kunt u 
de besluiten van de afgelopen week of maand 
zien. Daarnaast wordt er ook gepubliceerd op 
de Infopagina van de gemeente in de huis-aan-
huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Informa-
tie over de gemeenteraad van Velsen en de ver-
gaderingen van het Raadsplein is te vinden op: 
www.velsen.nl/gemeenteraad.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 3 november tot en met 9 novem-
ber 2018 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvangen 
op grond van de wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Lierstraat 93, vergroten van de 2e verdieping 
(05/11/2018) 17021-2018
Kennemermeer ong., plaatsen 2 tiny houses 
(08/11/2018) 17356-2018  

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 246, verbouwen van tandartsprak-
tijk (07/11/2018) 17291-2018  

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 16, het ver-
bouwen en wijzigen van gebruik van de 
kerk naar deels kerk en deels kantoor 
/ aanleggen uitrit / aanleggen parkeerterrein / 
kappen 12 (2 monumentale) bomen (9/11/2018) 
17484-2018 (Rijksmonument)
 
Velserbroek
Wilhelmina Druckerstraat 9, plaatsen dakkapel 
(achterzijde) (6/11/2018) 17097-2018 
D. Marotstraat 102, plaatsen dakopbouw en uit-
breiding dakterras (06/11/2018) 17185-2018  

Westlaan 41, handelen in strijd met regels be-
stemmingsplan i.v.m. 100% Nieuwjaarsborrel 
op 5 januari 2019 (08/11/2018) 17321-2018

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning betrekking hebben op 
een bouwactiviteit kunnen deze worden voorge-
legd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. 
Voor meer informatie over welstand: 140255

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergun-
ning
IJmuiden
Kennemerlaan 52, wijzigen van een winkel-
ruimte naar Kinderdagverblijf (8/11/2018) 
13080-2018

Velserbroek
De Zeiler 168, plaatsen stenen berging 
(08/11/2018) 16490-2018

Ingekomen aanvraag evenementenver-
gunningen APV artikel 2:17
Velserbroek
Kerstsamenzang 2018, op 24 december 2018 
van 15:00 tot 21:00 uur, locatie: Vesting-
plein,(08/11/2018) 17338-2018

100% Nieuwjaarsborrel, op 5 januari 2019 van 
19:00 tot 00:00 uur, locatie: tenthal op parkeer-
plaats Westlaan 41, (08/11/2018) 17373-2018

Ingekomen aanvragen fi lmvergunningen 
APV artikel 2:12
IJmuiden
Filmopnamen Stanley H., op 17 november 2018 
van 11:00 tot 14:00 uur, locatie: Middenhaven-
straat  t.h.v. nr. 33, (05/11/2018) 17154-2018

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten geno-
men. Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) geduren-
de zes weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals college van Bur-
gemeester en wethouders van Velsen of 
Burgemeester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Noord-Holland, locatie Haar-

lem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aangevraagd, 
indien er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het besluit is 
tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders 
van Velsen heeft omgevingsvergunning ver-
leend voor: 

IJmuiden
Van der Helststraat 9, optrekken achtergevel en 
uitbreiden  2e verdieping (8/11/2018) 12620-
2018
Stolstraat 2, plaatsen dakopbouw (8/11/2018) 

13290-2018

Velsen-Zuid
Genieweg 44, tijdelijke aanleg en opruimen 
ontvangstlocatie voor bagger (8/11/2018) 
13038-2018

Velsen-Noord
Concordiastraat 84, versterken van binnen-
vaartkade (07/11/2018) 13179-2018 

Santpoort-Noord
Huis te Wissenlaan 41, vervangen kozijnen 
en 2 dakkapellen en doorbreken binnenwand 
(8/11/2018) 13550-2018

Velserbroek
Liniepad 46, vervangen van schuur door tuin-

huis  (8/11/2018) 4606-2018  

Verleende evenementenvergunning APV 
artikel 2:17

IJmuiden
Sinterklaasintocht, op 17 november 2018 van 
12:00 tot 16:00 uur, locatie: route Sluisplein, 
Kennemerplein, Plein 1945 (07/11/2018) 
13789-2018  

Santpoort-Noord
Intocht Sinterklaas, op 24 november 2018 van 
12:00 tot 17:00 uur, locatie: route Burgemeester 
Enschedélaan, Hoofdstraat, Broekbergenplein 
(08/11/2018) 12785-2018

IJmondcommissie 27 november 2018
Locatie IJmondcommissie: gemeentehuis Beverwijk, Stations-
plein 48, 1948 LC Beverwijk
Aanvang 20.00 uur

Wat doet de IJmondcommissie?
De gemeenteraadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen krijgen informatie en be-
spreken regionale onderwerpen met de daarbij behorende raadsvoorstellen in de IJmond-
commissie. Daarna nemen de raadsleden over de raadsvoorstellen in de drie afzonderlijke 
raadsvergaderingen een besluit.
U bent van harte welkom de vergadering van de IJmondcommissie bij te wonen. U kunt 
hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal.

Inspreken
 Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de gri�  e: 0255 567502 of 
via de mail: gri�  e@regioijmond.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en 
telefoonnummer. De gri�  e neemt dan nog contact met u op. 
Agenda IJmondcommissie aanvang 20.00 uur

Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet 2019 
 In de ‘Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2019’ is o.a. de hoogte van de 

individuele studietoeslag geregeld. Deze toeslag is een inkomensondersteunende voorzie-
ning voor studenten met een beperking die niet in staat zijn om het minimumloon te ver-
dienen.

In de IJmond is dit bedrag nu €500,- per jaar. Dit bedrag wijkt sterk af van de toeslagen in 
de regio Zuid-Kennemerland. De meeste deelnemende regiogemeenten hebben het bedrag 
verhoogd naar maximaal €2.860,- per jaar. Dit bedrag is bepaald op basis van een onderzoek 
van het Nibud. Met het voorstel voor invoering van een nieuwe verordening, wordt deze 
verhoging ook voor de IJmond gemeenten gerealiseerd. 

Verevening jeugdzorg
Om de nieuwe jeugdzorgtaken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, zijn gemeenten re-
gionaal gaan samenwerken. Op sommige onderdelen is deze samenwerking wettelijk ver-
plicht, op andere onderdelen kan het een keuze zijn. De IJmondgemeenten hebben daarin 
ook keuzes met elkaar gemaakt in de manier waarop ze regionaal risico’s rond de taken op 
de jeugdzorg met elkaar verevenen. De drie colleges willen per 2019  de verevening van de 
kosten jeugdzorg beëindigen. De drie colleges hebben hierbij een afwijkende visie. Op ver-
zoek van de heer Smeets van de fractie van D66 Velsen wordt in de IJmondcommissie be-
sproken hoe de drie raden tegen de verevening jeugdzorg aankijken.

Vergaderingen Gemeenteraad Velsen
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Woonlasten
(bedragen €) 

Ratio weerstandsvermogen

Waar gaat ons geld naar toe? 
(bedragen  x 1 mln) 

Ondernemend en 
duurzaam Velsen

€ 13,6

Vitaal en sociaal 
Velsen
€ 88,3

Wonen en leven  
in Velsen
€ 27,2

Burger en bestuur
€ 14,6

Organisatie en 
financiën
€ 34,5 800
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De ratio voor het weerstandsvermogen geeft aan in welke 
mate Velsen de financiële risico’s kan opvangen met het 
zogenaamde weerstandscapaciteit. Deze bestaat uit: al-
gemene reserves, stille reserves, budget onvoorzien en de 
onbenutte belastingcapaciteit.

De risico’s gedeeld door de weerstandscapaciteit 
voor het jaar 2019 is 2,2. Het weerstandsvermogen van de 
gemeente Velsen wordt gewaardeerd op ‘uitstekend’. 
De ratio van het weerstandsvermogen is gestegen, van 1,9 
bij de Jaarstukken 2017 naar 2,2 in deze begroting. Dit is 
het gevolg van een daling van de risico’s.

De woonlasten stijgen met € 37. Naast de compensatie voor 
de inflatie (€ 17) stijgen de woonlasten voornamelijk door de 
toegenomen kosten voor het inzamelen en verwerken afval met 
€ 24. Dit is voor € 10 veroorzaakt doordat het Rijk de afval-
sto�enbelasting verdubbelt. Daarnaast nemen de kosten voor 
de verwerking van restafval en grofafval toe. Dit wordt voor € 6 
gecompenseerd door een verlaging van de rioolhe�ng.  
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Speerpunten  
uit de begroting 2019
• Makkelijker contact, sneller geleverd 

• Niemand doet zijn eigen werk alleen

• Velsen: energiek en toekomstbestendig

• Iedereen doet er toe

• Fijn wonen en werken

Een losse stoeptegel, een volle container of een kapotte 
lantaarnpaal – als je het ziet, ben je onderweg en vast niet 
vlak bij het gemeentehuis. Binnenkort kun je dat overal 
melden met je smartphone: SLIM melden. Makkelijk!

Velsen wil graag dat inwoners tevreden zijn over de 
dienstverlening door de gemeente. We proberen het hen 
zo makkelijk mogelijk te maken. SLIM Melden is daar een 
voorbeeld van. Een systeem waardoor je met je smartphone 
snel en eenvoudig wat dingen kunt aanklikken, en de melding 

door kunt geven. Zo kunnen we als gemeente snel aan de 
slag om iets recht te zetten, weg te halen of te repareren. 
En handig voor Velsen: we 
kunnen nog beter zien waar de 
meldingen over gaan. Zo kunnen 
we beter kiezen waar we (extra) 
aandacht aan moeten geven. 

Makkelijker contact, sneller geleverd 
betere kwaliteit van de dienstverlening

Begroting 2019: 
wat betekent die voor u?

Ook digitaal
beschikbaar op  

financien.velsen.nl

meldingen over gaan. Zo kunnen 
we beter kiezen waar we (extra) 
aandacht aan moeten geven. 
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Wonen en leven   
f ijn wonen en werken in Velsen
Verder bouwen aan de vernieuwing van IJmuiden
We gaan door met de ontwikkeling van Interessant 
IJmuiden, zodat we het toekomstbeeld in 2025 gaan halen. 
Het gaat vooral om stadsvernieuwing, waarin we nauw 
samenwerken met de woningcorporaties en marktpartijen. 
In 2019 gaan we weer een aantal ‘gaten’ in IJmuiden vullen.

Bijhouden van groen en wegen
Goede wegen zijn belangrijk voor een gemeente. Je moet je 
makkelijk en zo comfortabel mogelijk kunnen verplaatsen. 
Groene wijken zijn fijn om in te wonen. Wegen en groen 
moet de gemeente goed bijhouden. Daar wordt elk jaar een 
plan voor gemaakt. Ook maken we jaarlijks een lijst met 
plantsoenen die moeten worden aangepakt. De uitvoering 
gaat altijd in overleg met omwonenden en gebruikers. 
Bomen worden vervangen als ze oud zijn, en een gevaar voor 
de omgeving worden, of als een straat wordt opgeknapt. We 
zetten bomen terug als het kan. 

Speel- en beweegplan
Welke speelplekken moeten we aanleggen, welke moeten 
we aanpakken omdat de toestellen onveilig worden, of te 

oud, en welke speelplekken moeten we opruimen? Daar 
maakt Velsen elk jaar een speelplan voor. Maar je kunt 
ook op andere plekken bewegen – in het park, of op een 
plantsoen of een pleintje. In 2019 gaat Velsen daarvoor een 
speelbeleidsplan maken.

Van A naar B (en terug): mobiliteitsagenda 
In het huidige Lokaal Verkeer- en Vervoersplan (LVVP) 
staat de visie van de gemeente over mobiliteit en 
deelonderwerpen als verkeersveiligheid, fietsverkeer, 
parkeren en openbaar vervoer. De opvolger daarvan 
wordt een nieuwe mobiliteitsagenda Velsen. De plannen 
lopen door tot 2030, en de ideeën over de uitvoering gaan 
tot 2022. Als de mobiliteitsagenda er is, worden onder 
meer het parkeerbeleid vernieuwd (om leefbaarheid 

en bereikbaarheid van de wijken te behouden) en het 
fietsbeleid (om fietsen te stimuleren en veilig te houden). 

Bibliotheek Velsen: lezen is leuk! 
De bibliotheek Velsen doet tegenwoordig allerlei 
projecten om lezen leuker te maken voor kinderen, 
om taalachterstanden te voorkomen. Voorbeelden 
zijn ‘Bibliotheek op school’ en ‘Boekstart’. Het is een 
maatschappelijke bibliotheek geworden, en een plek waar 
je kunt leren. De projecten gaan in 2019 door en worden op 
meer plekken uitgevoerd. Daarnaast zet de bibliotheek zich 
in voor inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven 
in het Nederlands. In het Taalhuis helpen vrijwilligers 
de cursisten de Nederlandse taal beter te leren praten, 
schrijven en lezen.

Beslissingen over de woon- en leefwereld van inwoners 
nemen we als gemeente niet in ons eentje. We gaan 
in gesprek met mensen die we raken met ons werk. 
Bijvoorbeeld bij de inrichting van een plein, de verandering 
van een bestemmingsplan, of bij manieren om het 
onderlinge contact van inwoners in de wijk te verbeteren. 
We kijken goed om ons heen: wie is hier nog meer bij 
betrokken, mee bezig (geweest)? We zoeken elkaar ‘buiten’ 

én ‘in huis’ eerder op. Zo voorkomen we dat we langs elkaar 
heen werken, of dingen dubbel doen. 
Wie een bezwaar indient, of een klacht heeft, bellen we eerst 
op. We proberen in overleg tot een oplossing te komen, en 
in ieder geval uit te zoeken waar de schoen precies wringt. 
Als het kan, lossen we het probleem gelijk op. En we gaan 
experimenteren met wijkbudgetten – buurten of wijken die 
geld krijgen om zelf ideeën uit te voeren. 

Niemand doet zijn eigen werk alleen
nieuwe werkwijze: samenspel

‘Zo min mogelijk CO2-uitstoot in 2050’ – een formida-
bele landelijke klimaatambitie. Om die te halen, moeten 
we in Velsen anders met energie omgaan. Afdelingen van 
de gemeente Velsen moeten nog nauwer samenwerken, 
zoals ruimtelijke ordening, financiën, vastgoed, milieu 
& duurzaamheid en communicatie. Want als er bv. een 
warmtenet wordt ontwikkeld, moeten we de ruimtelijke 

procedures op orde hebben, de planning van grondwerk-
zaamheden weten, bewoners inlichten, etc. Daarnaast 
ontwikkelt Velsen allerlei andere duurzame energie-
bronnen, zoals wind op zee, warmte uit het riool en uit de 
bodem (rio- en geothermie). De samenhang daartussen is 
ook belangrijk. Er komt een klimaatakkoord Velsen, en er 
is al een programmaleider Energietransitie aan de slag.

Velsen: energiek en toekomstbestendig 
werken aan een duurzaam Velsen

Ratio weerstandsvermogen
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De ratio voor het weerstandsvermogen geeft aan in 
welke mate Velsen de financiële risico’s kan opvangen 
met het zogenaamde weerstandscapaciteit. Deze 
bestaat uit: algemene reserves, stille reserves, budget 
onvoorzien en de onbenutte belastingcapaciteit.
De risico’s gedeeld door de weerstandscapaciteit voor 
het jaar 2019 is 2,2. Het weerstandsvermogen van de 
gemeente Velsen wordt gewaardeerd op ‘uitstekend’. 
De ratio van het weerstandsvermogen is gestegen, van 
1,9 bij de Jaarstukken 2017 naar 2,2 in deze begroting. 
Dit is het gevolg van een daling van de risico’s.
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Fijn wonen en werken
versterken leefomgeving, ondernemersklimaat en leefbaarheid
Wie in Velsen woont, wil een huis naar zijn (haar) smaak en 
goede winkels in de buurt. We helpen projectontwikkelaars 
die willen bouwen en we bouwen waar we kunnen. 
Daarnaast helpt de gemeente ondernemers hun winkels te 
verfraaien (nieuwe gevels) en stimuleert zij aantrekkelijke 
winkelcentra, waar iedereen graag komt. Dat is goed 
voor de economie. Met de impulsprojecten – die ook op 

werk zijn gericht – gaan we onverminderd enthousiast 
door. We helpen mensen die moeilijker aan het werk 
komen en blijven, zoals statushouders en mensen met een 
arbeidsbeperking. Ze krijgen een werkstage van 6 maanden 
met begeleiding van een jobcoach (Telstar@work). Een 
schone buurt is voor iedereen prettig; we besteden extra 
aandacht aan de bestrijding van zwerfvuil. 

Meedoen in de maatschappij is goed voor je welzijn. Velsen 
helpt mensen die daar moeite mee hebben, bijvoorbeeld 
door een deel van de premie voor ziektekostenverzekering 
te betalen. En door cultuur in te zetten als manier om 
elkaar te ontmoeten en plezier te maken. Speciale aandacht 
hebben we voor kwetsbare groepen die een woning zoeken: 
jongvolwassenen die jeugdhulp krijgen, mensen die hun 
baan kwijt zijn of uit huis worden gezet door geldproblemen. 
Jongeren die in de problemen zitten, zoeken we op, zodat ze 
de zorg of de baan krijgen die ze nodig hebben. 

Iedereen doet er toe
zorgen dat iedereen meedoet

Woonlasten
(bedragen €) 
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De woonlasten stijgen met 37 euro. De inflatie zorgt voor een verhoging 
van 17 euro. Het inzamelen en verwerken van afval is 24 euro duurder 
geworden. 10 euro van deze verhoging komt doordat de Rijksoverheid de 
belasting op afvalsto�en heeft verhoogd. Daarnaast zijn de kosten voor 
het verwerken van restafval en grof afval toegenomen. De rioolhe�ng 
gaat met 6 euro omlaag.
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• Ondernemend en duurzaam

• Wonen en leven

• Burger en bestuur 

• Vitaal en sociaal

• Organisatie en financiën

Wat doen we 
nog meer?

Ondernemend en duurzaam 
schone armen uit de mouwen
De Rauwe Loper: de beste routes naar kust en haven
De kust en de haven van IJmuiden, de rauwe delen van Vel-
sen, moeten makkelijk te vinden en herkenbaar zijn, en je 
moet je er welkom voelen. Dat is de bedoeling van het Mas-
terplan Rauwe Loper. Elke route – naar Strand Noordpier, 
naar IJmuiden aan Zee en naar IJmuiderslag – moet je di-
rect kunnen vinden en herkennen. Bankjes, informatiepun-
ten en streetart laten we uitvoeren in materialen en kleuren 
die goed bij dit unieke karakter van IJmuiden passen. 
Het plan gebruiken we ook als inspiratiebron bij andere 
(toekomstige) werkzaamheden langs de route, zoals het 
Pontplein. En bij onderhoudswerk, bijvoorbeeld als we lan-
taarnpalen vervangen. In 2019 komen er onder andere grote 
letterobjecten met de namen van de stranden. 

Een golf van duurzame economische kansen:  
Impulsproject Offshore Wind
Offshore wind – windmolens op zee – is een interessante 
economische kans. Onze regio ligt gunstig en we hebben 
een goede infrastructuur. De windparken die nu voor de 
kust van IJmuiden liggen, trekken al andere bedrijven aan, 
bijvoorbeeld voor onderhoud. De komende 15 jaar wordt er 
nog meer gebouwd op zee.
Onder regie van Amsterdam IJmuiden Offshore Port 
(AYOP) zetten alle partners in de regio zich in voor deze 
markt. Dat houdt onder andere in dat we extra veel reclame 
maken voor de haven van IJmuiden, om ons te onderschei-

den van Rotterdam, Vlissingen en Groningen (Wind@Work 
3.0). En we werken samen met partners aan een fonds om 
leerlingen op te leiden tot ‘wind technicus’.  

Luchtkwaliteit: een kwestie van langere adem
Velsen werkt aan schonere lucht, samen met de andere IJ-
mondgemeenten  Beverwijk, Heemskerk en (voorlopig nog) 
Uitgeest. De vier gemeenten hebben een Visie Luchtkwaliteit 
2016-2021 geschreven. Daarin staan onder andere maatrege-
len om de industrie schoner te maken door de vervuiling bij 
de bron aan te pakken, om inwoners te stimuleren om de fiets 
of het openbaar vervoer te gebruiken in plaats van de auto, 
en om schepen schonere brandstoffen te laten gebruiken en 
walstroom. Andere samenwerkingspartners zijn Provincie 
Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Zeekanaalgebied, 
GGD en het bedrijfsleven. 

Meer Waarde uit Afval – nu ook in de hoogbouw
Betere afvalscheiding en minder afval per persoon – daar 
werkt Velsen samen met HVC aan. In 2020 willen we dat 
75% van het afval wordt gescheiden en dat elke inwoner 
maximaal 100 kilo restafval aanbiedt (dat wat je overhoudt 
na afvalscheiding). Tot nu toe zamelen vooral bewoners in 
de laagbouw in Velsen hun afval anders in. In 2019 zijn de 
bewoners in de hoogbouw aan de beurt. In overleg met hen 
zoeken we naar de best mogelijke manier van afval scheiden 
en inzamelen.
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Wonen en leven   
f ijn wonen en werken in Velsen
Verder bouwen aan de vernieuwing van IJmuiden
We gaan door met de ontwikkeling van Interessant 
IJmuiden, zodat we het toekomstbeeld in 2025 gaan halen. 
Het gaat vooral om stadsvernieuwing, waarin we nauw 
samenwerken met de woningcorporaties en marktpartijen. 
In 2019 gaan we weer een aantal ‘gaten’ in IJmuiden vullen.

Bijhouden van groen en wegen
Goede wegen zijn belangrijk voor een gemeente. Je moet je 
makkelijk en zo comfortabel mogelijk kunnen verplaatsen. 
Groene wijken zijn fijn om in te wonen. Wegen en groen 
moet de gemeente goed bijhouden. Daar wordt elk jaar een 
plan voor gemaakt. Ook maken we jaarlijks een lijst met 
plantsoenen die moeten worden aangepakt. De uitvoering 
gaat altijd in overleg met omwonenden en gebruikers. 
Bomen worden vervangen als ze oud zijn, en een gevaar voor 
de omgeving worden, of als een straat wordt opgeknapt. We 
zetten bomen terug als het kan. 

Speel- en beweegplan
Welke speelplekken moeten we aanleggen, welke moeten 
we aanpakken omdat de toestellen onveilig worden, of te 

oud, en welke speelplekken moeten we opruimen? Daar 
maakt Velsen elk jaar een speelplan voor. Maar je kunt 
ook op andere plekken bewegen – in het park, of op een 
plantsoen of een pleintje. In 2019 gaat Velsen daarvoor een 
speelbeleidsplan maken.

Van A naar B (en terug): mobiliteitsagenda 
In het huidige Lokaal Verkeer- en Vervoersplan (LVVP) 
staat de visie van de gemeente over mobiliteit en 
deelonderwerpen als verkeersveiligheid, fietsverkeer, 
parkeren en openbaar vervoer. De opvolger daarvan 
wordt een nieuwe mobiliteitsagenda Velsen. De plannen 
lopen door tot 2030, en de ideeën over de uitvoering gaan 
tot 2022. Als de mobiliteitsagenda er is, worden onder 
meer het parkeerbeleid vernieuwd (om leefbaarheid 

en bereikbaarheid van de wijken te behouden) en het 
fietsbeleid (om fietsen te stimuleren en veilig te houden). 

Bibliotheek Velsen: lezen is leuk! 
De bibliotheek Velsen doet tegenwoordig allerlei 
projecten om lezen leuker te maken voor kinderen, 
om taalachterstanden te voorkomen. Voorbeelden 
zijn ‘Bibliotheek op school’ en ‘Boekstart’. Het is een 
maatschappelijke bibliotheek geworden, en een plek waar 
je kunt leren. De projecten gaan in 2019 door en worden op 
meer plekken uitgevoerd. Daarnaast zet de bibliotheek zich 
in voor inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven 
in het Nederlands. In het Taalhuis helpen vrijwilligers 
de cursisten de Nederlandse taal beter te leren praten, 
schrijven en lezen.

Beslissingen over de woon- en leefwereld van inwoners 
nemen we als gemeente niet in ons eentje. We gaan 
in gesprek met mensen die we raken met ons werk. 
Bijvoorbeeld bij de inrichting van een plein, de verandering 
van een bestemmingsplan, of bij manieren om het 
onderlinge contact van inwoners in de wijk te verbeteren. 
We kijken goed om ons heen: wie is hier nog meer bij 
betrokken, mee bezig (geweest)? We zoeken elkaar ‘buiten’ 

én ‘in huis’ eerder op. Zo voorkomen we dat we langs elkaar 
heen werken, of dingen dubbel doen. 
Wie een bezwaar indient, of een klacht heeft, bellen we eerst 
op. We proberen in overleg tot een oplossing te komen, en 
in ieder geval uit te zoeken waar de schoen precies wringt. 
Als het kan, lossen we het probleem gelijk op. En we gaan 
experimenteren met wijkbudgetten – buurten of wijken die 
geld krijgen om zelf ideeën uit te voeren. 

Niemand doet zijn eigen werk alleen
nieuwe werkwijze: samenspel

‘Zo min mogelijk CO2-uitstoot in 2050’ – een formida-
bele landelijke klimaatambitie. Om die te halen, moeten 
we in Velsen anders met energie omgaan. Afdelingen van 
de gemeente Velsen moeten nog nauwer samenwerken, 
zoals ruimtelijke ordening, financiën, vastgoed, milieu 
& duurzaamheid en communicatie. Want als er bv. een 
warmtenet wordt ontwikkeld, moeten we de ruimtelijke 

procedures op orde hebben, de planning van grondwerk-
zaamheden weten, bewoners inlichten, etc. Daarnaast 
ontwikkelt Velsen allerlei andere duurzame energie-
bronnen, zoals wind op zee, warmte uit het riool en uit de 
bodem (rio- en geothermie). De samenhang daartussen is 
ook belangrijk. Er komt een klimaatakkoord Velsen, en er 
is al een programmaleider Energietransitie aan de slag.

Velsen: energiek en toekomstbestendig 
werken aan een duurzaam Velsen
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De ratio voor het weerstandsvermogen geeft aan in 
welke mate Velsen de financiële risico’s kan opvangen 
met het zogenaamde weerstandscapaciteit. Deze 
bestaat uit: algemene reserves, stille reserves, budget 
onvoorzien en de onbenutte belastingcapaciteit.
De risico’s gedeeld door de weerstandscapaciteit voor 
het jaar 2019 is 2,2. Het weerstandsvermogen van de 
gemeente Velsen wordt gewaardeerd op ‘uitstekend’. 
De ratio van het weerstandsvermogen is gestegen, van 
1,9 bij de Jaarstukken 2017 naar 2,2 in deze begroting. 
Dit is het gevolg van een daling van de risico’s.
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Fijn wonen en werken
versterken leefomgeving, ondernemersklimaat en leefbaarheid
Wie in Velsen woont, wil een huis naar zijn (haar) smaak en 
goede winkels in de buurt. We helpen projectontwikkelaars 
die willen bouwen en we bouwen waar we kunnen. 
Daarnaast helpt de gemeente ondernemers hun winkels te 
verfraaien (nieuwe gevels) en stimuleert zij aantrekkelijke 
winkelcentra, waar iedereen graag komt. Dat is goed 
voor de economie. Met de impulsprojecten – die ook op 

werk zijn gericht – gaan we onverminderd enthousiast 
door. We helpen mensen die moeilijker aan het werk 
komen en blijven, zoals statushouders en mensen met een 
arbeidsbeperking. Ze krijgen een werkstage van 6 maanden 
met begeleiding van een jobcoach (Telstar@work). Een 
schone buurt is voor iedereen prettig; we besteden extra 
aandacht aan de bestrijding van zwerfvuil. 

Meedoen in de maatschappij is goed voor je welzijn. Velsen 
helpt mensen die daar moeite mee hebben, bijvoorbeeld 
door een deel van de premie voor ziektekostenverzekering 
te betalen. En door cultuur in te zetten als manier om 
elkaar te ontmoeten en plezier te maken. Speciale aandacht 
hebben we voor kwetsbare groepen die een woning zoeken: 
jongvolwassenen die jeugdhulp krijgen, mensen die hun 
baan kwijt zijn of uit huis worden gezet door geldproblemen. 
Jongeren die in de problemen zitten, zoeken we op, zodat ze 
de zorg of de baan krijgen die ze nodig hebben. 

Iedereen doet er toe
zorgen dat iedereen meedoet

Woonlasten
(bedragen €) 
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De woonlasten stijgen met 37 euro. De inflatie zorgt voor een verhoging 
van 17 euro. Het inzamelen en verwerken van afval is 24 euro duurder 
geworden. 10 euro van deze verhoging komt doordat de Rijksoverheid de 
belasting op afvalsto�en heeft verhoogd. Daarnaast zijn de kosten voor 
het verwerken van restafval en grof afval toegenomen. De rioolhe�ng 
gaat met 6 euro omlaag.

148

375

254

Begrotingsjaar
2015

165

334

258

Begrotingsjaar
2017

173

354

269

Begrotingsjaar
2019

155

365

257

Begrotingsjaar
2016

175

323

261

Begrotingsjaar
2018

D

A

C

B

D

E

• Ondernemend en duurzaam

• Wonen en leven

• Burger en bestuur 

• Vitaal en sociaal

• Organisatie en financiën

Wat doen we 
nog meer?

Ondernemend en duurzaam 
schone armen uit de mouwen
De Rauwe Loper: de beste routes naar kust en haven
De kust en de haven van IJmuiden, de rauwe delen van Vel-
sen, moeten makkelijk te vinden en herkenbaar zijn, en je 
moet je er welkom voelen. Dat is de bedoeling van het Mas-
terplan Rauwe Loper. Elke route – naar Strand Noordpier, 
naar IJmuiden aan Zee en naar IJmuiderslag – moet je di-
rect kunnen vinden en herkennen. Bankjes, informatiepun-
ten en streetart laten we uitvoeren in materialen en kleuren 
die goed bij dit unieke karakter van IJmuiden passen. 
Het plan gebruiken we ook als inspiratiebron bij andere 
(toekomstige) werkzaamheden langs de route, zoals het 
Pontplein. En bij onderhoudswerk, bijvoorbeeld als we lan-
taarnpalen vervangen. In 2019 komen er onder andere grote 
letterobjecten met de namen van de stranden. 

Een golf van duurzame economische kansen:  
Impulsproject Offshore Wind
Offshore wind – windmolens op zee – is een interessante 
economische kans. Onze regio ligt gunstig en we hebben 
een goede infrastructuur. De windparken die nu voor de 
kust van IJmuiden liggen, trekken al andere bedrijven aan, 
bijvoorbeeld voor onderhoud. De komende 15 jaar wordt er 
nog meer gebouwd op zee.
Onder regie van Amsterdam IJmuiden Offshore Port 
(AYOP) zetten alle partners in de regio zich in voor deze 
markt. Dat houdt onder andere in dat we extra veel reclame 
maken voor de haven van IJmuiden, om ons te onderschei-

den van Rotterdam, Vlissingen en Groningen (Wind@Work 
3.0). En we werken samen met partners aan een fonds om 
leerlingen op te leiden tot ‘wind technicus’.  

Luchtkwaliteit: een kwestie van langere adem
Velsen werkt aan schonere lucht, samen met de andere IJ-
mondgemeenten  Beverwijk, Heemskerk en (voorlopig nog) 
Uitgeest. De vier gemeenten hebben een Visie Luchtkwaliteit 
2016-2021 geschreven. Daarin staan onder andere maatrege-
len om de industrie schoner te maken door de vervuiling bij 
de bron aan te pakken, om inwoners te stimuleren om de fiets 
of het openbaar vervoer te gebruiken in plaats van de auto, 
en om schepen schonere brandstoffen te laten gebruiken en 
walstroom. Andere samenwerkingspartners zijn Provincie 
Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Zeekanaalgebied, 
GGD en het bedrijfsleven. 

Meer Waarde uit Afval – nu ook in de hoogbouw
Betere afvalscheiding en minder afval per persoon – daar 
werkt Velsen samen met HVC aan. In 2020 willen we dat 
75% van het afval wordt gescheiden en dat elke inwoner 
maximaal 100 kilo restafval aanbiedt (dat wat je overhoudt 
na afvalscheiding). Tot nu toe zamelen vooral bewoners in 
de laagbouw in Velsen hun afval anders in. In 2019 zijn de 
bewoners in de hoogbouw aan de beurt. In overleg met hen 
zoeken we naar de best mogelijke manier van afval scheiden 
en inzamelen.
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Raadsakkoord en collegeprogramma
Na de verkiezingen kwam er eerst een raadsakkoord; het 
collegeprogramma volgde daaruit. Het raadsakkoord 
geeft aan welke belangrijke maatschappelijke 
thema’s Velsen wil oppakken tussen 2019 en 2022. 
Ook staat er in hoe de raad met inwoners en andere 
betrokkenen aan de slag wil. En hoe raad en college 
daarin gaan samenwerken. Het komend jaar gaat de 
raad enkele thema’s samen met inwoners en andere 
betrokken partijen verder uitdiepen. Elk jaar evalueert 
de gemeenteraad de thema’s en werkwijze van het 
raadsakkoord.

Versterken aanpak ondermijning 
Sommige vormen van overlast of criminaliteit zijn 
goed te zien, zoals woninginbraken of fietsendiefstal. 
Andere vormen zijn minder zichtbaar, maar hebben 
wel grote gevolgen.  De georganiseerde misdaad is 
verantwoordelijk voor o.a. grootschalige productie van 
drugs, witwassen, afpersing, uitbuiting en infiltratie. 
Dat geheel noemen we ondermijning, en het gebeurt 
in het hele land. Velsen draagt bij aan de aanpak van 
ondermijning, door nog beter samen te werken met 
andere gemeenten, Nationale Politie, het Openbaar 
Ministerie in Noord-Holland en partners zoals de 
Belastingdienst, Douane en Koninklijke Marechaussee.  

Paspoort thuis bezorgd
In 2019 kunnen inwoners hun paspoort of 
identiteitskaart thuis laten bezorgen. Dat scheelt een 
bezoekje aan het gemeentehuis. Makkelijk geregeld! 

Verloren en gevonden voorwerpen
Je verliest wel eens wat, en soms vind je wat. Daar 
heeft Velsen een loket voor: verloren en gevonden 
voorwerpen. De gemeente wil de meldingen daarvan 
zo vlot mogelijk afhandelen en graag zo veel mogelijk 
mensen hun eigendom terugbezorgen. Daarom worden 
meldingen altijd op
 www.verlorenofgevonden.nl gezet. Inwoners kunnen 
daar zelf kijken of hun voorwerp gevonden is, en ze 
kunnen hun verlies of hun vondst daar ook melden.

Woont u hier? Meedoen aan project Landelijke 
Aanpak Adreskwaliteit 
De gemeente Velsen wil misbruik van identiteits- 
en adresgegevens voorkomen en voorbereid zijn 
op mogelijke (nieuwe) fraudetechnieken. Hierom 
doet Velsen mee aan het project Landelijke Aanpak 
Adreskwaliteit (LAA). In 2019 beginnen we met 
huisbezoeken. Zo kunnen we controleren of iemand 
echt op zijn eigen adres woont. En bovendien kunnen 
we hierdoor ook onze gegevens in de Basisregistratie 
personen bijwerken; daar wordt de kwaliteit beter van. 

Burger en bestuur
u en ik, wij samen

Organisatie en 
financiën regelen en betalen
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 
Velsen heeft allerlei gebouwen in haar bezit. Die moeten 
goed onderhouden worden en – waar mogelijk – duurzamer 
worden gemaakt. Wat er waar moet gebeuren, staat in het 
Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan, dat geldt voor 
de komende 10 jaar. De wensen op dit gebied in de Nota 
Sportaccommodaties nemen we daar in mee. 

Vitaal en sociaal 
samen spelen en samen doen
Meer sport op de kalender van basis- en  
voortgezet onderwijs 
De schoolsportkalender voor het basisonderwijs breidt uit 
met schaatsen en badminton. Daar staan nu 11 toernooien 
op. De gemeente wil kinderen in de basisschoolleeftijd 
enthousiast maken voor de oer-Hollandse sport schaatsen. 
Veel kinderen kunnen dat niet meer, omdat sloten en grach-
ten niet ieder jaar meer dichtvriezen. Volgend jaar staat er 
ook een badmintontoernooi op de schoolsportkalender. 
De schoolsportkalender voor het voortgezet onderwijs krijgt 
schaken erbij. Voor deze leeftijdsgroep was er nog geen 
denksporttoernooi en nu wordt de kalender aantrekkelijker 
voor meer leerlingen. De gemeente vindt het belangrijk dat 
zij kennis maken met diverse takken van sport. De school-
sportkalender helpt daar bij. 

Nieuwe Dolfijn gymzaal in 2020 
De oude Dolfijn gymzaal in IJmuiden uit 1970 wordt 
vervangen. Dat is nodig, omdat onder andere het Tender 
College daar veel gymles geeft. Naar verwachting wordt 
de zaal aan de sporthal gebouwd, als onderdeel van een 
multifunctioneel sportpark Zeewijk. De zaal wordt groter, 
hoger en bij voorkeur energieneutraal in gebruik (‘nul-op de 
meter’-zaal). De gemeente bekijkt of er ook een klimmuur in 
de zaal kan komen. De bouw start in 2019 en de oplevering is 
in 2020. De Kruisberg gymzaal wordt gesloopt. 

Meer hulp voor kinderen in armoede 
De gemeente krijgt sinds 2017 elk jaar geld van het Rijk 
voor hulp aan kinderen tot 18 jaar die in armoede opgroeien. 
Samen met maatschappelijker partners – organisaties in de 
gemeente die ook met deze problematiek te maken hebben 
– hebben we ideeën voor een goede aanpak verzameld. Ook 
kinderen zelf gaven hun ideeën en adviezen. Wat helpt? 
De regels die we nu hebben soepeler maken, zodat meer 
kinderen er gebruik van kunnen maken. En er moeten meer 
regelingen en voorzieningen komen, zoals activiteiten en 
workshops. Daar gaat Velsen in 2019 mee aan de slag. 

Eigen jeugdteam voor elke school
Elke school voor primair en voortgezet onderwijs heeft een 
jeugdteam met vaste bezetting. Het bestaat uit een CJG-
coach, een jeugdmaatschappelijk werker van Socius en een 
jeugdarts/-verpleegkundige van de GGD. Het doel ervan is 
dat problemen zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en 
opgepakt om erger te voorkomen. In overleg met het kind 
en de ouders én afhankelijk van de hulpvraag bepaalt het 
jeugdteam welke deskundigheid wordt ingezet.

Mantelzorgers vinden, bereiken en ondersteunen
Mantelzorgers – belangrijke personen die voor anderen 
zorgen, vaak dagelijks en jarenlang. Samen met Centrum 
Mantelzorg Socius heeft de gemeente zich de afgelopen ja-
ren ingespannen om hen te vinden en te bereiken, met extra 
aandacht voor jonge mantelzorgers. Daarnaast ontwikkelt 
en verbetert de gemeente de ondersteuning en waardering 
van ( jonge) mantelzorgers. Elk jaar organiseert Velsen 
een leuke activiteit voor mantelzorgers op de Dag van de 
Mantelzorg en krijgen ze een mantelzorgwaardering van de 
gemeente. De participatieraad denkt mee over de vorm van 
deze waardering.  

Abonnementstarief Wmo komt eraan
De gemeente Velsen wil graag dat iedereen actief mee kan 
doen aan de samenleving, ook als dat moeilijker wordt. 
Mensen kunnen dan een beroep doen op de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning Wmo. Vanaf 1 januari 2019 moeten 
mensen die gebruik maken van een Wmo-voorziening waar-
schijnlijk een vaste eigen bijdrage gaan betalen; maximaal € 
17,50 per vier weken. De Eerste Kamer moet nog besluiten of 
deze regel gaat gelden. 

Velsen ondersteunt haar vrijwilligers
De gemeente is blij met vrijwilligers; zij stimuleert en on-
dersteunt hen graag. Daar zijn verschillende mogelijkheden 
voor, zoals de Vrijwilligerscentrale. Er is een Vrijwilligers-
academie IJmond – daar kunnen organisaties hun aanbod 
voor scholing aan vrijwilligers plaatsen, of een vraag daar-
naar. De academie is een samenwerkingsverband tussen 
Stichting Welzijn Velsen en We(l)doen IJmond. 

  
Waar komt ons geld vandaan? 
(bedragen  x 1 mln) 

Algemene uitkering
€ 96,9

Uitkerings- verstrekkingen 
€ 19,8

Lokale he�ngen
€ 19,1

Afvalsto�enhe�ng 
en rioolrecht
€ 16,7

Grondexploitaties en 
vastgoed verkoop
€ 5,3

Overige inkomsten
incl. reserves
€ 20,9

C
D

E

Wilt u de begroting bekijken? Dat kan op financien.velsen.nl
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Op zoek naar een occasion, dakkoffer 
of fi etsendrager? Zie www.ruudkoks.nl
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De Lange Nieuwstraat is al bijna 
70 jaar de belangrijkste oost-west 
verkeersader van het naoorlogse 
IJmuiden. In het wederopbouw 
plan voor Velsen uit 1947 van Du-
dok en de zijnen wordt gesproken 
over de hoofdweg door IJmuiden, 
die het oostelijke deel van IJmui-
den verbindt met de geplande 
nieuwe woonwijk Duinwijk in het 
westen. De hoofdweg loopt van-
af Plein 1945 naar het westen en 
buigt in Duinwijk af naar de Vis-
sershaven. Tussen het Moerberg-
plantsoen en het Gijzenveltplant-
soen is een rotonde gepland. De 
weg volgt het tracé van de huidi-
ge Lange Nieuwstraat, een stuk-
je Planetenweg en de Linnaeus-
straat.
In 1948 krijgt het stuk tussen de 
rotonde en de Havenkade de 
naam Linnaeusstraat. Enkele ja-
ren later wordt de naam van het 
eerste deel gewijzigd in Planeten-
weg. De naam voor het stuk tus-
sen Plein 1945 en de rotonde laat 
nog lang op zich wachten. In de-
cember 1949 komt B en W met 
het voorstel voor ‘Lange Nieuw-
straat’. Het voorstel leidt in de ge-
meenteraadsvergadering tot kri-
tiek en een stemmenstaking. 
Een tegenvoorstel is ‘Rambon-
netstraat’, omdat ‘de oud-burge-
meester zo langzamerhand nog 

maar over een pover stukje laan 
beschikt door de wijzigingen in 
IJmuiden’. De vooroorlogse Bur-
gemeester Rambonnetlaan liep 
immers van het Oosterduinplein 
naar het westen tot aan de Ha-
venkade. Na de oorlog is hier nog 
maar een klein stukje van over.
Een ander gemeenteraads-
lid oppert uit balorigheid: ‘De 
naam Lange Nieuwstraat is in ar-
ren moede gegrepen en er had 
evengoed Nieuwe Langstraat te-
voorschijn kunnen komen’. An-
dere voorstellen die worden ge-
noemd zijn: Waterlantstraat, Fe-
lisonstraat, Noordzeestraat en 
Westerlichtstraat. Burgemeester 
Kwint verdedigt het voorstel door 
te zeggen dat de naam makke-
lijk is te onthouden, de straat voor 
vreemdelingen makkelijk is te vin-
den en de naam prettig in het ge-
hoor ligt. In de eerste gemeente-
raadsvergadering van 1950 wordt 
de naam ‘Lange Nieuwstraat’ als-
nog aangenomen met 14 stem-
men voor en 12 tegen.
IJmuidens hoofdweg is ook be-
doeld als winkelstraat. Aan de 
noordkant verrijzen woonwinkel-
panden, waarvan de meeste zijn 
ontworpen door bekende archi-
tecten. Zelfs de onderste woon-
laag van de woon�ats aan de 
noordzijde tussen Marktplein en 

rotonde kunnen eenvoudig ver-
bouwd worden tot winkelpan-
den; in enkele gevallen gebeurt 
dat inderdaad. De meeste �ats 
en winkelgalerijen worden tus-
sen 1950 en 1955 gebouwd. La-
ter verschijnen het pand van V&D 
(1962, met de vijftigste naoorlog-
se vestiging van de warenhuis-
keten), de Zuidarcade (1965), het 
postkantoor (1966), de Noordar-
cade (1967) en de HEMA (1968). 
Momenteel vindt er weer nieuw-
bouw plaats langs de Lange 
Nieuw: het project UNIC aan de 
noordzijde tussen Marktplein en 
de Vechtstraat, en het project De 
Duinen op de plek van het voor-
malige postkantoor.
In de loop der jaren wordt de 
straat opgeknapt en gereconstru-
eerd. Zo’n 10 jaar geleden was er 
een plan om een ‘koopgoot’ aan 
te leggen om meer winkelend pu-
bliek te trekken. Dit plan is niet 
gerealiseerd. Tussen 2015 en 2017 
vindt de laatste herinrichting 
plaats. Naast groot onderhoud is 
er aandacht voor de leefbaarheid 
voor omwonenden en het winke-
lend publiek met verbetering van 
de verkeersveiligheid en voorzie-
ningen voor het openbaar ver-
voer. Op de foto van eind 2015 
zien we de Lange Nieuwstraat 
vanaf het dakterras van de Ko-
meet, toen het eerste stuk tussen 
de rotonde en de Scheldestraat 
net weer was geopend. De opge-
knapte Lange Nieuw oogt inmid-
dels weer fraai, maar de ‘winderig-
heid’ van Dudok is gebleven...

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, 
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmui-
den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over 
IJmuiden. Deze week aandacht voor de Lange Nieuwstraat.

‘Expeditie Eiland’ in Stadsschouwburg
Velsen - De Nederlandse thea-
ters zijn weer een nieuwe oer-
Hollandse musical rijker. Na eer-
dere succesvolle feel-goodshows 
als ‘Vamos’, ‘De Marathon’ en kort-
geleden nog  ‘All Stars’ ging eind 
oktober in het Amsterdamse the-
ater De Meervaart het nieuwste 
paradepaardje van producent 
Rick Engelkes in première: ‘Ex-
peditie Eiland’. De pers oordeel-
de: “vermakelijke expeditie met 
onverwachte wending”. Op dins-
dag 20 en woensdag 21 novem-
ber (om 20.15 uur) is ‘Expeditie Ei-
land’ te zien in de Stadsschouw-
burg Velsen. 
Zoals de naam al doet vermoe-
den is ‘Expeditie Eiland’ een vette 
knipoog naar het bijna gelijkna-
mige televisieprogramma ‘Expe-
ditie Robinson’. Drie zeer uiteen-
lopende gezinnen (van volks tot 
chique en ingedut) dromen van 
roem en rijkdom. Maar daar moe-
ten zij wel wat voor over hebben. 
Zij moeten in het zicht van de ca-
mera’s  zien te overleven op een 
verlaten eiland. En natuurlijk ge-
beurt dan wat wij allemaal van de 
televisie kennen: de gezinspro-
blemen van thuis blijken ook op 
het tropische eiland in volle he-
vigheid los te barsten. En alsof 
dat nog niet genoeg is, gooit de 
tv-presentator extra olie op het 
vuur van de onderlinge verhou-
dingen. Om het televisiedrama 

nog wat extra op te laten laaien. 
Voor het theaterpubliek komt dat 
de avond alleen maar ten goede. 
De onderlinge sores van de am-
bitieuze kandidaten blijkt om te 
smullen en de humoristische rol-
len van vooral Jelka van Houten 
en Lone van Roosendaal maken 
(aldus de pers) van de musical 
‘Expeditie Eiland’ een vermakelij-
ke expeditie. Producent Rick En-

gelkes verzamelde voor zijn nieu-
we feelgood-musical een mooi 
rijtje musicaltoppers. Jelka van 
Houten en John Buijsman maak-
ten als koppel vorig seizoen van 
de musical ‘De Marathon’ een ge-
denkwaardig succes. Naast hen 
onder andere Lone van Roosen-
daal, Ferry Doedens en Renée van 
Wegberg.  (foto: Arjan Benning & 
Eelco Claassen)

Voordeel stapelen
bij De Freules
Santpoort-Noord - Van 15 tot 
en met 24 november is het weer 
‘voordeel stapelen’ bij De Freules. 
Bij elke aankoop van 50,00 euro 
ontvangen klanten een cadeau-
bon ter waarde van 5,00 euro. 
De Freules, herkenbaar aan de 
fraai ogende etalages, is een ge-
zellige winkel met mooie twee-
dehands merkkleding en acces-
soires. 
De winkel is gevestigd op de 

hoek van de Hoofdstraat en de 
Terrasweg in Santpoort-Noord. 
Ook voor feestkleding is men hier 
aan het goede adres. 
Het is uiteraard ook mogelijk om 
zelf winter- en feestkleding in te 
brengen. Dat kan van woensdag 
tot en met vrijdag tussen 10.00 
en 18.00 uur en op zaterdag tus-
sen 10.00 en 17.00 uur. Kijk op 
www.defreules.nl voor uitgebrei-
de informatie. (foto: aangeleverd)

Regio - De winter staat voor de deur en dan is het weer tijd om 
de binnenboel een frisse schildersbeurt te laten geven voor de 
komende jaren. Goed uitgevoerd schilderwerk hoeft per de�ni-
tie niet duur te zijn. Hans v.d. Berg is een gediplomeerd schilder 
met al meer dan 33 jaar ervaring, waarvan 18 jaar als zelfstandi-
ge. Hans komt zelf bij de klant langs voor een vrijblijvende en dui-
delijke o�erte op maat en voert het werk ook zelf uit, dus geen 
verrassingen achteraf. 

Laat deze winter uw 
binnenschilderwerk doen

Bij Hans v.d. Berg kan men terecht 
voor zowel binnen- als buitenschil-
derwerk, wanden, plafonds sau-
zen, behangen van alle soorten 
behang, maar ook voor water- of 
roetschade. 
Vraag nog voor 10 december een 
o�erte aan en ontvang als cadeau 
een 1/5 staatslot XL bij de o�erte. 
Wie de o�erte accepteert en voor 
20 december ondertekend re-
tour stuurt ontvangt een slagers-
cadeaubon van € 25,00 (slager 
naar eigen keuze) of een cadeau-
bon van € 25,00 van een nagelsty-
liste. Zo kan men zelf kiezen voor 
een lekker stukje vlees met Kerst of 

voor de dames een paar mooie na-
gels. Cadeaubonnen gelden alleen 
voor een o�erte van minimaal drie 
dagen arbeid.
Hans v.d. Berg werkt uitsluitend 
met professionele materialen en 
volgens de geldende richtlijnen. 
Bel vrijblijvend voor een o�erte of 
informatie naar 0251-248 030 / 06 
2222 8516 of mail naar hvdbschil-
derwerken@outlook.com. Websi-
te: www.hansvdbergschilderwer-
ken.nl
Het is natuurlijk ook mogelijk al-
vast een o�erte aan te vragen voor 
het buitenschilderwerk voor aan-
komend jaar. (foto: aangeleverd)
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Suikerbeesten en taai taai 
bij Bakkerij Ben Vreman

Santpoort-Noord - Bij Bakkerij 
Ben Vreman zijn ze er trots op dat 

ze één van de laatste bakkerijen 
zijn die bijna alles zelf maken. Sui-

kerbeesten en ambachtelijk be-
reide taai taai zijn echt lekkernij-
en die onmisbaar zijn voor het sin-
terklaasfeest volgens Ben Vreman.
Al drie generaties worden ze bij 
Bakkerij Vreman op traditione-
le manier bereid. Vooral het gie-
ten van de suikerbeesten is een 
heel gespecialiseerd en tijdrovend 
werk. Heel secuur moet dit gebeu-
ren met suiker en water dat ge-
kookt wordt en in mallen gego-
ten. De vader van Ben deed dit al 
in de jaren 30 en nu gaat de tradi-
tie weer over van vader op zoon.
De vormen van houtsnijwerk, die 
gebruikt worden om de suiker-
beesten te maken, zijn ruim 100 
jaar oud en zijn niet meer te krij-
gen. December is een drukke 
maand voor de bakkers, maar ook 
ieder jaar weer een uitdaging om 
de lekkerste producten te maken. 
Veel tijd wordt daarom ook be-
steed aan het selecteren van de 
beste grondsto�en.
Brood- en Banketbakkerij Ben Vre-
man, Terrasweg 24, 2071BC Sant-
poort-Noord, Tel: 023-5376978.
(foto: aangeleverd)

phe fingsuit erkoop undata omputers
IJmuiden - Op vrijdag 7 decem-
ber sluiten de deuren van Fun-
data Computers en kantoorbe-
nodigdheden aan de Kenne-
merlaan 28 te IJmuiden. 
Na twintig jaar leverancier te 
zijn geweest voor alle com-
puterapparatuur en hét adres 

voor reparaties heeft het be-
drijf besloten de deuren te slui-
ten. 
De nog in de winkel aanwezige 
producten gaan er daarom uit 
met megakortingen. Met kor-
tingen tot 80% wordt er echt 
werk gemaakt van het leegver-

kopen. Het is dus zaak om er 
op tijd bij te zijn. Het team van 
Fundata Computers wil graag 
nog vermelden dat klanten hun 
cadeaubonnen tot 5 decem-
ber kunnen inleveren en dankt 
iedereen voor de jarenlange 
klandizie. (foto: aangeleverd)

Save te date 
Sportcongres elsen 

Vertegenwoordigers van sport-
verenigingen kunnen op 28 no-
vember kiezen uit een gevarieerd 
aanbod van workshops om hen 
op weg te helpen naar een (nog) 
sterkere sportvereniging. 

Workshops
De volgende onderwerpen 
komen aan bod:
• Hoe verduurzaam je je sportve-
reniging?
• De rookvrije sportomgeving
• Het nieuwe BTW-besluit en de 

gevolgen voor sportverenigin-
gen
• Creatief denken; werken en be-
houd van 
   leden
• Welkom op de club: gastvrijheid
• De maatschappelijke waarde 
van sport

Programma
Het programma start om 19.30 
uur en is om ongeveer 22.45 uur 
klaar. Er zijn twee workshop-
rondes, geeft Hans van Breukelen 

een inspiratiesessie over zijn er-
varingen als sporter, bestuurder 
en adviseur en er is ruimschoots 
gelegenheid om de andere sport-
clubs te spreken. Kortom: een 
avond om niet te missen!

Deelname
Bent u geen bestuurder of verte-
genwoordiger van een sportve-
reniging, maar wel een sport- of 
beweegaanbieder en wilt u het 
congres bijwonen?
Stuur dan een mail naar: sport-
zaken@velsen.nl. De organisa-
tie neemt contact met u op over 
mogelijke deelname. Deelname 
aan het congres is gratis. (foto: 
aangeleverd)

Velsen - Op woensdag 28 november wordt voor de 3e keer 
het Sportcongres Velsen georganiseerd in sporthal Zeewijk in 
IJmuiden. Het congres bestaat uit een afwisselend programma en 
is gericht op sportverenigingen. 

Hans was een gezelligheidsmens, hij woonde midden 
in de stad met zijn vrouw Thea, omdat hij hield van de 
geluiden bij de Jopenkerk.
Veel moedervlekken had hij en 3 waren fout, helemaal 
fout. Hij is thuis met veel liefde verzorgd door zijn 
vrouw en dochters.
Zes maanden later kon Hans de geluiden van de stad 
niet meer horen, nooit meer.  
Zijn twee super dochters waren overal bij, een kwartet 
vormden zij samen met hun ouders. Afscheid van Hans 
moest in de Oosterkerk met heel veel muziek, 
“kan dat?”. “Natuurlijk, wij kijken niet zo erg naar de 

klok bij een afscheid in de Oosterkerk”. 
Een mooi aangeklede kerk, veel mensen, mooie 
woorden, bier, wijn, haring en voor  ‘iedereen’ een 
jonkie. “Ik lust het niet maar voor Hans neem ik een 
slokje”, zei zijn vrouw.
“Dit was Hans”, hoorde ik veel mensen zeggen; hij 
hield van muziek, zijn vrouw die hij Kleine noemde en 
zijn dochters, tennis, gezelligheid en haring met een 
jonge klare.
Afscheid van een man die de wereld mooier kleurde. 
Als trio lopen zij, stevig omarmd maar zo verdrietig, 
terug naar de geluiden van de stad. 

Gelukkig hangt er liefde in de lucht

A.L. Dyserinckstraat 31   |   2032 RA Haarlem   |   info@inekesmit.nl   |   www.inekesmit.nl   |   Tel.: 06 54661799

Adem in, adem uit
Een diepe zucht

Adem in
Want er zit liefde 

in de lucht…

Ineke Smit Uitvaartverzorging

Ineke

Prijs innaars ee ijkpassage
IJmuiden - De grote prijzenactie 
van winkelcentrum Zeewijkpas-
sage is ten einde. 
Afgelopen zaterdag kwamen alle 
prijswinnaars samen in het win-
kelcentrum om hun prijs in ont-
vangst te nemen. Ze wisten wel 
dat ze iets hadden gewonnen, 
maar welke prijs ze uiteindelijk 
mee naar huis mochten nemen, 
bleef tot het laatste moment een 
verrassing. Daarvoor moesten ze 
namelijk allemaal eerst een loot-

je trekken. Alle beschikbare prij-
zen werden op die manier on-
der de winnaars verdeeld. Ook 
kregen alle winnaars een mooie 
bos bloemen van Nico Wester en 
Dees Berkom van de winkeliers-
vereniging.
De gelukkige prijswinnaars zijn: 
Patricia Bermingham (week-
eindje weg), mevr. Smeding van 
de Ende (�ets), mevr. De Graaf-
Hoeksma (televisie), dhr. Van 
Dorp (sound bar system), Na-

tasja van Ree (stofzuiger), mevr. 
B. Sleurink (Nespresso ko�eap-
paraat) en dhr./mevr. J.M. Bos (di-
nerbon). 
Alle prijzen zijn mede mogelijk 
gemaakt door onder meer The 
Bike Guru, Expert Wisker IJmui-
den en de winkeliersvereniging 
Zeewijkpassage. De actie liep van 
15 oktober tot en met 4 novem-
ber en leverde bijna negenhon-
derd inzendingen op. (foto: aan-
geleverd)

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !
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Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 februari 20.00 uur Telstar - Jong AJAX

Clinic voor kwetsbare kinderen 

De kinderen werden met de bus 
opgehaald en hadden een spet-
terende, sportieve middag. Na 
ontvangst met een drankje en 
iets lekkers was het tijd voor het 
echte werk. De kinderen kregen 
een voetbalshirt en een paar 
door Nike gesponsorde voetbal-
schoenen. Zo konden ze als een 
echte speler mee het veld op 
met de selectiespelers. Na de cli-
nic werden de kinderen rondge-
leid door het stadion en de dag 
werd afgesloten met een hapje 
en een drankje. En als klap op de 
vuurpijl kreeg elk kind ook nog 

twee tickets voor de eerstvol-
gende thuiswedstrijd!
SC Telstar was niet de enige voet-
balclub waar een voetbalclinic 
georganiseerd werd. In totaal 
volgden circa 400 kinderen uit 
opvanglocaties door heel Neder-
land een voetbalclinic.
Het campagnethema 2018 van 
de Week van Het Vergeten Kind 
is het belang van kleine gebaren 
van echte aandacht. Kleine ge-
baren, zoals het bieden van een 
luisterend oor of het sturen van 
een lief berichtje zorgen ervoor 
dat een kind zich gezien en ge-

liefd voelt. Er zijn in Nederland 
100.000 kinderen die opgroei-
en in gezinnen met meervoudi-
ge problematiek die deze posi-
tieve aandacht nauwelijks krij-
gen. Om deze kinderen te steu-
nen, roept de stichting via www.
hetvergetenkind.nl heel Neder-
land op om deze kinderen te ver-
warmen met een kilometerslan-
ge supportsjaal van lieve berich-
ten. Na de actieperiode deelt Het 
Vergeten Kind ze, sjaal voor sjaal, 
uit aan kwetsbare kinderen in 
Nederland.
De Week van Het Vergeten Kind 
was van maandag 29 janua-
ri tot en met zondag 4 februa-
ri met verschillende activiteiten 
door het hele land. Vaste onder-
delen zijn de uitreiking van de 
‘Kind Centraal’ Award, Het Verge-
ten Kind Filmfestival en de voet-
balclinics.  Zie ook www.hetver-
getenkind.nl. (foto: aangeleverd)

Regio - ,,Mijn vorige voetbalschoenen vonden we in de vuilnis-
bak. Maar nu heb ik echt mijn eigen!” Randy, 7 jaar was een van 
de deelnemers van een voetbalclinic van Het Vergeten Kind.  De-
ze organisatie hield op 31 januari voetbalclinics voor kwetsbare 
kinderen in de stadions van vier Eredivisie en 16 Jupiler League 
clubs, waaronder S.C. Telstar. De kinderen leerden deze dag voet-
balskills van profs en selectiespelers van S.C. Telstar en beleefden 
een onvergetelijke dag met hun idolen. 

Wedstrijd Jong 
Ajax bijna 

uitverkocht
Velsen-Zuid - Vrijdag speelt 
Telstar in de Jupiler League 
een belangrijke thuiswedstrijd 
tegen Jong Ajax. De kaarten 
zijn bijna uitverkocht. De west-
tribune en de oostribune zit-
ten al vol. Voor de zuidtribune, 
doorgaans bestemd voor de 
supporters van de tegenpar-
tij, waren woensdag nog enke-
le kaarten beschikbaar. Moge-
lijk zijn alle kaarten bij het ver-
schijnen van deze krant echter 
toch al verkocht. Dat betekent 
dat alle 3.200 plaatsen in het 
Rabobank IJmond Stadion be-
zet zullen zijn. De laatste keer 
dat  het zo’n volle bak was bij 
Telstar was op 29 oktober 2015 
in de bekerwedstrijd tegen AZ, 
die eindigde in 0-1. 
Het succes van Telstar bete-
kent dat de kaarten voor de 
wedstrijden als warme brood-
jes  gaan. Telstar verloor vo-
rig weekeinde echter de wed-
strijd tegen FC Den Bosch. Het 
was de eerste nederlaag in zes 
wedstrijden, maar dat had ge-
lukkig geen grote gevolgen 
voor de stand op de ranglijst 
omdat de concurrentie ook 
punten liet liggen. 
Jong Ajax is sinds maandag 
de nieuwe koploper in de Ju-
piler League. Het wordt dan 
ook een belangrijke wedstrijd 
voor beide ploegen. Er wordt 
met belangstelling uitgekeken 
naar een mogelijke opstelling 
van Ajax-speler Younes. Maan-
dag speelde hij nog mee met 
Jong Ajax en maakte daar di-
rect een glansrol van. Het is 
nog afwachten of Younes te-
gen Telstar uitkomt. In ieder 
geval hoeft hij niet tegen lege 
tribunes op te kijken!

Repair Café
Santpoort-Zuid - Zaterdag 10 fe-
bruari wordt weer een Repair Ca-
fé gehouden van 13.30 uur tot 
16.00 uur in ’t Brederode Huys 
aan de Bloemendaalsestraatweg 
201. Tijdens het Repair Café draait 
het op elke tweede zaterdagmid-
dag van de maand allemaal om 
repareren.  Het biedt, naast dat 
het een gezellige ontmoetings-
plaats is voor de buurtbewoners, 
de gelegenheid om elektrische 
apparaten, klokken, horloges, 
meubeltjes, speelgoed, compu-
ters, mobiele telefoons, �etsen, 
enz. ter reparatie aan te bieden. 
In principe gebeurt dit gratis, een 
vrijwillige bijdrage is welkom. 

Velsen - De gemeente Velsen 
gaat de achtste termijn afbeta-
len van het HOV (Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer) tussen IJmui-
den en Haarlem. Het gaat voor 
2018 om 167.000 euro. Het ge-
deelte dat de gemeente mee-
betaalt aan het project zou be-
staan uit 15 jaarlijkse termijnen. 
Maar nu het HOV totaalbedrag 
veel lager is uitgekomen ziet het 
er naar uit dat niet al die termij-
nen moeten worden betaald. Dit 
jaar wordt duidelijk hoeveel Vel-
sen nog moet betalen. Oorspron-
kelijk zou het  totaalbedrag uit-
komen op een bedrag van 67 
miljoen euro, grotendeels be-
taald door de provincie Noord-
Holland. Vorig jaar werd na afron-
ding van het project bekend dat 
door slim aanbesteden het to-
taalbedrag uitkomt op circa 36 
miljoen euro. 

Achtste
termijn HOV

Warme Truiendag in PVM
Driehuis - Groep 5 van de Jan 
Campertschool vierde op 1 febru-
ari Warme Truiendag, de jaarlijk-
se energiebesparing dag, met het 
Pieter Vermeulen Museum. 
Op school vertelde Joost Kok van 
Coöperatie Energiek Velsen over 
duurzame energie en zonnepane-
len die ook, als cadeau van Ener-
giek Velsen, op het dak van het 
museum zijn geplaatst. De ouders 
werden opgeroepen om mee te 
doen met de actie om zonnepa-
nelen te kopen op het dak van De 
Kleine Verhuizer in het havenge-
bied.
In het museum werden de kinde-

ren welkom geheten in het Ener-
gie-duurzaamheids-proe�okaal.
In een �lmpje werd duidelijk dat 
de fossiele brandsto�en die wor-
den verbrand om energie op te 
wekken in  energiecentrales op-
raken én dat ze zorgen voor ver-
vuiling van de lucht: een oorzaak 
van klimaatverandering. Duidelijk 
is dat we over moeten op duurza-
me energie.
In groepjes gingen de kinderen 
aan de slag met proe�es om te 
ontdekken hoe nieuwe manieren 
van energie opwekken werken 
en hoe je zuiniger om kunt gaan 
met energie. Ze ontdekten hoe-

veel stroom een gloei-, spaar-, ha-
logeen-, en led-lamp verbruiken: 
daarbij kwam de led-lamp na-
tuurlijk als winnaar uit de bus. Ze 
bekeken op welke manier, onder 
andere door isolatie, je de warm-
te van een modelhuisje maximaal 
binnen kunt houden en testten 
hoe je zonnewarmte kunt gebrui-
ken. Als klap op de vuurpijl knut-
selden de kinderen een Picosol in 
elkaar: een zonnebloem die werkt 
op een zonnecel. 
Een mooie afsluiting van een su-
perleuke en leerzame Warme Trui-
en-middag in het Pieter Vermeu-
len Museum. (foto: aangeleverd)

Open dag Kuba moskee
IJmuiden - Vanwege het 25–ja-
rig bestaan van de Kuba moskee 
wordt op zondag 18 februari een 
open dag gehouden voor alle in-
woners uit Velsen en de regio.  
Op 16 februari 1993 opende de 
Kuba moskee aan de Planeten-
weg haar deuren en sindsdien 
vervult de moskee een belang-
rijke functie voor de moslims uit 
Velsen en omstreken. De eerste 
Turken kwamen eind jaren 60 
naar Nederland om bij de toen-
malige Hoogovens en in de vis-
serij te werken. Al snel ontstond 
er behoefte aan een gebedsruim-
te. Om hieraan gevolg te geven  
werd gedurende een aantal jaren 
diverse ruimten gehuurd. Om-
dat de gemeenschap door ge-
zinshereniging snel groeide was 
er behoefte aan een permanen-
te ruimte. Begin jaren negen-
tig reisde de gemeente-architect 
Siem Schaafsma naar Turkije om 
daar verschillende moskeeën te 
bezoeken wat resulteerde in een 
ontwerp van een moskee naar 
het model van een dorpsmoskee. 
In 2008 is het educatief en cultu-
reel centrum erbij gebouwd om-
dat de activiteiten zich uitbreid-
den. De Kuba moskee wil een bij-
drage leveren aan de samenle-
ving door met verschillende or-

ganisaties samen te werken. 
De laatste jaren is de Kuba mos-
kee actief om veel meer naar bui-
ten te treden door het organise-
ren van allerlei activiteiten. 
Het bestuur en de leden laten 
het 25-jarig bestaan niet onop-
gemerkt voorbij gaan. In Velsen 
en omstreken zullen nog veel 
mensen zijn die de Kuba mos-
kee nooit van binnen hebben ge-
zien. Die kans krijgen ze tijdens 
de open dag op 18 februari. De 
open dag begint om 10.00 uur en 
duurt tot 14.00 uur. Gedurende 
de open dag worden bezoekers 
ontvangen in de ontmoetings-
zaal waar ze gratis thee of ko�e 
krijgen. Hierna volgt onder des-
kundige begeleiding de rondlei-
ding. Tijdens de rondleiding kun-
nen vragen gesteld worden en 
mogen foto’s gemaakt worden. 
Als het weer redelijk is zal er voor 
de kinderen een springkussen 
zijn, kunnen ze zich laten schmin-
ken en is er voor hen een kleur-
wedstrijd. De winnaars ontvan-
gen een cadeautje en alle kinde-
ren krijgen een gratis suikerspin. 
Alle bezoekers ontvangen een 
klein aandenken aan het 25-ja-
rig bestaan. Wat dit aandenken is 
ziet u op zondag 18 februari.

Wie kan vertellen over 
100 jaar staaltransport?
IJmuiden - Het IJmuider Zee- en 
Havenmuseum is voor de nieu-
we tentoonstelling ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’, te zien 
vanaf zaterdag 25 februari, op 
zoek naar mensen met verhalen 
over de logistiek van het staalbe-
drijf.
De aanvoer van grondsto�en en 
de afvoer van materialen van en 
naar verre oorden vereist een ge-
weldige organisatie en inzet. Van 
planning op kantoor tot afhan-
deling in de havens. Iedere scha-
kel telt.
Heeft u in deze sector gewerkt 

of bent u nog werkzaam bij Ta-
ta Steel en heeft u een bijzonder 
verhaal, of wilt u graag iets vertel-
len over uw werkzaamheden, dan 
kunt u zich melden bij het muse-
um.
Het is de bedoeling dat een aan-
tal verhalen wordt opgenomen 
zodat bezoekers van de tentoon-
stelling dit kunnen beluisteren.
Aanmelden kan via e-mail: info@
zeehavenmuseum.nl of secretari-
aat museum via 0255-538007 of 
via www.zeehavenmuseum.nl.
Laat uw gegevens achter en u 
wordt teruggebeld.

Watertoren wint 
Hofstede biljarttoernooi
Velserbroek - Onder zeer grote 
belangstelling zijn afgelopen 
zaterdag de �nales van het 
18de Hofstede biljarttoernooi 
gespeeld.  Als winnaar van het 
toernooi kwam het team van 
de Watertoren uit de bus. 

In een enerverende �nale ver-
sloegen zij de biljarters van Hee-
renduinen met ruim verschil (88 
tegen 75). Een trotse Jan Zijlstra 
mocht voor zijn team de felbe-
geerde wisselbeker in ontvangst 
nemen. 
Tot beste speler van het toer-
nooi werd Dick de Haan van 
team de Hofstede uitgeroepen. 
Hij speelde 247 punten bij el-
kaar. Hij bleef daarmee John 
Warmerdam van de Hofstede 
met 226 punten en René Stam-
mis van Velserbroek en Rinus 
van Henten Heerenduinen, bei-
den met 208 punten in de pun-
tentelling ruim voor. Dick kwam 
hierdoor in het bezit van de in 

2013 nieuw geïntroduceerde 
Johan Helder trofee. Gezien het 
door hem vertoonde spel een 
prestatie van formaat.
Ook de strijd om de derde en 
vierde plaats was beslist de 
moeite van het bekijken waard. 
Hier bleek Velserbroek duidelijk 
een maatje te groot voor de Hof-
stede en won met 84 tegen 76.
En dat de biljartsport bij de 
55-plussers nog steeds verbroe-
derd was wederom duidelijk te 
merken. De belangstelling in het 
wijkcentrum tijdens de wedstrij-
den was overweldigend en hoe 
verbeten er tijdens het toernooi 
ook voor de partijwinst werd ge-
streden. Na a�oop was er ruim-
schoots gelegenheid om onder 
het genot van een hapje en een 
drankje de onder-linge contac-
ten verder te verstevigen. 
Al met al reden voor het bestuur 
om volgend jaar weer een Hof-
stede biljarttoernooi te organi-
seren. (foto: aangeleverd)

TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: zondag 18 november 14.30 uur Telstar - FC Den Bosch 

Verdediger Jasper van Heertum scoort verrassend tweemaal

Telstar boekt eerste ‘Brabantse zege’

Nog nooit scoorde de 21 jaar ge-
worden Van Heertum in het be-
taalde voetbal. Na de jeugdoplei-
ding bij PSV te hebben genoten, 
maakte hij de opvallende move 
naar het Belgische Lommel Uni-
ted. In de in totaal vijf wedstrijden 
die hij daar tussen 2015 en 2017 
speelde, scoorde hij dus geen en-
kele goal. Ook in het vorige jaar 
eerste Velsense jaar was hij niet 
trefzeker. Bepaald geen schande 

als jonge verdediger. Maar toch: 
zijn compagnons in de defensie-
ve linie weten vaak wel een doel-
puntje mee te pikken. „Ik dol hem 
weleens dat hij nooit scoort”, zei 
trainer Mike Snoei na a�oop. „Bij 
standaardsituaties staat hij stan-
daard op de verkeerde plek. Mis-
schien heeft hij het licht gezien.” 
Zelf was het immer betrouwba-
re slot op de deur nuchter onder 
zijn twee tre�ers. „Natuurlijk ben 

ik blij dat ik twee keer heb ge-
scoord”, zo sprak Van Heertum. 
„Maar het gaat er uiteindelijk niet 
om wíe trefzeker zijn. Het teamre-
sultaat is het allerbelangrijkst. En 
we hadden het onszelf makkelij-
ker kunnen maken vanavond. Als 
je snel 1-3 of 1-4 maakt, zakt bij 
hun de moed in de schoenen.” En 
die moed was al vrij ver gezakt bij 
de Eindhovenaren, toen Elton Ka-
bangu rood kreeg en Van Heer-
tum op slag van rust zijn tweede 
goal maakte. Behoorlijke mentale 
mokerslagen. 
Maar Mike Snoei zag dat er een 
hoop misging in het tweede be-
drijf. „Iedereen heeft alles gege-
ven. Ik denk dat we heel tevreden 
mogen zijn over de eerste, maar 
ook erg ontevreden over de twee-

de helft”, zo drukte de coach zijn 
gemengde gevoelens na a�oop 
uit. In de uiterste slotfase had het 
tiental van FC Eindhoven zelf nog 
goede mogelijkheden een gelijk-
maker te produceren. Marcelo Lo-
pes zag zijn schot over gaan en de 
poging van Elisha Sam werd ter-
nauwernood in het strafschop-
gebied gekeerd. Uiteindelijk kon 
Telstar de zesde overwinning van 
het seizoen bijschrijven. Wanneer 
het zondagmiddag opnieuw thuis 
kan stunten tegen een topteam, 
is er nog veel mogelijk in de altijd 
verrassende Keuken Kampioen 
Divisie. Want wie had gedacht 
dat Van Heertum verantwoorde-
lijk zou zijn voor de overwinning 
van de Witte Leeuwen? (Douwe 
de Vries, foto: 1963-pictures.nl)

De afgelopen vrijdag jarige Jasper van Heertum verraste vriend 
en vijand, door twee keer trefzeker te zijn tegen FC Eindhoven. 
Telstar boekte op die manier de eerste ‘Brabantse zege’. Aanko-
mende zondagmiddag zal het namelijk opnieuw een tegenstan-
der uit de zuidelijke provincie tre�en: het verrassend hoog ge-
klasseerde FC Den Bosch. FC Eindhoven staat en stond beduidend 
lager, maar dat betekende niet dat de Witte Leeuwen een mak-
kelijke avond hadden in het Jan Louwers Stadion. Allesbehalve.

Vrijwilligers gevraagd voor 
financiële administratie
Regio - Socius zoekt nieuwe vrij-
willigers voor Financiële Admini-
stratie Thuis (FAT) op de locaties 
Heemskerk, Beverwijk en Velsen. 
Deze vrijwilligers bezoeken klan-
ten van Socius thuis en geven on-
dersteuning bij het op orde bren-
gen en houden van de admini-
stratie, zodat de klant het uitein-
delijk weer zelf kan. Het gaat veel-
al om kwetsbare mensen die on-
der meer dankzij deze ondersteu-
ning de regie over hun leven kun-
nen houden. Ook bestaat er een 
groep klanten waarbij de ver-
wachting is dat zij uiteindelijk 

toch niet zelfstandig hun admi-
nistratie kunnen doen. Voor deze 
mensen is dan blijvende onder-
steuning vanuit het netwerk no-
dig. De vrijwilligers ondersteunen 
in dat geval het sociale netwerk 
van de klant, in plaats van de 
klant zelf. Belangstellenden voor 
deze vrijwilligersfunctie worden 
verzocht om vóór 1 december 
een korte motivatie en CV naar 
fat@socius-md.nl te verzenden. 
Neem voor meer informatie con-
tact op met FAT-coördinator Mark 
Schotel, bereikbaar op telefoon-
nummer 088 8876923.

IJmuiden - Pablo is een Xsta�ord 
reu van 3 jaar. In Pablo zijn leven 
werd ingegrepen omdat het niet 
goed ging. Pablo is een lieve maar 
wat onzeker ventje en is erg ge-
voelig. Een gezin met kleine kin-
deren is niet geschikt voor hem. 
Pablo reageert hier goed op teef-
jes en is netjes en respectvol te-
gen ze; een kennismaking zal een 
klik moeten uitwijzen. Pablo kan 
prima mee in de auto. Het is niet 
duidelijk of Pablo geleerd heeft 
alleen thuis te blijven. Pablo is op 
zoek naar een thuis waar hij sa-
men met zijn baasje kan genie-
ten. Voor meer informatie over 
Pablo en alle andere dieren die 
een nieuw baasje zoeken, bel met 
het Kerbert Dierentehuis aan de 
Heerenduinweg te IJmuiden: tel. 
0255-515744. Het asiel is open 
van maandag tot en met vrijdag 
tussen 10.00 en13.00 uur en tus-
sen 14.00 en 16.00 uur en op za-
terdag van 10.00 tot 13.00 uur. Of 
kijk op www.dierenbescherming.
nl, twitter:@dierenbescherming 
en Facebook.com/dedierenbe-
scherming. (foto: aangeleverd)

(Huis)dier
van de Week

Eyelove Brillen IJmuiden:
Bij iedere outfit een passende bril

Bij Eyelove heb je een comple-
te bril op eigen sterkte voor ver-
af óf dichtbij voor 49 euro, een 
multifocale bril met leesgedeelte 

voor slechts 99 euro en een mul-
ti-plus bril met breder leesgedeel-
te voor 149 euro. Binnen twee we-
ken kan de bril worden opgehaald 

en wordt deze afgesteld. Bij het 
Eyelove-verkooppunt DA Ritskes 
in IJmuiden heeft de klant altijd 
keus uit minimaal 175 monturen. 
De collectie monturen wordt re-
gelmatig vernieuwd. Eyelove heeft 
voor ieder wat wils: kunststof, me-
taal, klein, groot, rond, vierkant, 
kleurrijk en voor iedere gelegen-
heid een passende bril.
Bovendien kan men er ook te-
recht voor een gratis oogmeting, 
waarmee wordt vastgesteld welke 
sterkte glazen iemand nodig heeft. 
DA Ritskes combineert hoge kwa-
liteit met een uitgebreide keuze in 
monturen. En voor de prijs hoeft 
men het zeker niet te laten! 
Compleet bij Eyelove Brillen is in-
clusief montuur naar keuze, glazen 
op iedere sterkte met krasweren-
de laag en ontspiegeling bij blan-
ke glazen, dunner geslepen vanaf 
sterkte 3.00, gratis oogmeting, niet 
goed=geld terug-garantie en een 
luxe brillenkoker! Drogisterij Rits-
kes is gevestigd aan de Frans Nae-
reboutstraat  66-68 te IJmuiden. 
(foto: aangeleverd)

IJmuiden - Je gaat op vakantie, je hebt een feest of je bent ja-
rig? Voor iedere gelegenheid of iedere out�t heeft optiekketen 
Eyelove een passende bril. Het unieke concept van Eyelove biedt 
de klanten daarmee de mooiste monturen, brillenglazen van ho-
ge kwaliteit en goede service voor de scherpste prijs.

Gratis dierenfoto bij Van 
Roijen Dierenspecials

Een cadeau voor vrijwilligers
De Grote Kerstshow 2018
Velsen - KOEL Creative Producti-
ons stelt in samenwerking met de 
gemeente Velsen ook dit jaar weer 
vierhonderd gratis kaarten be-
schikbaar voor vrijwilligers in Vel-
sen. Deze kaarten geven toegang 
tot de voorstelling ‘De Grote Kerst-
show’. Het wordt inmiddels de 
vierde editie van dit showspekta-
kel, wederom een creatie van cul-
turele duizendpoten Koen van der 
Wel en Eline Schmidt. ,,In februa-
ri zijn we al gestart met het schrij-
ven van het concept, geïnspireerd 
op wat burgemeester Dales in zijn 
nieuwjaarstoespraak zei over ‘zeu-
ren in Velsen’ kwamen we op dit 
idee. Je hoort mensen vaak zeg-
gen ‘vroeger was het beter’ maar 
de vraag is.. is dat zo?” Het thea-

trale kerstspektakel trok de afge-
lopen drie jaar al meer dan zes-
duizend bezoekers. Vier Kerst in 
de Stadsschouwburg. Zing kerst-
songs mee met lokale sterren en 
geniet van optredens van aanstor-
mende talenten omlijst door een 
live orkest. Herkenbare gebeurte-
nissen van het afgelopen jaar pas-
seren de revue én we nemen een 
kijkje in de keuken van vrijwilli-
gers. Vrijwilligersorganisaties die 
hun eigen vrijwilligers kaarten 
voor deze voorstelling cadeau wil-
len doen, kunnen contact opne-
men via vrijwilligerswerk@welzijn-
velsen.nl onder vermelding van 
naam, adres, e-mail, organisatie 
en het gewenste aantal kaarten. 
(foto: aangeleverd)

‘Geen Stille Nacht’
met Popkoor SurpriSing
IJmuiden - Het wordt beslist geen 
‘Stille Nacht’ op 22 december, want 
popkoor SurpriSing brengt die 
avond samen met sopraan Fran-
cis van Broekhuizen een theatraal 
muzikaal kerstverhaal. Niet zomaar 
een voorstelling, maar een interac-
tieve show, als moderne variant op 
het aloude kerstverhaal. De koorle-
den bedachten zelf de choreogra-
�e en de popsongs worden in ver-
haalvorm aan elkaar gepraat.

Popkoor SurpriSing bestaat al bij-
na vijftien jaar een heeft in die tijd 
een grote staat van dienst opge-
bouwd. Optredens met bekende 
artiesten als Danny de Munk, Henk 
Poort en Karin Bloemen vormden 
hoogtepunten voor de koorleden 
en binnenkort kan daar weer een 
nieuw hoogtepunt aan worden 
toegevoegd. ,,We zijn gevestigd in 
Uitgeest, maar veel leden komen 

uit de wijde regio’’, vertellen Karin 
Wolken en Mirjam Pepping. Weke-
lijks repeteert SurpriSing in basis-
school De Wissel, inmiddels staan 
ruim honderd nummers op het re-
pertoire. 
De voorstelling ‘Geen Stille Nacht’ 
vormt echter weer een geheel 
nieuwe uitdaging. ,,Een aantal kin-
deren van onze koorleden vormt 
samen ook weer een koor. De-
ze kinderen zullen ons tijdens de-
ze voorstelling ook op een aan-
tal nummers trakteren.’’ Het ver-
haal is geschreven met input van-
uit het koor. 
De voorstelling wordt muzikaal 
geleid door dirigent Michael van 
Breemen. Via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl zijn de laatste kaar-
ten à 18,50 euro verkrijgbaar. Meer 
informatie over het koor en de 
voorstelling is op www.surprising.
nl te vinden. (foto: aangeleverd)

Santpoort-Noord - Dinsdagmid-
dag 20 november komt van 13.00 
tot 18.00 uur de dierenfotograaf 
bij Van Roijen Dierenspecials aan 
Hoofdstraat 158. Dit is de ideale ge-
legenheid om een echte mooie foto 
van uw hond of kat te laten maken. 
Uw huisdier mag ook samen met 
uw kind op de foto. Per klant ont-

vangt men een gratis zwart-
wit foto van 10 bij 15 centime-
ter. Er zijn kleurenfoto’s of an-
dere leuke cadeau-ideeën bij 
te bestellen, zoals een sleutel-
hanger of een bord met ‘Hier 
waak ik’ met de uitgekozen fo-
to. Voor informatie: 023-5390926 
of www.vanroijendierenspecials.nl. 
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Gehandicapt Stormvogels uit beker 
gegooid door versterkt Odin’59 2
Op dinsdag 6 november speelde 
Stormvogels thuis een bekerdu-
el tegen de reserves van derdedi-
visieclub Odin’59 uit Heemskerk. 
De IJmuidenaren moesten met le-
de ogen toezien dat het versterk-
te team van trainer Richard Klijn 
met een zeer verdiende 1-4-over-
winning huiswaarts keerde.
Gehandicapt trad het team van 
trainer Sjaak Lettinga aan tegen 
Odin’59 2. Door verschillende oor-
zaken bleven Danny Blok, Rowan 
van Eijk, Roy Schoorl en Gregory 
van Nieuwkoop buiten de selec-
tie en nam Florian Serné de plaats 
onder de lat van Germain Ebbe-
ling in. Het versterkte Odin’59 2 
kon van een vijftal eerste-elftal-

spelers in dit bekerduel gebruik 
maken, onder wie Bas Kansen, Bil-
ly Tavares en Je�rey Klijbroek, die 
op het middenveld met kop en  
schouders boven een ieder uit-
stak en de ene na de andere pass 
van zijn voet strooide.
Onder het toeziend oog van 
hoofdtrainer Richard Plug (op 
krukken wegens het krijgen van 
een nieuwe knie) kreeg Stormvo-
gels in de tiende minuut haar eer-
ste kans: een voorzet van Rick van 
Westen werd door Thomas Schol-
ten onkundig behandeld, waar-
door de bal van zijn lichaam weg-
sprong. Zes minuten later haalde 
doelman Serné met zijn vinger-
toppen de bal uit de beneden-

hoek na een vernietigend schot 
van de bonkige spits Frits Kramer. 
Halverwege de eerste helft open-
de Kramer, na een assist van Ta-
vares, met een mooie omhaal de 
score; 0-1. Met een afstandsschot 
van zo’n 25 meter vergrootte Klij-
broek in de 29ste minuut de voor-
sprong voor zijn team, twee mi-
nuten later gevolgd door een 
doelpunt van Milan Vissie; 0-3.
In de 33ste minuut kon Stormvo-
gels wat terugdoen door Etkin Zi-
vkara, die een voorzet van Ber-
ry Willemse kon afronden; 1-3. 
Nog was de koek voor de Heems-
kerkers niet op, want op slag van 
rust was het door geklungel in de 
IJmuidense defensie een wassen 

neus voor Klijboer om zijn tweede 
doelpunt te maken en daarmee  
de ruststand op 1-4 te brengen. 
De tweede helft zijn er weinig wa-
penfeiten te noteren: Odin’59 2 
vond de ruststand uitstekend en 
men vond het niet meer nodig 
zich extra in te spannen. Halver-
wege de tweede helft mochten 
Joey Wolthuis, Ozan Kutlu en Bri-
an Ezeoke hun kunsten aan hun 
trainer Lettinga laten zien. Een 
minuut voor het einde verscheen 
Wolthuis alleen voor doelman 
Sven Koning, die met zijn voet 
redding kon brengen.
Aanstaande zaterdag komt Ko-
ninklijke HFC naar sportpark Zee-
wijk.

Meiden van RKVV
Velsen in het nieuw
Onlangs is het meidenteam 
MO17-1 van RKVV Velsen in het 
nieuw gestoken door sponsor 
Kloosterboer. Of het aan de nieu-
we kleding heeft gelegen zullen 
we nooit weten, maar de eerste 
wedstrijden in de nieuwe tenues 
werden met ruime cijfers gewon-
nen. De meiden zijn erg trots op 
hun nieuwe out�t en danken, 

mede namens de trainer en lei-
ders van het team, de sponsor en 
de ouders die een en ander gere-
geld hebben. RKVV Velsen heeft 
overigens nog ruimte voor uit-
breiding van het team. Meiden 
die het leuk lijkt om mee te spe-
len kunnen zich aanmelden, kijk 
op www.rkvv-velsen.nl voor meer 
informatie. (foto: aangeleverd)

SVIJ bindt ook Velsenoord aan zegekar

In de thuiswedstrijd tegen het ster-
ke Velsenoord heeft SVIJ voor de 
derde keer op rij weten te winnen 
en klom hierdoor weer verder om-
hoog op de ranglijst. Het is dat SVIJ 
aan het begin van de competitie de 
eerste drie wedstrijden moeite had 
met scoren en drie keer gelijk speel-
de, want anders had de ploeg van 

Peter Barzilay, Ronald Vader en Pie-
ter de Braal nog veel hoger gestaan. 
Na winst op Alliance en Hoofddorp, 
werd nu ook Velsenoord verslagen 
(3-0.)
In een wedstrijd die vooral in de 
eerste helft gekenmerkt werd door 
hard werken, was het Velsenoord 
dat eigenlijk na enkele minuten spe-

len al op voorsprong had moeten 
komen. Na een goede aanval kon 
de spits van Velsenoord voor een 
leeg doel inschieten maar schoot 
vervolgens over het doel. Deze ge-
miste kans kwam hard aan voor Vel-
senoord. Helemaal toen Rick Wolfs 
uit een vrije trap van Yassin Al-Si-
di Yahia de openingstre�er maak-
te. De defensie van SVIJ bestaande 
uit keeper Joey de Jong, Yassin Al-
Sidi Yahia, Nick Keus, Leon Plug en 
de jonge Mitchell Bruinink, speel-
de vandaag weer erg sterk en stond 
organisatorisch goed en gaf de rest 
van de eerste helft niets meer weg. 
Trainer Peter Barzilay heeft in de rust 
zijn ploeg waarschijnlijk duidelijk 
gemaakt dat zij niet mochten ver-
slappen. SVIJ begon namelijk ook 
na de thee direct weer scherp en 
zette hoog druk op de defensie van 
Velsenoord, waardoor SVIJ veel de 
bal veroverde. Eén zo’n verovering 
van de sterk spelende Nabil Hussein 
aan de rechterkant, werd gevolgd 

door een lange bal die door spits 
Alex Barzilay op de paal gekopt 
werd, waarna de bal bij Patrick Brui-
nink terecht kwam, die beheerst de 
0-2 aantekende. SVIJ wilde meer en 
bleef op het doel van Velsenoord af-
stormen. Ook kwamen Swen Engels 
en Richard van Vondelen in het veld 
om de wedstrijd de�nitief op slot te 
gooien. En dit gebeurde dan ook via 
een prachtige aanval. In de 75e mi-
nuut stuurde Rick Wolfs middenvel-
der Patrick Bruinink diep over de lin-
kerkant, zijn voorzet kwam daarna 
bij aanvoerder Alex Barzilay, die de 
bal vervolgens fraai aannam en de-
ze nog mooier uit een draai tegen 
de touwen werkte. Deze 3-0 werd 
ook de eindstand. Ondanks dat bei-
de ploegen nog een paar kleine 
mogelijkheden kregen. Met de der-
de winst op rij kon zodoende de se-
lectie met opgeheven hoofd in de 
avond het supergezellige en zelf 
georganiseerde Oktoberfest betre-
den. (foto: aangeleverd)

Late winst voor Velsen

Het eerste gevaar ontstond voor 
het doel van de bezoekers. Gio-
vanni Dors knalde een vrije schop 
randje zestien over. Jean Pierre 
Kerkeboom van DSOV had met-
een daarna het vizier ook niet op 
scherp staan: de bal verdween 
richting bijveld. Velsen was het 
meest in de aanval met gevaar-
lijke voorzetten vanaf links. De 
sterke verdediging van DSOV 
had er voorlopig weinig moei-
te mee. Toch was er na een kwar-
tier weer een grote kans voor de 
thuisploeg. Een hoekschop van 
Giovanni Dors bleef hangen in de 
drukte voor het Vijfhuizer doel en 
Mischa Plug kon er de voet tegen 
zetten. Verdediger Bianco Caroli-
na redde op de doellijn.
Even later een voorzet van Marc 
Kloosterboer op Sebastiaan 
Scholten, een intikkertje volgens 
de omstanders, maar de beste 
stuurlui… En als er dan weer een 
kans is voor de tegenstander, in 
dit geval spits Levy van Nispen. is 
daar altijd weer Jesper Gutteling 
die de bal blokt voordat Yorin Al-
bers in hoeft te grijpen. 
De meeste kansen bleven voor 
rust voor de thuisploeg. Via Marc 
Kloosterboer en Giovanni Dors 
daalde een voorzet op het hoofd 
Remco van Dam. Het doel bleek 
te laag. Ook Zeno van Ooijen 
kreeg een prachtige schietkans. 
Met een uitstekende redding be-
hoedde doelman Dennie van der 
Giezen zijn ploeg voor een ach-
terstand. Na nog een kansje voor 
Soeremly te Vrede van DSOV gin-
gen beide ploegen zonder doel-

punten de rust in. De bezoekers 
waren daar het meest gelukkig 
mee.
Direct na de rust gooide Velsen er 
een schepje bovenop en zag Gio-
vanni net naast schieten waar-
na een soort van bombardement 
op het doel van de bezoekers be-
gon. Nu de precisie nog. De ver-
dediging van DSOV bleef over-
eind en men zocht zelfs de aan-
val. Nayshel Marchena slalomde 
langs drie verdedigers en kon net 
op tijd worden afgestopt door 
Remco van Dam. Vince de Kwant 
schoot vervolgens rakelings over 
de deklat. Het spel bleef op en 
neer golven met kansen voor 
beide ploegen. Met het vorde-
ren van de tweede helft nam de 
vermoeidheid toe en daarmee 
de nauwkeurigheid af. De eigen 
kleur vinden werd wat lastiger 
en de kansen - die er wel waren 
- ontstonden wat verrassender en 
werden in principe gemist.
Bij DSOV groeide de overtuiging 
dat een puntendeling erin zat 
tot een kleine tien minuten voor 
tijd: toen kwam het moment voor 
Remco van Dam. 
Vanaf rechts zette Zeno van Ooij-
en voor en Remco twijfelde geen 
moment: 1-0. 
De ban was gebroken en DSOV 
moest toezien dat Giovanni Dors 
met een schitterend schot doel-
man Dennie van der Giezen op-
nieuw kansloos liet na een pass 
van Jesper Gutteling: 2-0. Een ver-
diende overwinning waarmee 
Velsen zich stevig nestelde in de 
subtop. (foto: Frans van der Horst)

Afgelopen zondag speelde Velsen de inhaalwedstrijd thuis te-
gen DSOV uit Vijfhuizen. Beide ploegen kwamen in de voorberei-
ding voor dit seizoen al eerder tegen elkaar uit voor de Midwest-
cup met Velsen als winnaar: 1-2. Een belangrijke wedstrijd voor 
DSOV dus zondag om uit de gevarenzone te blijven, terwijl voor 
Velsen bij een zege een stevige positie in de subtop lonkte. Een 
spannend middagje op sportpark Driehuis waar het parkeerter-
rein meer dan vol was.

VSV in teken van geslaagde reanimatie 
scheidsrechter Van Velthuysen
Het gebeurt altijd bij een andere 
vereniging, maar als de scheids-
rechter bij de wedstrijd VSV-De 
Meer op 14 oktober ineens in el-
kaar zakt, dan besef je zelf dat 
het dus ook zomaar bij jouw ver-
eniging kan gebeuren. Dank-
zij het kordaat handelen van en-
kele VSV-leden met behulp van 
een AED kan de scheidsrechter 
het gelukkig nog navertellen. De 
wedstrijd moest zondag met een 
0-2 achterstand hervat worden. 
VSV wist het tij echter niet te ke-
ren en De Meer zag zelfs kans om 
nog één keer te scoren. De zater-
dagtak deed het beter want won, 
zoals verwacht, met 1-4 bij Allian-

ce uit met doelpunten van Justin 
Kunst (2x) en Max Hummel (2x).
Het was de wens van scheids-
rechter Van Velthuysen om bij 
de inhaalwedstrijd VSV-De Meer 
aanwezig te zijn. Er was voor-
af met de KNVB en familie een 
goede afstemming geweest 
om het geheel in goede banen 
te leiden, wat uitstekend is ge-
lukt. De scheidsrechter werd met 
zijn vriendin in de bestuurska-
mer door een VSV-delegatie ont-
vangen en al snel won de hu-
mor het van de emotie, wat de 
scheidsrechter en direct betrok-
kenen zichtbaar goed deed. Voor-
afgaand aan de wedstrijd kregen 

alle spelers en begeleiders een 
rode roos van de scheidsrechter 
en familie uitgedeeld en was er 
ook voor de ‘redders’ nog speciale 
aandacht. Omdat de wedstrijd na 
19 munten met een corner voor 
De Meer werd hervat, brak de rust 
al na 16 minuten aan, waarna de 
scheidsrechter in de bestuurska-
mer afscheid nam en verder gaat 
werken aan zijn emotionele en fy-
sieke herstel.
O ja er werd dus ook nog gevoet-
bald, maar dat was eigenlijk ver-
der niet meer van belang. VSV 
keek al tegen een bijna onover-
brugbare 0-2 achterstand aan en 
toen De Meer direct vanaf de cor-

ner de 0-3 wist te scoren, was de 
wedstrijd gespeeld en was het 
vervolg om des keizers baard. Ie-
dereen kon hier goed mee le-
ven, want het belangrijkste was 
het feit dat scheidsrechter Van 
Velthuysen levend en wel het 
sportpark weer kon verlaten en 
laten we hopen dat we hem vol-
gend seizoen weer op de velden 
als scheidsrechter kunnen be-
groeten. Het hele verhaal is op de 
KNVB-site (https://www.knvb.nl/
nieuws/amateurvoetbal/uitge-
licht/51272/scheidsrechter-over-
leefde-hartstilstand-dankzij-aed-
en) na te lezen. (foto: aangele-
verd)
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IJmuiden - Warme jas aan, lam-
pion mee en natuurlijk een �in-
ke tas om al het lekkere snoep-
goed in te verzamelen. Olaf en 
Jasmijn waren net als veel ande-
re kinderen zondagavond onder-
weg van deur naar deur om lied-
jes te zingen en in ruil daarvoor 
wat lekkers te krijgen. Het tradi-
tionele Sint Maartenfeest bracht 
weer heel wat kinderen (en hun 
ouders) op de been. (foto: Frits 
Houtgraaf )

Sint Maarten

Tuindersvereniging hoeft niet 
te vrezen voor voortbestaan
Santpoort - Het bestuur van ATV 
De Hofgeest heeft onlangs een 
gesprek gevoerd met wethouder 
Bram Diepstraten over de toe-
komst van het volkstuincomplex. 
Bij het gesprek was ook de be-
trokken beleidsambtenaar aan-
wezig. 
Onder de leden van de tuinders-
vereniging was onrust ontstaan 
over de duur van het huurcon-
tract met de gemeente. Die on-
rust kon Diepstraten tijdens het 
wegnemen. ATV De Hofgeest 
heeft 130 tuinen op grond die 
van de gemeente wordt ge-
huurd. 
De vereniging vormt voor de le-
den een belangrijke schakel in 
het onderhouden van sociale 
contacten, onder meer door di-
verse activiteiten in de kanti-
ne, zoals klaverjassen, bingo en 
schilderen. Het tuinieren zelf le-
vert echter ook vaak leuke con-
tacten op, doordat de leden on-
derling tips uitwisselen en met 
elkaar in gesprek komen tijdens 

het onderhouden van de tuinen. 
Bovendien zorgt het tuinieren 
voor voldoende beweging in de 
buitenlucht. Een deel van de tui-
nen is zo aangelegd dat ze rol-
stoelvriendelijk zijn. In het ka-

der van het milieu is de vereni-
ging overgestapt van verse stal-
mest naar mest in zakken, die vrij 
is van ammoniak en het opper-
vlaktewater niet verontreinigt. 
(foto: aangeleverd)

Trampolinespringers TVIJ naar NK
IJmuiden - 28 oktober was het 
vroeg opstaan voor de trampo-
linespringers van TVIJ. De twee-
de plaatsingswedstrijd voor de 
2e, 1e en eredivisie was namelijk 
helemaal in Heerenveen, en wel 
in de sporthal die de thuisbasis 
is van zowel Epke Zonderland als 
Sanne en Lieke Wevers. 
TVIJ had haar eigen Lieke mee-
genomen, Lieke van Vierzen. Het 
kleine foutje dat zij in de voor-
ronde maakte wist zij in de �nale 
ruimschoots te verbeteren, waar-
door ze aan het einde van de dag 
met een stralende lach haar bron-
zen medaille in ontvangst mocht 
nemen. Joy, die één klasse hoger 
(in de eredivisie) uitkomt, deed 
het, ondanks een klein foutje na 
haar 2e oefening, beter dan de 
vorige keer. De trainingen van de 
laatste paar weken hebben dui-
delijk hun vruchten afgeworpen, 
wat haar eveneens een welver-
diende bronzen plak opleverde. 
Ook Dewi Soddeman zou in deze 
categorie deelnemen, maar door-
dat zij afgelopen week een salto 
met haar �ets heeft gemaakt in 

plaats van op de trampoline is zij 
voorlopig helaas uitgeschakeld � 
Maaike Spring in ’t Veld, Zoë He-
kelaar en Britt Klous streden in de 
eerste divisie bij de senioren om 
een felbegeerde �naleplaats. Tij-
dens de vorige wedstrijd viel Britt 
Klous net buiten de �nale, deze 
keer mocht zij in de tweede ron-
de wel laten zien wat ze kon. He-
laas ging de �nale niet helemaal 
zoals gepland, waardoor de kans 
op eremetaal was verkeken. 
Britt eindigde uiteindelijk als ze-
vende. Anouska Plas, ook uitko-
mend in de eerste divisie maar 
dan een leeftijdsklasse lager, lijkt 
een abonnement te hebben op 
de vierde plek. Net zoals tijdens 
de eerste wedstrijd was het po-
dium ook nu jammergenoeg 
weer net buiten bereik. Wel heeft 
Anouska met een nieuwe oefe-
ning met maar liefst twee dubbe-
le salto’s haar moeilijkheidsrecord 
verbroken! 
Gelukkig waren de scores van 
Maaike, Zoë, Britt en Anouska bij 
elkaar opgeteld voldoende om 
een ticket voor het NK teams in 

december binnen te slepen, gefe-
liciteerd meiden!
Aanstaande zaterdag (10 novem-
ber) organiseert TVIJ een trampo-
linewedstrijd in het Polderhuis in 
Velserbroek. Nieuwsgierig? Kom 
dan tussen 10.30 en 13.00 uur 
even een kijkje nemen! (foto: aan-
geleverd)

VZV bijt zich
er in vast!
IJmuiden - Afgelopen zondag 
vond in De Heerenduinen het 
VZV mini pupillen waterpolotoer-
nooi plaats. De jongste kanjers 
maakten ontzettend veel plezier 
bij hun eerste wedstrijden met 
tegenstanders uit Hoofddorp, 
Haarlem en Wormerveer. Nadat 
de jongens en meisjes hun B of C 
diploma bij VZV hebben gehaald 
zijn ze spelenderwijs gaan oefe-
nen met de bal en de kleine goals. 
Het plezier spatte van de gezich-
ten af. Deze blije gezichten waren 
ook te zien bij de Waterpolo Com-
missie van VZV zeker vanwege de 
ondersteuning van Tandartsprak-
tijk IJmondzorg uit IJmuiden. Tij-
dens de gesprekken vooraf ver-
woorde tandarts Poeya Mohtadi-
li het (doel)tre�end: ,,Sporten is 
goed, dat staat vast. Er zullen mis-
schien mensen zijn die denken 
een tandartspraktijk en water-
polo gaat dat samen? Het stimu-
leren bij jeugd past erg goed bij 
de visie die wij hebben voor on-
ze tandartspraktijk. We willen toe 
naar een toekomst zonder gaat-
jes en zien daarom het belang in 
van een gezonde levensstijl. We 
vinden het belangrijk om spor-
tieve activiteiten in onze regio te 
ondersteunen en mensen te ver-
assen.’’ Alle kinderen kregen tij-
dens het toernooi sportdrank-
jes en een gezonde snack en ui-
teraard ontving elke deelnemer 
een vaantje. Ook de avond er-
voor spetterde het in IJmuiden 
tijdens een heerlijk avondje 1e 
klasse top waterpolo.  Bij Heren 1 
ontbrak net een beetje geluk. De 
volle buit tegen ex eredivisieclub 
MNC Dordrecht werd 1 seconde 
voor tijd afgepakt door een bij-
zondere strafworp die werd ge-
geven en benut. De 7-7 voelde 
als verlies. Dames 1 pakte een uit-
stekende 11-11 resultaat tegen 
de koploopsters van De Ham uit 
Wormerveer en zijn klaar voor de 
derby tegen Haarlem aanstaande 
zaterdag. (foto: Dirk Raap)

Automobilisten 
A22 zetten levens 
hulpverleners op het spel
Velsen-Noord - Tijdens het af-
handelen van een aanrijding werd 
door een groep automobilisten 
het rode kruis genegeerd. Hiermee 
hebben zij het leven van meerdere 
hulpverleners op het spel gezet. In 
totaal werden 9 automobilisten in 
5 minuten tijd op de bon geslin-
gerd. Dit gebeurde dinsdagoch-
tend op de A22 bij Velsen-Noord. 
Binnenkort krijgen zij via het Cen-
traal Justitieel Incasso Bureau een 
forse boete in hun brievenbus. Vijf 
auto’s kwamen rond 08.00 uur op 
de A22 met elkaar in botsing. Van-
wege de verkeersveiligheid stel-
de Rijkswaterstaat de rijstrooksig-
nalering in werking, de zogeheten 
rode kruizen. Boven de betrokken 
rijstrook werd het rode kruis aan-

gezet. Sommige bestuurders ston-
den in de rij om de afslag naar Be-
verwijk te nemen. 
Negen bestuurders besloten om 
op het laatste moment toch recht-
door te rijden via Alkmaar en ne-
geerden daarbij het rode kruis 
op twee rijbanen. Rijkswater-
staat neemt met onder andere rij-
strookafsluitingen en pijlwagens 
al maatregelen om wegwerkers, 
weginspecteurs en hulpverleners 
te beschermen tegen ongeval-
len. Het rode kruis is een belangrij-
ke verkeersmaatregel om de weg-
gebruiker tijdig aan te geven dat 
een rijbaan niet meer mag én kan 
worden gebruikt. Het negeren van 
een rood kruis kan levensgevaar-
lijk zijn.

WVIJ zwemt af 
voor Sint Maarten

IJmuiden - Op zondag 11 novem-
ber hebben 32 kinderen afge-
zwommen voor hun A-, B- en C-
diploma bij Watervrienden IJmui-
den. Natuurlijk was iedereen ge-
slaagd en na het zingen van een 
Sint Maartenliedje mochten ze 
ook nog met een reepje chocola 
naar huis voordat ze zelf met de 
lampionnen gingen lopen. 
De lesgevers waren zeer tevre-
den over de zwemkunst van hun 
pupillen. ,,Enkele kinderen wa-
ren heel erg zenuwachtig”, vertelt 
Sonja Mol. ,,Daardoor zwommen 
ze wat slordiger dan we van ze 
gewend waren. Anderen waren 

juist wat relaxter en verbaasden 
ons soms met hun mooie zwem-
slag.” Het was dan ook geen ver-
rassing dat de examinatoren te-
vreden waren en dat alle kinde-
ren geslaagd zijn.
A-diploma: Tygo, Jose�en, Arief, 
Esmée, James, Annabel, Evi, Fen-
na en Björna.
B-diploma: Mohamed, Emma, 
Vlinder, Connor, Elynn, Nathan, 
Josine, Jayden, Riyaan, Damian, 
Fenna, Noa, Dewi en Fleur (certi-
�caat-B).
C-diploma: Tygo, Babet, Umit, 
Hanna, Rayyen, Kate, Femke, Tho-
mas en Asha. (foto: aangeleverd)

Strawberries H1 verliest 
derby in Haarlem
Driehuis - Het eerste herenteam 
van hockeyclub KHC Strawber-
ries heeft afgelopen zondag de 
derby van Haarlem verloren. Op 
bezoek bij ‘de muggen’ verloren 
de Driehuizenaren met 3-1. Mar-
nix van der Bijl scoorde het doel-
punt voor Strawberries, dat op-
nieuw niet ongeschonden uit de 
openingsfase kwam. Vrijwel ie-
der duel moet doelman Wouter 
Rempt een tegengoal incasseren 
tijdens de eerste vijf minuten.
Ook zondag was dit het geval, de 
eerste strafcorner van de wed-
strijd werd meteen door Haar-
lem benut. Strawberries scoorde 
snel de gelijkmaker door ook een 
strafcorner succesvol af te ron-
den. De eerste helft verliep rom-
melig aan beide kanten en het 
ontbrak aan grote kansen. Dat 
beide teams wilden winnen was 
duidelijk te zien aan het fysieke 
spel, dat door de scheidsrechters 
middels vier groene kaarten een 

halt toe werd geroepen. 
In de tweede helft kregen bei-
de teams meerdere strafcorners. 
Strawberries benutte er geen 
en wist ook weinig uitgespeel-
de veldkansen te creëeren. Haar-
lem daarentegen wist wel een-
maal te scoren in het tweede be-
drijf middels een strafcorner tot 
groot genoegen van het thuis-
publiek achter het doel. Enkele 
minuten voor tijd was de strijd 
de�nitief in het voordeel van de 
thuisploeg beslist. Strawberries 
scoorde weer geen corner en 
de counter daaropvolgend werd 
door Haarlem tot doelpunt ge-
promoveerd.
Door winst van de concurren-
tie hebben de aardbeien nu vijf 
punten achterstand op de vei-
lige tiende plaats in de tweede 
klasse. Komende zondag komt 
nummer tien Westerpark op be-
zoek in Driehuis. (Door Finn van 
Leeuwen) 

IJmuiden - Elke dinsdagmid-
dag wordt in buurtcentrum De 
Dwarsligger aan de Planeten-
weg 338 het kaartspel bridge ge-
speeld. Hiervoor is men nog op 
zoek naar gezellige mensen die 
willen komen meespelen. Be-
langstellenden kunnen elke dins-
dagmiddag om 13.00 uur langs-
komen voor een kennismaking.

Bridgers gezochtVoor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Van woensdag 21 t/m zondag 25 november in Heemskerk
Grote Sinterklaashuis opent
z’n deuren op Slot Assumburg

In het Grote Sinterklaashuis zijn 
zo’n 20 originele en interactieve 
themakamers te bezoeken waar-
mee dit ook het grootste Sinter-
klaashuis van Nederland is. Je 
kunt er oneindig veel Pieten ont-
moeten, er is muziek en enter-
tainment en een speurtocht door 
alle kamers van het kasteel naar 
de verborgen gouden sta�en van 
Sinterklaas.
Bezoekers kunnen onder ande-
re les volgen op de pietenschool, 
klimmen in de pietenkamers, een 
handje meehelpen in de postka-
mer, pepernoten bakken en voor-
proeven in de bakkerij en met ei-
gen ogen de bergen cadeaus zien 
in de grote schatkamer. Op de 
overdekte binnenplaats van het 
Slot staat Amerigo in zijn stal te 
trappelen om de kinderen te ont-
moeten. En Sinterklaas wil na-
tuurlijk graag met iedereen op de 
foto!
Op donderdag 22 november, vrij-
dag 23 november en zaterdag 
24 november is het mogelijk om 
te komen logeren in Het Gro-
te Sinterklaashuis. Hiervoor zijn 
15 kamers van het kasteel spe-
ciaal ingericht tot complete fa-

miliekamers. Deze slaaparrange-
menten bestaan uit het regulie-
re entreeticket, een diner en een 
avond programma met de pieten, 
de overnachting en de volgende 
ochtend een afsluitend ontbijt 
met de pieten.
,,Met de organisatie van ‘Het gro-
te Sinterklaashuis’ creëren we hét 
Sinterklaashuis waar we vroeger 
als klein kind zelf heel graag naar 
toe hadden willen gaan. De plek 

waar je echt alles kunt zien, waar 
je mee kunt helpen met de pieten 
en waar je anderhalf uur lang een 
ware Sinterklaasdroom beleeft! 
Voor kind en ouder”, aldus be-
denker en organisator Ferdinand 
van Loon.
Dagelijks van 10.00 tot 19.00 uur 
kan men terecht voor informa-
tie. Ticketprijzen zijn vanaf 8 euro. 
Voor reserveringen en informa-
tie: www.hetgrotesinterklaashuis.
nl en op Slot Assumburg. Reser-
veren is van belang, beperkt aan-
tal tickets en arrangementen be-
schikbaar. Parkeren bij het Slot is 
gratis. Adres: Slot Assumburg, Tol-
weg 9A, Heemskerk. (foto aange-
leverd)

Regio - Het Grote Sinterklaashuis opent op Slot Assumburg in 
Heemskerk op woensdag 21 november. Dagelijks van 10.00 tot 
19.00 uur kunnen bezoekers zelf de hectiek van de voorbereidin-
gen voor pakjesavond ervaren en met eigen ogen zien hoe Sint en 
zijn pieten dit allemaal bolwerken. En wie wil, kan zelfs een hand-
je meewerken, graag zelfs.
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15 NOVEMBER
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.

Bibliotheek Velsen: Digister-
ker. Van 10.00 tot 12.00 uur Taal-
spreekuur. Taal in Thema van 
10.00 tot 11.00 uur. 

(foto: aangeleverd)
Lezing Rik de Visser: Inspiratie-
beeld Oer-IJ gebied; kansen voor 
een betekenisvolle, duurzame 
en klimaatbestendige inrichting 
van een fascinerend landschap! 
Van 20.00 tot 22.00 uur in Huis 
van Hilde, Westerplein 6 in Cas-
tricum. Meer informatie op www.
oerij.eu.

16 NOVEMBER
Tentoonstelling ‘De Afval-expe-
rience’ voor iedereen vanaf 4 jaar 
in Pieter Vermeulen Museum. Van 
13.00 tot 17.00 uur. 

(foto: aangeleverd)
Bibliotheek Velserbroek: De 
Bricks Challenge van 15.00 tot 
16.30 uur.

COV IJmuiden zingt ‘Rossini’ in 
de Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 250 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.

BOMS speelt ‘Levenslang’ in de 
tot theater omgebouwde Felison 
Cruise Terminal IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Jubileum 20-jarig Popkoor De-
cibel in het Thalia Theater. Aan-
vang 20.15 uur, inloop 20.00 uur. 

Historische Kring Velsen organi-
seert in het teken van 100 jaar 
Staal in de IJmond ‘De Terugkeer 
van de kanaalgraver’ in Soli Mu-
ziekcentrum Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open 
19.30 uur.

(foto: aangeleverd)

Marjolein Meijers - zang, con-
trabas, gitaar in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk.

Klaverjassen bij Stormvogels, Zui-
derkruisstraat IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.

Dansvoorstelling ‘Another Kind of 
Blue’ in Stadsschouwburg Haar-
lem, 20.15 uur.

(foto: Krista van der Niet)
Hadewych Minis in de kleine zaal 
van de Philharmonie in Haarlem, 
20.15 uur. 

(foto: Chris Philippo)
Wat nou oud? Een nieuw tragiko-
misch toneelstuk over ouder wor-
den in een snelle maatschappij 
in Kennemer Theater Beverwijk, 
20.30 uur. 

17 NOVEMBER

(foto: Reinder Weidijk)
Intocht Sinterklaas IJmuiden. Het 
voorprogramma begint om 12.00 
uur. Iedereen is welkom aan de 
loswalkade. Zie ook www.sin-
tijmuiden.nl

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’, 
’Opstand in IJmuiden’ en ‘100 jaar 
staaltransport in de IJmond’. 3 
Speurtochten voor kinderen van 
kleuter tot puber.

Tentoonstelling ‘De Afval-expe-
rience’ voor iedereen vanaf 4 jaar 
in Pieter Vermeulen Museum. Van 
13.00 tot 17.00 uur. 

Sponsorwandeling ten bate van 
het Vogelhospitaal in Haarlem. 
Start 13.00 uur Haarlem-Noord. 
Aanmelden: fondo@gevenomge-
ven.nl.

▲

(foto: Roy de Haas)
Vogellezing fotograaf Roy de 
Haas onder de titel: ‘Vogelrijk Ne-
derland gezien door de lens van 
een fotograaf’, 14.00 uur in Bezoe-
kerscentrum De Hoep in Castri-
cum. Lezing van Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland in samen-
werking met PWN. 

foto: aangeleverd)
Popkoor Zingsation in de Dorps-
kerk in Santpoort-Noord. Zij hou-
den 2 concerten, om 15.30 en om 
20.00 uur.

BOMS speelt ‘Levenslang’ in de 
tot theater omgebouwde Felison 
Cruise Terminal IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.

Jubileum 20-jarig Popkoor Deci-
bel in het Thalia Theater. Aanvang 
20.15 uur, inloop 20.00 uur. 

Kienavond bij PUIJ, Heerenduin-
weg IJmuiden. Aanvang 20.00 
uur, inloop om 19.30 uur.

(foto: Marc de Groot)
Stadsschouwburg Velsen: Marc-
Marie Huijbregts speelt zicht 
warm voor Oudejaarsshow 2018. 
Aanvang 20.15 uur.

(foto: Johanthan Herman)
De Grote Harry Bannink Podcast 
On Tour in Kennemer Theater Be-
verwijk, 20.15 uur.  

Toneelstuk ‘Melk & Dadels’ in 
Stadsschouwburg Haarlem, 20.15 
uur. 

(foto: Rahi Rezvani)
Intiem theaterconcert van op-

merkelijke pianiste Iris Hond in 
Kennemer Theater Beverwijk, 
20.30 uur.  

18 NOVEMBER
Lezing met als thema: ‘Grondge-
dachten van Jung’ door dr. Tjeu 
van den Berk in De Kapel, Potgie-
terweg 4 Bloemendaal. Aanvang 
10.30 uur.

(foto: aangeleverd)
Rondje Oosterplas met IVN Zuid-
Kennemerland. Verzamelen om 
10.30 uur bij informatiebord t.h. 
van ingang Bleek en Berg, Berg-
weg 60 Bloemendaal. 

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’, 
’Opstand in IJmuiden’ en ‘100 jaar 
staaltransport in de IJmond’. 3 
Speurtochten voor kinderen van 
kleuter tot puber.

Muziek van Cornelis Vreeswijk in 
verpleeghuis Velserduin, Schel-
destraat 101 IJmuiden. Aanvang 
14.45 uur.

Telstar - FC Den Bosch. Aanvang 
14.30 uur.

(foto: aangeleverd)
Helikon Strijkkwartet in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.

(foto: aangeleverd)
Engelmundus en meer... presen-
teert kamerkoor Endora in de En-
gelmunduskerk in Velsen-zuid. 
Aanvang 15.00 uur, zaal open 
14.30 uur.

Stadsschouwburg Velsen: Dance-
works Velsen presenteert jaarlijk-
se Sintshow. Aanvang 15.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Dansavond voor 55+ in Zalencen-
trum Velserduin, Velserduinplein 
3 1971 BR IJmuiden. Van 19.30 tot 
23.30 uur.

19 NOVEMBER
Wandelclub voor mensen met 
geheugenproblemen. Start 10.00 
uur vanaf dorpshuis Het Terras, 
Dinkgrevelaan 17 Santpoort-
Noord. Wandeling duurt ± 45 mi-
nuten in een rustig tempo. Na de 
wandeling ko�e/thee en een ge-
heugenspelletje. Voor interes-
se als deelnemer of begeleider, 
Janneke Cluistra, telefoon 023-
3031228.

BOMS speelt ‘Levenslang’ in de 
tot theater omgebouwde Felison 
Cruise Terminal IJmuiden. Aan-
vang 14.00 uur.

Bibliotheek Velsen: Verhaalka-
baal. Van 15.30 tot 17.00 uur.

Muntenclub houdt haar club-
avond in dorpshuis Het Terras, 
Dinkgrevelaan 17 Santpoort-
Noord. De zaal is geopend vanaf 
19.00 uur.

20 NOVEMBER
Stichting Gezond Natuur Wande-
len. Start om 09.45 uur bij buurt-
centrum De Spil, Frans Halsstraat 
29 IJmuiden. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden via con-
tact@gezondnatuurwandelen.nl

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

Lezing over domotica oftewel 
huisautomatisering om 10.00 uur 
in bibliotheek Beverwijk, Kerk-
plein. Lezing van SeniorWeb 
IJmond.

Klaverjassen in De Brulboei, Ka-
naalstraat IJmuiden. Van 13.30 ot 
16.00 uur. Kosten 2,50 per keer. 
Meer informatie: 0255-510652.

Spreekuur Sociaal Wijkteams in 
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, 
voor patiënten en hun familie. El-
ke dinsdagmiddag van 14.30 tot 
16.30 uur onder de trap in de hal 
van het ziekenhuis.

(foto: aangeleverd)
Bibliotheek Velsen: Van 15.00 tot 
17.00 uur Taalspreekuur. Alzhei-
mer Trefpunt Velsen: ‘Demen-
tie, je hebt het samen’. Aanvang 
19.30 uur.

Diederik Samsom komt pra-
ten over het Klimaatakkoord en 
de energietransitie in de hal van 
het gemeentehuis van Uitgeest, 
19.30 uur. Belangstellenden zijn 
welkom.

Lezing ‘Geluk?! Van hemelse gave 
tot hebbeding’ door dr. Herman 
Pleij, bij vereniging Santpoorts 
Belang in ‘t Brederode Huys, Bloe-
mendaalsestraatweg 201 Sant-
poort-Zuid. Aanvang 20.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen: ‘Expe-
ditie Eiland’. Aanvang 20.15 uur.

(foto: Rogier Veldman)
Sara Kroos in Stadsschouwburg 
Haarlem, 20.15 uur. Reprise van 
haar voorstelling ‘Zonder verdo-
ving’. 

21 NOVEMBER
OIG tweedehandswinkel open  
aan de Industriestraat IJmui-

den. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info: 
0255-522330.

(foto: aangeleverd)
Boekenmarkt tot en met 24 no-
vember in Bibliotheek Velsen. 
Voorleesfeest in IJmuiden. Van 
14.30 tot 15.30 uur. Lezing en de-
monstratie voetre�exmassage. 
Van 19.30 tot 21.30 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’, 
’Opstand in IJmuiden’ en ‘100 jaar 
staaltransport in de IJmond’. 3 
Speurtochten voor kinderen van 
kleuter tot puber.

Tentoonstelling ‘De Afval-expe-
rience’ voor iedereen vanaf 4 jaar 
in Pieter Vermeulen Museum. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Workshop 
knutselen van 13.30 tot 15.30 uur. 
Kosten 1,50 bovenop de entree-
prijs.

Informatieavond zeesluis IJmui-
den. Rijkswaterstaat en aanne-
merscombinatie OpenIJ organi-
seren deze jaarlijks terugkerende 
bijeenkomst om 19.30 uur, inloop 
vanaf 19.00 uur in het IJmond 
Stadion, Minister van Houtenlaan 
123b.

Lezing Nivon Beverwijk e.o.: De 
geheimzinnige wereld van de 
das en de muskusrat door Martijn 
Struijf om 20.00 uur in zaal Tropi-
ca aan de Const. Huygensstraat 
99 te Heemskerk. Inlichtingen: 
www.nivonbeverwijk.nl.

(foto: Arjan Benning en Eelco 
Claassen)
Stadsschouwburg Velsen: ‘Expe-
ditie Eiland’. Aanvang 20.15 uur.

Theatercollege Presteren onder 
druk door Björn Kuipers in Stads-
schouwburg Haarlem, 20.15 uur.

22 NOVEMBER
Bibliotheek Velsen: Lezing: Dom-
otica. Van 10.00 tot 12.00 uur. 
Taalspreekuur van 10.00 tot 12.00 
uur. 

Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen: Yentl 
en de Boer met nieuwe show ‘Ma-
gie’. Aanvang 20.15 uur.

(foto: aangeleverd)
Lezing van Toon Gerbrands (di-
recteur PSV) over de maakbaar-
heid van succes. Van 20.00 tot 
22.00 uur in Theater Konings-
duyn/Geesterhage in Castricum. 
Tickets: 15,50 euro via www.gees-
terhage.nl. 
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Gasten OIG-IHD genieten van feestmiddag
IJmuiden - In de Maritieme Aca-
demie vond afgelopen zaterdag 
een bijzonder feest plaats. Gas-
ten van OIG-IHD, een stichting die 
zich inzet voor mensen met een 
beperking, beleefden er een fan-
tastische middag. Het grootste 
deel van de 139 gasten werd op-
gehaald met de busjes van de or-
ganisatie, ook werd een touring-
car ingezet en enkele gasten wor-
den door familieleden gebracht. 
Rond 14.00 uur was iedereen 
aanwezig en kon het welkomst-
woord gesproken worden. Onder 

het genot van ko�  e met appel-
taart konden de aanwezige gas-
ten vervolgens genieten van een 
optreden van Quintus, de paar-
se goochelaar. Hij werd dit jaar 

opnieuw Nederlands kampioen 
straatgoochelen en betrok enke-
le gasten bij zijn kunsten. Na een 
hapje en een drankje in de pau-
ze was het tijd voor muziek, ver-
zorgd door de IJmuidense zanger 
Peter van Bugnum. Er werd ge-
danst en een polonaise gelopen 
dus de sfeer zat er goed in. Om 
17.00uur was er een broodmaal-
tijd en rond 18.00 uur stonden 
de vrijwilligers van OIG-IHD weer 
klaar met de busjes om de gas-
ten moe maar voldaan naar huis 
te brengen. (foto’s: Rob Vermaat)

Happy Running strand- en duinloop

IJmuiden - Het waaide zondag-
ochtend � ink, maar dat hinder-
de de deelnemers aan de Hap-
py Running strand- en duinloop 
nauwelijks. Een groot aantal lo-
pers verzamelde zich om 11.00 
uur aan de startlijn om een af-
stand van vijf of tien kilometer 
te gaan hardlopen. Het parcours 
voerde hen eerst over het  strand 
richting Beach-Inn, vervolgens 
achter de duinenrij terug naar de 
Kennemer Boulevard. Vanaf daar 
ging de tocht in een lange rij rich-

ting het Bunkerpad. Bij de lussen 
aan het einde van het pad naar 
beneden en over het Jutterspad 
weer terug naar het strand om te 
� nishen bij Paviljoen Noordzee. 
De deelnemers die zich voor de 
tien kilometer hadden ingeschre-
ven, wachtte hetzelfde parcours 
nog een keer. De eerst binnenko-
mende dame en heer waren Jo-
han Neve in een tijd van 0:20:42 
en Clare Spanjaard in 0:26:26. Op 
de tien kilometer � nishte Koos 
Jelmer de Vries in een mooie tijd 

van 0:40:29. Bij de dames was dat 
Francien Mooijekind  in 0:50:37. 
Bijzonder was dat de jongste 
deelneemster, Catelijne Wijnen 
van 12 jaar oud, met de derde 
prijs op de vijf kilometer naar huis 
ging. 
Daarmee is eens te meer duidelijk 
geworden dat de Happy Running 
strand- en duinloop een sportief 
evenement voor jong en oud is. 
De achtste editie zal plaatsvinden 
op 10 november 2019. (foto: aan-
geleverd)

Lieve kinderen,

De pakjesboot vaart met volle koers naar 
IJmuiden en wat hebben we er allemaal weer 
zin in! Alle cadeaus zijn ingepakt, de peper-
noten zijn gebakken en ook Amerigo staat te 
trappelen. Er kan niets mis gaan zou je zeg-
gen... Zoals elk jaar hangen al de tekenin-
gen die jullie gemaakt hebben in het kasteel 
van Sinterklaas. Alles keurig netjes naast el-
kaar en met de mooiste kleurtjes. Sinterklaas 
en ik worden daar zo vrolijk van. Maar toen ik 
de laatste paar tekeningen op wilde hangen 
waren alle tekeningen plotseling verdwenen! 
Het hele kasteel is leeg en zelfs op de boot 
hangt nu geen enkele tekening meer... Sin-
terklaas weet nog van niets, maar wat zal hij 
schikken als hij straks weer thuis komt. Toen 
had ik een idee. Willen jullie allemaal je mooi-
ste tekening meenemen naar de intocht in 
IJmuiden op 17 november? Dan geven we die 
aan Sinterklaas!

Groetjes, Pietcasso

PS: Ook zo benieuwd wat er met de tekenin-
gen is gebeurd? Op woensdag 14 novem-
ber komt op onze Facebookpagina SintIJmui-
den weer een leuke � lm, waarin alles duidelijk 
wordt. (foto: aangeleverd)

LEZERSPOST

Tekeningen Sinterklaas verdwenen

Kennemerlandse studenten 
Tái Chi scoren in Utrecht
IJmuiden - Studenten van de Tái 
Chischool Kennemerland hebben 
afgelopen zaterdag vijf maal ge-
scoord op  de jaarlijkse competi-
tie tái chi chuan in Utrecht, geor-
ganiseerd door Stichting Tái Chi 
Nederland (STN). In sportcentrum 
Olympos werden kampioen-
schappen gehouden, een mooie 
gelegenheid om te genieten van 
de mooie bewegingsleer Tái Chi, 
de zachte krachtige Chinese krijg-

kunst. Tái Chi staat voor ontspan-
ning en concentratie, groei en be-
heersing van innerlijke kracht.
Tái Chischool Kennemerland, ge-
vestigd in Velsen en Beverwijk, 
deed dit jaar voor de zestiende 
keer mee aan deze kampioen-
schappen. Acht studenten scoor-
den hoog op het toernooi. Twee 
maal behaalden ze zowel als 
groep met de Yangstijl 43 hand-
vorm als in duovorm met een 

zwaardvorm de eerste prijs! Drie 
maal was er een tweede prijs; een 
groep met de Sabel en Yangstijl 
37 handvorm  en een duo met 
de Waaier Kung fu vorm. Deze 
Nederlandse competitie tái chi 
chuan kampioenschappen van 
de STN zijn jaarlijks te zien in de 
maand november. Kijk op www.
taijiquan.nl of op www.taichiken-
nemerland.nl voor uitgebreide 
informatie. (foto: aangeleverd)

Leerlingen begraven tijdcapsule
Velserbroek - De leden van de 
leerlingenraad van basisschool 
De Pionier hebben deze week 
een tijdcapsule onder het school-
gebouw begraven. Sinds de 
herfstvakantie wordt er druk ver-
bouwd. De school wordt zowel 
aan de buitenkant als aan de bin-
nenkant opgeknapt en geschikt 
gemaakt voor het onderwijs in de 
21ste eeuw. 
De tijdcapsule bevat brieven, 
tekeningen en allerlei kleine 
schoolspulletjes voor de kinderen 
in de toekomst. Wie de tijdcapsu-
le - misschien wel over honderd 
jaar - opgraaft, heeft een schat 
aan informatie in handen over de 
geschiedenis van de school. De 
heren van het bouwbedrijf Dijk-
man en Carbaat uit Beverwijk wa-
ren meteen enthousiast en werk-
ten direct mee aan het project. 
Ze zorgden voor een afsluitba-
re buis, die afgelopen maandag 
door de leerlingenraad onder de 
grond werd gestopt. De capsu-
le ligt nu onder de vernieuwde 
entree aan de voorzijde van het 
schoolgebouw, te wachten op de 
toekomstige vinders. (foto: aan-
geleverd)

Origon haalt geld op voor
nieuwe natuurspeeltuin

IJmuiden - Maar liefst 1400,50 
euro heeft een sponsorloop van 
basisschool De Origon opgele-
verd. De loop werd al op 12 sep-
tember gehouden in het duin-
park vlakbij de school, maar in-
middels is ook de bijbehorende 
cheque uitgereikt. Het geld is be-
stemd voor de nieuwe speeltuin 
Zeewijk. 
De leerlingenraad, die met het 
idee kwam, heeft de cheque in de 
speeltuin overhandigd aan het 
bestuur van de speeltuin. Ze wa-
ren blij verrast met het bedrag. 
Er zal een nieuw speeltoestel van 
worden gekocht. (foto: aangele-
verd)



Christiaan B
Mode voor de grote man

Spaarnwouderstraat 87 - 89
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mannen, kleding van 2XL 
tot 10XL.
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ARMY GOODS BV • klein- en groothandelWIJ ZIJN OPEN OP:
ma. 13.00 - 17.30 uur
di. t/m vr. 09.30 - 17.30 uur
za. 09.30 - 17.00 uur BACO ZOEK OP BACO 

ARMY GOODS!

Leuk om te krijgen of weg 
te geven: Baco Kado Bon!

Dames parka’s 
in diverse model-
len en kleuren dik 
gevoerd € 114,95

Dames parka’s 
in diverse model-
len en kleuren dik 
gevoerd 

Heren parka, dik gevoerd 
in 3 kleuren € 124,95

Heel veel da-
mes en heren 
handschoenen, 
mutsen, sjaals, 
hoofdbanden,  
wanten,  pols-
mofjes, enz., 
enz.

Heren parka’s 
jassen en jacks 
keuze uit 20 
modellen, v.a. 

€ 89.00  
Getoond 
model 
€ 124,95 Spijkerbroeken in di-

verse kleuren en mo-
dellen v.a. € 34,95 

IEDERE 2E 
€ 5,00 KORTING

Ma 1 bomber 
€ 44,95! 
Tot maat 
5xl

KROMHOUTSTRAAT 38-40 IJMUIDEN • TEL. 0255-511612
BORDEN VOLGEN RICHTING IJMUIDEN AAN ZEE • RUIM 1000 M2 WINKELPLEZIER
* zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden  www.baco-army-goods.nl

Giga dames- en heren-
jassen. Dik gevoerd en 
waterdicht, ook in grote 
maten, v.a. € 149.00

mes en heren 
handschoenen, 
mutsen, sjaals, 
hoofdbanden,  
wanten,  pols-
mofjes, enz., 

• regenkleding • pvc laarzen • fl eecejacks en truien • bivakmutsen • commandomutsen • petjes • overalls • werkbroeken•  bodywarmers • werkschoenen •  

w
erklaarsen • sneeuw

laarsen • therm
osokken • Noorse sokken • regenkleding • pvc laarzen • fl eecejacks en truien 

Gevoerde 
overhemden, 
diverse model-
len en kleuren 
v.a. € 33,95

IM
PORT    

    
    

    
EXPORT

• thermosokken • Noorse sokken • huissokken • regenkleding • pvc laarzen • fl eecejacks en truien • bivakmutsen • commandomutsen • petjes • overalls • werkbroeken•  bodyw
arm

ers • w
erkschoenen•  w

erklaarsen • sneeuw
laarsen • therm

osokken • Noorse sokken • huissokken  • 

Thermo 
ondershirt 
of broek 
€ 9.50

Kotters-, 
schippers- 
en com-
mando-
truien, 
acriel of 
wol v.a. 
€ 29,95

Sneeuwlaarsen voor kinderen, softshelljassen, legerkisten, sniperboots, flanellen overhemden, shirts, 
wandelschoenen, vintagebroeken, Kjelvik jassen tot 5xl, Regatta jassen tot 5xl, damesjassen tot maat 6xl

Gevonden:
Brillenkoker met bril erin een brie�e 
met ’lieve papa’ gevonden op spoor 
van santpoort -Zuid    .
Tel. 023-5252112
Te koop:
Mooie singer hand naaimachine 50 
euro. Klein kannetje grijs email 15 
euro. Groen oliestel haller 20 euro. Te 
koop twee antieke nachtkastjes met 
marmeren plaat 125 euro. Twee keer 
een primus van koper oud 20 euro p 
st. Tel. 0251-220102

Te koop:
Ronde planten/bijzettafel, grenen, 
wielen, 3 planken + lade. Hoog 75 cm 
midlijn 40 cm.  20,-. Enkel hoog leren 
br. damesschoen, merk wolky i.g.st. 
Mt 39 van 125,- nu voor 30,-.
Tel. 0251-244037
Gevraagd: Wie kan mij helpen aan 
een snoertje om een ladyshave 
op te laden. Tel. 0255-536546
Te koop: 3-del. vazenset 200,-, koets 
met gouden paarden 100,-, fototoe-
stel en hoes 50,-.Tel. 0251-224306

Te koop:
Hancook winterbanden op stalen 
velg 185/65r15 88t et39 vraagprijs 
150,- (opgeslagen op velgenboom). 
Tel. 06-40047561
Te koop:
4 stapelbare stoelen; chroom frame 
met zwarte sto�en bekleding. In 
nieuwe staat vraagprijs: 45 euro.
Tel. 023-5379803
Te koop:
Retro patronen in 17 nette knips 
(maandblad) van mei 1981-maart 
1983, compleet met raderbladen 
25,-. Tel. 023-5274866
Te koop:
Grote spectrum encyclopedie 
kompleet, 24 delen 50 euro.
Tel. 06-10089283
Aangeboden:
Accu snoeizaag uit te schijven tot 4 
meter. Nieuw met 4 jaar garantie. Prijs 
40 euro.Boek met beschrijving.
Tel. 0251-210448
Te koop:
Krat a 30 plaatjes glasinlood/ti�any. 
Verschillende maten, kleuren, 
soorten glas. 60,-. Krat nopper kinder-
speelgoed 30,-. Tel. 0251-236993
Te koop:
Gazelle her. �ets, 4 versnel, 
i.z.g.st.,195 euro,tevens giant moun-
tainbike,24 versn., nw. loopwerk, 
225euro.
Tel. 0251-314138
Te koop:
Ko�ezetapperaat senseovierkant 
rood z.g.a.n. heel appart heel mooi 
wegens aansgaf espressoapp was 
98,- nu 30,-. Tel. 06-41522634
Te koop:
Grote Duplotrein incl. brug. wissels, 5 
loc. wagens en veel rails, 35,-.
Tel.  023-5616955
Te koop:
Hoofdeind, br. 160 wit met goud, 
10,-. hometrainer 10,-, glasplaat voor 
salontafel of tuintafel met geslepen 
rand 10,-, t. 52 x l. 98. Tel.  023-5372262
Te koop:
Dames�ets sport, merk Venlo 
Holland, handrem en versnelling 75,-.
Tel. 0255-533233
Te koop:
Beenkleed t.b.v. Vespa scooter. Niet 
geheel waterdicht. Vraagprijs 20,-.
Tel. 06-12281814
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Klootschieters Full Speed doen
prima zaken tijdens koeienroute
IJmuiden - Ondanks de voorspel-
de regenbuien en windstoten 
was het afgelopen zaterdag voor 
de klootschieters van vereniging 
Full Speed prima weer in hun 
‘speeltuin’ Spaarnwoude, waar 
deze keer de koeienroute op het 
programma stond. Er werd door 
alle teams verrassend goed ge-
schoten en ze eindigden dan ook 
allemaal binnen een verschilmar-
ge van vijf schoten.
De prestaties werden enigszins 
getemperd door de vele blaadjes 

en takjes, die de vaart behoorlijk 
uit de kloten wisten te halen en 
er ook voor zorgden dat de klo-
ten niet de voorgenomen rich-
ting aan konden houden en in 
een sloot plonsden. Na enig ge-
vis met de klotentrekker werden 
echter alle ballen weer op het 
droge gehaald. 
De resultaten waren tenslotte: 
Lia, Jan S. en Nico 72 schoten en 
23 meter. Met slechts drie me-
ter minder volgden Ina, Jan G. 
en Raymond. Harm en Dries wis-

ten hun score ten opzichte van de 
vorige keer met maar liefst twin-
tig schoten te verbeteren en kwa-
men nu op 75-34 en Rob met San-
der D. eindigden met 77-18. De-
ze keer dus geen vermiste perso-
nen of materialen, zodat ieder-
een met een tevreden gevoel te-
rug keerde naar het clubhuis om 
aldaar ook de inwendige kloot-
schieter tevreden te stellen. Ga 
voor info over de vereniging naar 
www.fullspeedsport.club of bel 
06 24973470.

Santpoort-Noord - Op maandag 
19 november houdt de Numismati-
sche Kring Kennemerland, beter be-
kend als de muntenclub, een club-
avond. Tijdens deze avond zal een 
veiling worden gehouden, waar on-
der meer een penning ter gelegen-
heid van de voetbalwedstrijd Ne-
derland - Duitsland uit 1958 wordt 
aangeboden. Na a�oop van de vei-
ling wordt een verloting gehouden. 
Plaats van handeling is dorpshuis 
Het Terras aan de Dinkgrevelaan 17 
te Santpoort. Iedereen is van harte 
welkom, de zaal is vanaf 19.00 uur 
geopend. Meer informatie over de 
muntenclub is verkrijgbaar via tele-
foonnummer 06 26404240.

Muntenclub 
houdt veiling

Muziekmiddag van het Cornelis 
Vreeswijk Genootschap in Velserduin
IJmuiden - Het Cornelis Vreeswijk 
Genootschap (CVG) organiseert 
op zondag 18 november een mu-
ziekmiddag in verpleeghuis Vel-
serduin aan de Scheldestraat 101. 
Deze middag zullen CVG-lid en 
musicus Henk van Kuijk en het 
duo ‘TizNix’ uit Beerzerveld (Ov.) 
optreden. Ze spelen en zingen 

natuurlijk nummers van Corne-
lis Vreeswijk, maar hun repertoi-
re is veel uitgebreider en ook ei-
gen composities worden ten ge-
hore gebracht. 
Familieleden van de bewoners 
en overig publiek zijn welkom, 
men heeft toegang op basis van 
een vrijwillige bijdrage. Om een 

inzicht te krijgen in het aantal te 
verwachten bezoekers ontvangt 
het CVG graag via info@corne-
lisvreeswijk.nl vooraf de aanmel-
dingen. 
De muziekmiddag begint om 
14.45 uur, voorafgaand daaraan is 
voor de leden van het CVG eerst 
een extra ledenvergadering.

Sinterklaas 
bij Santpoorts 
Belang
Santpoort-Zuid - Op zaterdag 
24 november zal Sinterklaas om 
13.37 uur per trein arriveren op 
het station om een bezoek aan ’t 
Brederode Huys te brengen. Om 
13.20 uur staat bij het station een 
pietenband, zodat er tijdens het 
wachten op Sinterklaas gezongen 
en gedanst kan worden. Samen 
met Sinterklaas, de pieten en de 
pietenband wandelen de bezoe-
kers vervolgens naar ’t Brederode 
Huys, waar vanaf 14.00 uur een ge-
zellig feest zal zijn. Kinderen tot en 
met zes jaar zijn hierbij van harte 
welkom. Na a�oop is er voor alle 
kinderen een cadeautje. Sint ver-
trekt weer om 15.30 uur. Neem 
een mooie tekening mee voor Sin-
terklaas, kom verkleed als Piet of 
Sint en doe mee aan de Sint/Piet 
verkleedverkiezing!

Velserbroek - Op zaterdag 24 november is bij Stichting Buiten-
Gewoon een bijzondere tentoonstelling te zien. Er worden schil-
derijen getoond die zijn gemaakt door drie kunstenaars met een 
beperking. De stichting biedt dagbestedingsmogelijkheden aan 
mensen met een beperking en de drie kunstenaars vinden hierin 
een uitdaging, maar tegelijk ook een uitlaatklep.

Bijzondere tentoon-
stelling bij Stichting 
BuitenGewoon

Ardy raakte jaren geleden betrok-
ken bij een aanrijding en kon van-
af dat moment niet meer goed 
functioneren. In revalidatiecen-
trum Heliomare te Wijk aan Zee 
werd ze gestimuleerd om te gaan 
schilderen en dat bleek een schot 
in de roos te zijn. Nu heeft ze sa-
men met Hanneke en Pim, die 
eveneens schilderen, een exposi-
tie samengesteld. Hanneke schil-
dert, ten gevolge van een fysieke 
beperking, met haar mond. Pim 

heeft meer psychische issues, 
maar samen hebben ze een ding 
gemeen en dat is de passie voor 
schilderkunst, waarin ze hun ge-
voelens kwijt kunnen. Stichting 
BuitenGewoon biedt hen en an-
dere belangstellenden deze mo-
gelijkheid. Iedereen die het werk 
van de drie kunstenaars wil ko-
men bekijken, is op 24 november 
welkom tussen 10.00 en 16.00 
uur aan de Galle Promenade 70 te 
Velserbroek. (foto: aangeleverd)

Open dag bedrijfsschool Tata Steel

Tijdens de open dag geven mede-
werkers uit verschillende fabrie-
ken en afdelingen aan de hand 
van praktijkvoorbeelden uitleg 
over het werk bij onder meer de 
Technische Dienst, de Warmband-
walserij en R&D. Ook zijn er mede-
werkers van de pilot plant van HI-
sarna aanwezig. Dat is de in IJmui-
den bedachte technologie voor 
het maken van ruwijzer met mi-
nimaal twintig procent minder 
CO2-uitstoot. Een aantal leerlin-
gen van de Academy is betrok-
ken bij dit revolutionaire project, 
dat het aanzien van de staalindu-
strie ingrijpend kan veranderen. 
Middels een virtual reality opstel-
ling is het mogelijk om op een bij-
zondere manier kennis te maken 
met de installaties en processen 
bij Tata Steel. Voor degenen die 
benieuwd zijn hoe Tata Steel om-
gaat met het klimaatvraagstuk is 
er informatie over de speciale mo-
dule Duurzaamheid, die bij Tata 
Steel onderdeel uitmaakt van het 
lesprogramma op de Academy.
Aan de Academy van Tata Steel 
worden diverse landelijk erken-
de technische opleidingen aan-
geboden: procestechniek (MBO-
3), werktuigbouw (MBO-4), ver-

spaning (MBO-3) en elektrotech-
niek (MBO-4). Tata Steel zorgt er-
voor dat de opleidingen naadloos 
aansluiten op de huidige stand 
van de techniek. Zo is er bijvoor-
beeld speciale aandacht voor au-
tomatisering, robotisering en vir-
tual reality. 
De opleidingen zijn toegankelijk 
voor iedereen met een VMBO-di-
ploma (kader, gemengde of theo-
retische leerweg) of met een over-
gangsbewijs Havo3-Havo4, met 
vanzelfsprekend voldoendes voor 

natuurkunde en wiskunde in het 
vakkenpakket. De twee- en vier-
jarige opleidingen van Tata Steel 
bestaan uit een aantrekkelijke 
combinatie van werken en leren. 
Tata Steel neemt de kosten van 
de opleiding volledig voor zijn re-
kening, de leerlingen ontvangen 
vanaf de eerste dag een salaris en 
krijgen ook een baangarantie.
Aanmelden voor de open dag is 
niet nodig. 
Om een kijkje te kunnen nemen in 
de fabrieken is een geldig identi-
teitsbewijs verplicht en geldt een 
minimumleeftijd van 16 jaar. De 
bezoekers worden welkom gehe-
ten in de Academy van Tata Steel 
aan de Rooswijkweg 61 te Velsen-
Noord. Kijk op 
www.tatasteeljobs.nl/leerlingen 
voor meer informatie en inschrij-
ving voor de opleidingen. (foto: 
Tata Steel)

Velsen - Op dinsdag 27 november kunnen jongeren met be-
langstelling voor een uitdagende opleiding en baan in de tech-
niek kennismaken met de bedrijfsschool van Tata Steel. Leerlin-
gen, praktijkbegeleiders en docenten van de Academy van Tata 
Steel vertellen tijdens een open dag van 15.00 tot 20.30 uur over 
de opleidingen en de carrièremogelijkheden bij het staalbedrijf. 
Bezoekers kunnen ook kennismaken met de nieuwste technolo-
gieën die tijdens de opleidingen aan bod komen, waaronder 3D-
printen, robotica en virtual reality.

Reserveer adoptiekerstboom
bij Pieter Vermeulen Museum

Er zijn kerstbomen in verschil-
lende grootten, variërend van 
100 centimeter (26 euro) tot 225 
centimeter (51 euro). Bij de prijs 
komt nog 10 euro statiegeld. Als 
de kerstboom in goede staat te-
rugkomt, wordt dat statiegeld te-
rugbetaald. Uiteraard krijgen de 
adoptiefamilies de nodige verzor-
gingstips mee naar huis. Ook ont-
vangt men twee vrijkaartjes voor 
een bezoek aan het Pieter Ver-
meulen Museum. 
Voor de kinderen is daar de ten-
toonstelling ‘De afval-experience’ 
en daarnaast is er vanaf half de-
cember de tentoonstelling ‘Kerst-
groen’ te zien, over de oorsprong 
en symboliek van de december-
feesten als het Midwinterfeest, 
Sinterklaas en het Kerstfeest en 
over het ‘kerstgroen’: de bomen, 
struiken en planten die werden 
gebruikt tijdens de december-
feesten.
In januari gaan de biologische 
kerstbomen weer terug naar de 
kwekerij. Daar worden ze ver-
zorgd zonder kunstmest of che-
mische bestrijdingsmiddelen. 
Bovendien heeft elke boom een 
nummer gekregen en daarmee 
kan de adoptieouder de kerst-
boom zelf weer reserveren voor 
het volgend jaar.  Zo zie je dus 
je eigen adoptieboompje jaar na 
jaar groeien. Het succes schuilt 
in een zorgvuldig geprepareer-
de kluit. Een kerstboom kan ge-

reserveerd worden door te mai-

len naar info@pieter-vermeulen-
museum.nl of via www.adopteer-
eenkerstboom.nl (kies afhaalpunt 
Driehuis). De kerstbomen kun-
nen worden opgehaald op 9, 12, 
16 en 19 december tussen 13.00 
en 16.30 uur. Terugbrengen kan 
op 6, 9 en 13 januari. (foto: aan-
geleverd)

Driehuis - Het Pieter Vermeulen Museum is dit jaar ook weer af-
haalpunt voor de adoptiekerstbomen: het biologisch alterna-
tief voor de wegwerpboom!  Een mooi alternatief voor het af-
danken van je kerstboom in januari: een biologisch gekweekte 
kerstboom die je kunt adopteren en na de kerst weer inleveren. 
De boom gaat dan de grond weer in en volgend jaar kerst haal je 
hem weer op!

SV Spaarnwoude omarmt 
OldStars walking football

OldStars walking football is een va-
riant op het reguliere voetbal. Bij 

dit speltype mag alleen gewandeld 
worden en dus niet gerend. Dit om 

blessures te voorkomen en 55-plus-
sers de mogelijkheid te bieden om 
zo lang mogelijk te kunnen blijven 
voetballen. De nadruk ligt op het 
positiespel en het is het de perfec-
te variant voor mensen die lang niet 
hebben gevoetbald of nu pas willen 
beginnen met voetbal. Plezier en 
sociale contacten staan bij OldStars 
walking football voorop. Het Nati-
onaal Ouderenfonds is, in samen-
werking met de KNVB en de Eredivi-
sie, landelijk kartrekker van de snel-
groeiende spelvorm. Meer informa-
tie over evenementen, opleidingen, 
initiatieven en ontwikkelingen is op 
www.oldstars.nl te vinden. Bij om-
nivereniging SV Spaarnwoude heb-
ben zich in korte tijd tien deelne-
mers gemeld voor het nieuwe initi-
atief. Ze komen wekelijks op vrijdag-
ochtend om 09.30 uur bijeen voor 
een training OldStars walking foot-
ball. (foto: aangeleverd)

Regio - Sinds vorige maand omarmt SV Spaarnwoude een nieuw 
initiatief: OldStars walking football. In samenwerking met het 
Nationaal Ouderenfonds, Telstar en Careworx lanceert de vereni-
ging hiermee als eerste sportvereniging uit Spaarndam de snel-
groeiende spelvorm voor 55-plussers.

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S ! M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !
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Reünie bij Nannie van der Wiele
IJmuiden - Op 4 mei 1969 is zee-
verkennersgroep Nannie van der 
Wiele opgericht vanuit de St. Mar-
tinusgroep. Volgend jaar bestaat 
de groep dus vijftig jaar en dat 
moet gevierd worden. 
Op zaterdag 11 mei 2019 zal daar-
om een reünie worden gehouden 
voor leden, bestuur, oud-leden 
en oud-bestuursleden. Iedereen 
die ooit verbonden is geweest 
aan de zeeverkennersgroep kan 
zich hiervoor aanmelden. 
De reünie zal in de middag plaats-
vinden en er zal zeker ruimte zijn 
om zelf weer te zeilen, te roeien, 
gezellig met elkaar te praten en 
te eten. Het volledige program-
ma met tijden wordt later bekend 
gemaakt. 
Via de website www.nannievd-
wiele.nl is een link te vinden naar 
een speciale pagina op Face-
book. Hier kan men zich aanmel-

den voor deelname. Wie geen Fa-
cebook heeft, kan contact opne-
men met Berrie Bottelier, ook zijn 
gegevens staan op de website. 
Tijdige aanmelding is voor de 
zeeverkennersgroep van belang, 
zodat er een goede inschatting 

kan worden gemaakt van het 
aantal bezoekers en zodat de in-
koop daarop kan worden afge-
stemd. 
Eten en drinken is tegen een klei-
ne vergoeding te verkrijgen. (fo-
to: aangeleverd)

Meesterlijke musical Shrek
van De Jonge Stem

Shrek de musical is voortgeko-
men uit de animatie�lm van 
Dreamworks en gaat over de een-
zame, botte, groene Oger Shrek, 
die als 7-jarige door zijn ouders 
in het bos wordt achtergelaten 
om zijn eigen leven te beginnen. 
Shrek werd meesterlijk gespeeld 
en gezongen door Stijn de Boer. 
Hij groeit zonder vrienden op in 
een moeras, tot op een zekere 
dag daar allerlei andere sprook-
jes�guren opduiken. Oorzaak is 
de kwaadwillende prins Farquaad 
(Joram de Boer), die als dwerg-
prins alleen perfecte mensen om 
zich heen duldt. Alle ‘freaks’ moe-
ten maar in het moeras gaan wo-
nen. Dat bevalt Shrek niet en daar-
om gaat hij naar de prins om te 
protesteren. Tegen wil en dank 
maakt hij een vriend, Ezel (de dol-
dwaze Yerdin Adelaar). Samen 
gaan ze op zoek naar prinses Fio-

na (een prachtige rol van onder 
andere Anniek Bakker), die in een 
toren wordt vastgehouden door 
een draak. Als Shrek de prinses 
naar prins Farquaad brengt, zodat 
ze kunnen trouwen, krijgt Shrek 
zijn moeras terug. 
Kosten noch moeite zijn gespaard 
om van dit sprookjesverhaal een 
onvergetelijke musical te maken. 
Elke scène kwamen er nieuwe 
kleurrijke kostuums, andere de-
corstukken en uiteraard prachtige 
acteurs met mooie liedjes het po-
dium op. De invloed van regisseur 
Mieke van der Hulst was goed 
merkbaar. Zij is tevens bekend 
als musicalactrice en puppeteer 
en heeft voor deze voorstelling 
prachtige poppen gebouwd, van 
speculaaspop tot meterslange 
draak met rook uit zijn neus en op-
lichtende ogen. Dit hoge niveau 
verwacht je eigenlijk niet bij een 

jeugdmusicalvereniging. En ook 
de decors, het kasteel, toren, brug 
en in het begin het boek waaruit 
een prinses stapt, waren prachtig. 
En dan prins Farquaad, die de he-
le voorstelling op zijn knieën liep, 
met kleine bungelende beentjes 
die hij nonchalant over elkaar kon 
slaan. Wat een vondst!
Choreogra�e was dik in orde. De 
acteurs hebben hard gewerkt aan 
hun rollen en de voorstelling liep 
vrijwel vlekkeloos. Het enige min-
puntje was dat het weliswaar fan-
tastische orkest van Bas Jongsma 
de zangers regelmatig overstem-
de, zodat ze niet meer verstaan-
baar waren. Dat was wel jammer, 
want het publiek wilde uiteraard 
geen woord missen.
Van scène tot scène heeft het pu-
bliek genoten, zich verbaasd en 
zeker ook gelachen, om Ezel, om 
prins Farquaad en om het sche-
tenconcert tussen Fiona en Shrek. 
De Jonge Stem heeft met Shrek 
bewezen een sprookjesachti-
ge dame te zijn met een creatie-
ve geest en een jeugdige uitstra-
ling, die nog lang niet met pensi-
oen mag! (Karin Dekkers/foto: De 
Jonge Stem)

IJmuiden - Het team van De Jonge Stem heeft dit weekeinde een 
prachtprestatie geleverd met de voorstelling Shrek. Vrijdag en 
zaterdag was in Stadsschouwburg Velsen de jaarlijkse voorstel-
ling van deze musicalvereniging voor de jeugd. Het was dubbel 
feest vanwege het 65-jarig bestaan van De Jonge Stem. En ze zijn 
nog lang niet toe aan hun pensioen, want De Jonge Stem is net zo 
jeugdig als haar leden.

Boekenmarkt Bibliotheek Velsen
IJmuiden - Om de collectie up-to-
date te houden ruimt Bibliotheek 
Velsen een aantal boeken, cd’s en 
dvd’s op. Van woensdag 21 tot en 
met zaterdag 24 november wor-
den ze te koop aangeboden voor 
prijzen van 0,50 tot 3,00 euro. 
De Bibliotheek vindt leesplezier 
en taalvaardigheid van de jeugd 
heel belangrijk. Daarom worden 
met de opbrengst nieuwe mate-
rialen voor de jeugdcollectie aan-
gekocht. De boekenmarkt is ge-
opend op woensdag van 13.00 
tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 
21.00 uur. Op donderdag en vrij-
dag kunnen belangstellenden er 
terecht van 13.00 tot 17.00 uur en 
op zaterdag van 10.00 tot 14.00 
uur. Bibliotheek Velsen is geves-
tigd aan het Dudokplein 16 te 
IJmuiden. (foto: aangeleverd)

DCIJ klimt naar tweede plaats

Captain Wim Winter won in een 
complexe stand tijdelijk een 
schijf, maar werd het slachtof-
fer van een enorme combina-
tie. Toen de kruitdampen op-
getrokken waren, bleek hij ech-
ter een schijf voor te staan. Jes-

se Bos bracht daarna met een 
subtiele combinatie de 4-0 op 
het bord. Toen Stijn Tuijtel (fo-
to) één van de topspelers van 
Eureka compleet onder de voet 
wist te lopen, leek de teamze-
ge al binnen. De Limburgers 

kwamen even terug in de wed-
strijd. Bram van Bakel onder-
vond dat zijn tegenstandster 
momenteel de sterkste bij de 
meisjes is en schoot onder druk 
een bok. Kees Pippel had een in-
teressante opening, totdat zijn 
tegenstander de angel uit de 
stand haalde: remise. Jacqueli-
ne Schouten leek een gunstige 
aanval te hebben, maar kwam 
ook niet verder dan een gelijk-
spel. Cees van der Vlis consoli-
deerde de voorsprong en pak-
te overtuigend een punt: 5-9. 
Cees van Duijvenbode ging na 
een prima partij tegen de Lim-
burgse kopman door zijn tijd, 
dus was het wachten op pun-
ten van Krijn ter Braake en Mar-
tin van Dijk. Ter Braake was in 
een verloren klassieke stand be-
land, maar wist ploeterend toch 
nog winnend voordeel te beha-
len. Daarmee was de winst bin-
nen. Tot slot haalde ook Van Dijk 
met moeite de winst binnen. De 
IJmuiden/Zaanstreek combina-
tie verging het minder goed. In 
Den Haag ging zij na een vroege 
achterstand met 12-8 onderuit. 
Alleen Albert Roelofs en captain 
Jan-Maarten Koorn kwamen tot 
winst. (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Na drie overwinningen en een gelijkspel tegen een ti-
telkandidaat stond voor Damclub IJmuiden (DCIJ) ditmaal de ver-
ste uitwedstrijd van het seizoen op het programma. In het Lim-
burgse Hoensbroek bleek DCIJ een maatje te sterk voor het on-
voorspelbare DIOS/Eureka. Het werd 13-7 voor de IJmuidenaren, 
waarmee zij naar de gedeeld tweede plaats stegen.

Fotogroep H3 zoekt nieuwe leden
Santpoort - Fotogroep H3 heeft 
ruimte voor enkele nieuwe le-
den. Elke derde donderdag-
avond van de maand komt de 
groep bijeen in dorpshuis Het 
Terras en om de maand worden 
de leden begeleid door een er-
varen fotograaf die de foto’s 
bespreekt. De club is tevens 
aangesloten bij de Fotobond.

Vijf keer per jaar kunnen de le-
den van Fotogroep H3 deelne-
men aan regionale fotowedstrij-

den, waarbij ze worden uitge-
daagd om hun beste foto in te le-
veren. Twee foto’s van elk lid lig-
gen dan tussen honderden foto’s 
die allemaal gewaardeerd wor-
den door drie beroepsfotografen. 
Op de bondsavond worden dan 
door deze jury verschillende fo-
to’s besproken. 
Zo leren de deelnemers wat er 
eventueel aan de foto’s verbe-
terd kan worden. Bewust kiest Fo-
togroep H3 ervoor om niet meer 
dan tien leden te tellen. Dit maakt 

het mogelijk om alle aandacht 
voor elkaar te kunnen hebben. 
Mensen die ervaring hebben met 
fotograferen, meer uit hun foto’s 
willen halen en uitgedaagd wil-
len worden, kunnen zich per e-
mail bij Aad Vogel (fotogroeph3@
gmail.com) aanmelden. 
Het is de bedoeling dat er enkele 
zelfgemaakte foto’s worden mee-
gestuurd, op basis daarvan zal 
worden beoordeeld of iemand 
past bij de groep. (foto: aangele-
verd)

Kienavond en kerstconcert Felison Brass
Velsen-Noord - Muziekver-
eniging Felison Brass organi-
seert op zaterdag 8 december 
de jaarlijkse kienavond. Er zijn 
weer vele mooie prijzen te win-
nen. De hoofdprijzen zijn dit 
jaar een 55 inch LG smart TV en 
een Sony playstation 4. 
Zoals altijd zal bijna niemand 
zonder een prijsje naar huis 
gaan. De avond wordt gehou-
den in wijkcentrum De Stek 
aan de Heirweg 2 te Velsen-
Noord. De zaal gaat om 19.00 
uur open, het programma be-
gint om 19.30 uur. Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij de familie Ver-
hagen aan het Stratingplant-

soen 19a en de familie Joustra 
aan de Melklaan 47. Telefo-
nisch kaarten reserveren kan 
via nummer 0251 239290. De 
opbrengst zal gebruikt worden 
om festiviteiten te organiseren 
in 2019, het jaar waarin de ver-
eniging haar 60-jarig bestaan 
zal vieren.
Op zondagmiddag 16 decem-
ber organiseert de vereniging 
een kerstconcert, dat even-
eens in wijkcentrum De Stek zal 
plaatsvinden. 
Het wordt het eerste optre-
den van Felison Brass in Velsen-
Noord onder leiding van de 
nieuwe dirigent Alan Gibson. 

Het concert zal beginnen om 
15.00 uur (inloop vanaf 14.30 
uur) en de toegang is gratis, 
maar bij de uitgang zal een col-
lecte worden gehouden. 
De vereniging kan nog muzi-
kale versterking gebruiken, zo 
is men nog naarstig op zoek 
naar een es-cornettist, bes-cor-
nettisten, althoornisten en een 
bastrombonist. 
Wie interesse voor het spelen 
in een brassband heeft is al-
tijd welkom op de wekelijkse 
repetitie op dinsdagavond van 
19.30 tot 22.00 uur of kan rea-
geren via e-mail (info@felison-
brass.nl).

Ontmoetingsplek voor jongeren 
keert voorlopig niet terug
Santpoort-Zuid - De Jongeren 
Ontmoetingsplek (JOP) in Sant-
poort-Zuid keert voorlopig niet 
terug. Dat hebben burgemees-
ter en wethouders laten weten 
in antwoord op vragen van de 
CDA-fractie. Ongeveer een jaar 
geleden werd de voorziening ge-
plaatst op privéterrein, nadat eer-
der geen overeenstemming met 

omwonenden werd gevonden 
voor een locatie op gemeentelijk
terrein. Met de eigenaar van de 
locatie werd afgesproken dat de 
JOP daar mocht staan zolang er 
geen overlast of schade zou ont-
staan. Afgelopen zomer ging het 
echter mis. De eigenaar rappor-
teerde schade aan het atelier 
naast de JOP. De gemeente heeft 

deze schade vergoed op basis 
van gemaakte afspraken, maar 
besloot ook de JOP te verwijde-
ren, omdat inmiddels duidelijk 
was dat de jongeren er geen ge-
bruik van maakten. De JOP staat 
momenteel in de gemeentelijke 
opslag en kan opnieuw geplaatst 
worden bij een locatie waar 
noodzaak is voor een JOP.
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Sinterklaasloop voor jong en oud
IJmuiden - Zondag 2 december 
kan jong en oud weer meedoen 
met de super gezellige Run2Day 
Sinterklaasloop in Santpoort-
Noord. Ga voor de uitdagende 10 
km, loop je eerste 5 km of ren sa-
men met je kind de 1,2 km. Na af-
loop ligt voor elke deelnemer een 
overheerlijke verrassing klaar.
De Run2Day Sinterklaasloop is 
een laagdrempelige en gezellige 
hardloopwedstrijd voor het hele 

gezin. Samen met de Zwarte Pie-
ten zingen en dansen de kinde-
ren zich warm. De allerjongsten 
rennen over de �nish met papa 
of mama aan de hand. De 1,2 km 
jeugdloop is op en rond de baan 
en start om 10.45 uur. 
Het startschot van de 5 en 10 km 
Run2Day Sinterklaasloop klinkt 
om 11 uur. De start is vanaf de 
baan van atletiekvereniging Suo-
mi en het parcours loopt langs 

de rand van de prachtige Kenne-
merduinen. De 10 km heeft een 
sportieve uitdaging over de Berg-
weg in Bloemendaal. Je krijgt een 
startnummer met elektronische 
uitslag. 
De voorinschrijving eindigt op 29 
november 2018. Na-inschrijven 
doe je op de dag zelf vanaf 09.45 
uur tot maximaal 15 minuten van 
te voren. Zie ook www.avsuomi.
nl. (foto: Ton van Steijn)

‘t Mosterdzaadje
Veertig jaar Marjolein Meijers
en het Helikon Strijkkwartet
Santpoort-Noord - Gelukkig 
voor haar vele fans blijft Marjolein 
Meijers ‘t Mosterdzaadje trouw en 
komt ze samen met haar vaste be-
geleiders Onno en Walter Kuipers 
op vrijdag 16 november om 20.00 
uur een optreden verzorgen. Iers, 
Folk, Americana, Balkan, eigen 
liedjes en smeuïge verhalen.
Marjolein Meijers maakt muziek, 
al een leven lang. Met het pro-
gramma  ‘40 jaar muziek’ maakt 
ze een persoonlijke muzikale reis 
door haar leven. Samen met de 
broers Walter en Onno kuipers 
zet ze een programma neer waar-
in vrolijkheid, verdriet, uitzinnig-
heid en verbazing zich in een re-
cordtempo afwisselen. Veertig 
jaar muziek is een wereldreis die 
vertrekt uit Rotterdam (de thuis-
haven van Marjolein) naar Ier-
land , komt in Bulgarije en Tur-
kije terecht, waarna met een gro-
te zwaai Amerika bereikt wordt. 
Marjolein Meijers (zang, bas, gi-
taar banjo ), Walter Kuipers (vi-
ool, mandoline, bouzouki, doe-
delzak) en Onno Kuipers ( accor-
deon, trekzak, gitaar )  vormen sa-
men een wereldband die bruist, 
zindert, lacht en ontroert.
Op zondag 18 november om 
15.00 uur zijn vier jonge veelbe-
lovende strijkers aan het werk in 
een programma met muziek dat 
aandacht heeft voor klimaatver-
andering. Uitgevoerd wordt werk 
van de de Letlander Peteris Vasks 

en de Engelse Ryan Probert.
Het Helikon Kwartet bestaat uit 
Stella Zake en Marieke Kosters (vi-
ool), Lotus de Vries (altviool) en 
Renate Apperloo (cello). Ze wer-
ken sinds 2015 samen en zijn 
in opleiding bij de Nederlandse 
Strijkkwartet Academie. Dit bij-
zondere programma werd in sa-
menwerking met de NJO Muziek-
zomer gemaakt met de bedoeling 
meer bewustzijn voor klimaat en 
verandering te creëren.  De  com-
ponist Vasks laat de natuur in Let-
land samen smelten met de mu-
ziek. Ryan Probert liet zich inspi-
reren door de industrialisatie en 
smog in Shanghai. Van verstillen-

de walvisgeluiden tot de hyste-
rie van bosbranden. De stem van 
de natuur is hoorbaar. Het He-
likon Kwartet geeft concerten 
door heel Nederland. Eerder wa-
ren ze in het Muziekgebouw aan 
‘t IJ, de kleine zaal van Tivoli Vre-
denburg en de kleine zaal van Or-
pheus Apeldoorn. Ook bij radio 4 
waren ze te gast. In december zijn 
ze te horen in de Kleine Zaal van 
het Concertgebouw. ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, telefoon 023-
5378625. Vanaf een half uur voor 
aanvang is de zaal open. Toegang 
vrij, een bijdrage in de onkosten 
wenselijk. Zie ook www.mosterd-
zaadje.nl. (foto: aangeleverd)

Derde promotievideo .IJmuiden
IJmuiden - De derde promotievi-
deo van .IJmuiden is gelanceerd. 
Vorige week kregen het college 
van burgemeester en wethou-
ders en het bestuur van de on-
langs opgerichte Stichting City-
marketing Velsen als eerste het 
resultaat te zien. Inmiddels kan 
iedereen de nieuwe video via 

www.ijmuiden.nl bekijken. Ook 
op de pagina Puntijmuiden op 
Facebook en op het kanaal van 
de gemeente Velsen op YouTube 
is de �lm te zien. 
De video laat de diversiteit van 
Velsen zien op het gebied van 
wonen, werken en ontspan-
nen. Zo komen onder andere de 

Halkade, Spaarnwoude, Telstar, 
Crown van Gelder en de Stads-
schouwburg Velsen aan bod. 
Het moment van verschijnen is 
niet toevallig gekozen, want op 
20 november vindt in het Tha-
lia Theater een evenement in 
het kader van de citymarketing 
plaats.

Feestelijke ledenvergadering KBO Velsen
Velsen - Op maandag 26 novem-
ber houdt KBO Velsen een fees-
telijke ledenvergadering. Reden 
daarvan is dat de afdeling Vel-
sen met ingang van 1 januari een 
zelfstandige status krijgt binnen 
de landelijke KBO. Dit maakt het 
mogelijk om met nog meer slag-
kracht te werken in het belang 
van de leden.
Tijdens de ledenvergadering zul-
len ook twee nieuwe bestuursle-
den worden gekozen. Jacqueli-

ne Staats wordt voorgesteld als 
voorzitter en Peter Cammaert als 
lid. Tijdens de bijeenkomst komt 
tevens de begroting aan de orde 
en kan volop gesproken worden 
over het beleid voor de ouderen. 
Daartoe zijn ook organisaties uit-
genodigd waarmee de KBO-Vel-
sen contact heeft.
Het gaat geen saaie bijeenkomst 
worden. Er zijn naast het korte of-
�ciële gedeelte ook optredens, 
er komt hoog bezoek en tot slot 

staat voor iedereen een warme 
maaltijd klaar. De bijeenkomst 
vindt plaats bij jeu-de-boulesver-
eniging PUK aan de Vlietweg 2 te 
Haarlem en begint om 14.00 uur 
(inloop vanaf 13.30 uur). Het ein-
de zal rond 18.00 uur zijn. Ieder-
een is welkom, maar aanmelding 
via kbovelsen@gmail.com of tele-
foonnummer 06 21670923 is ver-
plicht. Voor leden, of zij die lid 
worden, zijn geen kosten verbon-
den aan deze happening.

Gemeenteraad stelt begroting 2019 vast
Velsen - Afgelopen donderdag 
heeft de gemeenteraad de be-
groting voor 2019 behandeld. 
De begroting is het huishoud-
boekje van de gemeente. Er 
staat in waar de gemeente het 
komend jaar geld aan wil uitge-
ven en waar de inkomsten van-
daan komen. Het document is 
gebaseerd op de perspectiefno-
ta 2018.

De in maart gekozen raadsleden 
hebben een raadsakkoord vast-
gesteld waarin ze een aantal be-
langrijke thema’s hebben be-
noemd voor de komende perio-
de. Een aantal actiepunten voor de 
uitwerking van het raadsakkoord 

zijn meegenomen in de begroting 
voor volgend jaar. Tijdens de raads-
vergadering gaven de fracties hun 
mening over deze begroting, daar-
na werden de amendementen en 
moties toegelicht door de indie-
ners. Vervolgens reageerden de 
andere fracties en de collegeleden.
D66 Velsen en het CDA dienden 
een amendement in om alle nieu-
we actiepunten waarvoor jaarlijks 
geld nodig is te schrappen. Dit stel-
den ze voor om bij een niet-slui-
tend meerjarenperspectief een in-
tegrale afweging te kunnen maken 
bij de perspectiefnota. Het amen-
dement werd niet aangenomen. 
Het amendement van LGV over 
het verhogen van de toeristenbe-

lasting van 1,05 euro naar 2,00 eu-
ro werd ingetrokken. De Begroting 
2019 is uiteindelijk unaniem door 
de  raad vastgesteld.
De in stemming gebrachte mo-
ties zijn unaniem aangenomen. 
De moties  gingen over een slui-
tende meerjarenbegroting (CDA), 
het ontmoedigen van het gebruik 
van ‘single used plastics’ (CDA), 
taakstelling beschut werk (SP), as-
bestverbod op daken en collectie-
ve aanpak sanering (SP) en het ver-
kleinen van de digitale kloof in het 
Sociaal Domein (SP). Aan het eind 
van de raadsvergadering werden 
ook de belastingverordeningen 
2019 en daarmee de belastingta-
rieven vastgesteld.

Informatieavond zeesluis IJmuiden
Velsen-Zuid - Rijkswaterstaat 
en aannemerscombinatie Ope-
nIJ organiseren op woens-
dag 21 november een informa-
tieavond voor de omwonen-
den van de nieuwe zeesluis 
in IJmuiden. Deze jaarlijks te-
rugkerende bijeenkomst be-
gint om 19.30 uur (inloop vanaf 
19.00 uur) en vindt plaats in het 

IJmond Stadion aan de Minis-
ter van Houtenlaan 123b. Aan 
de nieuwe zeesluis wordt sinds 
2016 gewerkt. 
De sluis wordt 500 meter lang, 
70 meter breed en 18 meter 
diep. Het project is een samen-
werkingsverband van het mi-
nisterie van Infrastructuur en 
Waterstaat, de provincie Noord-

Holland, de gemeente Amster-
dam, Port of Amsterdam en de 
gemeente Velsen. Aannemers-
consortium OpenIJ bouwt de 
nieuwe zeesluis in opdracht van 
Rijkswaterstaat. 
Geïnteresseerden kunnen zich 
via nieuwezeesluisijmuiden@
rws.nl aanmelden voor de infor-
matieavond.

Intocht Sinterklaas IJmuiden
IJmuiden - Op zaterdag 17 no-
vember zet Sinterklaas weer voet 
aan wal. Het voorprogramma be-
gint al om 12.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom aan de Loswal-
kade. Als de stoomboot vanuit 
Spanje is gearriveerd, wordt de 
Sint o�cieel ontvangen door de 
burgemeester van Velsen, Frank 
Dales. 
Samen met maar liefst 150 Pieten 
zal de goedheiligman vervolgens 
om 13.00 uur vertrekken voor een 
tocht door IJmuiden. De stoet 

gaat via de Kanaaldijk, rechtsaf 
de Kerkstraat in naar de Kenne-
merlaan, waar om 13.30 uur een 
stop is op het Kennemerplein. 
Om 14.00 uur vertrekt de stoet 
naar het Velserhof, waar om 14.20 
uur een kort bezoekje wordt ge-
bracht. Om 14.40 uur gaat het 
gezelschap verder via de Lange 
Nieuwstraat richting het Plein ’45. 
Volgens planning komt de Sint 
daar om 15.15 uur aan en kan de 
o�ciële ontvangst plaatsvinden. 
Sint doet er dit jaar ook weer alles 

aan om de rijdende stoet veilig 
door IJmuiden te leiden. Aan de 
volwassen toeschouwers wordt 
gevraagd om goed op de kinde-
ren te letten. 
Gedurende de intocht dient het 
verkeer rekening te houden met 
enige overlast en vertraging. Al-
le informatie over de intocht 
van Sinterklaas in IJmuiden is op 
www.sintijmuiden.nl terug te vin-
den. Het laatste nieuws staat ook 
op Facebook (facebook.com/Sin-
tIJmuiden).

Velsen-Zuid - Op vrijdag 23 no-
vember houdt SV Full Speed een 
kienavond in het clubgebouw 
aan de Tolsduinerweg 6. Er wor-
den drie kienrondes gehouden, 
waarvan één ronde ‘blind’. Ook is 
er een loterij met leuke prijzen. 
De kosten voor drie kienrondes 
bedragen 7,50 euro en de loten 
kosten 0,50 euro per stuk. De zaal 
is vanaf 19.30 uur geopend en om 
20.00 uur wordt met het spel ge-
start.

Kienen bij 
SV Full Speed

Santpoort-Zuid - Op dinsdag 
20 november houdt dr. Herman 
Pleij, hoogleraar middeleeuw-
se letterkunde, de lezing ‘Ge-
luk?! Van hemelse gave tot heb-
beding’ bij de vereniging Sant-
poorts Belang. In zijn essay be-
schrijft hij hoe de geschiedenis 
heeft uitgewezen dat het geluk 
zich niet laat verbieden, maar 
ook niet van bovenaf laat stu-
ren. Hij neemt zijn toehoorders 
deze avond mee in die zoek-
tocht naar geluk door de eeu-
wen heen. De lezing begint om 
20.00 uur en vindt plaats in ’t 
Brederode Huys aan de Bloe-
mendaalsestraatweg 201 te 
Santpoort-Zuid. Er is nog een 
beperkt aantal kaarten (à 6,00 
euro) beschikbaar. Via www.
santpoortsbelang.nl kunnen 
deze kaarten worden gereser-
veerd.

Lezing bij 
vereniging 
Santpoorts 
Belang

Maak kennis met
bevers en welpen
IJmuiden - Zeeverkennersgroep 
Nannie van der Wiele organi-
seert op zaterdag 24 november 
een speciale opkomst om ken-
nis te maken met de speltakken 
bevers en welpen. Deze water-
scoutinggroep hanteert hetzelf-
de scoutingprogramma als een 
landscoutinggroep, maar de na-
druk ligt meer op actief zijn op en 
rond het water.

De speltak bevers is voor jon-
gens en meisjes tussen de 5 en 7 
jaar, die het leuk vinden om lek-
ker buiten te spelen en nieuwe 
dingen te leren. Ze doen allemaal 
leuke spelletjes met kinderen van 
hun eigen leeftijd. Zo leren ze 
spelenderwijs samen te werken. 
Deze speltak is net nieuw gestart 
en heeft daarom veel plek voor 
nieuwe leden. 
De speltak welpen is voor jon-
gens en meisjes tussen de 7 en 
11 jaar, die het leuk vinden om 
iedere week iets spannends te 
doen en grappige dingen te le-

ren, samen met andere kinderen 
hun eigen leeftijd. De activitei-
ten zijn een combinatie van het 
land- en waterscoutingprogram-
ma en dragen bij aan de ontwik-
keling van kinderen. In verband 
met de aard van de activiteiten 
is het van belang dat de kinderen 
bezig zijn met of in het bezit zijn 
van zwemdiploma A. Deze spel-
tak heeft een lange geschiedenis 
binnen de groep, maar op dit mo-
ment is er veel ruimte voor nieu-
we leden. Kinderen voor de be-
vers zijn op 24 november welkom 
om 10.00 uur en voor de welpen 
om 11.00 uur. 
De opkomst duurt twee uur en is 
zonder ouders. Het adres is Stei-
gerweg 10 in IJmuiden. Nadere 
inlichtingen over de bevers zijn 
verkrijgbaar bij Berrie Bottelier 
(bevers.nannies@gmail.com) en 
over de welpen bij Wouter Jans-
sen (nannievdwiele@hotmail.
com). Ook op www.nannievdwie-
le.nl is meer informatie te vinden. 
(foto: aangeleverd)












