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Extra geld voor traverse

Blokarten op het strand
IJmuiden aan Zee - Zaterdag 
en zondag werden op het strand 
van IJmuiderslag de Nederland-

se Kampioenschappen blokart 
gehouden. Er waren 37 deelne-
mers met een zeilkar. Elke race 

duurt circa tien minuten. De Ne-
derlands Kampioen werd Ramon 
Kolk. (foto: Paul van de Keer)

velsen-Noord – De Velsertra-
verse krijgt nog voor 2016 een 
extra klaverblad. Dit moet leiden 
tot een betere doorstroming en 
daardoor een verbeterde lucht-
kwaliteit. Het klaverblad moet 
klaar zijn vóór de grote werk-
zaamheden aan de Velsertun-
nel. Op de impressie ziet men 
het nieuwe klaverblad rechtson-
der. Ook verandert de lus vanaf 
de Parallelweg richting Alkmaar. 
Het nieuwe klaverblad wordt ge-
bruikt voor verkeer uit Velsen-
Noord dat richting Alkmaar gaat, 
zij maken geen gebruik meer van 
de kruising Parallelweg/Lijnden-
weg. Ook verandert de lus van-
af de Parallelweg richting Alk-
maar. Verkeer uit richting Haar-
lem dat naar de Parallelweg wil, 
slaat eerst rechtsaf en komt 
langs het nieuwe klaverblad op 
de bestemming. Verkeer rich-
ting Velsen-Noord pakt de twee-
de afslag rechts en maakt de 
bekende lus naar de Velsertra-
verse. De aanpassingen aan de 
Velsertraverse worden groten-
deels bekostigd door de provin-
cie Noord-Holland. Maar omdat 
de kosten hoger zijn uitgeval-
len dan geraamd, betaalt de ge-
meente Velsen 200.000 euro ex-
tra mee. Dit geld was over bij het 
aanbestedingstraject IJmuider-
straatweg. Ook de provincie doet 
een extra bijdrage. 

Deze week in De krant!

CDA feliciteert 
IJmuiden-Zuid 
met een nieuw 
eigen wijkplatform.

Actief burgerschap 
in de wijk.
Veel succes!

 zondag 30 november
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Stormvogels tegen AFC’34
Deze advertentie is aangeboden door:
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Sluiting geldautomaten 
Kennemerlaan en 
Kennemerboulevard 
IJmuiden.

Zie het artikel elders in deze uitgave.

Rabobank. Samen sterker.

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

SCHEIDINGSBEMIDDELING 
IJMOND

Betaalbaar en deskundig

1ste gesprek 
vrijblijvend en gratis

        
Kerklaan 11,  Heemskerk
Tel. 0251-203230

e-mail: info@scheidingsbemiddelingijmond.nl
www.scheidingsbemiddelingijmond.nl
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van de gemeente 
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Lichtjesfeest IJmuiden
IJmuiden - Door het grote suc-
ces en de opkomst van vorige ja-
ren, organiseert Winkeliersver-
eniging Stadscentrum IJmuiden 
ook dit jaar een Lichtjesfeest, en 
wel op zaterdag 7 december. De 
organisatie hoopt ook deze der-
de keer een uniek een sfeervol 
feestje in en rondom het win-
kelcentrum van IJmuiden neer 
te zetten. Het Lichtjesfeest zal in 
het teken staan van de kerst en 
de kerstgedachte.
Het feestje begint rond 16.45 uur 
uur met het verzamelen van de 
kinderen om vanaf Velserhof met 
een lampionnenoptocht rich-
ting Plein 1945 te vertrekken on-
der begeleiding van een gezellig 
kerstmuziekje. Het vertrek vanaf 
Velserhof is rond 17.00 uur. Mis-
schien heb je je mooie lampion 
nog bewaard van St. Maarten of 
kun je zelf nog een hele mooie 
knutselen. Kinderen die geen 
lampion meer hebben, kunnen 
deze gratis (zolang de voorraad 
strekt) ophalen bij Mara Home 
Decorations op Plein 1945 of bij 

DNM op de Lange Nieuwstraat. 
Verder willen zij aan het publiek 
vragen om zichzelf ook gezellig 
in het ‘licht’ te zetten. Vorig jaar 
waren er al heel wat bijzondere 
lichtjescreaties te zien. De Win-
keliersvereniging hoopt natuur-
lijk weer op een grote opkomst 
van de kinderen en hun ouders. 
De aankomst op Plein 1945 is 
rond 17.20 uur. Het officïele pro-
gramma start daar omstreeks 
17.30 uur.
Meidengroep Look Alike zal de-
ze avond mooie kerstnummers 
ten gehore brengen. En mocht 
het nu echt enorm koud zijn die 
avond, dan is er wat lekkers om 
warm te blijven. Uiteindelijk zal 
burgemeester Franc Weerwind 
het sein geven om de verlichting 
van de mooie grote kerstboom 
op Plein 1945 te ontsteken. Het 
einde van het programma is om-
streeks 18.15 uur. De presenta-
tie van deze unieke lichtjesavond 
is in handen van Mark Moreels.
Zie ook www.stadscentru-
mijmuiden.nl.

Workshop
‘De kracht van het Hart’

Regio - Ontdek hoeveel energie 
in jouw hart verstopt zit en be-
denk wat je allemaal wilt doen 
als die kracht eenmaal vrij is!
Irma legt uit: ,,Harten-energie is 
onze levenskracht, onze bevlo-
genheid. Het geeft kleur aan wie 
wij zijn, voor onszelf en voor an-
deren. Harten-energie bepaalt 
hoe wij omgaan met grote en 
kleine gebeurtenissen in ons le-
ven. Hartencontact ontstaat als 
de energie vanuit ons hart naar 
buiten stroomt en van buiten 
naar ons hart. Zo communiceren 
wij met de wereld om ons heen 
en voelen we ons verbonden.”
Ze gaat verder: ,,Elk mens wordt 
geboren met een hart boorde-
vol levensenergie. Onze harten-
energie kan nooit verloren gaan. 
Wel kan deze ‘verstopt’ raken 
waardoor we het ervaren alsof 
de energie niet of in veel min-
dere mate aanwezig is. We zeg-
gen dan dat we moe zijn, of dat 
het te druk is. We richten ons op 
zaken waar de energie nog wel 
stroomt. We storten ons bijvoor-
beeld op het werk, het opvoe-
den van de kinderen of sporten 
tot we een ons wegen. We doen 
van alles en tegelijkertijd missen 
we onze bevlogenheid zonder 
te kunnen benoemen waar het 
precies aan schort. De Harten-
workshop is een handreiking om 

het contact met de krachtbron-
nen in jouw hart te herstellen. En 
daarmee het dagelijks leven een 
nieuwe impuls te geven.” 
De workshop die Irma Hoen 
geeft, begint met ontdekken hoe 
jij in jouw hart naar binnen kunt 
en wat je ziet als je er rondkijkt. 
Via individuele, concrete oefe-
ningen krijgt elke deelnemer 
zicht op zijn of haar eigen hart.  
Er is er aandacht voor het har-
tencontact in relaties, thuis of op 
het werk. Elke deelnemer gaat 
naar huis met een werkmap met 
eigen ideeën.
De workshops zijn voor alle leef-
tijden en voor diverse doelgroe-
pen. Bij volwassenen ligt de na-
druk op de vertaling naar het le-
ven van alle dag. Bij kinderen op 
het maken van ‘gereedschappen’ 
die hen helpen hun harten-vaar-
digheden te ontwikkelen.
De workshops worden gehou-
den op zondag 15 december om 
13.00 uur of woensdag 18 de-
cember om 19.30 uur. Aanmel-
den vóór 8 december via 023-
5422510 of irma@praktijkkrista-
lijn.nl.
De locatie, in centrum Heemste-
de, wordt bekend gemaakt zo-
dra het aantal deelnemers dui-
delijk is. Entree (inclusief werk-
boek) bedraagt 20 euro. Zie ook 
www.praktijkkristalijn.nl.

Rabobank Velsen en Omstreken
Sluiting geldautomaten

Velsen - Vanwege het sterk ver-
minderde gebruik van contant 
geld heeft de directie van Rabo-
bank Velsen en Omstreken be-
sloten haar netwerk van geldau-
tomaten te herzien. Per 1 januari 
2014 vervallen de geldautomaten 
aan de Kennemerboulevard en de 
Kennemerlaan in IJmuiden. 
Klanten maken voor hun bankza-
ken steeds vaker gebruik van vir-
tuele kanalen, zoals internetban-
kieren en mobielbankieren. De 
Rabobank speelt daarop in door 
steeds meer dienstverlening vir-
tueel mogelijk te maken. Ook 
wordt er steeds meer gebruik ge-
maakt van pinbetalingen en cre-
dit card. Klanten maken minder 
gebruik van contant geld. Het ge-
bruik van de geldautomaat om 
geld op te nemen neemt hierdoor 
af. Na grondig onderzoek en over-
leg heeft de bank ervoor gekozen 
om het aantal geldautomaten in 
het werkgebied te verminderen. 
Het zijn maatregelen die zowel 
uit bezuinigingsoogpunt, als van-
wege veiligheid en de toename  
van andere betaalwijzen worden 
genomen, vertelt directievoorzit-
ter Rabobank Velsen en Omstre-
ken, Mathijs Smit: ,,We realiseren 
ons dat het voor  sommige gebrui-

kers wellicht even wennen zal zijn, 
maar we bieden diverse alterna-
tieven voor onze klanten.”
Met het sluiten van deze geldau-
tomaten, biedt Rabobank Velsen 
en Omstreken nog steeds uitge-
breide mogelijkheden in het werk-
gebied. Na deze sluiting heeft de 
Rabobank in IJmuiden nog steeds 
geldautomaten op de Dokweg 17, 
Zeewijkplein 63A en de Lange 
Nieuwstraat 401b. 
Het overzicht van de kantoren en 
geldautomaten is terug te vin-
den op www.rabobank.nl/velsen. 
Klanten die nog niet bekend zijn 
met internet- en/of mobiel ban-
kieren kunnen hierover contact 
opnemen met de bank via 023-
5133500  of via de website. Er 
worden ook workshops Internet-
bankieren aangeboden. Op de-
ze manier worden klanten op weg 
geholpen met het online zelf rege-
len van bankzaken. 
Klanten voor wie het niet moge-
lijk is om naar een andere geldau-
tomaat te komen, kunnen gebruik 
maken van de Rabo Geld Expres. 
Dit is een service waarmee klan-
ten van de Rabobank geld bestel-
len en thuis bezorgd krijgen. Kijk 
voor meer informatie op www.ra-
bobank.nl/velsen. 

www. .nl

www. .nl

VerwenWeekend bij 
GroenRijk Velserbroek

Velserbroek - Zondag 1 de-
cember is het weer Verwen-
weekend bij GroenRijk Velser-
broek. De week voorafgaand 
aan het Verwenweekend kan 
je de luchtballon al vanaf verre 
zien, het is een enorme luchtbal-
lon van wel 8 meter hoog en is 
de herkenning van het Verwen-
weekend bij GroenRijk Velser-
broek
Laat je deze dagen verwennen 
met al deze leuke activiteiten, 
demonstraties en proeverijen. In 
de warme kas staan kramen van 
regionale ondernemers die met 
veel enthousiasme vertellen over 
hun producten en diensten. Op 
zondag is violiste Poppiepower 
bij GroenRijk. Kom je haar te-
gen, dan mag je een deun pak-
ken uit haar kostuum. Dat deun-
tje speelt ze speciaal voor jou op 
haar viool. Zo heb je heel even 
een privé-concert. 
Heb je thuis nog een pot, schaal 
of vaas staan maar weet je niet 
wat voor kerststuk je daar nou op 
kunt maken? De bloemiste heeft 

speciaal hiervoor een kerststuk 
bedacht dat je kan maken op 
alle ondergronden, meld je aan 
via de website of bel even.  Ben 
je op zoek naar iets spectacu-
lairs voor aan de wand? Ga dan 
zondag kijken bij de kraam met 
schilderijen op 6 mm plexiglas, 
deze schilderijen kan je zelf sa-
menstellen van eigen foto’s of je 
kiest een bestaande afbeelding, 
de afbeeldingen worden ge-
print op plexiglas en kunnen ge-
maakt worden van 30 bij 30 cm 
tot aan 200 bij 200 cm. Wie meer 
houdt van bier kan zijn hart op-
halen bij de Landrover van Sant-
poorts Bier, die staat binnen. 
Hier demonstreren zij hoe bier 
gemaakt wordt en zij nemen  
hun winterbier mee. Natuurlijk 
ontbreekt deze dag de proeve-
rij van Streeckproducten niet. 
Loop na deze heerlijke proeve-
rijen ook even langs de kraam 
van Vallentgoed Worstenmakerij  
uit Spaarnwoude om de heerlij-
ke worsten te proeven. Bij droog 
weer is er een springkussen.
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LEUKE ZAKENLEUKE ZAKENLEUKE ZAKEN

IJmuiden - Een voetdeskundige brengt dinsdag 3 december een 
bezoek aan Leemans Schoenen, Lange Nieuwstraat 469. Gedu-
rende de hele dag zal deze specialist mensen met voetklachten te 
woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk gemaakt en tekst en uitleg gege-
ven over de werking van de Zweedse Vibrionveer.
De Vibrionveer is een vervangsmiddel van de klassieke steunzool. 
In tegenstelling tot de rationele steunzool, die vaak hard en sta-
tisch is, heeft de Vibrionveer een verende werking. Deze activeert 
de spieren en de bloedsomloop. Met name in Duitsland en Ame-
rika heeft de Vibrionveer grote opgang gemaakt onder mensen 
met voetklachten en daaruit voorvloeiende rugklachten. De Fuss-
gold Vibrionveer past in bijna alle modeschoenen. Advies van de 
specialist is kosteloos, maar maak wel van tevoren een afspraak. 
Leemans is telefonisch bereikbaar via telefoon 0255-511117.

Voetspecialist bij 
Leemans Schoenen

Al voor het twintigste achtereenvolgende 
jaar stelt Elka Vis voor de feestdagen heer-
lijke vispakketten samen, waarmee men zelf 
naar eigen creatie een feestelijke schotel 
kan opmaken. In het pakket vindt men on-
der andere een kilo zalmsalade en heerlijke 
vissoorten als paling, zalm, gerookte heilbot, 
garnalen en vers gesneden haring. Thuis 
kan de vis in de koeling of diepvries goed 
worden bewaard tot het moment van ge-
bruik. Zo blijft de kwaliteit beter dan een al 
opgemaakte schaal.
De feestelijke vispakketten zijn een suc-
ces, omdat men tegen een scherpe prijs 
een prachtig assortiment goede kwaliteit 
vis krijgt. Een compleet vispakket, voor 8 
tot 12 personen kost 68 euro. Desgewenst 

kan het pakket aangepast worden aan het 
aantal personen, of de smaak, bijvoorbeeld 
geen garnalen of juist extra haring. Alle in-
grediënten kunnen uiteraard ook los be-
steld worden. 
De vispakketten kunnen per direct besteld 
worden. Niet alleen voor de Sinterklaas-
periode, maar ook voor de Kerstdagen en 
Oud&Nieuw. 

Bestellen of inspiratie opdoen kan bij Elka 
Vis aan de Tweede Havenstraat 9 te IJmui-
den, via e-mail: info@elka-vis.nl of via 0255-
514537, inspreken is ook mogelijk. Ope-
ningstijden: maandag tot en met donderdag 
van 6.30 tot 15.30 en vrijdag van 6.00 tot 
15.30 uur. Haal de zee in huis met Elka Vis!

Feestelijke vispakketten nu 
bestellen bij Elka Vis

Paranormale beurs met 
bekende mediums

Zondag 1 december zal er een bijzonder team van paragnosten, medi-
ums en spiritueel raadgevers aanwezig zijn op de paranormale beurs 
van Samma Saya.
In de regio zeer bekende mediums zoals Greet Vermeulen, Nicolle van 
Olderen, Leo Roodveldt en vele anderen zullen hun paranormale en 
spirituele adviezen delen met belangstellenden. Maar ook iriscopiste 
Sabine Gorski, Angel readers Danielle Steenkist en Leonie Alleman, ta-
rotiste Hanneke Westerman, energetisch werker Vincent Hermans zijn 
aanwezig. In totaal rond de twintig spiritueel raadgevers zijn van de 
partij. Er is ook een spirituele shop. 
De beurs wordt zondag 1 december gehouden bij Zalencentrum Vel-
serduin, Velserduinplein 3 in IJmuiden van 11.00 tot 17.00 uur. Entree-
prijs: 5,00 euro per persoon, consulten zijn vanaf 12,50 euro per per-
soon. Kinderen onder 11 jaar zijn gratis, mits onder begeleiding.

IJmuiden - De Kortebaan van 
IJmuiden heeft voor de eerste keer 
de verkiezing Kortebaandraverij-
en.nl Vereniging van het jaar ge-
wonnen. Trotse voorzitter Jan Eel-
sing (foto) nam de prijs dinsdag in 
ontvangst tijdens de jaarlijkse ver-
gadering van de Kortebaanbond 
in Assendelft. De redactie van de 
website Kortebaandraverijen.nl 
verzorgt sinds 2008 de uitreiking 
van de prijs ‘Vereniging van het 
jaar’. Dit om de hardwerkende or-

ganisaties de waardering te geven 
die zij verdienen. Als jury bezoeken 
zij alle 28 koersen tijdens het kor-
tebaanseizoen. Zij beoordelen de 
organisaties op basis van profes-
sionaliteit, PR, faciliteiten voor pu-
bliek én deelnemers en de kwali-
teit van de koers. Naast IJmuiden 
werden ook Zwanenburg, Bever-
wijk, Purmerend en Lisse genomi-
neerd. De aangemelde Vrienden 
op de website Kortebaandraverij-
en.nl konden in oktober een stem 

uitbrengen op hun favoriet. 37 pro-
cent stemde op IJmuiden. De winst 
van IJmuiden is verrassend. Niet 
eerder (toen er nog werd georgani-
seerd aan de Kennemerboulevard) 
kreeg de organisatie een nomina-
tie. In 2012 was de koers zelfs van 
de kalender gehaald. Daarna start-
te de organisatie met frisse moed 
aan een nieuw evenement: Zo-
merfeest Kennemerlaan Leeft! met 
de Kortebaan als hoogtepunt. Het 
bleek een schot in de roos. De pu-
blieke belangstelling was groot 
en de toto-omzet was met bij-
na 30.000 euro nog nooit zo hoog. 
De jury verklaarde in zijn juryrap-
port de nominatie van IJmuiden 
als volgt. “IJmuiden was de verras-
sing van het seizoen. Wij zijn in één 
keer de prachtige locatie aan de 
haven vergeten. Wat een baan en 
wat een mogelijkheden. Hier gaat 
de sport nog veel plezier aan be-
leven.” In 2013 reikte de redactie 
van Kortebaandraverijen.nl de wis-
seltrofee voor de zesde keer uit. In 
de voorgaande jaren ging de prijs 
naar Nootdorp (2008), Lisse (2009 
en 2010), Bemmel (2011) en Roden 
(2012). Ook zo trots op deze tro-
fee? Word lid van Kortebaan IJmui-
den via www.kortebaanijmuiden.nl.

Trofee voor Kortebaan IJmuiden

Sint Nicolaas Comité IJmuiden
Vomar Voordeelmarkt 
schenkt ruim 1600 euro
IJmuiden - Met de statiegeldac-
tie van de afgelopen periode is er 
door de klanten van Vomar Voor-
deelmarkt in totaal 1603,20 euro 
gedoneerd aan het Sint Nicolaas 
Comité IJmuiden. Afgelopen za-
terdag werd een waardecheque 

aan een aantal Zwarte Pieten 
overhandigd in de Vomar Voor-
deelmarkt in IJmuiden. 
De organisatie was heel blij met 
deze gift en bedankt alle klanten 
van de Vomar voor het doneren 
van hun statiegeldbon. 
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Donderdag 
28 november

Buitenplaats Beeckestijn, 
Rijksweg Velsen-Zuid: Ver-
kooptentoonstelling ‘Kennemer 
Landschappen’ waarin Ken-
nemrland wordt verbeeld door 
100 lokale kunstenaars. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
OTK speelt Peter Pan in Stads-
schouwburg Velsen. Aanvang 
19.30 uur.

Vrijdag 
29 november

Gratis workshop ‘Uiterlijke 
verzorging’ voor mensen met 
kanker in het Inloophuis Ken-
nemerland, Wulverderlaan 51 
Santpoort-Noord. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Cadeaumarkt in Huis ter Ha-
gen, L. van Deyssellaan 254 in 
Driehuis. Van 10.00 tot 15.00 
uur.
Buitenplaats Beeckestijn, 
Rijksweg Velsen-Zuid: Ver-
kooptentoonstelling ‘Kennemer 
Landschappen’ waarin Ken-
nemrland wordt verbeeld door 
100 lokale kunstenaars. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de tentoonstelling ‘Van 
Bouwval tot Museum’ en ‘Een 
Kabinet van Kunst, Kitsch en 
Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leuke 
voorstelling voor kinderen en 
vaste tentoonstelling voor alle 
leeftijden.
OTK speelt Peter Pan in Stads-
schouwburg Velsen. Aanvang 
19.30 uur.
Telstar-FC Den Bosch. Aan-
vang 20.00 uur. Snordragers 
hebben gratis toegang.
Celliste Monique Heidema 
en pianist André Telderman 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Film ‘Bleu Jasmin’ in Het Witte 
Theater, Kanaalstraat 257 IJmui-
den. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
30 november

Verkoop Unicef-artikelen bij 
Albert Heijn aan het Dudokplein 
in IJmuiden.
Buitenplaats Beeckestijn, 
Rijksweg Velsen-Zuid: Ver-
kooptentoonstelling ‘Kennemer 
Landschappen’ waarin Ken-

nemrland wordt verbeeld door 
100 lokale kunstenaars. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de tentoonstelling ‘Van 
Bouwval tot Museum’ en ‘Een 
Kabinet van Kunst, Kitsch en 
Kuriosa’ zien.
Filmdiner ‘The adventures of 
Priscilla, Queen of the dessert’.n 
het Thalia Theater, Breesaap-
straat 52 IJmuiden. Aanvang 
19.00 uur. 
Après Oktoberfest bij Vil-
la Westend in Velserbroek. Van 
20.00 tot 02.00 uur.
Kienen bij Sportvereniging 
Full Speed in het clubgebouw in 
Velsen-Zuid. Aanvang 20.00.

Zondag
1 december

Verwenweekend bij GroenRijk 
Velserbroek.
DEM-duurloop start om 09.30 
uur bij parkeerplaatse tegen-
over cafetaria Visser (niet er-
naast).
Buitenplaats Beeckestijn, 
Rijksweg Velsen-Zuid: Ver-
kooptentoonstelling ‘Kennemer 
Landschappen’ waarin Ken-
nemrland wordt verbeeld door 
100 lokale kunstenaars. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Maandelijkse rondleiding van 
een uur op Beeckestijn. Start 
14.00 uur. Kosten 7 euro.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de tentoonstelling ‘Van 
Bouwval tot Museum’ en ‘Een 
Kabinet van Kunst, Kitsch en 
Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leuke 
voorstelling voor kinderen en 
vaste tentoonstelling voor alle 
leeftijden.
ZoMiPo Yonina Productions 
zal zorgen voor een betoveren-
de show in ‘t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 201 
Velsen-Zuid. Aanvang 14.00 uur.
Verhaallezing ‘Vraag, Geloof 
en Ontvang’ in het St. Rapha-
elkerkje, Popellaan 1 Bloemen-
daal. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
The Dragonfly Orchestra. Aan-
vang 14.30 uur.
Ensemble Postiljon in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Advents Carols in de Oud Ka-
tholieke Engelmunduskerk, Kon. 
Wilhelminakade 119 IJmuiden. 

Aanvang 19.00 uur.

Maandag
2 december

Postzegelavond bij potzegel-
vereniging IJmuiden in één van 
de zalen van de Adelbertuskerk, 
Sparrenstraat IJmuiden. Aan-
vang 19.45 uur.

Dinsdag
3 december

Voetspecialist bij Leemans 
Schoenen, Lange Nieuwstraat 
IJmuiden. Van tevoren kan men 
een afspraak maken via 0255-
511117.
Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Alle films van Alfred Hitchcock 
in één toneelavond. Aanvang 
20.15 uur.

Woensdag
4 december

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de tentoonstelling ‘Van 
Bouwval tot Museum’ en ‘Een 
Kabinet van Kunst, Kitsch en 
Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leuke 
voorstelling voor kinderen en 
vaste tentoonstelling voor alle 
leeftijden.
Schoenpakketje maken voor 
het paard van Sinterklaas bij In-
formatieboerderij Zorgvrij, Ge-
nieweg Velsen-Zuid. Van 13.30 
tot 15.30 uur. Kosten 2,- per 
kind.
Stadsschouwburg Velsen: 
African Angels. Aanvang 20.15 
uur.

Aanrijding op 
Lange Nieuw

IJmuiden - Zaterdagnacht 
zijn op het op kruispunt Lan-
ge Nieuwstraat/Marktplein 
twee auto’s op elkaar gereden. 
Eén bestuurster, komende van-
af het Marktplein, zag een auto 
over het hoofd die op de Lange 
Nieuwstraat in westelijke rich-
ting reed. Een forse aanrijding 
was het gevolg waarbij de au-
to’s een aantal meters doorscho-
ven. Wonder boven wonder was 
er geen sprake van letsel. (foto: 
Ko van Leeuwen)

Bloemetje van de Week 
voor Nettie Glas
Velserbroek - Josée Bergsma 
geeft het GroenRijk Bloemetje van 
de Week aan haar schoonmoeder, 
Nettie Glas: ,,Zij is 70 jaar en zit 
volop in een verhuizing van het 
ene appartement naar een ander 
in IJmuiden. Met deze laatste ver-
huizing in haar leven is de cirkel 
rond. Ze gaat terug naar dezelfde 
straat van ruim 40 jaar geleden, 
terug naar haar oude buurtje.
Nettie krijgt uiteraard hulp van 

kinderen, zussen en vriendin Ma-
rijke, maar zelf is ze als een spin 
in haar web en regelt alles op en 
top. Ik heb veel bewondering voor 
het feit dat ze haar verhuizing zo 
goed regelt en dat ze ook nog alle 
weekenden werkt. En dat alles op 
70-jarige leeftijd!’’
Wilt u ook een Bloemetje van de 
Week aan iemand geven? Mail 
naar marketing@velserbroek.
groenrijk.nl met een leuk verhaal.

Onbeperkt tapas eten én 
live muziek bij Rhodos
IJmuiden - Grieks Specialitei-
tenrestaurant Rhodos, aan Plein 
1945 nummer 4 in IJmuiden, pakt 
weer goed uit in de dure feest-
maand. Want wie in deze perio-
de voordelig, goed en gezellig uit 
eten wil kan direct naar Rhodos 
toe gaan.
Rhodos heeft namelijk iets 
nieuws: onbeperkt tapas eten  
voor 21,50 euro per persoon, ex-
clusief drankjes. Per ronde kan 
men maximaal vier tapas kiezen 
uit een lijst van wel 50 gerechten. 
De tapas zijn kleine porties van 
alle gerechten die bij Rhodos op 
de kaart staan, dus echt Griekse 
specialiteiten. Tapas eten is een 
culinair avontuur, men kan zich 
nu eens wagen aan nog onbe-
kende gerechten. Onbeperkt tap-
as eten kan elke dag, behalve tij-
dens de kerstdagen. 
Maar ook tijdens de kerstda-
gen is het goed toeven bij Rho-
dos. De ontvangst is al goed, met 

een glas champagne van het huis. 
Duur hoeft het niet te worden 
want men kan à la carte bestel-
len en zich desgewenst beperken 
tot één of twee gerechten. En er 
is ook een feestelijk kindermenu. 
Ook voor doordeweekse dagen 
heeft Rhodos iets leuks en lek-
kers: het driegangen keuzemenu 
voor 18,50 euro. Men kan dus zelf 
zijn menu samenstellen van de 
hele kaart, maar dit menu geldt 
alleen van maandag tot en met 
donderdag. En ook hier is volop 
keuze.
Regelmatig kan men bij Rhodos 
genieten van gezellige livemuziek. 
De eerstvolgende avond is op vrij-
dag 6 december. Maar ook beide 
kerstavonden is er live muziek.
Wie lid wordt van de Facebook-
pagina van Rhodos wordt re-
gelmatig verrast met leuke ac-
ties. Bel voor een reservering met 
0255-512555. Zie ook www.rho-
dos-ijmuiden.nl.
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Velsen – Nieuwe accountants 
zijn net nieuwe bezems. Sinds 
2013 is Deloitte de accountant 
van de gemeente Velsen. Bij een 
interimcontrole hebben zij ge-
constateerd dat bepaalde ver-
huiskosten van de gemeente 
uit het verkeerde potje zijn be-
taald. Tijdelijke huisvestingskos-
ten zoals de huur van het Beurs-
gebouw en het Tata Steel Stadi-
on hadden niet mogen worden 
betaald uit de kosten van re-
novatie van het stadhuis, maar 
uit exploitatiekosten. Deze kos-
ten zijn nu in kredieten terecht 
gekomen. De komende perio-
de wordt onderzocht bij welke 
openstaande kredieten dit soort 
kosten moeten worden verre-
kend. Daarover wordt uiteraard 
nog uitspraak gedaan. 

Verkeerde potjeGeen vroege Koning Winter
De voorbije jaren begon de win-
ter soms vroeg in Nederland. Zo 
was 2 december 2010 een ex-
treem koude dag waarop het 
kwik bleef steken bij -6 graden 
overdag. Dit jaar absoluut geen 
indrukwekkende vorstperikelen 
in de eerste week van decem-
ber, integendeel. De verwach-
ting is dat het kwik eerder rich-
ting dubbele temperatuurcijfers 
kruipt. Het zachte weer hebben 
we te danken aan de ligging 
van de drukgebieden. 
We zien momenteel een krach-
tig hoog bivakkeren boven de 
wateren bij Ierland en om deze 
anticycloon heen wordt voort-
durend milde en vrij vochtige 
lucht vanaf zee richting de Be-
nelux geblazen.
De midweekse temperatu-
ren komen dan ook uit rond 
een graad of tien, terwijl ook de 
nachten niet meer zo koud ver-
lopen. Veel zon behoeven we 
niet te verwachten de komen-
de periode, dus met de toch al 
zo korte dagen eind november 
zal het nog eens extra somber 
zijn, vooral in de namiddag van-
af een uur of drie al. 
De wind waait uit richtingen 
tussen west en noord en is door 
de aanwezigheid van het hoog 
matig (4).

Eigenlijk is het dus een tame-
lijk bruikbaar weertype in de 
IJmond en pas vrijdag regent 
het. 
Op de langere termijn lijken de 
oceaandepressies richting IJs-
land alleen maar dieper te zul-
len worden. Met wat ervaring 
kan op dit moment al voorzich-
tig worden geconcludeerd dat 
de winter voor pakweg 8 de-
cember nog niet volop aan zet 
zal zijn in de Lage Landen. Dat 
scheelt weer in de stookkosten.
Toch zagen we in het verle-
den dat een plotse mutatie van 
de weerpatronen zich al binnen 
een paar etmalen kan voltrek-
ken, hoewel het huidige patroon 
doorgaans weken kan duren. 
Een scenario met een tamelijk 
noordelijke stroming en winter-
se buien is wel een mogelijk-
heid voor na 6 december. Veel 
poolkou probeert dan vanuit het 
hoge noorden af te zakken naar 
onze breedten. 
Twintig jaar terug zaten we nu 
midden in een echte koude-
golf en stonden we volop op de 
schaats.

Extra weerinfo via www.weerpri-
meur.nl of 0900-1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

IJmond Werkt! Award
Regio - De genomineerden voor 
de tiende editie van de  IJmond 
Werkt! Award zijn bekend. Een 
onafhankelijke jury, bestaande 
uit Gineke van ’t Veer-Kammin-
ga (wethouder van de gemeente 
Heemskerk), Bert Zijl (voorzitter 
FED IJmond) en Ronald Sap (na-
mens Sap Metaal. winnaar van de 
Award in 2012) heeft uit een sterk 
deelnemersveld drie werkgevers 
genomineerd. 
De jury vindt BIOS-groep, Schoon-
maakbedrijf Breedweer en Inpak-
service IJmond de drie bedrijven 
die qua opstelling en enthousi-
asme echte kanshebbers voor de 
Award zijn. De genomineerde be-
drijven hebben laten weten zich 
vereerd te voelen met de nomi-
natie.
Het is nu aan de aanwezigen van 
IJmond Onderneemt, dé onder-
nemersbijeenkomst van de regio 
op 12 december In Bob’s Party en 
Events, om aan de hand van ge-

toonde bedrijfsfilms de uiteindelij-
ke winnaar van de IJmond Werkt! 
Award te kiezen. Tijdens een in-
spirerend en afwisselend pro-
gramma waarbij de IJmond cen-
traal staat, wordt er naast de 
IJmond Werkt! Award ook de On-
dernemingsprijs IJmond en de Mi-
lieudienst IJmond Duurzaamheid 
Award uitgereikt. Zie ook www.
ijmondonderneemt.nl. Hier kunt 
u zich ook aanmelden. De IJmond 
Werkt! Award wordt uitgereikt aan 
het bedrijf uit de regio dat zich het 
meest inzet voor mensen die om 
wat voor reden dan ook steun no-
dig hebben om in hun werk goed 
te functioneren. 
De jury heeft bij haar keuze op 
verschillende aspecten gelet zoals 
bewust betrokken ondernemer-
schap, creativiteit in ondernemer-
schap, het geloof in het kunnen 
van de medewerkers, regiosprei-
ding en voorbeeldfunctie voor de 
branche.

Marcel van der Peijl wint 
pompoensoepwedstrijd
IJmuiden - Maar liefst 14 ver-
schillende soepen mocht Niels 
Bakker, chef-kok van hotel Au-
gusta, proeven. Els Heilig van 
Boerderij Landzicht in Velserbroek 
had het lumineuze idee om een 
pompoensoepwedstrijd te organi-
seren. Ze had heel veel pompoe-
nen in haar moestuin en riep men-
sen op om mee te doen aan de 
wedstrijd.  Voldoende mensen ga-
ven gehoor aan haar oproep, haal-
den een pompoen bij haar op en 
maakten een heerlijke soep. Het 

werd een hele leuke middag met 
een heerlijke variatie aan smaken 
pompoensoep. Pittig, zoet, romig, 
met rozijnen of met kaas.  Marcel 
van der Peijl won met zijn heerlij-
ke soep de door hotel Augusta be-
schikbaar gestelde wisseltrofee 
‘De Zilveren Soeplepel’. Veel men-
sen kennen pompoensoep niet, 
maar zouden het zeker een keer 
moeten proberen. Het was een ge-
weldig initiatief dat zeker herhaald 
moet worden. Volgend jaar cour-
gettesoep misschien?

Afzwemmen 
Watervrienden- 

IJmuiden
IJmuiden - Vorige week don-
derdag hebben 24 kinderen bij 
de Watervrienden IJmuiden af-
gezwommen voor hun A-, B- 
of C-diploma. Even leek het er-
op dat een te hoge vrachtwagen 
ervoor zou zorgen dat het af-
zwemmen in het water zou val-
len, want juist op deze belang-
rijke avond stond heel Velsen in 
de file. Maar liefst dertien kinde-
ren hebben hun A-diploma ge-
haald, vijf kinderen gingen voor 
hun B en zes kinderen haalden 
hun C-diploma. A-Diploma: Lu-
cas Wigchert, Luuk van Rooijen, 
Rea Abrahamse, Thomas Klaver, 
Elise Bokhorst, Jordan Stoker, 
Yusri el Yakhlifi, Amanda  Kare-
maker, Daantje van Meegen, Sa-
rah Koster, Michio van der Plas, 
Yalda Mohamedi en Rick Hall. B-
diploma: Nick van Heerden, Far-
had Mohamedi, Bridget Kramer, 
Max Slepikas en Job van Lan-
geveld. C-diploma: Danyal Öz-
can, Giorgio Steltenpohl, Luana 
Roquas, Marieke Verhoeff, Ca-
tharina-Sofia Smids en Roxan-
na Koster.

DEZE WEEK 
Eén van de te winnen 
puzzel prijzen in de 

50 PlusWijzer

Onbeperkt mosselen of slibtongen

Westlaan 41 • 1991 AL Velserbroek • Tel: 023 538 18 78
info@villa-westend.nl • www.villa-westend.nl

Reserveren gewenst via 023 538 18 78 
of www.villa-westend.nl o.v.v. mosselavond

Kom genieten van onbeperkt mosselen eten 
gekookt in Haarlems Jopenbier 

of geniet van heerlijke gebakken slibtongen.

Donderdag 27 september en vrijdag 28 september 
van 18.00 - 22.00 uur  

Onbeperkt mosselen of slibtongen

e 21,50 p.p. 
inclusief glas Haarlems Jopenbier

Waardebon 
t.w.v. € 200,- 

voor een 
heerlijk 

diner

Sony radio 
in retrodesign 
XDR-S60DBP - DAB+/DAB/
FM-digitale Radio

DEZE WEEK 
Eén van de te winnen 
puzzel prijzen in de 

50 PlusWijzer

Interactieve Van
Rixel-kalender 2014

IJmuiden -  De van Rixel kalen-
der 2014 is wederom een lust 
voor het oog. Deze speciale uit-
gave met 6 foto’s, genomen door 
Ton Heijnen vanaf de Komeet la-
ten IJmuiden in ‘Vogelvlucht’ 
zien. Naast iedere hoofdplaat in 
kleur zijn vier detailfoto’s uit het 
gebied in de zo typerende zwart/
wit stijl van Ton. 
Daar houd het niet op, want is 
de kalender zoal het bekijken 
waard, via de Layar-App krijg je 
daar nog vele extra’s bij en komt 
de kalender ook digitaal tot le-
ven! 
Met het geluid van de voor 
IJmuiden zo karakteristieke Zee-
meeuwen op de achtergrond 

kun je nog meer foto’s bekijken, 
de bedrijfsvideo van van Rixel 
zien, doorlinken naar de site van 
Ton Heijnen en ook naar Face-
book. Zowel de facebook pagi-
na van Drukkerij van Rixel als 
die van stichting P!T, het goe-
de doel dat dit jaar aan de ka-
lender is gekoppeld.  Al met al is 
het weer een prachtige kalender 
geworden, waar je dus op meer-
der manieren van kunt genieten, 
die bij Drukkerij van Rixel aan de 
Oosterduinweg te koop is voor 
14 euro.
Bij Drukkerij van Rixel kunt u te-
recht voor al het familie- en za-
kelijk drukwerk. Zie ook www.
vanrixel.nl of bel 0255-514768.
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Dr. Dirk Bakkerlaan 16, 2061 EW Bloemendaal, t. (023) 525 99 91
Zeeweg 5, 1971 HA IJmuiden, t. (0255) 51 21 88

is uw auto klaar voor de herfst?

in de maanden oktober en november 
bieden wij u 20% korting op  
ruitenwissers en accu’s.

Telstar bestaat 50 jaar en dat 
wordt gevierd met tal van ac-
tiviteiten. Eén daarvan was de 
jubileumreis voor business-
clubleden naar Barcelona. 
Zaterdagochtend stapten 50 
sponsors van de Velsense club 
in het vliegtuig naar Span-
je. Belangrijkste reisdoel: de 
wedstrijd Barcelona-Granada.

De jubileumcommissie van Tel-
star was erin geslaagd een mooi 
programma samen te stellen. Na 
aankomst in Barcelona werd in-
gecheckt in Hotel Suizo, prachtig 
gelegen aan de rand van de klas-
sieke wijk Barri Gòtic, pal naast 
de kathedraal, en met La Rambla 
op slechts 10 minuten lopen. Een 
prima uitvalsbasis dus voor een 
mooi weekeinde in de Catalaan-
se stad.
De eerste gezamenlijke activi-
teit was een lunch in een typisch 
Spaans restaurant vlakbij het ho-
tel, compleet met tapas, cerve-
za en vino. Daarna vertrokken 
de businessclubleden per metro 
naar Camp Nou, waar ruim 70.000 
mensen waren afgekomen op de 
zaterdagmiddagwedstrijd te-
gen Granada, op dat moment de 
nummer acht van Spanje. Barce-
lona is al wekenlang koploper van 
de Primera División. De voetbal-
tempel Camp Nou maakte op ie-
dereen veel indruk, vooral omdat 
de onderste ring ligt ingegraven 
en het stadion daardoor van bin-

nen nóg groter is dan je bij aan-
komst denkt.
Vlak voor de wedstrijd toonde Li-
onel Messi zijn gouden schoen 
aan het publiek. De sterspeler 
van FC Barcelona ontving de-
ze prijs voor de derde keer op 
rij omdat hij Europees topscorer 
was geworden. Met de ‘glimp’ van 
Messi werd de teleurstelling over 
het niet meespelen van ‘s werelds 
beste voetballer een klein beetje 
gecompenseerd. 
Toch bleef er voldoende te genie-
ten over, want Barcelona speelde 
in een sterke opstelling met on-
der andere Iniesta, Neymar, Fàb-
regas, Pique en Montoya. Uitblin-
ker aan de zijde van de ‘blaugra-
nas’ was Iniesta, die liet zien dat 
hij tot de beste middenvelders ter 
wereld behoort. Het gemak en de 
zuiverheid waarmee hij zijn team-
genoten aanspeelde maakte veel 
indruk. Hoewel het geen grootse 
wedstrijd was en sommigen zelfs 
mogelijkheden bespeurden voor 
Ajax, kwam Barcelona, zoals zo 
vaak in eigen huis, als winnaar uit 
de strijd: 4-0. De doelpunten wer-
den gemaakt door Iniesta, Fàbre-
gas (allebei uit een penalty), Pe-
dro en Alexis.
Een mooie voetbalervaring rijker 
lieten de businessclubleden van 
Telstar zich in de stroom ‘socios’ 
meevoeren naar het metrostati-
on op de Diagonal. Van daaruit 
ging het terug naar het centrum 
van de stad en viel de groep uit-

een. Sommigen zochten een ty-
pisch Spaans restaurant op, an-
deren vertrokken naar het hippe 
Carpe Diem op de boulevard bij 
de Olympische haven.
Zondagochtend stapten veel 
deelnemers aan de jubileum-
reis in de ‘bus turístic’ die langs 
de belangrijkste attracties van de 
stad voerde. Zondagavond stond 
een gezamenlijk diner op het pro-
gramma in El Gran Café, een res-
taurant op loopafstand van het 
hotel. De reis werd maandag af-
gesloten met een stadiontour 
door Camp Nou, de thuishaven 
van Barcelona. Het werd een bij-
zonder kijkje achter de schermen, 
want de deelnemers aan de tour 
hadden toegang tot de spelers-
tunnel, de kleedkamers, de pers-
ruimte en de commentaarposities 
bovenin het stadion. Hoogtepunt 
was het museum waar de prijzen-
kast van Messi en de gewonnen 
Champions Leagues te zien wa-
ren.
Aan het einde van de middag ver-
trok de groep naar de luchthaven, 
om rond elf uur weer voet op Ne-
derlandse bodem te zetten. Daar 
werden handen geschud, visite-
kaartjes uitgewisseld en vervolg-
afspraken gemaakt. Want het was 
toch vooral een echte business-
clubreis waarbij volop werd ge-
netwerkt. De jubileumcommissie 
kan hiermee terugkijken op weer 
een geslaagde activiteit. (Friso 
Huizinga)

Telstar-sponsors op reis

Zaterdag open dag 
Maritiem College Velsen
IJmuiden - Jongens van Jan 
de Wit, zeebonken en waterrat-
ten opgelet. Het VMBO van Ma-
ritiem College Velsen houdt een 
open dag op zaterdag 30 novem-
ber. Een perfecte opleiding voor 
avontuurlijke jonge mannen en 
vrouwen die houden van wind 
in de haren en altijd de aantrek-
kingskracht van het water en de 
scheepvaart voelen.
Op deze dag staan de deuren van 
de school open om kennis te ma-
ken met een beroepsopleiding in 
de scheepvaart. Deze bijzondere 
VMBO is een kleine school waar 
de ontwikkeling van de leerling 
centraal staat. Natuurlijk kunnen 
leerlingen ook doorleren en zo 
eindigen op de Maritieme Acade-
mie Holland  voor een opleiding 
als kapitein.
Het merendeel van de leerlin-
gen kiest ervoor om te wonen in 
het moderne scholierenhuis, zelfs 
de leerlingen die dichtbij wo-
nen. Waarom? Het is gezellig, de 
leerlingen krijgen onderling een 
band, er is kameraadschap en je 
woont en leeft in je eigen wereld-
je. Het is ook een integraal onder-
deel van de opleiding, want leer-
lingen die uiteindelijk voor de 
grote vaart kiezen zijn ook vaak 
lang van huis. In het derde en 
vierde leerjaar is het verplicht om 
hier te wonen. Na het behalen van 
het diploma gaat vrijwel iedereen 
door naar de MBO-opleiding die 

in een ander gebouw gevestigd is.
Het Maritiem College Velsen (on-
derdeel Maritieme Academie  
Holland) beschikt over eigen op-
leidingsschepen, het binnenvaart 
opleidingsschip ms. Prinses Maxi-
ma, een 56 meter lang passa-
giersschip en de Prinses Amalia, 
een 30 meter lange tankduwbak. 
Een schip waarmee leerlingen 
de kans krijgen hun eerste prak-
tische kennis op te doen op het 
gebied van moderne tankvaart en 
kennis te maken met een uitge-
breid vaargebied, verantwoorde-
lijkheid en met een grotere ma-
te van zelfstandigheid werken. Dit 
houdt in dat de theorie de prak-
tijk volgt.
Na vier jaar VMBO ben je ma-
troos, maar je kunt doorleren 
voor stuurman/schipper of kapi-
tein voor de binnenvaart of zee-
vaart. Er zijn talloze mogelijkhe-
den om een leuke baan te vinden. 
In Amsterdam, IJmuiden en Zaan-
dam zijn veel bedrijven die met de 
zeevaart of binnenvaart te maken 
hebben. Maar ook aan de wal zijn 
vele beroepen, waarbij deze op-
leiding van pas komt.
Zit je in groep 8 en weet je nog 
niet naar wat voor andere school 
je straks moet gaan? Ga dan naar 
de open dag op zaterdag 30 no-
vember.
Meer weten? Bel 0255-546910. 
Zie ook www.maritiemcollegevel-
sen.nl.

‘Ook met beperking 
moet je kunnen sporten’
Haarlem - Een kennismaking 
met verschillende sporten, on-
der begeleiding van ambassa-
deur Jetse Plat, meervoudig Ne-
derlands kampioen handbiken. 
De glimlach van een kind, na 
die goed geslagen bal. Docenten 
die met trots grenzen zien ver-
leggen. Donderdag 21 novem-
ber namen kinderen van Mytyl-
school de Regenboog uit Haar-
lem deel aan de sportdag van de 
Esther Vergeer Foundation. On-
der de kinderen waren Ricardo 
uit IJmuiden en Eline uit Velsen. 
Zij hadden heel veel lol!
,,Het was een superleuke, spor-
tieve dag’’, aldus één van de do-
centen. ,,Een geweldige erva-
ring voor de leerlingen om met 
topsporter Jetze Plat te mogen 
sporten en hem vragen te stel-
len.’’
Esther Vergeer: ,,Iedereen moet 
kunnen sporten, ook jongeren 
met een beperking. Wij zijn over-
tuigd dat het belang van het in 
aanraking komen met sport heel 
groot is, voor iedereen, maar 
in het bijzonder voor hen. Het 
draagt bij aan hun persoonlijke 
ontwikkeling, zelfredzaamheid 
en het zelfvertrouwen. Daarom 
willen we iedereen door middel 
van plezier en spelvormen moti-
veren en inspireren om aan sport 

te gaan doen. Dan voelt het kind 
in de praktijk wat sport met hem 
of haar doet en door de ouders 
erbij betrekken, raakt iedereen 
geënthousiasmeerd. Wellicht is 
het samen met hen te verwezen-
lijken om de stap richting een 
sportvereniging in de buurt te 
maken.’’
De Foundation enthousiasmeert 
jongeren met een lichamelijke 
handicap voor de gehandicap-
tensport. Met deze sportdagen 
laat de foundation in samenwer-
king met de Johan Cruyff Foun-
dation en de VriendenLoterij li-
chamelijk gehandicapte kinde-
ren en jongeren kennismaken 
met sport. Hierbij speelt het ‘fun-
aspect’ een belangrijke rol.
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VN strijken neer 
op Vellesan College
IJmuiden - Afgelopen weekein-
de werd voor de tweede keer een 
Model United Nations-conferen-
tie georganiseerd. Dit is een con-
ferentie waarbij een vergadering 
van de Verenigde Naties wordt 
nagebootst. Echte problemen die 
in de wereld spelen worden be-
sproken.
De conferentie op het Vellesan 
College telde z’n 70 deelnemende 
leerlingen van vier verschillende 
scholen verspreid over heel Ne-
derland. Voor bijna iedereen was 
deze conferentie de start van een 
toekomst met MUN. Het hoofd-
thema van de conferentie van het 
Vellesan College was de ecolo-
gische voetafdruk. Dit is de leef-
ruimte die de mens nodig heeft 
om te leven. Helaas is dit een 
mondiaal probleem, dus werd er 
hevig over gedebatteerd, door de 
leerlingen die in de huid gekro-
pen waren van afgevaardigden 

van landen die deel uitmaken van 
de Verenigde Naties.  De deelne-
mende leerlingen zijn gezamenlijk 
tot een oplossing gekomen, want 
hier draait het bij MUN om. 
Vrijdagochtend werden work-
shops gegeven om de basis uit-
gelegd te krijgen. Vrijdagmid-
dag begonnen de leerlingen na-
mens hun land research te doen 
voor het debat op zaterdag. Hier-
bij werden zij geholpen door er-
varen leerlingen die al langer aan 
MUN meedoen. 
Op zaterdag begon het echte 
werk voor de deelnemers: het de-
batteren. Hierin waren alle work-
shops en voorbereidingen erg 
handig, maar natuurlijk werden 
de beginnende deelnemers nog 
geholpen door de meer ervaren 
MUN’ers. Al met al was het een 
groot succes. Het was een serieu-
ze conferentie, maar er was ook 
tijd voor grappen en grollen.

Lezing Mirjam Rotenstreich
Levenskunst bij verlies
Regio - Ineke Smit Uitvaartver-
zorging houdt dinsdag 10 de-
cember in Haarlem samen met 
Ds. Egbert de Lint een lezingen-
cyclus met het thema Levens-
kunst bij Verlies. Mirjam Ro-
tenstreich, de moeder van Tonio 
en de vrouw van A.F.Th. van der 
Heijden is in december de gast.
Zij schreef het boek ‘Verloren 
mensen’ tijdens haar rouwperi-
ode om de dood van haar zoon. 
Het schrijven vormde een baken 
in deze donkere tijd. Egbert de 
Lint zal Mirjam interviewen over 
haar leven na het grote verlies. 
Na de pauze is er ruimte voor 
vragen. De lezing is op dinsdag 
10 december om 20.00 uur in de 
Oosterkerk aan Zomerkade 165 
in Haarlem. De boeken worden 
aangeleverd door Boekhandel H. 
de Vries uit Haarlem. De entree 

is gratis. 
Zie ook www.inekesmit.nl of bel 
06-54661799.

Bezuiniging
op peuter-
speelzalen

Velsen – De gemeente Velsen is 
genoodzaakt 100.000 euro te be-
zuinigen op de peuterspeelzalen. 
In eerste instantie zou dit bedrag 
bespaard worden door peuterop-
vang te bekostigen vanuit kinder-
opvangtoeslag. Doordat minder 
gebruik wordt gemaakt van kin-
deropvang en de wijziging van re-
gelingen is deze slag niet gehaald. 
De gemeente wil daarom ande-
re maatregelen treffen om 100.000 
euro te bezuinigen. De ouderbij-
drage wordt met 5 procent ver-
hoogd. Kinderen kunnen nu pas 
vanaf 2,5 jaar naar de peuterspeel-
zaal, dat was 2 jaar en 3 maan-
den. Jaarlijks wordt een prijsindi-
catie ouderbijdrage ingevoerd van 
1,5 procent. Peuterspeelzaal Ienie 
Mienie is gesloten, ook omdat er 
minder peuters in Velserbroek zijn. 
Tenslotte wordt het aantal peu-
terplaatsen geleidelijk beperkt. 
Dit heeft echter wel consequen-
ties voor de wachtlijst. Momen-
teel zijn 480 peuterplaatsen be-
schikbaar, in 2014 zijn dat er nog 
464. Eind van dit jaar staan onge-
veer 60 peuters op de wachtlijst. 
De grootste wachtlijsten zijn bij 
peuterspeelzalen Humpie Dum-
pie en ‘t Piraatje in IJmuiden. De 
wachtlijst is mede ontstaan door 
een onverwachte toeloop in aan-
meldingen, die wordt veroorzaakt 
door werkloosheid van de ouders, 
waardoor zij geen aanspraak meer 
maken op een kinderopvangtoe-
slag vanuit het Rijk.

Sfeervolle creatieve 
hobbybeurs in Uitgeest

Regio - Op zondag 8 december 
wordt in het Sportcentrum Uit-
geest aan de Zienlaan 4 voor de 
eerste keer het Hobbyfestival ge-
houden van 10.30 tot 16.30 uur. 
Een hobbybeurs met circa 50 
marktkramen met nieuwe pro-
ducten en benodigdheden voor 
de diverse creatieve hobby’s.
Op het Hobbyfestival in Uitgeest 
zullen de materialen aanwezig 
zijn voor onder andere (3d)kaar-
ten, miniaturen, poppen, scrap-
booken, ponsen, haken, breien, 
borduren, sieraden maken, en-
caustic art, beren maken, etc. 
Ook kan men aanschuiven bij 
een aantal demonstraties.
Veel hobby’s worden al jaren be-
oefend, maar steeds wordt er wel 
iets bedacht of uitgevonden om 
deze hobby te vernieuwen of te 
verbeteren. 
Uiteraard komen er ook elke keer 
nieuwe hobby’s bij die nog nooit 
aan het publiek getoond zijn. Het 
Hobbyfestival in Uitgeest is de 
uitgelezen plek voor de stand-
houders om de noviteiten op 
hobbygebied te tonen. Een be-
zoek aan het Hobbyfestival is 

de beste manier voor informatie 
over de nieuwe producten. De-
monstraties, workshops of een 
gesprek met een ‘kenner’, daar 
kan geen internet tegenop.
Verzamelen is ook een hobby. De 
organisatie is daarom zeer ver-
heugd met de komst van de Sam-
zam-verzamelclub. Eén van de 
verzamelleden heeft inmiddels 
toegezegd naar Uitgeest te ko-
men, de verzamelaar van: melk-
cupjes. Wie thuis nog iets heeft 
wat in zijn verzameling past, kan 
het meenemen.
De bezoekers krijgen het maga-
zine ‘Hobbyfestival’ gratis (zolang 
de voorraad strekt) bij de entree. 
Een magazine van 36 pagina’s 
gevuld met informatie over diver-
se hobby’s. Nummer 2 is ook nog 
beperkt gratis verkrijgbaar.
De entree voor volwassenen is 
4 euro (op www.hobbyfestival.nl 
kan een kortingsbon van 1 euro 
worden gedownload), kinderen 
tot 12 jaar hebben gratis toegang 
(onder geleide). Het Hobbyfes-
tival wordt georganiseerd door 
Heins & Hobby’s. Zie ook www.
hobbyfestival.nl.
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Velsen- Vorige week vrijdag-
ochtend zijn 18 fi etsers bekeurd 
die met ondeugdelijke verlich-
ting door Driehuis en Santpoort-
Noord reden. Tussen 7.00 en 8.00 
uur werd gecontroleerd over de 
Van den Vondellaan in Driehuis 
en de Vlietweg in Santpoort-
Noord. Kijk hier voor informatie 
over fi etsverlichting.

Controle fi ets-
verlichting

Derde Beursvloer IJmond 
Noord groot succes

Regio - De derde editie van de 
Beursvloer IJmond Noord is we-
derom een overweldigend suc-
ces geworden. Dinsdag 19 no-
vember was de centrale hal van 
het stadhuis in Beverwijk omge-
toverd tot een heuse Beursvloer, 
waar bedrijven en maatschap-
pelijke organisaties met elkaar 
handelden in klussen, kennis, 
mensen en middelen. De in gro-
te aantallen aanwezige onderne-
mers en verenigingen en stich-
tingen maakten in totaal geza-
menlijk 180 matches.
Om klokslag vier uur open-
de wethouder de heer Erol van 
Beverwijk de Beursvloer offi -
cieel met een slag op de gong. 
Al ruim voor de slag op de gong 
kwamen verschillende partijen al 
bij de notaristafel om hun match 
te verzegelen, wat een voorbode 
bleek op het uiteindelijke aantal. 
De notarissen van Janssen & 
Van Commenée Notarissen en 
Batenburg Notarissen zetten 
zich belangeloos in en geduren-
de de gehele Beursvloer was het 
een drukte van belang bij de no-
taristafel om gemaakte matches 
offi cieel te maken. Zo druk zelfs 
dat de notarissen gesplitst wer-
den in twee notaristafels om de 

drukte aan te kunnen. De ca-
tering werd verzorgd door leer-
lingen van het Kennemer Colle-
ge, die tijdens de Beursvloer hun 
maatschappelijke stage liepen. 
Na iedere geslaagde transac-
tie ontvingen de deelnemers een 
winnie, en als snel werd het een 
sport om zoveel mogelijk winnies 
te bemachtigen. 
Grote winnaars bleken Jan de 
Boer van Buko en Ernst de Haas 
van Van de Eng. In de eerste 
twee edities waren deze heren 
ook al verantwoordelijk voor de 
meeste matches, waarmee zij 
zich als ware ambassadeurs van 
de maatschappelijke Beursvloer 
profi leren.
Veel verenigingen zijn enorm ge-
holpen met bijvoorbeeld bouw-
adviezen, renovaties, communi-
catieplannen, vrijwilligers, ver-
gaderruimtes, tijdelijke plaatsing 
van ecotoiletten, drukwerk, mar-
ketingplannen, cursussen social 
media, tuinaanleg, meubilair en 
nieuwe websites, terwijl veel be-
drijven dit jaar een extra activiteit 
op de agenda hebben staan in 
de vorm van de tegenprestatie. 
Die bestonden veelal uit work-
shops, optredens, etentjes, cli-
nics en toernooien.
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Expositie Henk-Claire 
Loeffen in Inloophuis
Santpoort-Noord - Als klein jon-
getje tekende hij al, maar naar de 
kunstacademie gaan was geen 
optie, kunstenaar was immers 
geen fatsoenlijk beroep. Maar het 
bloed kruipt waar het niet gaan 
kan en dus bleef hij tekenen en 
schilderen in combinatie met zijn 
beroepswerkzaamheden en nam 
ook lessen bij bekende kunste-
naars zoals Poppe Damave. Enke-
le van zijn favoriete kunstenaars: 
Kandinsky, Picasso, Miro, Klee, 
Hundertwasser en Jeroen Krabbé; 
bij de expressionisten Kees van 
Dongen, met zijn prachtige vrou-
wen. Duidelijk herkenbaar in zijn 
schilderijen blijven het exotische 
kleurgebruik en de steeds weer 
terugkerende mengeling van ab-
stract en figuratief.
Ter afwisseling maakt hij tussen-

door nog steeds collages. Daar-
voor gebruikt Claire uitsluitend 
(delen van) eigen (grafisch) werk, 
selecteert deze op kleur of uitstra-
ling, scheurt of knipt ze in stukjes 
en bouwt daarmee boeiende com-
posities op die steeds weer verras-
sen en raadselachtig blijven, al kijk 
je er nog zo lang naar.
Inmiddels heeft hij ook een eigen 
website waarop een deel van zijn 
werk te zien is: www.claire-loef-
fen.nl 
Tot eind januari 2014 toont hij in 
Inloophuis Kennemerland, Wulver-
derlaan 51 een twintigtal van zijn 
werken waarbij hij heeft aangebo-
den om, bij eventuele verkoop, 50 
procent van het aankoopbedrag te 
doneren aan de stichting Inloop-
huis Kennemerland. Een fantas-
tisch aanbod!

Scholenactie ‘Made by Kids?!’
Molenweid maakt 
winnende poster
Velserbroek - Groep 7b van 
OBS de Molenweid uit Velser-
broek heeft één van de win-
nende posters gemaakt voor de 
scholenactie ‘Made by Kids?!’ 
van Hivos. Tijdens de actieperi-
ode leerden de kinderen hoe in-
ternationale productieketens in 
elkaar zitten en dat er een mo-
gelijkheid bestaat dat hun coo-
le spullen (deels) zijn gemaakt 
door kinderen in Afrika, Azië of 
Latijns Amerika. Maar ze leerden 
vooral dat ze daar zélf ook iets 
aan kunnen doen. Want als jon-
ge consument hebben kinderen 
een krachtige stem. Die kunnen 
ze gebruiken om híer bij te dra-
gen aan verandering dáár. 
Daarom schreven de scholen 
bedrijven aan om te vragen naar 
hun manieren van produceren. 
Daarnaast maakten de scho-
len zelf actieposters. En die van 
groep 7b van OBS de Molenweid 
werd door de deskundige jury 
als een van de vijf winnaars be-
stempeld. 
,,Deze poster vonden we ont-
roerend. Dat kwam misschien 
door de spelfout (kinderarbijt). 
Je kunt duidelijk zien dat deze 
poster door kinderen is gemaakt, 
niet door volwassenen. En dat 
vinden we mooi, dat kinderen 
willen dat alle kinderen gewoon 

naar school kunnen en niet hoe-
ven te werken. Ook kun je zien 
dat deze tekening recht uit het 
hart komt. Het kind schreeuwt 
het uit: ‘Stop het, stop het!’ Wij 
denken dat dit mensen raakt. 
Een krachtige boodschap dus, 
groep 7b van De Molenweid”, al-
dus Gerdien ten Cate van Hivos. 
Steven & Nino uit groep 7b die 
de poster hebben gemaakt, win-
nen met deze prestatie een gra-
tis tripje voor de hele bovenbouw 
naar het Openluchtmuseum in 
Arnhem én hun poster zal straks 
te zien zijn in een buiten-recla-
mecampagne door heel de regio! 

Warm optreden voor 
nieuwe majorettes

Santpoort-Noord - Het was za-
terdag 23 november een span-
nende dag voor majorettegroep 
Soli. Het was voor vijf van de ma-
jorettes hun eerste optreden. Nu 
is dat gewoon al heel erg span-
nend, maar als dat optreden dan 
ook nog voor Sinterklaas en zijn 
Zwarte Pieten is, word je toch 
wel helemaal zenuwachtig!
Gelukkig waren de meiden goed 
voorbereid. Ze hadden een aan-
tal woensdagavonden hard ge-
traind op het marcheren, richten 

op elkaar en natuurlijk de show-
tjes. Ook mochten ze het nieuwe 
trainingspak aan. De majorettes 
van Soli zijn zelf erg enthousiast 
over het nieuwe pak, maar is het 
wel echt zo lekker warm, als ze 
zelf denken?
Voor de start van de optocht 
staan de majorettes nog een 
beetje nerveus met hun baton te 
draaien. Zodra ze in de houding 
worden gezet en het marsorkest 
van Soli begint te spelen, zijn 
de meiden echter super gecon-
centreerd en klaar om hun kun-
sten te laten zien. Dat gaat erg  
goed. Toch is het best wel lastig 
om goed je showtje uit te kun-
nen voeren als er zo’n dansende 
Piet naast je staat. 
Als een Piet dan ook nog je ba-
ton afpakt om zelf de show te 
gaan stelen, dan kan je nog 
maar één ding doen. Lachen en 
je ogen uitkijken naar Sinter-
klaas, de Zwarte Pieten en naar 
alle mensen langs de kant, die 
foto’s staan te maken. 
Het was voor de majorettes een 
gezellig, leerzaam en warm op-
treden. Want de trainingspakken 
zijn goed door de test gekomen!
Enthousiast geworden over ma-
jorettegroep Soli? Zie www.soli.
nl of mail naar majorettes.soli@
gmail.com voor meer informatie. 

Veel belangstelling voor 
expositie Beeckestijn
Velsen-Zuid - Er was zondag-
middag enorm veel belangstel-
ling voor de opening van de ex-
positie Kennemer Landschap-
pen door kunstenaars uit de om-
geving. Beeckestijn barstte bijna 
uit zijn voegen en ook op de par-
keerplaats leverde dat proble-
men op, want bijna alle kunste-
naars, hun familie en vrienden 
en daarnaast nog veel belang-
stellenden wilden aanwezig zijn. 
Het ging dan ook om 100 werken 
die werden geëxposeerd. 
De oproep aan beeldend kun-
stenaars in de regio om werk in 
te zenden leidden in een maand 

tijd tot reacties van 170 profes-
sionele en amateur kunstenaars. 
Daaruit moest toch een keu-
ze worden gemaakt, want er is 
maar beperkt ruimte in Beeckes-
tijn. De 100 werken in het huis 
zijn bedoeld voor de verkoop. 20 
procent van de opbrengst gaat 
naar Buitenplaats Beeckestijn.
De expositie laat heel divers 
werk zien: foto’s, tekeningen en 
schilderijen, van klassiek tot ab-
stract, van landschappen die alle 
facetten van de regio laten zien, 
van Tata Steel tot duin.
De expositie is nog tot en met 26 
januari te bewonderen. 

Strawberries 
H1 verliest 
weer een 
topper

Driehuis - Het eerste mannen-
team van hockeyclub Strawber-
ries is er afgelopen zondag weer 
niet in geslaagd een topper te 
winnen. Na de 3-7 thuisneder-
laag van vorige week tegen num-
mer twee Naarden werd nu met 
3-2 verloren van koploper Terri-
ers uit Heiloo. Strawberries moest 
het tegen Terriërs doen zonder 
spits Sander Joustra (schorsing) 
en verdediger Finn van Leeu-
wen (blessure). Keeper Wouter 
Rempt maakte daarentegen na 
zes weken zijn rentree nadat hij 
een enkelblessure had opgelo-
pen in de tweede thuiswedstrijd 
van het seizoen. Hij was kansloos 
op de eerste de beste strafcor-
ner die de thuisploeg kreeg. De 
sleeppush belandde achter hem 
in de touwen en zo stond Terri-
ers na een kwartier gespeeld op 
voorsprong. Strawberries speel-
de niet zo heel slecht in de eer-
ste helft, maar het kwam niet of 
nauwelijks in de cirkel van de te-
genstander. Terriërs wist ook niet 
veel kansen te creëren waar-
door het een gelijk opgaand du-
el werd. Met de rust stond nog 
steeds de 1-0 op het scorebord.
Alle goede woorden van trai-
ner Tijs Vermunt in de rust ten 
spijt, verdubbelde Terriërs direct 
na rust de voorsprong. Een paar 
foutjes achterin bij de ploeg uit 
Driehuis zorgden voor een twee-
de doelpunt van de koploper. 
Strawberries liet zich echter niet 
uit het veld slaan en begon meer 
druk te zetten op de verdediging 
van Terriërs. Aanvaller Jelle Groe-
neveld was het meest attent toen 
een voorzet van rechts hard de 
cirkel in kwam. Hij tipte de bal 
achter de doelman en ‘maakte er 
weer een wedstrijd van’. Straw-
berries rook bloed en trok vol ten 
aanval. Na een prachtige red-
ding van goalie Rempt resulteer-
de opnieuw een verdedigings-
fout in een strafcorner voor Ter-
riërs. Ook deze werd koelbloedig 
in het doel gepusht: 3-1.
De thuisploeg koesterde de-
ze voorsprong en legde de aan-
dacht volledig op de verdediging. 
Strawberries kreeg een paar klei-
ne kansjes en een daarvan werd 
door aanvaller Bas van Faas-
sen benut. Een spannende slot-
fase brak aan, waarin Strawber-
ries duidelijk op zoek was naar 
een strafcorner om zo de gelijk-
maker te kunnen maken. Deze 
grote kans kwam vlak voor tijd, 
maar de sleeppush van topsco-
rer Erik van den Berg werd door 
de keeper van de koploper knap 
uit het doel gehouden. Na de-
ze nederlaag staat Strawberries 
op de derde plaats met zes pun-
ten achterstand op de koploper. 
Aanstaande zondag staat een 
makkelijk duel op het program-
ma, namelijk uit tegen IJburg dat 
onderaan staat. (Finn van Leeu-
wen)



Hoog bezoek bij VSV
Velserbroek - Vorige week don-
derdag kreeg VSV hoog bezoek 
op sportpark De Hofgeest. 
Op de velden van VSV verzorg-
de Ajax een demonstratietraining 
in het kader van de samenwer-
king tussen beide clubs. Daar-
bij waren ook jeugdtrainers uit-
genodigd van andere verenigin-
gen uit de omgeving, waaron-
der Velsen, EDO en Bloemen-
daal. Net als VSV onderhouden 
deze clubs een samenwerkings-
verband met de regerend lands-
kampioen. De tientallen aanwe-
zige coaches konden tijdens de 
demonstratiebijeenkomst van 
dichtbij zien hoe hun collega’s 
bij Ajax te werk gaan. De trainers 
van de Amsterdamse club droe-
gen daarbij kennis over, waarbij 
hun toehoorders inspiratie kon-
den opdoen voor de invulling van 
hun eigen training. Vooral voor 
jonge trainers kan dit een waar-
devolle ervaring zijn. 
Van de samenwerkingsverban-
den die Ajax inmiddels met zo’n 
veertig clubs is aangegaan, moe-
ten beide partijen profijt hebben. 

In ruil voor demonstraties, sta-
ges, gratis wedstrijdkaarten en 
toegang tot de Ajax Online Aca-
demy, verwacht Ajax dat ama-
teurclubs een seintje geven wan-
neer zij over een toptalent den-
ken te beschikken. ,,Het is geven 
en nemen’’, stelt Joost van Dam, 
namens Ajax verantwoordelijk 
voor de samenwerking. ,,Wij zijn 
altijd op zoek naar talent, maar 
hopen daarnaast deze clubs on-
ze werkwijze volgen. Dit zijn dan 
ideale momenten om kennis te 
delen met trainers. Maar ze zijn 
ook altijd welkom om rond te 
neuzen op ons trainingscom-
plex in Amsterdam.” Kees van 
der Wijk, hoofd van de jeugdop-
leiding van VSV, maakt dankbaar 
gebruik van die mogelijkheid. 
,,De koffie staat altijd klaar als 
je belt. Voorheen was het voor-
al Ajax dat profiteerde van de sa-
menwerking, maar tegenwoordig 
krijgen wij en de andere ama-
teurclubs er een hoop privileges 
voor terug. Voor onze club is dat 
een goede zaak.” (foto: Toussaint 
Kluiters/United Photos)

Velserbroek Helpt Filipijnen
Zakken vol met spullen

Velserbroek - De lokale actie 
Velserbroek Helpt Filipijnen heeft 
honderden zakken en dozen vol 
met spullen opgeleverd. Na de 
inzameldagen van de scholen 
in Velserbroek vorige week don-
derdag en vrijdag, was zaterdag 
de grote inzameldag in het win-
kelcentrum Velserbroek. In het 
leegstaande winkelpand naast 
de Hema, beschikbaar gesteld 
door de Segesta Groep, zaten 
de hele dag Filipijnse vrijwilligers 
klaar om de goederen in ont-
vangst te nemen. Deze dames 
hadden typisch Filipijnse hap-
jes gemaakt voor iedereen die 
goederen bracht. Kinderen kre-
gen een Sinterklaas snoepje. De 
vrijwilligers werden de hele dag 
goed verzorgd door Dekamarkt, 
Van Vessem en Rinus Otte van 
het Polderhuis.
Beth Cordero, zelf van Filipijnse 
afkomst, heeft twee weken gele-
den het initiatief genomen voor 
deze actie en wist haar partner, 
Rob Katers, mee te krijgen om  
de organisatie op zich te nemen.
Sponsors en vrijwilligers werden 
benaderd en zij zetten zich di-
rect in voor de actie. Vijf scho-
len in Velserbroek hielden een 
inzameling. Vervoer van de goe-
deren naar Zevenaar werd ge-
regeld door transportbedrijf 
Schoorl-van der Veldt. In Zeve-
naar wordt alles gesorteerd, ver-
pakt en verzendklaar gemaakt 
voor de vlucht naar de Filipijnen.
De respons op de actie was 
overweldigend. Al om tien uur 

zaterdagmorgen stond er een rij 
van mensen met vuilniszakken 
vol goederen aan de deur. Bin-
nen drie kwartier lag er een flin-
ke stapel zakken en dozen op de 
benedenverdieping. Auto’s re-
den af en aan, vaak tot de nok 
toe gevuld met allerhande textiel 
en huisraad. 
Een dame van 81 jaar kreeg als 
kind in de oorlog een doos met 
hulpgoederen van het Rode 
Kruis en was dat nooit vergeten. 
Nu vond ze dat de lakens die zij 
al tientallen jaren, nog in de ver-
pakking, in de kast had liggen, 
naar juist dit goede doel moch-
ten.
Beth en Rob hadden gerekend, 
en meer nog gehoopt, op mis-
schien wel 200 zakken met goe-
deren. Het werden er vele hon-
derden meer. De benedenver-
dieping werd al snel te klein. De 
trap naar boven lag al snel vol en 
ook de bovenverdieping moest 
worden gebruikt. Het transport-
klaar maken was nog een he-
le klus.  
“Wat is de Velsense gemeen-
schap geweldig en wat zijn ze 
gul, zolang je maar hulp vraagt 
voor iets wat de mensen aan-
spreekt en waarbij ze het ge-
voel hebben echt iets te kunnen 
doen. Dat is natuurlijk het ge-
val als je je eigen, lang bewaar-
de, persoonlijke spulletjes komt 
schenken”, zo besluiten Beth en 
Rob. ,,Iedereen heel veel dank 
en we zullen laten weten hoe de 
goederen terecht zijn gekomen.”

Zwarte Tulp voor
LTC Hofgeest

Velserbroek - Joke van Bloois 
van tennisvereniging LTC Hofgeest 
is verkozen tot KNLTB ‘vereni-
gingsvrijwilliger van het jaar 2013’. 
De Zwarte Tulp voor de ‘Vereni-
gingsvrijwilliger van het Jaar’ gaat 
naar een persoon die in 2013 iets 
bijzonders heeft gedaan en daar-
mee een goed voorbeeld is voor 
anderen. Dit maakten de KNLTB-
bondsbestuursleden Dorien Eve-
raars (Breedtetennis) en Marcel 
Boots (Algemene Zaken) bekend 
tijdens het KNLTB-jaarcongres 
op sportcomplex Papendal. Naast 
de titel neemt Joke ook de Zwarte 
Tulp Award mee naar huis.
In het juryrapport staat het vol-
gende over Joke van Bloois; ‘De 
KNLTB is onder de indruk van de 
passie waarmee Joke te werk gaat 
binnen haar vereniging. Ze zet 
zich op een uitzonderlijke manier 
in voor het jeugdtennis binnen LTC 
Hofgeest in Velserbroek. Naast het 
bedenken en organiseren van ve-
le jeugdactiviteiten, heeft Joke ook 
samen met de tennisschool een 
jeugd(jaar)plan opgesteld. Ze is 

de spil van de club, heel open in 
de communicatie en een ambas-
sadeur voor tennis.’ LTC Hofgeest 
is natuurlijk bijzonder trots op de-
ze uitverkiezing en vindt het meer 
dan terecht dat deze Zwarte Tulp 
bij een van haar leden terecht is 
gekomen. Niet voor niets is het 
credo van LTC Hofgeest dat zij de 
gezelligste vereniging is van Ken-
nemerland. Dit wordt gedaan met 
vele vrijwilligers, waaronder Joke 
van Bloois.

Cello, piano en mini 
opera in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrij-
dag 29 november om 20.00 uur 
maakt het publiek kennis met 
de celliste Monique Heidema 
en de pianist André Telderman. 
Een duo van grote klasse met 
op het programma werken van 
Mendelssohn, Franck, Rachma-
ninov, Chopin (polonaise bril-
lante), Stravinsky (Suite Italien-
ne) en Piazzolla. 
Ensemble Postiljon voert op 
zondag 1 december om 15.00 

uur de opera ‘La Serva Padro-
na’ van Pergolesi uit in ‘t Mos-
terdzaadje. De musici zijn: Per-
sephone Abbott - sopraan, Jaap 
de Jonge –  bariton, Trudy Klein 
– actrice en  de pianist Petr Kar-
lícek.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf 
een half uur voor aanvang is de 
zaal open. Toegang vrij, een bij-
drage in de onkosten wenselijk. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Santpoort-Zuid - Afgelopen 
zaterdag waren Sinterklaas en 
zijn Rauspieten op bezoek bij de 
Vereniging Santpoorts Belang. 
Het was een geweldig leuk feest 
en Sinterklaas, met paard en wa-
gen, en zo’n 140 kinderen trok-
ken door de straten van Sant-
poort-Zuid om vervolgens in ’t 
Brederode Huys zijn verjaardag 
verder te vieren.

Sinterklaas 
bij Santpoorts 

Belang

Santpoort-Zuid - Het Zondag-
MiddagPodium in Velsen biedt 
zondag 1 december de moge-
lijkheid om een betoverende 
show bij te wonen in ’t Bredero-
de Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201. Met deze show van Yo-
nina Productions waant het pu-
bliek zich even in Las Vegas, 
met adembenemende illusies. 
De voorstelling begint om 14.00 
uur en vanaf 13.30 uur is de zaal 
open. Kaarten à 4 euro zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij alle 
ZoMiPo-locaties en zondag aan 
de zaal.

ZoMiPo

IJmuiden - Maandag 2 decem-
ber is er weer een gezellige club-
avond van de Postzegel Vereni-
ging IJmuiden in één van de za-
len van de Adelbertuskerk, Spar-
renstraat. Vanaf circa 19.45 uur 
is iedereen van harte welkom, en 
neem gerust uw ruilboeken mee.
Meer informatie: telefoonnum-
mer 06-41804330 (na 18.00 uur).

Postzegelavond

IJmuiden - In de radartoren van 
het Zee- en Havenmuseum is 
een nieuw radar geplaatst. Met 
dit radarsysteem is heel goed in 
te zoomen op zowel het scheep-
vaartverkeer tussen pieren en 
in havens, als op het windmo-
lenpark Prinses Amalia, gele-
gen op 30 kilometer uit de kust 
van IJmuiden. Het radar is af-
komstig van de Willem Beukelsz, 
het schip van het Zeekadetcorps 
IJmond dat momenteel wordt 
gerestaureerd. Boven in de toren 
is een twee meter lange over-
zichtsfoto geplaatst van de ha-
venmond van IJmuiden, gezien 
vanuit de hoge vuurtoren. 

Radartoren 
vernieuwd
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Ondernemersontbijt bij 
Maritiem druk bezocht
IJmuiden - Voor diverse deel-
nemers aan het ondernemers-
ontbijt was het op deze vroe-
ge woensdagochtend helaas 
krabben van de autoruiten ge-
blazen vanwege de eerste 
nachtvorst in onze regio. Met 
als bijkomend voordeel ech-
ter dat men zodoende fris kon 
aanschuiven bij het, zo langza-
merhand traditionele, onderne-
mersontbijt.

Zo’n veertig ondernemers uit de 
regio hadden gehoor gegeven 
aan de uitnodiging van het Ma-
ritiem- en Technisch College Vel-
sen voor een nadere of hernieuw-
de kennismaking met het tech-
nisch onderwijs in onze gemeen-
te. Nelie Groen, directeur van de-
ze scholengemeenschap, sprak in 
haar openingswoord over een toe-
nemende belangstelling van de 
jeugd voor een technische oplei-
ding.
,,In 2009 hadden we 361 inschrij-
vingen voor het Technisch College 
en in 2013 waren dat er 418. En 
bij de Maritieme opleiding is dat 
gestegen van 81 naar 124 leer-
lingen. Een belangrijke, stijgende 
trend die ook voor onze regio van 
groot belang is gezien de vele va-
catures die er zijn bij technische 
bedrijven’’. In dit verband deed zij 
nog een oproep aan de bedrijven 
voor meer stageplaatsen, alsmede 
een uitnodiging aan ondernemers 
om gastlessen te komen geven op 
de  beide Colleges.
Frank Schram, recruiter bij Allseas 
Engeneering in IJmuiden, onder-

schreef eveneens het grote belang 
van technisch onderwijs. ,,Ons 
bedrijf, wereldwijd 2600 mede-
werkers en in IJmuiden zo’n 150, 
legt leidingen in zee voor trans-
port van gas en olie. Om, wereld-
wijd, aan de stijgende vraag naar 
dit soort pijpleidingen te voldoen 
wordt momenteel gebouwd aan 
een nieuw schip. Een enorm ge-
vaarte, ter grootte van 6 Boeings 
747, met een lengte van 380 me-
ter en met accommodatie van 570 
bemanningsleden. Veel werk hier-
voor wordt gedaan in IJmuiden 
waarvoor veel technisch personeel 
nodig is. Ook wij hebben inmid-
dels stagiaires van deze school, tot 
onze grote tevredenheid, in oplei-
ding’’, aldus Schram.
En Frans Baud, directeur van 
KVSA, benadrukte in dit kader het 
belang van de cruisevaart voor 
IJmuiden. 
,,Dankzij de aanleg van de Buiten-
haven, enige jaren geleden, werd 
het mogelijk om ook rederijen 
van cruiseschepen te interesse-
ren voor een aanlegmogelijkheid 
in IJmuiden. Want het scheelt deze 
maatschappijen veel tijd en geld 
aan brandstofbesparing. In 2014 
hebben we inmiddels al 55 boe-
kingen voor cruiseschepen op zak 
die allemaal aanleggen in IJmui-
den. Dit biedt IJmuiden en omstre-
ken extra werkgelegenheid, zowel 
op technisch als op logistiek ge-
bied.” Kortom, interessante spre-
kers, een goed ontbijt en een goe-
de aanzet voor een vierde onder-
nemersontbijt, volgend jaar. (Joop 
Waijenberg)

Velsen – Het college van de ge-
meente Velsen wil 1,2 miljoen euro 
startersleningen verstrekken voor 
nieuwbouw woningen in IJmui-
den. De startersleningen wor-
den per project vastgesteld. Het 
gaat om een bedrag van maximaal 
20.000 euro dat onder bepaalde 
voorwaarden aan nieuwe eigena-
ren kan worden verstrekt. De eer-
ste drie jaar hoeft men geen rente 
te betalen over deze lening. Star-
tersleningen worden alleen toe-
gekend aan starters tot 45 jaar en 
alleen voor woningen tot 220.000 
euro. Per jaar wil Velsen 400.000 
euro laten uitlenen. 20 starters per 
jaar komen hiervoor in aanmer-
king. De leningen verlopen via het 
Stimuleringsfonds Volkshuisves-
ting Nederlandse Gemeenten. Bij 
deze startersleningen geldt: wie 
het eerst komt, wie het eerst maalt.

1,2 miljoen 
voor starters

IJmuiden – Bij de nieuwe in-
gang van het stadhuis komt een 
kunstwerk dat is gemaakt van 
onder andere gebruikte kozijnen 
uit het Dudokdeel van het stad-
huis. Kunstenaar P. van Osch uit 
Breda is uitgekozen om zijn ont-
werp te realiseren. Het werk be-
staat uit een bankje met een 
kunstige aanbouw. Het kunst-
werk is niet alleen om naar te 
kijken, je mag er ook op zitten.

Nieuw kunst-
werk bij 
stadhuis

Velsen – Er komt een apar-
te raadsessie over de lokale se-
niorenagenda. Dit is een van de 
speerpunten uit het collegepro-
gramma Vertrouwen in de kracht 
van Velsen (2010-2014). De loka-
le seniorenagenda gaat om het 
vraagstuk van kwetsbare oude-
ren, waarvoor straks geen interne 
opvangplaats is. Overleg tussen 
gemeente en welzijn- en zorg-
aanbieders richt zich onder an-
dere op vroegsignalering en de 
realisatie van levensloopgeschik-
te woningen. De GGD heeft on-
langs onderzoek gedaan naar de 
gezondheid van Velsenaren, de 
uitkomsten hiervan worden met 
de raad besproken. Er worden 
in verschillende WMO-kamers 
onderwerpen besproken, zo-
als informatie, advies en onder-
steuning; maatschappelijke sta-
ges door de jeugd; sociaal cul-
tureel werk; individuele WMO-
voorzieningen; begeleiding voor 
mensen met een beperking; wo-
nen voor mensen met een beper-
king en opvang en preventie ver-
slaving. Verder staan in het lo-
kale gezondheidsbeleid al twee 
speerpunten centraal: bewegen 
en overgewicht en daarnaast het 
oplossen van eenzaamheid. 

Senioren op
de agenda

Geld voor arme kinderen
Velsen – De gemeenteraad 
heeft in juli een motie van de So-
cialistische Partij aangenomen 
waarbij wordt onderzocht of er 
extra maatregelen nodig zijn 
voor de ondersteuning van kin-
deren in arme gezinnen. Volgens 
het college wordt de doelgroep 
nu al redelijk goed bereikt, voor-
al bij gezinnen die een uitkering 
van de gemeente krijgen. Wel 
ziet de gemeente meer moge-
lijkheden om een helpende hand 
toe te steken. Daarbij hebben zij 
ook de aanbevelingen van de 
Kinderombudsman ter harte ge-

nomen. Maar ook de adviezen 
van de Cliëntenraad waren zeer 
welkom. In 2013 en 2014 krij-
gen gemeenten extra geld voor 
armoedebestrijding en schuld-
hulpverlening. Hoeveel geld dat 
totaal is, is nu nog niet duidelijk. 
In 2013 krijgt Velsen vermoe-
delijk 58.000 euro. Dit bedrag 
wordt toegevoegd aan het bud-
get van 2014, zoals bedoeld door 
het Rijk. Wel is nu al afgespro-
ken dat deze bedragen ten volle 
aan de gestelde doelen worden 
toegekend. Een deel daarvan is 
echter bestemd voor kinderen.

Jack Broek ABC Kops 
Zwarte Band Aikido

IJmuiden - Afgelopen zon-
dag behaalde Jack Broek, lid 
van ABC Kops in IJmuiden, zijn 

Zwarte Band Aikido. Voor de na-
tionale examencommissie van de 
Judo Bond Nederland, waaron-
der ook het aikido valt, slaagde 
Jack na een fraaie demonstratie 
van zijn kunde in het Aikido. Ai-
kido, de jongste van de Japanse 
Budosporten als jujutsu, judo en 
karate, wordt al sinds jaar en dag 
in IJmuiden gegeven door Bent 
Bervoets op de zondagavond. De 
een na de ander van de groep 
passeerde al de zwarte band, 
maar Jack zag er de afgelopen 
15 jaar nooit iets in. Sinds korte 
tijd geleden wist leraar Bent Jack 
er van te overtuigen zijn vaardig-
heid nu maar eens officieel te la-
ten beoordelen. Jack slaagde in-
derdaad overtuigend zonder een 
keer te zakken of een herexa-
men. Welverdiend! 

Zes nieuwe partners
voor Facility-Plaza.nl
IJmond - Zes regionale bedrij-
ven hebben zich onlangs aan-
gesloten bij Facility-Plaza.nl, het 
platform voor facilitaire bedrij-
ven in de IJmond en Metropool-
regio Amsterdam.
De nieuwe preferred partners 
zijn Van Lith Bouwgroep, Vis-
ser Electrotechniek, Evers Part-
ners, Prismaat Makelaardij, De 
Bie Wegenbouw en Jansens 
Loodgieters/Verwarming. Eer-
der waren Ruud Beek Beheer 
en Friso Huizinga Communicatie 
al toegetreden tot Facilty-Plaza.
nl, waarvan Hans Weeren, Bou-
desteijn Top Movers en Witte-
veen.com de founders zijn.
Facility-Plaza.nl is een stichting 
zonder winstoogmerk. De be-
langrijkste doelstellingen zijn 
het verbinden van facilitaire be-
drijven en het ontzorgen van on-
dernemingen die gaan verhui-
zen, verbouwen, nieuw bouwen 
of overstappen op Het Nieuwe 
Werken. ,,Door het projectma-
nagement aan ons over te dra-
gen halen opdrachtgevers een 
professionele partij in huis die de 
werkzaamheden voorbereiden 
en begeleiden’’, aldus voorzitter 

Jan Boudesteijn. ,,Onze project-
manager die de regio goed kent 
bewaakt het Programma van Ei-
sen en zorgt als ‘linking pin’ voor 
een optimale communicatie tus-
sen de opdrachtgever en de pre-
ferred partners. Opdrachtgevers 
zijn vrij om voor eigen leveran-
ciers te kiezen. Wij dringen niets 
op. Het enige dat wij doen is een 
platform bieden aan iedere or-
ganisatie op facilitair gebied. 
Ontzorgen is daarbij het tover-
woord, gekoppeld aan duur-
zaamheid.’’
De preffered partners van Faci-
lity-Plaza.nl hebben afgespro-
ken dat zij elkaar elke maand 
ontmoeten om projecten door te 
spreken en te bekijken op welk 
vlak gebruik kan worden ge-
maakt van elkaars vakkennis of 
netwerk. De bijeenkomsten vin-
den altijd plaats bij één van de 
aangesloten bedrijven. Volgend 
jaar wordt tevens gestart met 
een aantal netwerkactiviteiten.
Bent u geïnteresseerd in wat Fa-
cility-Plaza.nl voor u kan beteke-
nen? Mail dan naar info@facili-
ty-plaza.nl of bel 088-115 28 88. 
Zie ook www.facility-plaza.nl.

Parkeren met je mobiel
Beverwijk - Aanstaande zon-
dag brengen de winkeliers in het 
centrum van de stad het ‘par-
keren met je mobiel’ onder de 
aandacht. Op zondag is parke-
ren in Beverwijk gratis, maar op 
andere dagen moet worden be-
taald. ,,Niets is vervelender dan 
steeds op je horloge moeten kij-
ken of ‘de meter al is afgelopen. 
Het kan ook zijn dat je juist te-
veel hebt betaald, omdat je snel-
ler terug bent bij de auto dan je 
vooraf had ingeschat’’, aldus de 
winkeliers in de binnenstad van 
Beverwijk. Daarom krijgen be-
zoekers op zondag 1 december 

informatie over het betalen van 
parkeerkaartjes via de mobiele 
telefoon. Diverse providers heb-
ben hiervoor flyers met informa-
tie beschikbaar gesteld, die bij 
de meeste winkeliers beschik-
baar zullen zijn. Overigens is er 
achter bioscoop Cineworld ook 
doordeweeks een mogelijkheid 
om gratis te parkeren. Op de 
Breestraat kan alleen kort wor-
den geparkeerd, voor maximaal 
1 euro. Voor de ‘groene’ chauf-
feurs is er een oplaadpunt op 
de Markt 60. In Beverwijk is de 
rest van dit jaar elke zondag een 
koopzondag.
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Colofon

Truus Veldman in de bres 
voor leeftijdsgenoten

Al bijna 29 jaar is Truus Veldman 
een gewaardeerd vrijwilligster 
van de Felicitatiedienst in IJmui-
den. Zelfstandig wonende ou-
deren worden vanaf hun 80ste, 
ieder jaar rond hun verjaardag, 
bezocht door een vrijwilliger van 
de Felicitatiedienst en zij krijgen 
een attentie aangeboden. Een 
vriendschappelijk huisbezoek 
waar ook vragen worden beant-
woord en signalen worden opge-
pikt. Truus Veldman: ,,Ik startte in 
1985 via mond-tot-mondrecla-
me, vanuit het Dienstencentrum 
in de Scheldestraat. We hebben 
een maandelijkse vergadering 
en met behulp van een kaart-
jessysteem wordt de doelgroep 
bezocht.” Truus vervolgt: ,,Ik be-
zoek de jarigen van het Gijzen-
veltplantsoen tot aan de bomen-
buurt en neem altijd een attentie 
mee. Dat kan een fles douchegel 
zijn met een washandje of een 
luchtje bijvoorbeeld. Dat wordt 
bijzonder op prijs gesteld. Daar-
naast hebben we een signale-
rende functie. Je luistert aan-
dachtig en onderkent eventuele 
ongemakken. Tot mijn grote vol-
doening merk ik dat tegenwoor-
dig ouderen assertiever zijn ge-
worden en ook dat hun kinderen 
hun taken steeds beter oppak-

ken. Dat geeft mij veel voldoe-
ning.” Truus sluit af: ,,Toch blijft 
de Felicitatiedienst belangrijk. 
Mochten zich problemen  voor-
doen, dan vertel ik dat in on-
ze vergadering. Daarna worden 
die problemen doorgegeven aan  
Socius, De Zonnebloem of Wo-
nenPlus enz. Die gaan er vervol-
gens mee aan de slag. Hoe lang 
ik het nog volhoud? Dat weet ik 
niet. Ik ben inmiddels 84 jaar en 
heb ook te maken gekregen met 

enig lichamelijk ongemak. Toch 
zou ik de huisbezoeken niet wil-
len missen. Je blijft actief en je 
doet een ander er heel veel ple-
zier mee. Dat is toch fantas-
tisch?”

Koken & Eten in de Spil
Koken & Eten in Buurtcentrum 
de Spil is een activiteit van Kan-
sen & Zo, een samenwerkings-
project van Stichting Welzijn Vel-
sen. Kansen & Zo organiseert 
dagactivering voor mensen met 
een zorgindicatie. De activiteiten 
worden begeleid door vrijwilli-
gers en ondersteund door pro-
fessionals. ,,Voor veel mensen is 
het eten een belangrijk moment 
in de dag. Het breekt de dag, 
geeft gezelligheid en structuur. 
Het is een gewilde activiteit”, al-
dus Dirk Goedhart van SWV. 
De deelnemers worden ontvan-
gen met koffie of thee. Na het 
doornemen van het menu gaat 
men aan de slag. Het gerecht 
wordt gezamenlijk gegeten. Er 
zijn maximaal tien gasten wel-
kom. Zij betalen 3,50 euro voor 
de maaltijd. Rino Halfman, één 
van de vrijwillige begeleiders bij 
Kansen & Zo, voormalig chef-
kok bij een hotel in Amsterdam, 
zegt: ,,Ik heb ontzettend veel ple-
zier in het werk bij Kansen & Zo, 
meer dan ik van tevoren had ver-
wacht. Er wordt veel gelachen 
en het is dankbaar werk. Ik pro-
beer met de mensen zoveel mo-
gelijk zelf te maken, dus zonder 
kant en klaar zakjes. De deel-

nemers vinden dat leuk, het is 
lekker, gezonder en goedkoper. 
Ik vind het leuk om mijn kennis 
aan de deelnemers over te dra-
gen.” Michael Jansen, een deel-
nemer, vindt het prettig om met 
koken creatief bezig te zijn en 
om mooie en andere gerechten 
te maken. Daarnaast ontmoet hij 
hierdoor andere mensen. Kan-
sen & Zo zoekt nog vrijwilligers 
voor bestaande en nieuwe acti-
viteiten. Denk daarbij aan koken, 

wandelen, kleien, computercur-
sus, tuin, hout, sport, zingen, 
spelletje, themaochtend, enz. Je 
moet minimaal 18 jaar zijn, en-
thousiast zijn en affiniteit heb-
ben met de doelgroep. De activi-
teiten vinden voor een groot deel 
plaats in Buurtcentrum de Spil 
in IJmuiden. Meer weten? Bel: 
06-23802814 vraag naar Yvonne 
Roozekrans. Of bel het Service-
centrum Vrijwilligerswerk Velsen, 
tel. 0255-548547.

De Felicitatiedienst zoekt 
nog nieuwe vrijwilligers die 
80-plussers willen bezoeken.
Bent u geïnteresseerd en 
heeft u affiniteit met ouderen, 
bel dan 0255-518888

De Dwarsligger - Elke woens-
dagochtend wordt in Buurtcen-
trum de Dwarsligger damesgym 
gegeven. Onder leiding van on-
ze nieuwe docente Sandra Ra-
ven krijgen in twee groepen da-
mes tussen 60 en 80 jaar gym-
les, speciaal gericht op de doel-
groep. Groep 1 zit vol, maar in 
groep 2 is er nog plaats en daar 
bent u dus van harte welkom. De 
tweede les vindt iedere woens-
dagochtend plaats tussen 10.15 
en 11.00 uur. De kosten zijn 45 
euro voor 40 lessen. Interesse? 
Kom een keer vrijblijvend langs, 
u bent van harte bij De Dwars-
ligger aan de Planetenweg. Meer 
weten? Bel 0255-512725 

Damesgym

Buurtsport - Op dinsdag 3 en 
woensdag 4 december orga-
niseert de buurtsportcoach in 
IJmuiden in samenwerking met 
Fysiotherapiepraktijk Kennemer-
laan een sportinloop voor volwas-
senen. Deze sportinloop is voor ie-
dereen die meer wil bewegen. Tij-
dens deze sportinloop kunt u ken-
nismaken met buurtsport en wor-
den er demonstraties gegeven 
over het gebruik van de sportap-
paraten op het Gijzenveltplant-
soen. Er is een fysiotherapeut van 
praktijk Kennemerlaan aanwezig 
om advies op maat te geven. Zou 
u best eens meer willen bewegen, 
maar heeft u hier vragen over? 
Kom dan naar de sportinloop. 
We helpen u op weg. De sportin-
loop kost niets en is op 3 decem-
ber van 10.00 tot 11.00 uur en op 4 
december van 15.00 tot 16.00 uur. 
Heeft u vragen over Buurtsport of 
de sportinloop? Neem contact op 
met Liza Ronde, buurtsportcoach 
IJmuiden, 06-12798959. 

Sportinloop 
volwassenen

De Dwarsligger - Buurtcen-
trum de Dwarsligger zoekt met 
spoed barvrijwilligers voor een 
aantal dagdelen. Zowel over-
dag als in de avond. Interesse?  
Neem contact op met Pim of 
Hans, via 0255-512725

Barvrijwilligers 
gezocht

De Brulboei - Een gezellige film-
avond die vooral bedoeld is voor 
vrouwen, maar waar mannen ook 
welkom zijn! Op woensdagavond 
11 december ziet u de romanti-
sche komedie ‘Leve boerenlief-
de’ in Buurthuis de Brulboei. Boer 
Jelte is een weduwnaar met twee 
kinderen die vanwege zijn harde 
arbeid op het platte land geen tijd 
heeft voor liefde. Als de karavaan 
van het populaire programma Le-
ve Boerenliefde neerstrijkt op het 
naastgelegen erf, is dat boer Jelte 
een doorn in het oog… Leve Boe-
renliefde is even meeslepend als 
het programma waarop deze film 
geïnspireerd is. Verder komen er 
een hoop BNérs in voor die voor 
de nodige humor zorgen. De film 
begint om 20.00 uur en een kaart-
je à 2,50 euro koopt u aan de zaal. 
Meer weten? Bel 0255-510652.

Filmavond

Buurtsport - Voor de wandel-
groepen die wekelijks vanuit 
Buurtcentrum de Spil in IJmuiden 
vertrekken zijn we op zoek naar 
een aantal wandelbegeleiders. Als 
wandelbegeleider loop je mee met 
de groep, stimuleer je de deelne-
mers om wekelijks te komen wan-
delen en ben je een eerste aan-
spreekpunt. Er wordt gewandeld 
in het gebied van de Heerendui-
nen. De wandelingen variëren van 
30 minuten tot 2 uur. Er zijn ver-
schillende groepen waar u zich 
voor aan kunt melden. Het gaat 
om de dinsdagochtend van 10.00 
tot 11.00 uur, de dinsdagmid-
dag van 13.30 tot 15.30 uur en de 
woensdagmiddag van 13.30 tot 
15.30 uur. We bieden alle vrijwil-
ligers een opleiding tot wandel-
sportbegeleider. Deze opleiding 
wordt verzorgt door KNBLO-Wan-
delsportorganisatie Nederland. 
Wilt u meer informatie over het 
werk of de wandelgroepen? Neem 
dan contact op met Liza Ronde, 
buurtsportcoach Volwassenen in 
IJmuiden, tel. 06-12798959. 

Wandel-
begeleiders 

gezocht
De Spil - Kinderen tussen de 9 en 
12 jaar die het leuk vinden om te 
timmeren en te zagen kunnen el-
ke maandagmiddag van 15.45 tot 
17.15 uur hun hart ophalen bij de 
Timmerclub in Buurtcentrum de 
Spil. Onder begeleiding van twee 
enthousiaste vrijwilligers maak je 
gedurende 10 lessen iets moois 
van hout. Wat dat gaat wor-
den beslis je zelf in overleg met 
de vrijwilligers. Er zijn nog enke-
le plekken over, dus geef je snel 
op bij de receptie van Buurtcen-
trum de Spil. Voor 10 lessen be-
taal je slechts 22 euro. Meer info? 
Bel 0255-510186.

Timmerclub
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Bezoek ambassadeur Sterk

Jeugdwerkloosheid
Donderdag 21 november bezocht 
Mirjam Sterk, ambassadeur Aan-
pak Jeugdwerkloosheid, onze 
gemeente. Tata Steel stond cen-
traal als werkgever. Mirjam Sterk 
trekt het land door om bedrijven, 
scholen en jongeren te spreken 
over hoe jongeren meer kansen 
krijgen op werk.

Mirjam Sterk ging onder andere in 
gesprek met leerlingen van de Ta-
ta Steel Academy. Deze Academy 
biedt jongeren de kans om in korte 
tijd een diploma te behalen en ge-
lijk aan het werk te gaan. De ambas-
sadeur aanpak jeugdwerkloosheid 

was zeer te spreken over de ma-
nier waarop Tata jongeren enthou-
siast maakt voor techniek: “Goed 
om te horen en te zien dat Tata de 
noodzaak ziet om jongeren aan het 
werk te helpen en de jongere voor-
op stelt.’’

De gemeente Velsen zet zich samen 
met de gemeenten in Midden- en 
Zuid-Kennemerland in voor meer 
werkgelegenheid voor jongeren. 
Midden- en Zuid-Kennemerland 
werden vertegenwoordigd door 
wethouder Arjen Verkaik (Velsen) 
en wethouder Jan Nieuwenburg 
(Haarlem). (foto: Reinder Weidijk)

Gewijzigde avondopenstelling

Stadhuis dinsdag open
in plaats van donderdag
Donderdagavond 5 decem-
ber is het stadhuis van Velsen 
dicht in verband met Sinter-
klaas. 

In plaats daarvan is het gemeen-
tehuis open op dinsdag 3 decem-
ber. U kunt tussen 18.00 uur en 
20.00 uur terecht bij Burgerza-
ken en het KlantContactCen-
trum (KCC). Burgerzaken werkt 
alleen op afspraak. U kunt voor 

deze avond uitsluitend telefo-
nisch een afspraak maken via 
0255-567200 of 140255.

Winnaars recycle-campagne
‘Gooi niet weg, lever in!’ – de ac-
tie om oude apparaten in te leve-
ren, is ook in Velsen een groot suc-
ces geweest. Drie inwoners wonnen 
er een prijs mee. Wethouder Ro-
nald Vennik reikte ze op 22 novem-
ber uit.

De afgelopen maanden konden oude 
spaarlampen, MP3-spelers en stof-
zuigers zomaar een nieuwe tablet, te-
levisie of espressomachine opleveren. 
De gemeente Velsen organiseerde sa-
men met afval- en energiebedrijf HVC 
de campagne ‘Gooi niet weg, Lever in!’. 
Iedereen die tussen 7 september en 26 
oktober een apparaat inleverde, kreeg 
een actiecoupon die kans gaf op een 
prijs.  
Op vrijdag 22 november 2013 werden 
de prijzen in Velsen verloot. Wethou-
der Ronald Vennik reikte ze uit aan 
Sonja Groen, Zohra Boubar en Lionel 
Balm; hij mocht voor de Jan Campert-
school de prijs ophalen, omdat hij in 

de scholenactie de meeste apparaten 
had ingezameld.

De couponactie was een groot succes. 
Velsen scoorde goed met ruim 900 ge-
registreerde coupons. In alle 37 deel-
nemende gemeenten zijn 14.398 cou-
pons geregistreerd; een respons van 
ruim 16%, wat erg hoog is.

Bij het online registreren van de cou-
pons vulden de deelnemers ook een 
enquête in. Wat blijkt: 69% van de in-
woners weet waar ze elektrische ap-
paraten kunnen inleveren. En zelfs 
99,31% van de deelnemers uit Velsen 
zegt de volgende keer weer in te leve-
ren en niet meer weg te gooien.

Op de website www.gooinietweg.nl  
staat meer informatie over het recy-
clen van elektrische apparaten. Via de 
Facebookpagina van de campagne zijn 
tot het eind van het jaar nog extra prij-
zen te winnen. (foto: Reinder Weidijk)

Verkeersonderzoek
De gemeente Velsen haalt al drie 
jaar lang meningen van haar inwo-
ners op via het digitale burgerpa-
nel. Het eerstvolgende onderzoek 
gaat over verkeer. Ook niet-leden 
mogen dit keer meedoen.

Inwoners van Velsen gaan naar hun 
werk, school of andere afspraken 
met de auto, fiets of het openbaar 
vervoer. De doorstroming van het 
verkeer, de verkeersveiligheid en de 
kwaliteit van het openbaar vervoer 
moeten zo goed mogelijk geregeld 
zijn. De gemeente Velsen heeft hier 
al verschillende gegevens over, maar 

wil daarnaast ook graag weten hoe 
inwoners dit ervaren. 

Wat vindt u de belangrijkste knel-
punten in het verkeer? Om daar nog 
beter zicht op te krijgen, start eind 
oktober een onderzoek onder leden 
van het Burgerpanel Velsen. Nieuw 
is dat ook niet-leden van het Burger-
panel deze enquête kunnen invullen 
via de website van Velsen (www.vel-
sen.nl) of via twitter (@gemvelsen). 
Het invullen van de vragenlijst duurt 
ongeveer 8 minuten en de uitkom-
sten van dit onderzoek worden in ja-
nuari 2014 bekendgemaakt.
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22.500e bezoeker zwembad
In november 2013 was mevrouw Schol de 22.500e bezoeker van zwembad 
De Heerenduinen. Zij kreeg een taart en vrijkaartjes, waar ze met kinderen 
en kleinkinderen van gaat genieten. (foto: gemeente Velsen)

Informatieavond
over woninginbraak
Hoe voorkom je inbraak en hoe 
denkt een inbreker: dit kwam 
dinsdagavond  19 november in 
Velsen-Noord aan de orde. Er 
was grote belangstelling voor 
deze avond, georganiseerd 
door het wijkteam.

In wijksteunpunt Watervliet gaf 
de politie algemene informatie 
over inbraakpreventie. Er werd ge-
sproken over wat de politie eraan 
doet en wat een burger zelf kan 
doen. Daarna deed Silas, ex-inbre-
ker, zijn verhaal. Hij zet zijn erva-
ring tegenwoordig in voor iets po-
sitiefs, door mensen te vertellen 

wat zij kunnen doen om het een 
inbreker zo lastig mogelijk te ma-
ken. De aanwezigen konden zijn 
inbreng waarderen en beloonden 
hem met applaus.

Inwoners in Velsen-Noord wor-
den regelmatig met inbraak gecon-
fronteerd. Vandaar wellicht de ho-
ge opkomst van ongeveer 130 men-
sen. De aanwezigen hadden graag 
wat meer oplossingen willen ho-
ren, maar dat was gezien het pro-
gramma van deze avond helaas 
niet mogelijk.

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Voor inhoudelijke vragen over het bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan ge-
relateerde vragen kunt u een afspraak maken met 
één van vakspecialisten via 14 0255.

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

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

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

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken bekend 
dat zij in de periode van 16 novem-
ber 2013 tot en met 22 novem-
ber 2013  de volgende aanvragen 
hebben ontvangen voor een om-
gevingsvergunning op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Frans Naereboutstraat 14, wijzigen 
gebruik van opslagruimte naar ver-
koopruimte(18/11/2013) w13.000484;
Kennemerlaan 32a, plaatsen luifel 
(19/11/2013) w13.000483.

Velsen-Zuid 
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Driehuis
Waterloolaan 30, kappen boom 
(21/11/2013) w13.000494;
Waterloolaan 28, kappen boom 
(20/11/2013) w13.000487.

Velserbroek
De Zeiler 134, legaliseren afdak 
(18/11/2013) w13.000478;
De Zeiler 116, legaliseren berging 
(voortuin)(18/11/2013) w13.000477;
Velserbroeksedreef ong., kappen 
boom (19/11/2013) w13.000482;
Maanbastion ong., kappen 2 bomen 
(19/11/2013) w13.000481;
Wieringeraak ong., kappen boom 
(19/11/2013) w13.000479;
Teunisbloem 10, plaatsen 2 dak-
kapellen (voor- en achtergevel)
(20/11/2013) w13.000486;
Helene Mercierstraat 3, plaatsen 

dakkapel (voorgevel)(21/11/2013) 
w13.000495;
Spitsaak 77, plaatsen dakkapel (ach-
tergevel)(22/11/2013) w13.000500.

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1 a, wijzigen gebruik 
van kantoor naar zorg (21/11/2013) 
w13.000496;
Leeghwaterweg 1 b, wijzigen gebruik 
van kantoor naar zorg (21/11/2013) 
w13.000498;
Wijkeroogpark, kappen 10 bomen 
(19/11/2013) w13.000480;
Wijkeroogpark, kappen 22 bomen 
(20/11/2013) w13.000489;
Wijkeroogpark, kappen 10 bomen 
(20/11/2013) w13.000488.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 

aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben op grond van artikel 3.9. 
van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht de termijn waarbinnen 
zij op de volgende aanvra(a)g(en) die-
nen te beslissen verlengd met zes we-
ken:

IJmuiden
Bik en Arnoldkade 22, veranderen van 
een woon-werkpand tot 4 apparte-
menten (02/10/2013) w13.000391;
Heerenduinweg 43, oprichten Zig-
go datacentrum (27/09/2013) 
w13.000382.

Velserbroek
Broeklanden 3 en 5, het kappen van 
200 bomen (01/10/2013) w13.000386.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen.  Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD).In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-

zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook 
een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit 
is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Cornwallstraat ong., oprich-
ten bedrijfsgebouw (22/11/2013) 
w13.000242.

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Schipbroekenweg 1, wijzigen zijge-
vel (21/11/2013) w13.000322.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17, plaatsen recla-
mebord (25/11/2013) w13.000390.

Velsen-Noord
Wijkeroogpark, kappen 10 bomen 
(25/11/2013) w13.000474;
Wijkeroogpark, kappen 10 bomen 
(25/11/2013) w13.000480.

Velserbroek
Zwanebloemplantsoen 60, kappen 3 
bomen (25/11/2013) w13.000470;
Zwanebloemplantsoen ong., kappen 
2 bomen (25/11/2013) w13.000473;
Wieringeraak ong., kappen boom 
(25/11/2013) w13.000479;
J. Paxtonstraat 111, plaatsen dakka-
pel (21/11/2013) w13.000383.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV

IJmuiden
strand van IJmuiden aan Zee,  op 8 
december 2013, Mountainbikewed-
strijd (20/11/2013) u13.010006.

Gemeenschappelijke regeling Milieudienst IJmond
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming 
van artikel 26 van de Wet gemeen-
schappelijke regelingen bekend dat 
de burgemeester en het college van 
burgemeester en wethouders op 17 
september 2013 en de raad van Vel-
sen op 17 oktober 2013 de vierde wij-

ziging van de gemeenschappelijke 
regeling Milieudienst IJmond heb-
ben vastgesteld.

Inwerkingtreding
Deze wijziging treedt in werking per 
1 januari 2014.

Ter inzage
Deze wijziging ligt gedurende twaalf 
weken ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den en nadien bij de afdeling Alge-
mene Zaken.  De gewijzigde gemeen-
schappelijke regeling wordt ook ge-
publiceerd op de website van de ge-

meente Velsen: www.Velsen.nl.

Bekendmaking mandaat Milieudienst IJmond
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken ingevolge artikel 3:42 
Algemene wet bestuursrecht bekend 
dat zij bij hun besluit van 22 okto-
ber 2013 onder voorwaarden man-
daat hebben verleend aan de secre-
taris-directeur van de Milieudienst 
IJmond om namens hen bepaalde, 
specifieke milieutaken uit te voeren 
en meer in het algemeen toezicht te 
houden op de naleving van milieu-
wetgeving en uitvoering te geven aan 

controle- en handhavingsprogram-
ma’s. De secretaris-directeur van de 
Milieudienst IJmond is tevens be-
voegd verklaard ondermandaat te 
verlenen aan de onder zijn verant-
woordelijkheid werkzame teamlei-
ders en senior medewerkers.

De secretaris-directeur van de Mi-
lieudienst IJmond heeft overeen-
komstig artikel 10:4, lid 1 van de Al-
gemene wet bestuursrecht inge-

stemd met de mandaatverlening.
Tevens heeft hij ondermandaat ver-
leend aan de onder zijn verantwoor-
delijkheid werkzame teamleiders en 
senior medewerkers.

Inwerkingtreding
Het (onder)mandaat gaat in werking 
op 1 januari 2014.

Ter inzage
Het mandaatbesluit ligt voor een-

ieder ter inzage in een mandaatre-
gister bij de afdeling Algemene Za-
ken op het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten een individuele gehan-
dicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor het volgende perceel:

Pinksterbloem tbv Dotterbloem 27, 
1991 KA  Velserbroek

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

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

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden
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