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Blij met KlasseContact
Driehuis - ,,Ik ben blij dat ik jul-
lie nu kan zien’’, zei de  8-ja-
rige Charlotte uit velsen-Zuid 
vorige week tegen haar klas-
genoten van groep 4 van De 
Toermalijn. Dankzij een tech-
nisch hoogstandje van Klas-
seContact kan Charlotte weer 
deelnemen aan de lessen. Met 
een laptop thuis en een slim-
me ICT-set op school kan zij de 
lessen vanuit huis of zieken-
huis digitaal blijven volgen en, 
minstens zo belangrijk, con-
tact houden met klasgenoten.  

KlasseContact legt met de ‘KPN 
Klasgenoot’ via het 4G-netwerk 
een interactieve, livebeeld- en ge-
luidsverbinding tussen leerling en 
de klas. De Klasgenoot is uitgerust 
met een 360 graden-camera en 
een beeldscherm, zodat de klas en 
de leerling duidelijk in beeld zijn.
KlasseContact is een landelijk 
project van EDventure en het KPN 
Mooiste Contact Fonds. Het doel 
is om te voorkomen dat leerlingen 
die vanwege een chronische of 
langdurige ziekte niet naar school 
kunnen in een sociaal isolement 
terecht komen en een leerach-
terstand oplopen. Leraren kun-
nen hulp vragen aan de consulen-
ten Onderwijsondersteuning Zie-
ke Leerlingen (OZL), de consu-
lenten zijn vervolgens de schakel 
tussen school, leerling en Klasse-
Contact. Op die manier maken dit 
schooljaar honderden chronisch 
zieke leerlingen (en hun klas) ge-
bruik van KlasseContact. 
Consulent Riet Hubbers van OBD 
Noordwest was nauw betrokken 
bij deze plaatsing van KlasseCon-
tact. ,,De Toermalijn doet al heel 

veel voor Charlotte en dit is een 
extra middel, waardoor zij digi-
taal contact kan hebben met haar 
klasgenootjes en ook lessen kan 
volgen.’’
,,Een kind dat niet of nauwelijks 
contact heeft met klasgenoten 
verliest al snel aansluiting’’, zegt 
Annemarie Kaptein, directeur van 
EDventure. ,,Niet alleen in de klas, 
maar ook daarbuiten. Hij of zij 
wordt niet meer uitgenodigd voor 

verjaardagsfeestjes, heeft steeds 
minder contact op sociale media 
en mist de laatste nieuwtjes. Ter-
wijl direct contact met leeftijdsge-
noten zo belangrijk is voor de ont-
wikkeling voor ieder kind, kern-
gezond of chronisch ziek. Dank-
zij KlasseContact kunnen ook kin-
deren die chronisch of langdurig 
ziek zijn de lessen blijven volgen 
en in contact blijven met hun klas-
genootjes!’’

Restaurant overvallen
IJmuiden - Zaterdagavond is 
een wokrestaurant aan de Krom-
houtstraat overvallen. Rond 22.45 
uur, na sluitingstijd, ontstond een 
worsteling tussen medewerkers 
van het restaurant en de twee ge-
maskerde overvallers. Uiteindelijk 
zijn de overvallers er met een on-
bekende buit vandoor gegaan. 
Het restaurant is gevestigd in een 
voormalig bedrijfspand aan de 
rand van een industriegebied op 
de route naar het strand. De poli-
tie is direct op zoek gegaan naar 
de daders. Hierbij stonden enke-
le politiewagens op de uitvalswe-
gen klaar. De zoektocht heeft in 
de eerste uren niets opgeleverd. 
(foto: Ko van Leeuwen)

IJmuiden - Na het rijk en de 
provincie Noord-Holland 
heeft ook de gemeente Am-
sterdam ingestemd met de 
aanleg van een nieuwe zee-
sluis in IJmuiden. De ge-
meenteraad van de hoofd-
stad ging vorige week ak-
koord met een maximale bij-
drage van 105 miljoen euro. 
De totale kosten worden ge-
schat op 880 miljoen.

De nieuwe sluis, waarvan de 
bouw in 2019 van start gaat, 
wordt 500 meter lang, 18 me-
ter diep en maximaal 70 meter 
breed. Hierdoor kan de overslag 
in de Amsterdamse haven ver-
der doorgroeien naar 125 mil-
joen ton. Een versnelde aanleg 
van de sluis is ook noodzake-
lijk omdat de technische staat 
van de huidige Noordersluis kri-

tiek is en mogelijk al in 2018 de 
maximale overslagcapaciteit van 
95 miljoen ton wordt bereikt.
De Amsterdamse ondernemers-
vereniging ORAM, waarbij veel 
havenbedrijven zijn aangeslo-
ten, is blij met de vervroegde 
aanleg van de nieuwe zeesluis 
definitief doorgaat. ,,Op korte 
termijn realiseren van een grote-
re sluis is voor veel bedrijven es-
sentieel om te blijven groeien en 
investeren in de regi’’, aldus een 
woordvoerder. ,,Het havenge-
bied levert werk aan ruim 59.000 
mensen. Maar liefst 60 procent 
van alle inkomende goederen 
wordt lokaal verwerkt. Dit bete-
kent werkgelegenheid voor de 
hele regio. De haven heeft een 
aandeel van ruim 5 procent van 
het totaal van de werkgelegen-
heid in het Noordzeekanaalge-
bied.

Amsterdam zet licht op 
groen voor nieuwe sluis

Relatie & Geschenkpakketten 
zie site WWW.FISH-COOKING.nl

Geopend vrijdag, zaterdag 
en zondag 11.00-19.00 uur 

Halkade 23A Les Halles
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Hobbyfotograaf Erik Baalber-
gen legt wekelijks een ty-
pisch IJmuidens beeld vast. 
Soms naar aanleiding van de 
actualiteit of een evenement, 
soms gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft. 

Wie halverwege de Halkade via 
de Stationsstraat omhoog Oud-
IJmuiden inrijdt kan er eigenlijk 
niet omheen maar moet er wel 
langs rijden: hotel Augusta. Van-
af onderaan de helling gezien 
vormt het pand op de hoek van 
de Oranjestraat en de Neptunus-
straat nog steeds een voorname 
entree naar Oud-IJmuiden. En in 
deze tijd van het jaar straalt Au-
gusta vooral ’s avonds warmte 
en gezelligheid uit door de sfeer-
volle verlichting.
Het blok van het Augusta-com-
plex was in de begintijd van 
IJmuiden bebouwd met kleine 
huisjes. In 1905 gaf de IJmuiden-
se reder en vishandelaar Willem 
van Voorst de IJmuidense bouw-
kundige De Pagter opdracht tot 
het bouwen van een hotel met 
café en restaurant, vijf winkel-
huizen en vier bovenwoningen. 

De huisjes werden gesloopt en 
er verrees een indrukwekkend 
complex. Die plek was strate-
gisch gekozen; reizigers die per 
trein naar IJmuiden kwamen en 
vanuit het station omhoog liepen 
naar de Oranjestraat, zagen de 
statige gevel bovenaan de hel-
ling. In 1907 werd hotel Augusta 
geopend. Van Voorst noemde 
het hotel naar de Duitse keize-
rin: ‘Augusta’. In december van 
het jaar ervoor waren de Duit-
se keizer Wilhelm II en zijn ge-
malin Augusta Victoria met hun 
jacht Hohenzollern de haven van 
IJmuiden binnengelopen. Het 
gezelschap bezocht op uitnodi-
ging van koningin Wilhelmina 
onder andere de toen al wijd en 
zijd bekende vishallen van IJmui-
den. Hiervandaan werd immers 
de vis naar vooral Duitsland ge-
exporteerd. Van der Voorst had 
als vishandelaar ongetwijfeld 
ook z’n belangen in Duitsland.
Augusta heeft inmiddels ruim 
een eeuw de entree naar Oud-
IJmuiden naar bepaald. Van-
af het begin van de tachtiger ja-
ren hebben de huidige eigena-
ren voortvarend opgeknapt en in 
oude luister hersteld.

Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Woensdag Alzheimer 
Café in IJmuiden

IJmuiden - Woensdag 10 de-
cember is er een Alzheimer Café 
in IJmuiden met als onderwerp: 
‘Dementie en veranderend ge-
drag’. Het komt voor dat men-
sen met dementie zich anders 
gaan gedragen. Hun gedrag is 
niet meer voorspelbaar, zij heb-
ben vaak hulp nodig bij dingen 
die eerder vanzelfsprekend wa-
ren, het contact wordt anders. 
Voor naasten is het soms moei-
lijk met dit veranderend gedrag 
om te gaan. 
Tijdens deze avond vertelt An-
ke Beerlage, psychologe bij Con-
text, over de mogelijke oorzaken 
van gedragsverandering. Ook 
gaat zij in op hoe je omgaat met 
veranderd gedrag van degene 
die je zo na staat. Hoe kun je je 
eigen gedrag aanpassen om het 
thuis gezellig te houden? Hoe 
hou je het vol om steeds mee te 
bewegen met de ander? Wilt u 
meer weten over dit onderwerp? 

Ga dan naar het het Alzheimer 
Café in Ontmoetingscentrum 
Zeestroom in IJmuiden, Zeewijk-
plein 262. Zeestroom is een initi-
atief van Zorgbalans, waar men-
sen met geheugenproblemen en 
hun mantelzorgers samenkomen 
voor dagbesteding, ondersteu-
ning, advies en informatie. De 
ontvangst is vanaf 19.30 uur, het 
programma start om 19.45 uur 
en duurt tot circa 21.00 uur. 
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. De 
toegang én het eerste kopje kof-
fi e zijn gratis. 
Aanmelding vooraf is niet nodig. 
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. 
Er is zeker gelegenheid om vra-
gen te stellen. Ook is er een tafel 
met brochures en andere litera-
tuur om thuis na te lezen. 

Voedselbank Velsen nu 
zelfstandige stichting
Velsen - In september 2014 is 
de zelfstandige Stichting Voed-
selbank Velsen opgericht met 
een eigen bestuur. Om voedsel 
te kunnen verkrijgen van het re-
gionale distributiecentrum in Am-
sterdam is het noodzakelijk dat 
Voedselbank Velsen zich aan-
meldt bij de Vereniging van Ne-
derlandse Voedselbanken. 
Eén van de eisen om lid te wor-
den is dat Voedselbank Velsen als 
zelfstandige stichting opereert en 
geen onderdeel (meer) kan zijn 
van Stichting Welzijn Velsen, zo-
als nu het geval is. Tevens is het 
dan mogelijk om gebruik te ma-
ken van de expertise van de Ver-
eniging van Nederlandse Voed-
selbanken. Sinds september is 

achter de schermen hard ge-
werkt aan de overstap van de 
vrijwilligers en aan de overdracht 
van de activiteiten, de inventa-
ris en de administratie naar de 
zelfstandige Stichting Voedsel-
bank Velsen. Ook wordt binnen-
kort een nieuwe website gelan-
ceerd waarop veel informatie en 
nieuws te vinden is: www.voed-
selbankvelsen.nl.
Afgelopen maandag is de over-
dracht afgerond met een onder-
tekening van het overdrachts-
document door de directeur van 
Stichting Welzijn Velsen en de 
voorzitter van het bestuur van 
de stichting Voedselbank Velsen. 
Meer weten? Mail naar info@
voedselbankvelsen.nl.

IJmuiden - Voor een scherpe 
prijs lekker eten in een sfeervolle 
omgeving. Dat is in een notendop 
waar Restaurant Van der Meer 
voor staat. De ster van het klein-
schalige familiebedrijf rijst snel. 
Het gebeurt steeds vaker dat de 
zaak helemaal vol zit. Op tijd re-
serveren is een must.
Het restaurant is de droom die 
uitkomt voor Stefan van der Meer. 
De kennis en ervaring die hij als 
chef-cuisinier opdeed in binnen- 
en buitenland, brengt de Drie-
huizenaar nu in de praktijk aan 
de Wijk aan Zeeerweg in IJmui-
den. Van der Meer koos voor de-
ze stap vanwege de persoonlijke 
‘touch’: zelf het menu samenstel-
len, zelf koken, de gasten zien ge-
nieten van wat je voor ze bereid 
hebt. En zelf bijsturen als het be-
ter kan. ,,Dat kleinschalige voelt 
als een warm bad’’, aldus de chef-
cuisinier, die op verzoek ook bij 
bedrijven of particulieren aan huis 
kookt.
Natuurlijke, kwalitatief goede in-
grediënten en de Hollandse/Fran-
se keuken voeren de boventoon 
in Restaurant Van der Meer. De 
moderne kaart is net aangepast. 
Naast culinaire varianten van de 
ieder-wat-wilsgerechten saté, 
hamburger en biefstuk staan er 

ook minder alledaagse gerech-
ten op de kaart, zoals een vol-
au-vent gevuld met wildragout 
en langzaam gegaarde kalfssuka-
de, allebei geserveerd met gefri-
tuurde winterstamppotjes. Aanra-
ders zijn ook de visterrine en de 
verse bouillabaise met parels van 
de IJmuider visafslag. ,,We berei-
den alleen de beste, natuurlijke 
en zoveel mogelijk regionale pro-
ducten op een zeer scherp prijs-
niveau’’, aldus Van der Meer. Een 
driegangenmenu kost 24,50 euro 
(met soep) of 27,50 euro (voorge-
recht) en voor een fl es (uitsteken-
de) huiswijn moet 15 euro worden 
neergeteld. Met dat scherpe prijs-
niveau zit het dus wel goed!

December staat bij Van der Meer 
in het teken van ‘culinaire feest-
dagen’. In het restaurant, maar 
ook thuis, met de hors-d’oeuvres 
die voor 7,50 euro per persoon 
besteld kunnen worden. Op Eer-
ste Kerstdag wordt een buffet 
vol lekkers geserveerd. De prijs? 
Slechts 38,50 euro. Uit eten met 
kerst is vast wel eens duurder ge-
weest… Er zijn nog enkele plaat-
sen vrij. Reserveer snel via info@
vandermeerrestaurant.com of bel 
0255-757555. Zie ook www.van-
dermeerrestaurant.com.
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Donderdag 
4 december

Buitenplaats Beeckestijn: 
Verkooptentoonstelling ’On-
ze Bomen’ toont 75 werken 
van kunstenaars. Geopend van 
11.00 tot 16.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Het Groot Niet Te Vermijden. 
Aanvang 20.15 uur.

Vrijdag 
5 december

Buitenplaats Beeckestijn: 
Verkooptentoonstelling ’On-
ze Bomen’ toont 75 werken 
van kunstenaars. Geopend van 
11.00 tot 16.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D Drie-
huis: 13.00-17.00 uur Doe- en 
ontdektentoonstelling ‘Bosran-
den’. I.v.m. pakjesavond 15.30 
uur gesloten.

Zaterdag 
6 december

Buitenplaats Beeckestijn: 
Verkooptentoonstelling ’On-
ze Bomen’ toont 75 werken 
van kunstenaars. Geopend van 
11.00 tot 16.00 uur.
Advent-vesper en stiltemid-
dag in de Dorpskerk, Burg. En-
schedélaan Santpoort-Noord. 
Advent-vesper om 16.30 uur. 
Stiltemiddag van 12.00 tot 19.00 
uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tentoon-
stelling ‘Nieuwe aanwinsten’, 
Vriend & Vijand, de zee geeft, 
de zee neemt’ en schilderijen 
van amateurschildersvereniging 
Terpen Tijn die 60 jaar bestaat. 

Zondag
7 december

Buitenplaats Beeckestijn: 
Verkooptentoonstelling ’On-
ze Bomen’ toont 75 werken 
van kunstenaars. Geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. Maande-
lijkse tuinrondleiding, aanvang 
14.00 uur. In het teken van ‘Bo-
men op de Buitenplaats’. Kos-
ten 7,- p.p. Incl. toegang tot ex-
positie ‘Onze Bomen’. Aanmel-
den via info@buitnplaatsbeec-
kestijn.nl.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tentoon-
stelling ‘Nieuwe aanwinsten’, 
Vriend & Vijand, de zee geeft, 
de zee neemt’ en schilderijen 
van amateurschildersvereniging 
Terpen Tijn die 60 jaar bestaat. 

Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D Drie-
huis: 13.00-17.00 uur Doe- en 
ontdektentoonstelling ‘Bosran-
den’. 
Cello en piano in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage aan de on-
kosten wenselijk.
Full Count in Café Bartje, 
Hoofdstraat Santpoort-Noord. 
Aanvang 17.00 uur. Toegang 
gratis.

Maandag
8 december

Laatse editie Cultuur met 
Mes & Vork op Landgoed Duin 
& Kruidberg, Duin en Kruidber-
gerweg in Santpoort-Noord. 
Voor reserveren/informatie: 
023-5121800 of info@duin-
kruidberg.nl.
Postzegelavond met gro-
te veiling bij Postzegelvereni-
ging Santpoort. Het Terras, Sta-
tionsgebouw Santpoortse Dreef. 
Aanvagn 19.00uur.

Dinsdag
9 december

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D Drie-
huis: 13.00-17.00 uur Doe- en 
ontdektentoonstelling ‘Bosran-
den’. 13.30-15.30: Herfstknutse-
len. Kosten 1,50.
Poëzieavond bij Vereniging 
Santpoorts Belang, Bloemen-
daalsestraatweg 201 Santpoort-
Zuid. Van 20.00 tot 22.00 uur.

Woensdag
10 december

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tentoon-
stelling ‘Nieuwe aanwinsten’, 
Vriend & Vijand, de zee geeft, 
de zee neemt’ en schilderijen 
van amateurschildersvereniging 
Terpen Tijn die 60 jaar bestaat. 
Stadsschouwburg Velsen: 
Kinderen voor Kinderen-musi-
cal. Om 13.30 en 17.30 uur.
Leesvoorstelling ‘Prinses Nina’ 
in de Centrale Bibliotheek Vel-
sen, Dudokplein IJmuiden. Van 
14.00 tot 15.00 uur.
Kunstlab: aboriginal-art. voor 
kinderen vanaf 7 jaar in Biblio-
theek Velserbroek, Maanbastion 
476. Van 14.00 tot 16.00 uur. In-
schrijven bij de balie of via bibli-
otheekvelsen.nl.
Kook/eetgroep bij Inloophuis 
Kennemerland, Wulverderlaan 

Kamervoorzitter 
bezoekt Tata Steel
IJmuiden - De voorzitter van de 
Tweede Kamer, Anouchka van 
Miltenburg, heeft vorige week 
een bezoek gebracht aan Tata 
Steel in IJmuiden. Ze werd daar-
bij vergezeld door de Commis-
saris van de Koning in Noord-
Holland, Johan Remkes en ge-
deputeerde Tjeerd Talsma. Theo 
Henrar, directievoorzitter van Ta-
ta Steel Nederland, gaf Van Mil-
tenburg uitleg over het produc-
tieproces en de focus van Tata 
Steel op innovatie en duurzaam-
heid. In het R&D center van Ta-
ta Steel voor de auto-industrie 

zag de Kamervoorzitter hoe een 
nieuwe, hogesterkte staalsoort 
wordt gemaakt, waarmee auto’s 
veiliger én lichter kunnen wor-
den gemaakt. Daardoor neemt 
het brandstofverbruik af. In een 
simulatie van een botsing van 
een auto met 50 km/uur zag Van 
Miltenburg hoe het staal van 
de kreukelzone van een auto 
zich bij die enorme klap keurig 
opvouwt. Daardoor wordt een 
groot deel van de botsingsener-
gie geabsorbeerd, ter bescher-
ming van de inzittenden van een 
auto.

Velserbroek - De collecte voor 
het Nationaal MS Fonds in Vel-
serbroek in de week van 17 tot 
21 november is weer zeer suc-
cesvol verlopen. Met ruim 29 en-
thousiaste collectanten is in to-
taal 3.816,75 euro voor het MS 
Fonds bij elkaar gecollecteerd. 
Namens het MS Fonds en de 
collectanten de organisatie u 
hartelijk bedanken voor uw gul-
le gift die heeft geresulteerd in 
deze recordopbrengst! Multi-
ple Sclerose (MS) is een chroni-
sche ziekte van het centrale ze-
nuwstelsel. Het centrale zenuw-
stelsel is de coördinator van al-
le bewegingen van het menselijk 
lichaam. Door aantasting van het 
zenuwstelsel ontstaat een sto-
ring waardoor alledaagse pro-
cessen mogelijk niet meer goed 

verlopen. Het opgehaalde collec-
tegeld zal worden besteed aan 
onderzoek naar MS, begeleiding, 
behandelmogelijkheden en trai-
ningen. Op deze wijze kunnen 
wij samen met onderzoekers en 
behandelaars mensen met MS 
nu en morgen helpen en samen 
vechten voor een MS-vrije toe-
komst. 
Meer informatie over de organi-
satie en de activiteiten van het 
Nationaal MS Fonds vindt u op 
www.nationaalmsfonds.nl  Hier 
vindt u ook de jaarverslagen als 
verantwoording van hoe de col-
lecteopbrengsten worden be-
steed. Collectanten gemist? Uw 
gift is welkom op bankrekening 
NL92INGB0000005057 ten na-
me van Nationaal MS Fonds te 
Maassluis. 

Collecte MS groot succes

51 Santpoort-Noord. Van 17.00 
tot 20.00 uur. 
Alzhemer Café bij Zeestroom, 
Zeewijkplein 262 IJmuiden. Ont-
vangst 19.30 uur. Programma 
start om 19.45 uur en duurt tot 
ongeveer 21.00 uur.
Fakkelwake op Plein 1945 
IJmuiden. Aanvang 19.30 uur tot 
uiterlijk 20.15 uur. Gaarg een ei-
gen fakkel/lantaarn meenemen.

Donderdag 
11 december

Bingo in Het Terras, station 
Santpoort-Noord. Vanaf 13.00 
uur is de zaal open.
Stadsschouwburg Velsen: 
Big, Black & Beautiful. Aanvang 
20.15 uur.

Felisenum-
leerlingen bij 

Nederland Leest
Velsen-Zuid - Nederland Leest 
Live! is een online tv-uitzending 
die op woensdag 26 november 
werd uitgezonden. Drie leerlingen 
van het Gymnasium Felisenum de-
den daaraan mee. Alle vierdeklas-
leerlingen van deze school hebben 
meegedaan met de landelijke actie 
‘Nederland leest’ en maakten tus-
sen september en november crea-
tieve opdrachten bij ‘Een vlucht re-
genwulpen’ van Maarten ’t Hart. 
Hidde van de Rhee en Martijn Nij-
kamp componeerden een piano-
stuk quatre mains bij het boek en 
Jarie Smeding schreef er een lied-
je bij. Zij werden door een jury van 
Nederland Leest uitgekozen en zo 
zaten zij van 13.00 tot 14.00 uur, 
bijgestaan door enkele klasgeno-
ten, in deze live-uitzending vanuit 
de Openbare Bibliotheek in Am-
sterdam. Nadat presentator Arie 
Boomsma een aantal interviews 
afgenomen had met enkele leer-
lingen en een echte ‘Maarten ’t 
Hartdeskundige’ werd er aandacht 
besteed aan een aantal creatie-
ve werkstukken van leerlingen van 
andere scholen: een gedicht, een 
mobile, een animatiefilmpje. Daar-
na zong Jarie Smeding haar ont-
roerende liedje. Vervolgens oogst-
ten Hidde en Martijn veel bewon-
dering met hun gezamenlijke pia-
nospel. Na hun optreden kregen ze 
de gelegenheid om te vertellen dat 
hun muziekstuk was gebaseerd op 
de verschillende emoties die in de 
laatste bladzijden van  ‘Een vlucht 
regenwulpen’ zitten. ‘Maarten ’t 
Hartdeskundige’ Onno Blom had 
het idee dat Maarten ’t Hart, zelf 
een groot liefhebber van klassieke 
muziek, deze muzikale verwerking 
van zijn boek wel zou waarderen. 
Honderden scholieren overal in het 
land keken, twitterden en skypten 
mee met deze literaire talkshow. 
De vierdeklasleerlingen van het 
Gymnasium Felisenum die niet in 
Amsterdam aanwezig waren, ke-
ken naar de live-uitzending in de 
Bibliotheek Velsen. De uitzending 
is via de website van Nederland 
Leest te bekijken. Jarie begint op 
26.35, Hidde en Martijn op 34.45.
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Lichtjesfeest IJmuiden
IJmuiden - Winkeliersvereni-
ging Stadscentrum IJmuiden 
houdt dit jaar voor de vierde 
maal het Lichtjesfeest 2014. De 
vorige edities waren de opkomst  
en het succes enorm. De orga-
nisatie hoopt ook deze keer op 
een uniek en sfeervol feestje in 
en rondom het winkelcentrum 
van IJmuiden op vrijdag 12 de-
cember. Het Lichtjesfeest staat 
in het teken staan van de Kerst 
en de kerstgedachte.
Het Lichtjesfeest begint rond 
16.45 uur met het verzamelen 
van de kinderen met lampion-
nen en volwassen, liefst in ver-
lichte kleding, om vanaf het Vel-
serhof in optocht richting Plein 
1945 te vertrekken. Vertrek is 
rond 17.00 uur en onder begelei-
ding van een gezellig kerstmu-
ziekje. Je kunt natuurlijk zelf een 
mooie lampion knutselen. Maar  
kinderen die geen lampion meer 
hebben, kunnen deze gratis (zo-
lang de voorraad strekt) ophalen 
bij Mara Home Decorations op 
Plein 1945 of DNM op de Lange 
Nieuwstraat.

Aankomst op Plein 1945 zal rond 
17.20 uur zijn. Daar start het offi-
ciële programma rond 17.30 uur.  
Freddy Koridon zal samen met 
Shirley Melody (uit IJmuiden), 
Steffie (uit IJmuiden) en Susan-
ne Schmal en lokaal jong talent 
Dion Groebe op keyboard en 
Alex Vrolijk op percussie een mi-
ni concert verzorgen. Meezingen 
is een must deze avond. Mark 
Moreels zal het programma pre-
senteren.
Wie ondanks het zingen en dan-
sen toch koud wordt kan re-
kenen op lekkere hapjes en 
drankjes om weer warm te wor-
den.  Aan het einde van het pro-
gramma zal burgemeester Franc 
Weerwind het sein geven om de 
verlichting van de grote kerst-
boom op Plein 1945 te ontste-
ken, dat zal omstreeks 18.30 uur 
zijn. Hoe leuk het programma 
ook is, het zijn de bezoekers die 
de sfeer maken, dat blijkt elk jaar 
opnieuw. Er wordt dus gerekend 
op een grote opkomst.
Zie ook www.stadscentru-
mijmuiden.nl.

Velsen - Tijdens de negende 
editie van SAIL komen veel tall 
ships naar Nederland die hier 
nog nooit eerder te zien waren. 
Zo vaart de Young Endeavour 
(foto) voor het eerst over uit Au-
stralië. Uit Spanje komt voor het 
eerst de replica van de legen-
darische Nao Victoria. Dit oor-
spronkelijke 16e eeuwse schip 
maakte tussen 1519 en 1522 als 
eerste zeilschip een succesvolle 
reis rond de wereld. La Grace is 
een charmante replica uit Tsje-
chië, die ook voor de eerste keer 
deel zal uitmaken van SAIL.
Tijdens SAIL 2015 zijn er nog 
meer bijzondere tall ships te 
zien. Het Franse zeilschip Be-
lem, ‘The Grand Old Lady’, komt 
niet heel vaak naar de noorde-
lijke wateren, maar maakt een 
uitzondering voor het grootste 
nautische evenement van Ne-
derland. Een historische beau-
ty en nog steeds zoals ze ooit 
werd gebouwd. Deze editie van 
SAIL mogen we na lange tijd 
ook weer meerdere schepen uit 
Latijns-Amerika welkom heten, 
waaronder de Gloria. En natuur-

lijk zijn er de publiekstrekkers: 
de legendarische en wereldbe-
roemde tall ships, zoals de Kru-
zenshtern, de Christian Radich 
en de Statsraad Lehmkuhl. Maar 
ook uit eigen land zijn de stoere 
Hollandse schepen als de Euro-
pa, de Oosterschelde en de Tecla 
te bewonderen.
Jeannette Blijdorp-Jonker is al 
zes edities van SAIL verantwoor-
delijk voor de onderhandelin-
gen met de tall ships: ,,Dit wordt 
de grootste en mooiste SAIL die 
er ooit is geweest. Nooit eerder 
kwamen er zoveel schepen en 
nog nooit eerder kwamen er zul-
ke bijzondere schepen naar Ne-
derland. Ik kan nog niet alles 
verklappen maar ik ben er van 
overtuigd dat er nog een aan-
tal heel grote namen aan toe-
gevoegd gaan worden. En dan 
wordt dit zelfs de grootste SAIL 
ter wereld. Dat is wel mijn doel!’’
SAIL vindt plaats van 19 tot en 
met 23 augustus 2015. In IJmui-
den wordt de komst van de tall 
ships gecombineerd met het Ha-
venfestival en SAIL IJmuiden. 
Zie ook www.sail.nl/tallships.

Restaurant Stefler’s 
maakt IJmuiden mooier

IJmuiden - Sinds maart is 
Stefler’s Restaurant geopend aan 
Halkade 29. Al die tijd is er door 
eigenaar Stefan Burger hard ge-
werkt om het voormalige restau-
rant van Nico Waasdorp op te 
knappen. Met een nieuwe inrich-
ting, plafonds, toiletten en riole-
ring en flink wat verf ziet alles er 
brandschoon en prachtig uit. De 
Keuringsdienst van Waren is dan 
ook dik tevreden over dit nieuwe 
restaurant.
Het duurde even voor mensen 
doorkregen dat Stefler’s geen on-
derdeel van Waasdorp meer is. 
Maar sinds kort prijkt de naam 
Stefler’s groot op de gevel en is 
het wel duidelijk dat het restau-
rant een nieuwe eigenaar en een 
nieuwe start heeft gekregen.
Stefan Burger wil van Stefler’s een 
restaurant maken waar kwaliteit 
voorop staat. Als aannemer heeft 
hij ervoor gezorgd dat klanten er 
in het restaurant warm en gezellig 
bij kunnen zitten. Kok Brian zorgt 
voor de  lekkerste maaltijden en 
gastvrouw Angela voor de service.
Op het menu staan Spaanse tap-
as en visspecialiteiten naast een 
aantal Hollandse gerechten. Ho-
recaleveranciers VM VIS en Vis 
& Fish zorgen voor de aanvoer 

van de dagverse vis. En de ver-
se ingrediënten voor de Spaan-
se gerechten komen van La Ven-
ta, die ook levert aan het populai-
re tapasrestaurant Pata Negra in 
Amsterdam. 
Er is een lunchkaart met lekke-
re broodjes en warme gerechten 
(van 11.00 tot 16.00 uur) en een 
uitgebreidere dinerkaart (vanaf 
16.00 uur) met voor elke smaak 
wel wat lekkers. Naast de klassie-
kers Visvaria en Fish & Chips staat 
er bijvoorbeeld ook dagverse pa-
ella España op de kaart, naast een 
stoofschotel met kalfsvlees van 
Spaanse origine. Daarnaast kan 
men kiezen uit diverse tapas. 
Bij Stefler’s wordt flink opge-
schept, dus zijn de porties groot 
genoeg voor wie echt trek heeft. 
Voor de kerst zijn er diverse leuke 
aanbiedingen, zie hiervoor de ad-
vertentie elders in deze krant.
Bij Stefler’s kan men zeven da-
gen per week terecht, bijvoor-
beeld voor een heerlijk kopje kof-
fie met een broodje. Maar ook met 
een groot gezelschap voor een 
paellamaaltijd. U zult merken dat 
Stefler’s IJmuiden mooier maakt, 
van buiten, maar ook van binnen. 
Stefler’s is gevestigd aan Halkade 
29 in IJmuiden.

Energiek Velsen start 
nieuwe inkoopacties
Velsen - Lokale duurzame ener-
giecoöperatie Energiek Velsen 
start met een nieuwe gezamen-
lijke inkoopactie van zonnepane-
len en een spouwmuur isolatie-
actie. Deelnemers kunnen vrij-
blijvend inschrijven. De coöpe-
ratie verzamelt voor beide acties 
de aanmeldingen. Met het totale 
aantal krijgt Energiek Velsen be-
tere condities en prijzen. 
Bij de zonnepanelen gaat zij met 
enkele lokale installateurs aan 
tafel. In de eerdere twee succes-
volle acties van inkoop zonnepa-
nelen zijn er door lokale installa-
teurs in totaal zo’n 300 panelen 
geplaatst op huizen in Velsen. 
Nieuw is de actie spouwmuur-
isolatie. Die wordt vanuit dezelf-
de gedachte georganiseerd: met 
de inschrijvingen wordt het bes-
te aanbod uitgezocht bij erken-

de en gespecialiseerde isolatie-
bedrijven.  
,,De coöperatie heeft een duur-
zame drijfveer, vandaar dat we 
ook erg naar het gebruik van 
duurzame materialen kijken’’, 
vertelt bestuurslid Joost Kok na-
mens de coöperatie. ,,We merken 
dat Velsenaren kiezen voor het 
gezamenlijke en lokale karakter 
van onze acties. Wij zijn een in-
wonersinitiatief en hebben geen 
winstoogmerk. Wij willen graag 
zoveel mogelijk verduurzamen. 
Bij spouwmuurisolatie is samen 
met de buren meedoen extra in-
teressant. Hoe meer deelnemers, 
hoe beter de condities.’’ 
Op 9 december is er een infor-
matieavond in de pastorie in 
Driehuis en later in december in 
Santpoort-Zuid. Zie ook www.
energiekvelsen.nl.

Velsen - Van 23 tot 29 februa-
ri 2015 wordt in Velsen gecol-
lecteerd voor Stichting Matthias. 
Deze stichting ondersteunt nor-
maal begaafde jongeren met een 
stoornis in het autistisch spec-
trum met huisvesting. Voor deze 
collecte wordt nog gezocht naar 
collectanten. Wie graag wil mee-
helpen kan zich opgeven door 
een mail te sturen naar info@
stichting-matthias.nl.

Collecte 
Matthias

Help Marcel 
aan het 

avontuur van 
zijn leven

Velsen - Eens per jaar organi-
seert een bekend buitensport-
merk de Fjallraven Polar, een 
hondesledetocht van 300 kilo-
meter waar iedereen zich voor in 
kan schrijven. Normale mensen 
die niet buitengewoon veel erva-
ring hebben met expedities van 
dit formaat worden meegenomen 
door Fjallraven op het avontuur 
van hun leven. Om hieraan mee 
te mogen doen, moeten stemmen 
worden verzameld. Velsenaar 
Marcel van Houwelingen heeft 
zich in het diepe gegooid en is nu 
op zoek naar stemmen! U kunt 
ervoor zorgen dat hij zijn droom 
kan waarmaken. Als scout heeft 
Van Houwelingen reeds ervaring 
met lange trektochten gekre-
gen. Toen hij in Scandinavië be-
landde, was hij verkocht. ,,Het is 
een prachtige natuurlijke omge-
vingen waar je nog werkelijk al-
leen voelt.’’ Stemmen is heel een-
voudig. Ga naar www.fjallraven-
polar.com en zoek op ‘Marcel van 
Houwelingen’. Op de persoonlij-
ke pagina kan een iedereen stem 
uitbrengen. Tevens is een ieder 
welkom op de Facebookpagina 
‘Stem Marcel naar Zweden’. Elke 
stem is goud waard! Samen kun-
nen we ervoor zorgen dat Mar-
cel een ticket naar Zweden in de 
wacht sleept. Wat wint u ermee? 
Met uw stem maakt u kans op 
Fjallraven-artikelen. Mocht Mar-
cel winnen, dan maakt hij voor 
elke stem 7,5 cent over aan Seri-
ous Request.

Veel primeurs op SAIL
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www.lijfengezondheid.nl
Pssst... Geheimpje...!

Reis door het leven van 
kunstenaar Jan Makkes
Velserbroek – Vanaf zaterdag 13 
december tot en met zondag 4 ja-
nuari kan men tijdens de kerst-
show in Museumboerderij Jan 
Makkes in Velserbroek weer ge-
nieten van een wereld vol kleur 
op een unieke locatie. Tijdens de 
kerstshow kan men hier dagelijks 
zonder afspraak tussen 11.00 en 
18.00 uur terecht voor een ‘reis 
door het leven’ van de gedre-
ven kunstenaar Jan Makkes. Aan 
de hand van veel niet eerder ge-
toond werk krijgt men een goede 
indruk van zijn talent, zijn unie-
ke kleurgebruik en de mens Jan 
Makkes. Ongeveer 100 schilde-
rijen, pastels, tekeningen en gou-
aches worden vertoond in ver-
schillende zalen in de Museum-
boerderij die speciaal hiervoor in 
kerstsfeer is gebracht. De toe-
gang is gratis.
Jan Makkes (1935-1999) was als 
schilder bekend door zijn bijzon-
dere kleurgebruik. Op deze kerst-
show is ook te zien dat hij in alle 
schilder- en tekentechnieken een 
meester was. Geen onderwerp 
was hem vreemd: landschappen, 
portretten, kloosters en kerken, 
de haven van IJmuiden of Tata 
Steel, alles inspireerde hem. Zijn 
vele reizen voerden hem over de 
hele wereld en ook daar teken-
de en schilderde hij met succes. 
Internationaal brak hij door als 
schilder, maar ook als vredesam-

bassadeur. Wereldwijd sprak hij 
met de grootheden van zijn tijd, 
niet alleen over kunst, maar ook 
over crisisgebieden. Zo ontmoet-
te hij wereldleiders als Gorbatsjov 
en bijzondere mensen als Moe-
der Teresa. Van die ontmoetin-
gen zijn foto’s, maar ook liet hij in 
zijn schilderachtige tuin een ka-
pel bouwen ter ere van Moeder 
Teresa.
De Museumboerderij van Jan 
Makkes en zijn echtgenote El-
ly stamt uit de zeventiende eeuw. 
De prachtig onderhouden boer-
derij en de tuin zouden ook zon-
der de kunst van Jan Makkes 
een bezoek meer dan waard zijn. 
Maar mét de vele kunstwerken 
van Jan Makkes, de verzamelde 
religieuze beelden en glas in lood 
ramen, en dat alles in kerstsfeer, 
wordt bezoekers een uniek kijkje 
in het leven van Jan Makkes ge-
boden. Uiteraard is veel van het 
werk van Jan Makkes te koop, 
maar ook is er een prachtig foto-
boek verkrijgbaar. 
Museumboerderij Jan Makkes 
is te vinden aan Hofgeesterweg 
22a in Velserbroek.  Buiten ge-
noemde tijden kan men ook na 
afspraak terecht voor een be-
zichtiging: 023-5376227. Parkeren 
kan bij voetbalvereniging VSV. De 
boerderij ligt op slechts 100 me-
ter afstand. Zie ook www.muse-
umboerderij-janmakkes.nl.

Teo Schoos brengt boek uit
Leven als strandvonder
Wijk aan Zee - Paviljoenhou-
der en strandvonder Teo Schoos 
heeft een boek geschreven. 
Daarin zijn anekdotes, kranten-
knipsels en foto’s uit ruim 36 jaar 
strandvonderschap samenge-
bracht. Afgelopen maandag wer-
den de eerste exemplaren uitge-
reikt aan de burgemeesters van 
Velsen, Beverwijk en Heemskerk.
Schoos begon al vrij snel nadat 
hij strandvonder werd met schrij-
ven. Tijdens de presentatie van 
zijn boek ‘Mijn leven als strand-
vonder’ legde hij uit waarom: 
,,Eén van de eerste bergingen 
die ik destijds heb verricht betrof 
een menselijk lichaam. Ik had het 
daar erg moeilijk mee, ik kon er 
niet van slapen. Toen besloot ik 
om mijn ervaringen te gaan op-
schrijven.’’ Schoos liet zijn verha-
len lezen aan anderen en ging, 
aangemoedigd door de positie-
ve reacties, door met schrijven. 
Begin dit jaar vroeg hij aan Aad 
Hienkens, die jarenlange erva-

ring heeft in gedrukte media, om 
hem te helpen met het samen-
stellen van een boek. Dat resul-
teerde in een uitgave van 80 pa-
gina’s, waarin Schoos beschrijft 
wat hij in de afgelopen decen-
nia zoal meemaakte. Niet al-
leen de huidige burgemeesters 
van de drie kustgemeenten in 
de IJmond, maar ook hun voor-
gangers Magda Berndsen (Be-
verwijk) en Wouter Hoobroeckx 
(Heemskerk) waren bij de boek-
presentatie aanwezig, even-
als Lenie ’t Hart, aan wie hij re-
gelmatig aangespoelde zee-
honden overdroeg voor opvang. 
Gevraagd naar het mooiste dat 
hij ooit vond op het strand ant-
woordt hij: ,,Mijn vrouw Mary!’’ 
In materiële zin vormt de vondst 
van vliegtuigonderdelen voor 
hem een hoogtepunt. Het boek 
is verkrijgbaar bij Duinpaviljoen 
Schoos en Primera in Wijk aan 
Zee en bij de Beverwijkse Boek-
handel.

Santpoort-Zuid – Santpoorts 
Belang start op 5 januari in ’t 
Brederode Huys met een nieu-
we cursus bridgen voor begin-
ners. In 13 lessen op maandag-
avond brengt docente Sylvia 
Bronstring de deelnemers de 
beginselen van het bridgespel 
bij. De kosten bedragen 75 euro 
per persoon. Bridge is een boei-
end kaartspel. 
Wie de smaak te pakken heeft, 
is vaak niet meer weg te slaan 
van de bridgetafel. Het wordt 
een hobby die je niet meer los-
laat. De voordelen van bridgen 
zijn legio. Niet alleen scherpt 
het de geest en houdt het de 
geest jong, maar het is ook een 
sociale activiteit. Voor velen is 
de wekelijkse bridgeavond een 
avondje uit. Je ontmoet nieuwe 
mensen en maakt vaak vrien-
den met medespelers. Opge-
ven voor de cursus bridgen voor 
beginnen kan via www.sant-
poortsbelang.nl.

Bridgecursus 
in Santpoort

IJmuiden – Vanwege een 
nieuwbouwproject nabij het 
Thalia Theater wordt de open-
bare ruimte anders ingedeeld. 
Een gedeelte van de Ir. Jus-
tus Dirksstraat zal verdwijnen. 
Daarvoor in de plaats wordt 
het Thaliaplein groter. Ear komt 
een nieuw huizenblok aan een 
voetpad langs het Thaliaplein, 
tussen de Frogerstraat en de 
Breesaapstraat. Voor dit pad 
wordt de naam Thaliapad vast-
gesteld.

Nieuw pad in 
oud-IJmuiden

IJmuiden aan Zee – Velsen 
heeft zich aangesloten bij een 
overeenkomst tussen kust-
gemeenten, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties 
die zich inzetten voor schone 
stranden, Green Deal Schone 
Stranden. Zo laten de partijen 
zien wat ze doen, zodat samen-
werking gemakkelijker wordt. 
Er worden concrete nieuwe ac-
ties vastgelegd om een extra 
bijdrage te leveren aan schone 
stranden. Deelnemende partij-
en voeren de acties onder ei-
gen naam uit. Een schoon 
strand is belangrijk voor het 
strandtoerisme en trekt meer 
bezoekers. Maar ook wordt 
voorkomen dat afval in zee te-
recht komt. KIMO Nederland 
en België trekt de totstandko-
ming van Green Deal Schone 
Stranden en werkt hiervoor sa-
men met Stichting de Noord-
zee, Strand Nederland, Ne-
derland Schoon, de KMVK en 
Rijkswaterstaat.

Green Deal 
Schone Stranden

Velsen-Zuid - In Nederland lijkt 
de kans op een witte kerst elk jaar 
minder groot te worden. Maar niet 
als u kiest voor SnowPlanet! De in-
door skipiste in Velsen-Zuid biedt 
tijdens de feestdagen volop spor-
tief én culinair vermaak in een 
winters decor. Op beide kerstda-
gen serveert SnowPlanet tussen 
11.00 en 14.00 uur een uitgebreid 
brunchbuffet met zicht op de pi-
ste. De chef-kok verwent niet al-
leen volwassenen, maar ook de 
kleintjes worden niet vergeten. Ui-
termate geschikt dus voor de hele 
familie! Dat geldt ook voor grill & 
fondue, waarvoor u op beide kerst-
dagen én in het weekend direct na 
de kerst kunt reserveren voor zit-
tingen om 16.30 en 20.00 uur. Ge-
nieten van een culinair 5-gan-
gendiner kan in Restaurant The 
Lodge. Hier waant u zich in een 
Zwitsers chalet, compleet met een 
knisperende open haard. Bij het 
voor- en hoofdgerecht heeft u de 
keuze uit vis, vlees of vegetarisch. 
De medewerkers van The Lodge 
adviseren u graag over wijnen die 

goed bij de gerechten passen. Wilt 
u een gezonde draai geven aan de 
kerstdagen? Informeer dan naar 
de aantrekkelijke tarieven voor het 
gebruik van de piste. In combina-
tie met een kerstbrunch of kerst-
diner betaalt u voor één uur piste-
toegang slechts 10 euro, inclusief 
huur van materiaal. Op deze ma-
nier maakt u kerst in SnowPla-
net extra bijzonder! Meer informa-
tie over de kerstarrangementen is 
te vinden op www.snowplanet.nl. 
Bellen kan ook: 0255-545848.
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Stadsschouwburg Velsen
Sinterklaas geeft ook 

theaterkaartjes cadeau
Velsen - Kinderen zijn al in rep 
en roer, want Sinterklaas is weer 
in ons land. De grote kindervriend 
houdt vanzelfsprekend heel erg 
van het geven van cadeautjes en 
wat is er nou leuker dan het ge-
ven van een theaterkaartje? Ook 
leuk voor volwassen Sint-cadeau-
tjes natuurlijk. 
Voor kinderen (en hun ouders) is 
de familiemusical  (5+) ‘Waanzin-
nig gedroomd’ met alle bekende 
liedjes uit 35 jaar ‘Kinderen voor 
Kinderen’ op woensdag 10 de-
cember (13.30 en 17.30 uur) bij-
voorbeeld een leuk cadeau, of de 
hartverwarmende en spannende 
circusacts van The Original Cu-
ban Circus op vrijdag 19 december 
(19.30 uur). Voor muziekliefheb-
bers heeft de Sint ook mooie voor-
stellingen op het oog, bijvoorbeeld 
de swingende ladies van ‘Big 
Black & Beautiful’ op donderdag 
11 december (20.15 uur), die met 
hun hemelse stemmen soul, gos-
pel, pop en blues ten gehore bren-
gen. De Russische stemmen van 

de Wolga Kozakken brengen u al-
vast helemaal in kerstsfeer op zon-
dag 14 december (14.30 uur) met 
hun evergreens en volkssongs. Al-
le stijlen popmuziek komen samen 
in ‘Top 2000 Live’ op zaterdag 20 
december (20.15 uur) waarin zan-
gers en zangeressen de Lijst der 
Lijsten tot leven brengen met be-
hulp van een spetterende band.
Voor liefhebbers van cabaret heeft 
de Sint zijn oog laten vallen op 
‘Geen Kunst!’ van Haye van der 
Heyden en Erik Brey op dinsdag 
16 december (20.15 uur) waarin 
de oer-Purpers zorgen voor een 
onvervalst avondje muzikaal amu-
sement. Mensen die van musi-
cal en Amsterdamse humor hou-
den kunnen hun hart ophalen bij 
de musicalklassieker ‘De Jantjes’ 
op woensdag 17 december (20.15 
uur), met onder andere Willeke Al-
berti en Winston Post. Meer in-
formatie en reserveren voor de 
genoemde voorstellingen: www.
stadssschouwburgvelsen.nl of via 
de kassa: telefoon 0255-515789.

Velsen - ‘Man o man... Ik volg jullie 
vanaf het eerste uur. Jullie worden 
alsmaar ouder, maar ook steeds 
beter!” Dat schrijft fan Peter in het 
gastenboek van Het Groot Niet Te 
Vermijden. Het AD voegt daar aan 
toe: ‘De heren staan garant voor 
een glimlach die een week later 
nog niet van je gezicht verdwe-
nen is.’ De perfecte aanbevelin-
gen voor mensen die Het Groot... 
nog nooit live gezien hebben: een 
keer doen, zeker bij dit program-
ma ‘For Once In My Life’. Op don-
derdag 4 december (20.15 uur) 
komt de vijfmansformatie met hun 
mix van muziek en cabaret naar de 
Stadsschouwburg Velsen.  In deze 
show laten de heren muzikale al-
leskunners opnieuw hun muzika-
le en theatrale veelzijdigheid on-
gegeneerd zien en horen. Op aan-
stekelijke wijze persifl eren zij de 
meest uiteenlopende muziekstij-
len, van stevige rock tot ingetogen 
ballads. Kortom: een avondje dolle 
theaterpret vol humor en muzikale 
hoogstandjes.

Het Groot Niet Te Vermijden is ont-
staan uit het duo Peter Tinke (toet-
sen) en Jochem Kroon (drums) die 
samen het Henk van de Meijden 
Dans en Show Orkest vormden. Al 
snel sloot Louis Kockelman (zang 
en saxofoon) zich met twee ande-
re muzikanten bij hen aan en zo 
ontstond Het Groot Niet Te Ver-
mijden. Inmiddels zijn de vijf heren 
met ‘For Once In My Life’ – alweer 
hun dertiende theaterprogramma! 
– bijna dertig jaar onderweg en is 
hun recept van humor en muzika-
le ongein nog altijd een succes. 
De Stentor schreef over een vo-
rig programma: “De vijf muzikale 
clowns brengen een tot in de per-
fectie uitgewerkte en uitgevoerde 
bonte avond. Absurde sketches, 
maar vooral veel uitmuntend ge-
zongen en gespeelde liedjes.” Prijs 
Het Groot Niet Te Vermijden: vanaf 
26,50 euro. Kaarten zijn online te 
bestellen via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of via de kassa: te-
lefoon 0255-515789. (foto: Peter 
Bos)

Kinderen voor Kinderen-
musical in schouwburg

Velsen - ‘Op een onbewoond ei-
land’, ‘Waanzinnig gedroomd’, 
‘Klaar voor de start’ – wie kan ze 
niet meezingen? In het jubileum-
jaar van ‘Kinderen voor kinderen’ 
– het koor bestaat 35 jaar – kon 
een vrolijke familiemusical (5+) 
dan ook niet uitblijven. ‘Waanzin-
nig gedroomd’ is een show waarin 
alle bekende liedjes van vroeger 
en nu voorbij komen in een nieuw 
geschreven verhaal. De musical, 
leuk voor kinderen én hun ou-
ders, is op woensdag 10 decem-
ber (13.30 en 17.30 uur) te zien in 
de Stadsschouwburg Velsen. 
In ‘Waanzinnig gedroomd’ zijn 
Guus en zijn moeder Julie (Lot-
te Noordanus) naar een nieuwe 
stad verhuisd. Julie probeert haar 
hoofd boven water te houden in 
haar nieuwe baan, terwijl Guus 
in een klas komt waar veel wordt 
gepest. De schooldirecteur is ten 
einde raad en schakelt de hulp in 
van meester Augustus (Steyn de 
Leeuwe). Met hun nieuwe mees-

ter doet de klas van Guus een bij-
zonder muzikaal project dat alles 
verandert: ‘Project M’. Durft Guus 
met behulp van muziek zijn grote 
geheim met de klas te delen?
Kinderen voor kinderen is een kin-
derkoor van de VARA dat sinds 
1980 jaarlijks een album uit-
brengt met nieuwe kinderliedjes. 
De kinderen mogen zelf onder-
werpen aandragen voor de lied-
jes, die gaan over onder meer 
eenzaamheid, verliefdheid, beu-
gels en jeugdpuistjes. Maar ook 
oorlog, onrecht en echtscheiding 
komen langs. De liedjes zijn altijd 
geschreven door beroemde tekst-
schrijvers en componisten zo-
als Willem Wilmink, Hans Dorres-
tijn, Harry Bannink, Paul van Loon, 
Fluitsma & Van Tijn en Tjeerd Oos-
terhuis.
Prijs ‘Waanzinnig gedroomd’: 
29,50 euro. Kaarten zijn online te 
bestellen via www.stadssschouw-
burgvelsen.nl of via de kassa: tele-
foon 0255-515789.

Stadsschouwburg Velsen
Big, Black & Beautiful 
voor swingend feest

Velsen - Big, Black & Beautiful 
is één van de meest inspireren-
de girlpower-groepen van Ne-
derland. De geweldige, swin-
gende soulzangeressen Michel-
le David, Rocq-E Harrell en Lu-
cretia van der Vloot laten op don-
derdag 11 december (20.25 uur) 
een show zien vol muzikale gen-
res: van blues tot gospel, van 
soul tot pop. Een live concert met 
band waarin zowel krachtige up-
tempo-nummers maar ook inge-
togen ballads langskomen. Stil-
zitten was nog nooit zo moeilijk. 
Onlangs schreef Rocq-E Har-
rell een grappige column voor 
de site Ilovetheater over de vele 
dingen die er over Big, Black & 
Beautiful geschreven worden en 
wat daarvan waar en niet waar is. 
Zo hebben de dames talloze live 
optredens gedaan waarvan men 
zei dat het playback was. Een 
misverstand. Het trio zingt altijd 

live en dat klinkt inderdaad ge-
weldig, net of het zo van een cd 
komt. Ze krijgen ook veel vragen 
over hun kapsels, schrijft Harrell 
verder. Dat is vaak nep, want de 
dames houden ervan om zo veel 
mogelijk van uiterlijk te verande-
ren in hun shows, dus de pruiken 
zijn niet aan te slepen. En verder: 
,,We blijven trouw aan onze eigen 
formule. Die bestaat uit: fantasti-
sche soul en R&B muziek, altijd 
bereid zijn om andere muziek-
genres of –stijlen te proberen, 
geweldige over-de-top make-up, 
haarstijlen, pruiken én mode voor 
iedere lichaamsbouw. Door mid-
del van onze shows willen wij ons 
(theater)publiek inspireren, moti-
veren en bovenal entertainen!”
Prijs vanaf 29 euro. Kaarten zijn 
online te bestellen via www.
stadsschouwburgvelsen.nl of via 
de kassa: tel. 0255-515789. (foto: 
Ray Christian)

Velsen - Met hun met prij-
zen overladen voorstelling (on-
der andere Toneel Publieksprijs 
en Louis d’Or voor acteur Pierre 
Bokma) over de vastgoedfraude 
zette het toneelgezelschap De 
Verleiders de toon voor een zin-
derende  theateravond waar op 
basis van feiten een fraai spel 
gespeeld met de werkelijkheid 
wordt gespeeld. Uitverkoch-
te zalen smulden van de satiri-
sche zwarte komedie die nu een 
vervolg heeft gekregen in ‘Door 
de bank genomen’. Op zaterdag 
13 december (20.15 uur) wordt 
in de Stadsschouwburg Velsen 
op grappige wijze tekeer gegaan 
tegen de mores in de bankwe-
reld, en wordt en passant het 
hele monetaire en bancaire sy-
steem ter discussie gesteld. De 
vijf topacteurs – zelfde cast als 
de eerste keer, met onder ande-
re Pierre Bokma, Leopold Witte 
en schrijver George van Houts – 
duiken in de wereld van de geld-
schepping, in de omvang van de 
schuldenberg in de wereld, hoe 
schulden ons beheersen en wie 
in zo’n systeem de macht heeft.
‘Door de bank genomen’ is het 
derde deel in de glorieuze reeks 
van De Verleiders-voorstellingen. 
Na ‘De casanova’s van de vast-
goedfraude’ en ‘De val van een 
super-man’ over het boekhoud-
schandaal bij Ahold/Albert Heijn 
worden ook dit toneelstuk be-
langrijke bestuurlijke kwesties 
op satirische wijze ontrafeld en 
toegankelijk gemaakt voor een 
breed publiek. ‘Door de bank 
genomen’ is opnieuw een fac-
tion-meesterwerk om zowel van 
de smullen als van te gruwelen. 
Prijs ‘Door de bank genomen’: 
vanaf 33 euro. Kaarten zijn on-
line te bestellen via www.stads-
schouwburgvelsen.nl of via de 
kassa: tel. 0255-515789.

Toptoneel over 
bankenwereld 

in Velsen

Velsen - In de donkere dagen 
voor kerst komt het wereldbe-
roemde Russische koor van de 
Wolga Kozakken naar Velsen. 
Op zondag 14 december (14.30 
uur!) zijn zij te zien in de Stads-
schouwburg Velsen. Befaam-
de kerstevergreens als ‘White 
Christmas’ worden afgewis-
seld met Russische kerstliede-
ren en volkssongs als ‘Kalinka’, 
‘Stenka Rasin’en ‘Wolga Boots-
man’. Met je ogen dicht waan je 
je voor één middag aan de oe-
vers van de Wolga. De traditie 
van hun muziek, zang en vari-
atie zónder enige geluidsver-
sterking, brengt sfeer zoals de 
kerstviering bedoeld is. Prijs 
Wolga Kozakken: vanaf 25,50 
euro. Kaarten zijn online te be-
stellen via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of via de kassa: 
telefoon 0255-515789.

Kerstconcert 
Kozakken



Regio - Zaterdagavond was er 
een groot spektakel in de Stads-
schouwburg in Haarlem, een 
feestelijke première van de lan-
delijke tournee van het Malan-
do dansorkest met het thema 75 
jaar Malando. Met medewerking 
van Danscentrum ter Horst uit 
IJmuiden is er een wervelende 
show neergezet met schitteren-
de dans en zang, en natuurlijk de 
overbekende Malando klanken. 
Met een intro over de grootva-
der Arie Maasland, die een start 
maakte met het Malando orkest 
raakte het publiek geboeid, en 
zij werden meegenomen door de 
tijd, en door de muziek, naar het 
heden met de prachtige dans-
vormen van de dansparen van 
Danscentrum ter Horst. Een vro-
lijke chachacha, een sensuele 
rumba, een draaiende Weense 
wals en als afsluiter een gezel-
lige quickstep werd door de pa-
ren neergezet. En iedereen heeft 
daar heel erg van genoten. Er 
werden nog cadeaubonnen uit-
gedeeld aan iedereen, voor een 
gratis lesje bij het danscentrum, 
voor 12 december. En na afloop 
van de voorstelling kon iedereen 
nog deelnemen aan een work-
shop in de spiegelfoyer. Voor de 
paren die meededen aan deze 
avond een vermoeiende, maar 
ontzettend leuke ervaring.

75 jaar 
Malando

IJmuiden - Wie de laatste maan-
den langs het Kompas aan de Hee-
renduinweg kwam, zag met gro-
te letters op de ramen van groep 8 
‘Paessi Bassi’ staan, de naam van 
hun Italiaanse restaurant. De kin-
deren hebben zich na de zomer-
vakantie verdiept in de Russische 
boycot van Hollandse groente en 
fruit. Zo kwamen ze er achter dat 
de Hollandse telers flink in de pro-
blemen kwamen doordat zij hun 
fruit en groente niet meer zo mak-
kelijk konden exporteren. 
Om de telers een handje te helpen 
zijn de groepen 6/7 en 8 een eigen 
bedrijf begonnen. Zij openden  de 
Groente -en Fruitkantine, waar al-
le leerlingen, ouders en leerkrach-
ten zelf bereide gezonde snacks 
konden kopen. Groep 8 begon een 

Italiaans restaurant, waar veel ou-
ders een hapje zijn komen eten. 
Beide groepen gebruikten zoveel 
mogelijk Hollandse groenten en 
fruit in hun gerechten. 
Afgelopen donderdag kwamen 
wethouder Annette Baerveldt 
en drie Telstarspelers lunchen in 
Paessi Bassi. Groep 8 had hen 
uitgenodigd voor een Italiaanse 
lunch om zo de Voedselbank van 
Velsen te steunen. Dit deden ze 
graag! 
De salade en de spaghetti bolog-
nese waren met grote zorg bereid 
en werden met groot enthousias-
me geserveerd. Deze week zul-
len de groepen 6/7 en 8 hun winst 
gaan besteden aan groente en 
fruit waar de Voedselbank Velsen 
behoefte aan heeft.

Gerard Visser ABC Kops 
zwarte band judo

IJmuiden - Vorig weekend 
slaagde Gerard Visser (59) van 
ABC Kops IJmuiden voor zijn 
zwarte band 1e dan Judo. Zater-
dagavond deed hij voor de eer-
ste keer examen in Sporthal Be-
verwijk voor een examencom-
missie van de Judo Bond Noord-
Holland en slaagde direct. Dat 
ging overigens niet zonder slag 
of stoot, want hij blesseerde zich 
al binnen twee minuten aan zijn 
elleboog. Na behandeling en 
rust kon hij zijn examen geluk-
kig afmaken. 
Gerard werd 15 jaar geleden al 
eens zwarte band Aikido, dat hij 
toen ook al ruim 10 jaar met ple-

zier beoefende. Door drukke om-
standigheden maakte hij toen 
echter de overstap naar het Ju-
do. Uiteindelijk stelde Youri Ka-
lisvaart (20, ALO-student), zelf 
een kersverse zwarte bander, 
zich beschikbaar om als valpart-
ner te fungeren. Dit bleek een 
goede keuze van leraar Jesse 
Thörig, die met dit duo de punt-
jes op de i zette. Bij ABC Kops 
trainen er, met de nieuwe zwar-
te bander Gerard Visser, op het 
ogenblik rond de 10 zwarte ban-
ders op de seniorengroepen. 
Daarnaast staan er nog een aan-
tal bruine banders te popelen 
om hun 1e dan te gaan halen.

Autobedrijf Schweitzer 
sponsor SVIJ D1
IJmuiden - Ook dit jaar weer, 
voor het vierde jaar in succes-
sie, pronkt de naam van Auto-
bedrijf Schweitzer op de borst 
van een SVIJ jeugdteam. Na in 
de afgelopen jaren F3, E4 en E2 
gesponsord te hebben lopen dit 
seizoen de mannen van SVIJ D1 
vol trots in de mooie kleding van 
Autobedrijf Schweitzer rond.
Alles is ook dit seizoen weer tot 
in de puntjes geregeld, wed-
strijd tenues, trainings tenues, 
trainingspakken, tassen, ballen, 

alles is aanwezig en voorzien 
van het Autocrew/Schweitzer-
logo.
,,Ik wordt enthousiast van die 
binken”, zegt Alwin Schweitzer, 
,,Als ik zie hoeveel progressie ze 
boeken en met hoeveel plezier 
dat gemoeid gaat ben ik trots 
dat ik op deze manier een bij-
drage kan leveren.”
Het mag duidelijk zijn dat de 
spelers, ouders en begeleiding 
Alwin en Anja heel erg dank-
baar zijn.
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Deelnemers
Ris Juwelier
Swier Sleutelspecialist
Mara Home Decorations
Blokker
Angelique Lingerie
Bakkerij W. Bastmeijer
André de Bruin
Bloemen & Planten
De Vlaamsche Pot
Van Delden Mode
Donker Tweewielers
DNM
Etos
Eyewish Opticiens
Fellows Mode
Flamingo Casino
Gall & Gall van Setten
Gemeente Velsen
Lederwaren Wilms Floet
Patrick van Keulen
de Jutter/de Hofgeest

HEMA
ING Bank
Koster Brillen
Kuylman Apotheek
Lakeside
Ritskes Drogisterij
Sporthuis Geldermans
Stals Idee
Sterk Mode Schoenen
Leemans Schoenen
ReStyled
Drive-In Car Service
Wooncentrum Ubo Kok
Verspuy Interieur
Oliebollerie
Zonvaart Reizen
Wisker Expert
Smit Velsen 
Administratiekantoor
Nieuwsblad IJmuiden
Rabobank IJmond
IJmuider Courant

Slijterij & Wijnhuis Zeewijck
Venice Gordijnatelier
The Read Shop

Partners
Hotel Restaurant Augusta
Grieks Restaurant Kreta
Restaurant De Meerplaats
Strandpaviljoen 
Zilt aan Zee
Chinees Specialiteiten-
 restaurant Chi-Ling
Restaurant IJmond
Holiday Inn IJmuiden
Shellstation Post
Albert Heijn IJmuiden
DFDS Seaways
IJmuider Courant
SC Telstar
IJmuidense Rondvaart Mij.
Dance Valley/Dutch Valley
Stadsschouwburg Velsen

Elke maand deelt Local Shopping IJmuiden dinercheques en cadeaubon-
nen uit met een totale waarde van minimaal 500 euro. Jaarlijks wordt 
voor ruim 6.000 euro aan prijzen weggegeven! Op deze plek wordt de 
trekkingsuitslag op de eerste maandag van de nieuwe maand bekend-
gemaakt. De trekking wordt verricht door een notaris van Notarishuis 
IJmond. Prijzen kunnen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs 
worden afgehaald bij de Jutter/de Hofgeest, Zeeweg 189-191, 1971 
HB IJmuiden (maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur). Zes 
maanden na de trekkingsdatum vervalt het recht op een prijs.

November 2014 (trekking verricht op maandag 1 december):

Prijs 1: Dinercheque Hotel Restaurant Augusta t.w.v. € 50,-*
Winnaar: M. Meinster
Prijs 2: Dinercheque Grieks Restaurant Kreta t.w.v. € 50,-*
Winnaar: A. van Riel
Prijs 3: Dinercheque Restaurant De Meerplaats t.w.v. € 50,-*
Winnaar: Linda van Deudekom
Prijs 4: Dinercheque Strandpaviljoen Zilt aan Zee t.w.v. € 50,-*
Winnaar: C. Koopmanschap
Prijs 5: Dinercheque Chinees Restaurant Chi-Ling t.w.v. € 50,-*
Winnaar: Mija Hamers
Prijs 6: Dinercheque Restaurant IJmond t.w.v. € 50,-*
Winnaar: Elske Schuurman
Prijs 7: Dinercheque Holiday Inn IJmuiden t.w.v. € 50,-*
Winnaar: Koppen
Prijs 8: Wasbon Shellstation Post t.w.v. € 50,- 
Winnaar: Els Zentveld
Prijs 9: Wasbon Shellstation Post t.w.v. € 50,- 
Winnaar: Marja Nat
Prijs 10: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,- 
Winnaar: Kees Opdam
Prijs 11: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,- 
Winnaar: A. Buur
Prijs 12: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,- 
Winnaar: D. Voskamp
Prijs 13: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,- 
Winnaar: E. Drogtrop
Prijs 14: Abonnenement IJmuider Courant (3 maanden) 
Winnaar: Anja Vrolijk
Prijs 15: 3-daagse minicruise DFDS Seaways (voor 2 perso-
nen) Winnaar: Cobi Dekker

* Exclusief consumpties

L O C A L  S H O P P I N G  I J M U I D E N

Prijswinnaars november

Maak kans op reischeque van € 2.500!
Winkelen in IJmuiden is aantrekkelij-
ker dan ooit. Dankzij Local Shopping 
IJmuiden maakt u als klant iedere 
maand kans op prachtige prijzen. Bo-
vendien doet u automatisch mee aan 
de grote eindejaarsloterij. De trekking 
is op maandag 5 januari bij de notaris.

Meedoen is heel eenvoudig. Bij elke aan-
koop vanaf € 5,- bij één van de deelne-
mende winkeliers ontvangt u een lot 
waarop u uw naam, telefoonnummer en 
een slagzin kunt invullen. Zodra u het lot 
heeft ingeleverd, dingt u mee naar prach-
tige prijzen!

Meedoen kan net zo vaak als u wilt. Hoe 
vaker u in IJmuiden winkelt, hoe meer 
kans u maakt om te winnen. Tijdens de 
eindejaarsloterij wordt een reischeque van 
€ 2.500 + € 500,- vakantiezakgeld weg-
gegeven. De winnaar wordt getrokken uit 
alle in 2014 ingeleverde loten.

Eind december laatste 
trekking Local Shopping
IJmuiden - De winactie Local 
Shopping IJmuiden stopt aan 
het einde van dit jaar. Maar 
niet voordat er in december 
nog een grote prijs wordt uit-
gedeeld: een reischeque ter 
waarde van 2.500 euro. De 
winnaar krijgt ook nog eens 
500 euro zakgeld mee! Het 
winnende lot wordt getrok-
ken uit alle ingeleverde loten. 
Wie in december een lot inle-
vert, maakt dus ook nog kans 
op deze prijs.

,,Local Shopping is een daverend 
succes’’, aldus voorzitter Luuk 
Ris. ,,We hebben afgelopen jaar 
een kleine 400 prijzen wegge-
ven met een totale waarde van 
bijna 10.000 euro. Daar zitten de 
maandprijzen van december na-
tuurlijk nog niet bij. De prijzen 
waren heel divers: theaterkaart-
jes, autowasbonnen, boottocht-
jes en diner- en boodschappen-
bonnen. Elke maand werden er 
minimaal 20 prijzen weggege-
ven. Daarvan zijn slechts elf prij-
zen niet opgehaald. Zowel in 
de winkel als via Facebook kre-
gen wij enorm veel leuke reac-
ties. Waarom we dan stoppen? 
Ons doel is bereikt. We hebben 

nu ruim 8000 mailadressen van 
consumenten die regelmatig 
hun inkopen doen in IJmuiden. 
Dankzij deze adressen kunnen 
we de consumenten op de hoog-
te houden van acties en evene-
menten en het heeft ons ook een 
beeld gegeven van wat zij vinden 
van de nieuwe centrumplannen. 
De partners van Local Shopping 
IJmuiden waren van onschatbare 
waarde, zonder hen zouden wij 
dit niet hebben bereikt. De actie 
heeft de middenstand in IJmui-

den en de samenwerking tus-
sen de ondernemers daadwer-
kelijk versterkt, ook een prachtig 
resultaat. En wij hebben ons aan 
de consumenten op ons best la-
ten zien, niet alleen met mooie 
cadeaus, maar ook door de ge-
zamenlijke acties. Ik wil alle part-
ners van Local Shopping IJmui-
den dan ook hartelijk bedanken 
voor hun inzet, want zonder hun 
donaties zou deze actie nooit tot 
dit grote succes hebben kunnen 
leiden. Bravo!’’
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IJVV Stormvogels zet
in op duurzaamheid
IJmuiden - IJVV Stormvogels be-
leeft vandaag een primeur. Op het 
complex aan de Zuiderkruisstraat 
wordt een energiebesparingsrap-
port gepresenteerd aan bestuur 
en vrijwilligers. Daarmee loopt 
de voetbalclub voorop bij de aan-
dacht voor een beter milieu terwijl 
maatregelen op termijn ook de 
clubkas ten goede komen.
Het initiatief, dat voortvloeit uit de 
Toekomstvisie van Velsen 2025, 
komt van de gemeente Velsen en 
Milieudienst IJmond. Het onder-
zoek is uitgevoerd door Sport-
stroom. Het rapport geeft de ver-
eniging beter inzicht in het ener-
gieverbruik en de besparingsmo-
gelijkheden. Op termijn kan de 
vereniging het eigen energielabel 
verbeteren.
De maatregelen uit het rapport 
kunnen worden gekoppeld aan 
de onderhoudsplanning. Het rap-
port geeft ook aan wanneer de-
ze maatregelen worden terugver-
diend. Het gaat daarbij om het 
aanbrengen van dubbel glas, iso-
latie van gevel en dak, zuinige ver-
lichting, minder en zuinigere koel-
kasten en een betere regeling van 

licht en ruimteverwarming. Naar 
verwachting zou daarmee een be-
sparing van 40 procent kunnen 
worden bereikt op het totale ener-
gieverbruik van de club. Het ener-
gieverbruik dat overblijft zou bo-
vendien met zonne-energie kun-
nen worden opgewekt.
Nico Stoker , voorzitter van IJVV 
Stormvogels: ,,Energie is een be-
hoorlijke kostenpost binnen onze 
vereniging. Als vrijwilligersorga-
nisatie zijn wij gebaat bij het te-
rugdringen van die kosten. Als dat 
ook nog eens kan door bij te dra-
gen aan een duurzame ontwikke-
ling tonen we daarmee andermaal 
onze maatschappelijke verant-
woordelijkheid. dat lijkt een win-
nende combinatie. We gaan de 
geboden mogelijkheden zeer se-
rieus bekijken.’’
Stormvogels is één van de eer-
ste verenigingen in de IJmond die 
hiermee aan de slag gaat. Om het 
belang van dit initiatief voor de 
gemeente  Velsen te onderstre-
pen, is wethouder Bal aanwezig 
bij de presentatie. De bedoeling 
is dat meer gemeenten zullen vol-
gen. (foto: IJVV Stormvogels)

Regio – De gemeente Velsen 
heeft samen met de gemeenten 
Beverwijk en Heemskerk afspra-
ken gemaakt over Social Return. 
Dat wil zeggen dat van bedrijven 
die een opdracht van een van 
deze gemeenten krijgen (met 
een bedrag vanaf 193.000 eur) 
wordt verwacht dat zij 5 procent 
van dit bedrag retourneren in 
de vorm van een het bieden van 
een stageplaats aan een scho-
lier of student, of een arbeids-
plaats aan een langdurig werk-
loze. De regeling is in september 
2013 van start gegaan en daar-
om is nu een voortgangsrappor-
tage geschreven. In de periode 
tot 1 oktober 2014 is de Social 
Return in werking getreden met 
onder meer bouwprojecten zo-
als de Waterloozaal in Driehuis, 
de renovatie van de publiekshal 
in het gemeentehuis, de aanleg 
van Sportpark Rooswijk in Vel-
sen-Noord en meer projecten. 
Op het gebied van wegenbouw 
is samen met Amsterdam en 
Haarlem een afspraak gemaakt 
met wegenbouwer KWS, vooral 
hier kan een meer duurzame in-
vulling worden gegeven aan So-
cial Return. En met Bouwmensen 
Kennemerland is het convenant 
Leerlingbouwplaatsen tot stand 
gekomen. Ook bij de aanleg van 
de nieuwe grote sluis zal Velsen 
participeren voor Social Return. 
Inmiddels hebben bij dertien 
projecten al 56 personen voor 
enkele weken of maanden werk-
ervaring kunnen opdoen. In een 
geval is het voorgekomen dat ie-
mand na een proefperiode van 
drie maanden een vaste aanstel-
ling kreeg en nog steeds bij dat 
bedrijf in dienst is.

Social Return 
werkt

Lara Waasdorp wint 
met team NK turnen

Santpoort-Zuid - Lara Waas-
dorp uit Santpoort-Zuid is  met 
haar team Nederlands kampioen 
turnen geworden.   
Zondag 22 november was het NK 
bondskampioenschap teams in 
Sportcentrum Ookmeer in Am-
sterdam. Het team waar Lara 
mee turnt, SV Pax Haarlemmer-
meer, kwalifi ceerde zich in de 
voorronde als eerste. Het team 
moest in wedstrijdronde 4 te-

gen acht teams strijden voor de 
titel. Lara Waasdorp droeg bij 
aan het teamresultaat met een 
13.675 voor haar mooie Tshuka-
hara-hoek op sprong. Teamge-
noot Lisa Pelk haalde de hoog-
ste score op vloer, Sterre Basjes 
op brug, Femke van Brunschot en 
de jongste Lot Ruiter op balk. Met 
een totaalscore van 147.718 ein-
digde het team met bijna vijf pun-
ten voorsprong op de eerste plek.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.heemskerksecourant.nl

IJmuiden aan Zee - Pavil-
joen Noordzee organiseert sa-
men met IJ.R.B. traditiegetrouw 
op 1 januari voor de 31ste keer 
de nieuwjaarsduik. Op deze duik 
worden zowel weer zeer veel 
deelnemers als publiek verwacht. 
Iedereen is welkom van jong tot 
oud. De deelnemers kunnen 
zich inschrijven vanaf 12.00 uur 
in Paviljoen Noordzee en gaan 
duiken om 13.00 uur. Bij het in-
schrijven krijgen de deelnemers 
de Unox-muts. Het inschrijven is 
gratis maar wel wordt een dona-
tie voor de IJmuider Redding Bri-
gade gevraagd.  Na de duik krij-
gen de deelnemers hun traditio-
nele vaantje en uiteraard de gra-
tis chocolademelk, glühwein en 
erwtensoep, deze laatste word 
gesponsord door Unox. Het ge-
heel zal na de duik worden op-
geluisterd met gezellige muziek 
in de zaal. Een paar tips voor de 
duikers : Neem een paar ou-
de slippers mee, een handdoek 
en een badjas, dit voorkomt dat 
men koude voeten krijgt of on-
derkoeld raakt voor de duik. Voor 
verdere info: Paviljoen Noordzee  
0255-514004.

Nieuwjaarsduik

Ladies Night Deluxe 
voor herhaling vatbaar
IJmuiden - Afgelopen donder-
dag was het een geweldig spek-
takel tijdens de Ladies Night 
Deluxe bij Jacky Hart Mode en 
Bij Bo aan de Kennemerlaan in 
IJmuiden. Een kleine 90 dames 
zochten hier de gezelligheid op. 
Alles was uit de kast gehaald 
om deze avond te doen slagen, 
met name de samenwerking met 
verschillende zaken uit IJmuiden 
bleek succesvol. Bij de tafel van 
nagelstudio Lan werd hard ge-
werkt om de dames van mooi 
gelakte nagels te voorzien.
Geduldig werd er gewacht tot 
men aan de beurt was om de 
wenkbrauwen op oosterse wijze 
te laten epileren door de dames 
van kapper Florya. Beide zaken 
zijn gevestigd aan de Kennemer-
laan. Tijdens de avond werden 
de ‘Ladies’ getrakteerd op een 
feestelijk glas limonsecco, een 
mix van prosecco en limoncello. 
Verkrijgbaar bij slijterij en wijn-
huis Zeewijck.

Fantastisch lekker waren de 
hapjes die werden aangebo-
den door de overbuurman, Mo-
jo’s eten en drinken. Grote scha-
len met zalm en carpaccio von-
den gretig aftrek.
Voor de creatievelingen werd er 
een demonstratie sieraden ma-
ken gegeven door de jonge on-
derneemster Lynn. Zij maakt de 
leukste kettingen, armbanden 
en ringen eventueel naar eigen 
wens en smaak. Deze sieraden-
lijn genaamd by LJ is te koop Bij 
Bo.
Ook konden de dames genieten 
van de heerlijke luchtjes die Ici 
Paris van de Lange Nieuwstraat 
ter beschikking had gesteld. 
Er stonden heel wat tassen met 
cadeautjes klaar voor dege-
ne die deze avond hun aanko-
pen deden. Aan het einde van de 
avond waren deze allemaal op! 
Volgens Jacomien en Bo Stok-
man was het een avond die ze-
ker voor herhaling vatbaar is.
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Actie: Speeddate met BN’ers
Organisator: Stadsschouw-
burg Velsen
Info: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl/serious-
request

Altijd al op de foto gewild met 
Big, Black & Beautiful of Victor 
Löw de hand willen schudden? 
Dat kan in de Stadsschouwburg 
Velsen. Het jarige theater biedt 
bezoekers de mogelijkheid om 
een speeddate met hun favo-
riete artiest te boeken. De op-
brengst gaat naar 3FM Serious 
Request.
Iedereen die een kaartje heeft 
voor Big, Black & Beautiful 
of ‘De Verleiders’ (met Victor 

Löw), mag een ‘speeddate’ be-
stellen  Een kaartje voor maxi-
maal 2 personen kost mini-
maal 10 euro. De opbrengst van 
de vier speeddates komt ge-
heel ten goede aan 3FM Seri-
ous Request. 
Het nieuwe concert van Big, 
Black & Beautiful is op donder-
dag 11 december te zien in Vel-
sen. Een concert met krachtige 
uptempo nummers maar ook 
ingetogen ballads. Victor Löw 
speelt de toneelhit van dit sei-
zoen ‘De Verleiders 3 – Door 
de bank genomen’. De topcast 
geeft hun originele en verfris-
sende blik op de schandalen bij 
banken. De voorstelling is in-
middels uitverkocht.

Actie: Scrubzout
Organisator: Sauna Centre
Info: www.3fm.nl/serious-
request

Ook Sauna Centre Haarlem 
draagt graag een steentje bij aan 
Serious Request. Daarom zijn ze 
gestart met de verkoop van zak-
jes van heerlijk scrubzout. Fraaie 
Zaken grafisch ontwerp en Rek-

lam Speciaaldruk hebben gehol-
pen om er een leuk presentje 
van te maken: lekker voor jezelf 
of om cadeau te geven!
De zakjes zijn te koop in Sauna 
Centre, Jansweg 50 in Haarlem.
Voor 3 euro heb je zo’n heerlijk 
zakje scrubzout (of nog beter: 3 
zakjes voor 10 euro) en steun je 
bovendien deze mooie actie van 
3FM.

Actie: Deuk eruit, tientje erin
Organisator: Schadenet Re-
co en Centraal
Info: www.komincactie.nl/
deukendag

Op vrijdag 12 december en 
op zaterdag 13 december zijn 
er de Deukjesdagen met op-
brengst voor Serious Request. 
Joustra merkenherstel zal par-
keerdeukjes ter grootte van 
een 2 euro muntstuk uit uw au-
to halen voor slechts 25 euro 
per deuk. Het gaat om maxi-

maal twee deukjes per auto en 
is alleen geldig op deze twee 
dagen. Van elk deukje à 25 eu-
ro gaat 10 euro naar Serious 
Request. Dat kan dus aardig 
oplopen. U kunt terecht zon-
der afspraak bij Schadenet Re-
co, Beijnesweg 12 in Haarlem 
(Waarderpolder), van 9.00 tot 
16.00 uur op vrijdag 12 decem-
ber. En bij Schadenet Centraal, 
Hendrik Figeeweg 55, Haar-
lem Waarderpolder van 9.00 tot 
14.00 uur op zaterdag 13 de-
cember.

Actie: Serious Sloeproeien
Organisator: ‘t Haakie 
Info: www.facebook.com/Se-
riousSloeproeien

In de nacht van 19 op 20 decem-
ber om 0.00 uur vertrekken 80 
roeiers met vier sloepen vanuit 
Leeuwarden naar Haarlem. In 24 
uur zullen ze 154 kilometer roei-
en. Er zijn totaal acht bemannin-
gen, dus onderweg wordt af en 
toe gewisseld. Maar toch, bijna 
24 uur op het koude water. De 
teams worden ondersteund door 

twee volgschepen en twee red-
dingboten. En dat is ook wel no-
dig met zo’n barre tocht over het 
IJsselmeer. Een van de acht be-
manningen bestaat uit een team 
van ‘t Haakie uit IJmuiden, maar 
ook roeien er Friese dames mee, 
Haarlemmers en mensen uit de 
Zaanstreek. Verwachte binnen-
komst, zaterdag 20 december 
omstreeks 22.00 uur.
Doneer via www.kominactie.nl/
SeriousSloeproeien of stort op 
NL28INGB0008869584 t.n.v. 
Vereniging Serious Sloeproeien.  

Actie: Serious Walk en We-
reldlichtjesdag 
Organisator: Brokking en 
Bokslag
Info: info@brokkingbok-
slag.nl

Op Wereldlichtjesdag wordt 
stil gestaan bij kinderen die 
zijn overleden. Er worden licht-
jes voor ze gebrand, hun naam 
wordt genoemd en er wordt ge-
luisterd naar elkaars verhalen. 
Dit jaar is Wereldlichtjesdag op 
zondag 14 december. 
Bij Brokking en Bokslag uit-
vaartbegeleiding start de dag 
dan met om 9.30 uur een Seri-

ous Walk van 7,5 kilomer vanaf 
de Afscheidskamer aan Ekster-
laan 104 in Haarlem. De wande-
ling staat in het teken van Seri-
ous Request.
‘s Avonds is er een ingetogen bij-
eenkomst in Huis te Zaanen, Ori-
onlaan 1 in Haarlem. Vanaf 19.00 
uur is er een lichtceremonie als 
lichtpunt voor nabestaanden. Er 
is live muziek en verhalen wor-
den gedeeld. Voor kinderen die 
meekomen is er een speciale ac-
tiviteit. Graag van te voren opge-
ven voor een of beide activitei-
ten via mail. De activiteiten zijn 
gratis, er wordt een donatie ge-
vraagd voor Serious Request.

Actie: Girls Just Wanna Ma-
ke Art
Organisatie: Stichting Glo-
be Alive
Info: www.facebook.com/
girlsjustwannamakeart of 
monique@dessindestin.com 
of 06-53257939 of www.glo-
bealive.eu

Stichting Globe Alive houdt twee 

kunstveilingen voor Serious Re-
quest. Op 11 december in kun-
stenaarskolonie Salon Ruigoord 
in Amsterdam en op 20 decem-
ber in de Grote Kerk, Kerkstraat 
37a in Beverwijk. Meer dan 50 
vrouwelijke kunstenaars done-
ren een kunstwerk, vaak een 
portret van een vrouw of meisje. 
De veilingen worden omlijst door 
live optredens. 

Actie: voorstelling De tove-
naar van Oz
Organisator: groep 3 van de 
Jan Campertschool in Drie-
huis

Speciaal voor Serious Request 
speelt groep 3 van de Jan Cam-
pertschool op woensdag 10 de-

cember de voorstelling De tove-
naar van Oz. De voorstelling be-
gint om 11.15 uur en kaartjes 
kosten 1 euro per stuk. De hele 
opbrengst gaat naar Serious Re-
quest. Kaartjes zijn van maandag 
tot en met vrijdag na 15.15 uur te 
koop bij juf Janna van groep 3, in 
de school.

Succesvolle open dag Kuba Moskee
IJmuiden - Afgelopen zondag 
heeft Kuba Moskee IJmuiden 
haar jaarlijkse open dag gehou-
den. Het bestuur heeft getracht 
zoveel mogelijk mensen te be-
reiken via de media. Daarnaast 
zijn affiches opgehangen en het 
Kuba Jongeren Orgaan in ver-
schillende wijken gefolderd. Dit 
alles heeft geresulteerd in een 
groot aantal bezoekers.
De eerste bezoekers kwamen al 
meteen om 10 uur. Zij werden 
ontvangen door de jongeren van 
de Kuba Moskee met koffie of 
thee met gebak en er werd in-
formatie gegeven over het pro-
gramma. Om 10.30 uur be-
gon de eerste rondleiding, eerst 
langs alle stands om vervol-
gens de gebedsruimte te bezoe-
ken. De bezoekers werden be-
geleid door gidsen. Bezoek aan 
de gebedsruimte vormde het 
hoogtepunt van het bezoek. In 
de prachtige ruimte werden de 

bezoekers verwelkomd door de 
imam van de Kuba Moskee. Alle 
vragen werden door de imam en 
de gidsen beantwoord. Na het 
bezoek aan de gebedsruimte 
konden de bezoekers langs de 
stands gaan om wat te eten. De 
werkgroep vrouwen van de Ku-
ba Moskee hebben speciale tra-
ditionele Turkse gerechten ge-
maakt. De broodjes waren erg 
lekker want kort na de middag 
waren deze al op. 
In de middag was er een optre-
den van de artiest Asik Perisa-
ni die mystieke derwisjendans 
deed. Hierna was er een optre-
den voor de kinderen met on-
der andere liedjes van Tarkan en 
Frans Bauer. Tussen de vaste-
moskeebezoekers en de bezoe-
kers van de open dag ontston-
den mooie discussies. Veel be-
zoekers namen de moeite om 
hun indrukken in het gasten-
boek op te schrijven. Iedereen 

was erg te spreken over de gast-
vrije ontvangst en de openheid  . 
Er zijn zelfs bezoekers die plei-
ten voor meer open dagen.
De organisatie kan terugkijken 
op een geslaagde open dag die 
niet alleen door veel Velsenaren 

is bezocht. Begrip voor elkaar 
was het doel van deze open dag, 
dit is zeker bereikt. Iedereen die 
de moskee wil bezoeken is wel-
kom voor een rondleiding of kan 
een afspraak maken via 0255-
522667. (foto: Ko van Leeuwen)

Winter op 
buitenplaats 

Duin & Kruid-
berg en 

Beeckestijn
Velsen - ‘Winter op de Buiten-
plaats’ biedt in het weekend van 
20 en 21 december een geva-
rieerd programma met winter-
se fietstochten en wandelingen, 
een heerlijke high tea, mooie 
kerstverhalen en – markten, een 
kaarslichtconcert of exposities. 
Onder de deelnemende buiten-
plaatsen zijn Duin & Kruidberg, 
Velserbeek en Beeckestijn.
Het was niet altijd zo comforta-
bel tijdens de strenge winters op 
de buitenplaatsen. Rijke Amster-
damse stedelingen ontvluchtten 
tussen 1600-1900 juist in het 
voorjaar en de zomer de druk-
ke, stinkende stad om zich te-
rug te trekken op hun weelde-
rige buitenplaatsen. De koop-
lieden hadden in hun lustoor-
den volop tijd voor ontspanning 
en genoten van literatuur, poë-
zie, muziek, beeldende kunst en 
het aanleggen van tuinen. In de 
winter waren de luxe zomerver-
blijven moeilijk warm te houden; 
families vertrokken in de herfst 
weer naar de stad. De buiten-
plaatsen werden achtergela-
ten voor een lange winterslaap, 
soms in beheer van een tuinman 
of huisbewaarder.
Winter op de Buitenplaats is on-
derdeel van Buitenplaatsen in 
Beeld, een programma waar-
in de buitenplaatsen in Kenne-
merland als cultuurhistorische 
identiteit centraal staan. Hier-
mee maakt Cultuurcompagnie 
Noord-Holland buitenplaatsen 
zichtbaar, enthousiasmeert zij 
nieuwe partijen voor samenwer-
king en bevordert zij onderlinge 
samenhang door bestaande en 
nieuwe arrangementen en acti-
viteiten op te nemen in een jaar-
programmering. Buitenplaatsen 
in Beeld komt tot stand in op-
dracht van provincie Noord-Hol-
land. Zie ook www.buitenplaat-
seninbeeld.nl.
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Santpoort-Noord - De Haar-
lemse Cor van der Duin was van 
huis uit diepdruk etser, maar 
toen het echte handwerk in dit 
vak verdween, werd hij docent 
handvaardigheid en tekenen. 
Hij heeft daar nooit spijt van ge-
had. In 2009 overlijdt Cor en zijn 
vrouw organiseert nu de maand 
december een soort van over-
zichtstentoonstelling van zijn 
werk in ‘t Mosterdzaadje. Zijn 
werk is het omzetten van ge-
luid in beeld. De gevoelens die 
de muziek bij hem opriepen wor-
den van klank tot kleur. Beiden 
hebben met ritme en beweging 
te maken. Soms vloeien mens en 
instrument samen, soms zijn het 
gestileerde vormen. Zijn laatste 
laatste expositie ‘Klankkleuren 
van Passie’: de Matthäus-Passi-
on in Beeld, was in de Grote kerk 
in Naarden. Cor van der Duin ex-
poseerde regelmatig in ‘t Mos-
terdzaadje. Hij liet zich er graag 
inspireren. ‘t Mosterdzaadje aan 
de Kerkweg 29 is open voor be-
zichtiging voor en na afloop van 
de concerten. Zie ook www.mos-
terdzaadje.nl.

Expositie in ‘t 
Mosterdzaadje

Adventvesper 
en stiltemiddag 
Sanptoort-Noord - Op za-
terdag 6 december is er Ad-
ventvesper om 16.30 uur in de 
Dorpskerk Santpoort, Burg. En-
schedélaan 67, met medewer-
king van de Dorpskerkcantorij, 
onder leiding van Antje de Wit 
en Elina Keijzer, piano. Gun je-
zelf zo’n verstillend moment.  De 
Advent-vesper is een muzikaal-
meditatieve samenkomst met 
muziek, liederen rondom Ad-
vent, inspirerende teksten, stilte 
en de mogelijkheid een kaarsje 
aan te steken. Iedereen is wel-
kom. Toegang is gratis. Daar-
aan voorafgaand kun je ook 
deelnemen aan de Stiltemid-
dag, een meditatieve zaterdag-
middag van 12.00 tot 19.00 uur 
met zingen, lezen (lectio divina) 
en bewegen.  De Adventvesper 
is dan een onderdeel van deze 
verstillende middag. Als afslui-
ting van de stilte-middag is er 
een gezamenlijke maaltijd (ook 
deels in stilte), waarvoor iedere 
deelnemer  iets eetbaars  mee-
brengt. Deelname aan de gehe-
le stilte-middag 10 euro. Aan-
melden voor stiltemiddag uiter-
lijk 5 december bij Antje de Wit, 
06-21805104 of symphonia@
xs4all.nl.

Velserbroekse Hetty 
publiceert dichtbundel
Velserbroek - In oktober pre-
senteerde Hetty Vink-Postema in 
Alkmaar haar eerste eigen bun-
del. Dit nadat reeds in vele ver-
zamelbundels en tijdschriften 
werk van haar gepubliceerd was. 
Sinds 1990 treedt zij veelvuldig 
op tijdens poëziemanifestaties 
en culturele evenementen, voor-
al in Midden-Nederland.
De titel ‘Verzonken Drempels’ is 
veelzeggend. De gedichten zijn 
voor ieder begrijpelijk, hoewel 
nooit simpel. Zij bieden stof tot 
nadenken zonder cryptisch te 
zijn.
Al vanaf haar gymnasiumtijd 
voelde Hetty Postema zich aan-
getrokken tot de klassieke dicht-
vormen die zich kenmerken door 
een grote muzikaliteit in klank 
en ritme. In het boekje zijn dan 
ook vooral sonnetten en kwa-
trijnen te vinden. De gedichten 

hebben vaak een wat weemoe-
dige ondertoon, maar  tegelijker-
tijd een hoopvol perspectief. Ook 
klinkt soms een milde ironie door 
in Hetty’s gedichten. 
De bundels zijn te koop bij onder 
andere Bruna in Velserbroek en 
boekhandel Brederode in Sant-
poort-Noord.

Nieuw onderwijsconcept
Velserbroek - De Pionier, loca-
tie OBS De Duinroos is met in-
gang van dit schooljaar  begon-
nen met een nieuw onderwijs-
concept.  Als eerste in de Velser-
broek is OBS de Duinroos samen 
met OBS de Molenweid gestart 
met een continuerooster. Aan 
het continuerooster zijn voor de 
ouders geen kosten verbonden. 
Na de herftsvakantie is de on-
derbouw groepen 1 tot en met 4 
gestart met de leerpleinen Kunst 
en Cultuur. Leerpleinen houdt 
in de praktijk in dat de kinde-
ren gedurende een aantal we-
ken een keuze kunnen maken 
uit thema’s, die voor onze school 
gericht zijn op Kunst en Cultuur. 
Dit is een heel breed aanbod en 
voor het eerste leerplein is geko-
zen voor schilderen, toneelspe-
len en zijn. 
Er zijn zes thema’s. Elk thema 
heeft een andere inhoud en de 
kinderen kunnen zelf bepalen 
waar ze zich voor inschrijven. Er 
wordt gestart vanuit een verha-
lend ontwerp en dit houdt in dat 
de kinderen zelf het verhaal in-
houd kunnen geven aan de hand 

van een gegeven. In dit geval is 
het om Josje gegaan, een heel 
creatief meisje dat een huis heeft 
geërfd van haar oma. Zij wil dit 
huis inrichten en heeft aan al-
le kinderen gevraagd of ze haar 
willen helpen.
Natuurlijk willen alle kinderen 
dat graag en ze hebben fantas-
tische ideeën. Vanuit alle idee-
en worden zes leerpleinen ge-
vuld zoals een kledingkast ma-
ken, lijsten ontwerpen voor schil-
derijen etc. 
Dinsdagmiddag 2 december 
is het leerplein afgesloten met 
een gezellige housewarming. 
Ook Josje was weer van de par-
tij en heeft alles bewonderd wat 
de kinderen voor haar gemaakt 
hebben. 
Ook alle ouders konden een kijk-
je nemen in het nieuwe huis van 
Josje onder het genot van een 
hapje en een drankje. Het was 
een geslaagd feest en Josje was 
erg onder de indruk van de op-
tredens en de gemaakte werk-
jes! De volgende leerpleinen be-
ginnen voor de onder en boven-
bouw na de kerstvakantie!

Geslaagde proeverij bij 
Ondernemersvereniging
Driehuis - Vorige week don-
derdag hield de Ondernemers-
vereniging Driehuis en Omstre-
ken weer een van haar Onderne-
merscafés in Oma’s Kamer van 
Café Middeloo. Vorig jaar okto-
ber heeft Maaike Tromp de spits 
afgebeten met een wijn/spijs 
proeverij, en donderdag was de 
kaas van het beroemde kaashuis 
L’Amuse aan de beurt onder-
steund met heerlijke wijnen, Pro-
secco en port.  Helaas was Bet-
ty Koster zelf verhinderd vanwe-
ge export besprekingen in Lon-
den en daarom werden de Hon-
neurs waargenomen door Je-
roen van der Waal, de bedrijfslei-

der van de vestiging Amsterdam. 
Ook Jeroen bleek een getalen-
teerd kenner en zijn verhaal was 
duidelijk en de kaas voortreffe-
lijk. Soms was het voor Jeroen 
wat moeilijk de aandacht te be-
machtigen van de netwerkende 
ondernemers, doch de gedach-
te dat er weer een heerlijk kaas-
je op tafel kwam gaf de door-
slag. Na afloop bleef er nog een 
groep ondernemers lang napra-
ten en deden figuurlijk de deur 
op slot. Het was weer een zeer 
geslaagde proeverij en er is dui-
delijk een traditie voor de vereni-
ging geboren. Zie ook www.on-
dernemend3huis.nl.

Santpoort-Zuid - Op de tweede 
editie van het judotoernooi in Lei-
muiden hebben de judoka’s van 
Dschen Dui weer een prima resul-
taat neergezet. In de eerste ronde 
voor de leeftijd 4 tot 7 jaar behaal-
den Teun Stufkens en Alexander 
Tammes een eerste plaats. In de 
tweede ronde (8-9 jaar) eindigden 
Sil Niewenweg en Pleun Roodnat 
ook allebei als eerste.
De derde ronde (12-16 jaar) werd 
een mooi sluitstuk. Met veel inzet 
en vechtlust behaalden Niels Kie-
vits, Lars van Reeuwijk (foto) en 
Christian Heijblom allen de eer-
ste plaats in hun gewichtklas-
se. Met dit geweldige resultaat – 
acht deelnemers en zeven eerste 
plaatsen - kon judocoach Mar-

nick Akersloot terugkijken op een 
geslaagd toernooi. Zie ook www.
dschendui.nl.

Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899

website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl
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Verlies voor VSV dames 
Velserbroek - Zondag 23 no-
vember stond voor de vrouwen 1 
van VSV de wedstrijd tegen Alli-
ance 22 op de agenda. VSV heeft 
punten nodig om in de midden-
moot van de competitie te ko-
men. Winst op Alliance zou weer 
een plekje omhoog betekenen. 
Vol goede moed start VSV aan 
de wedstrijd. 
In de derde minuut scoort Saskia 
Hoogzaad vanuit een rommelige 
situatie in het strafschopgebied 
het eerste doelpunt. Na over en 
weer wat corners, lukt het Allian-
ce in de 38ste minuut de gelijk-
maker te scoren. Dat is een te-
leurstelling voor de Velsenaren. 
Maar wat pech is voor Alliance, 
is geluk voor VSV: er wordt een 
eigen doelpunt gescoord in de 

39ste minuut: 1-2.
Keepster Melissa Kramer redt 
in de 41ste minuut VSV van de 
gelijkmaker met een mooie ac-
tie en de coaches kunnen in de 
rust gaan bedenken hoe deze 
voorsprong behouden kan wor-
den. Helaas in de 57ste minuut 
loopt een speelster van Alliance 
door het middenveld en de ver-
dediging heen, maakt een aan-
tal overtredingen die niet be-
straft werden en scoort toch de 
gelijkmaker.
Tot grote ergernis van de VSV-
ers fl uit de scheidsrechter veel te 
vroeg af en lukt het de dames uit 
Velsen niet om Alliance voorbij te 
gaan in de competitie. Teleurge-
steld keren de VSV dames terug 
naar Velsen.
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IJmuiden - In de thuiswed-
strijd tegen koploper De Meern 
is Stormvogels op sportpark 
Zeewijk er in geslaagd een ge-
lijk spel af te dwingen. Na een 
0-2-achterstand slaagde het 
team van trainer Dick-Jan En-
te in de tweede helft op gelijke 
hoogte te komen en had, door 
heel veel inzet te tonen, zelfs de 
beste papieren voor de overwin-
ning. Het eerste gedeelte van de 
eerste helft was het aan beide 
kanten aftasten geblazen en met 
27 minuten op de klok nam De 
Meern de leiding toen Sven van 
Doorn een dubieuze vrije schop 
dwars door de IJmuidense muur 
joeg, 0-1. De tweede helft was 
nog geen twee minuten oud of 
De Meern kon haar voorsprong 
vergroten. Uit een voorzet van 
Miquel Ballo kopte Joris van 
Rooijen zijn team naar 0-2. Na 
dit doelpunt herpakte Stormvo-
gels zich en met een heel grote 
dosis aan inzet werd De Meern 
op eigen helft vastgezet. Nadat 
Bastiaan Scholten tot tweemaal 
aan toe de bal op de paal had 
geschoten, gaf Jurjen Dikker 20 
minuten voor tijd een klein tik-
kie voor de schietgrage schoe-
nen van Patrick Krop, die met 
een keihard afstandsschot de 
achterstand voor Stormvogels 
verkleinde tot 1-2. Stormvogels 
bleef na deze aansluitingstref-
fer domineren en schoten van 
Yves Wirjosemito en strateeg 
Erik Homan vlogen net naast 
of werden een prooi voor de 
Utrechtse goalie Mike van Hou-
ten. Met nog negen minuten of-
fi ciële speeltijd veroorzaakte Pa-
trick Krop een vrije schop op de 
rand van het strafschopgebied. 
Krop nam zelf deze vrije schop 
en met een prachtige boog ver-
dween de bal in het Utrechtse 
doel, 2-2. Na deze gelijkmaker 
volgde een klein offensief van 
De Meern, maar zonder pro-
blemen kon de IJmuidense ver-
dediging stand houden. Dat na 
het laatste fl uitsignaal dit gelij-
ke spel als een morele overwin-
ning werd gevierd, was niet zo 
verwonderlijk. Opmerkelijk was, 
dat de 16-jarige Mart Willem-
se als een volwaardige voetbal-
ler zich makkelijk in de defensie 
van Stormvogels staande kon 
houden tegen de geroutineer-
de Utrechterse aanvallers Zon-
dag 7 december is De Fores-
ters in Heiloo de tegenstander 
van Stormvogels. Dit team staat 
een plaats hoger op de rang-
lijst met een punt meer. Storm-
vogels zaterdag speelde zeer 
gehavend in Heemstede tegen 
HBC met 1-1 gelijk. Doelpun-
tenmaker was Ruben de Hoog. 
Zaterdag 6 december komt 
Haarlem/Kennemerland naar 
sportpark,Zeewijk.

Stormvogels 
snoept punt af 
van koploper

SVIJ start voetbalschool 
voor jeugdtalenten
IJmuiden - Afgelopen zondag 
ging de SVIJ Voetbalschool van 
start. Vanaf nu wordt er extra 
getraind door een groep jon-
gens en meisjes die over voet-
baltalent beschikken. De talen-
ten werden anderhalf uur on-
der handen genomen door Mi-
chel Kruijer (oud-speler van Tel-
star, Excelsior, Go Ahead, MVV 
en Haarlem) en Ronald Vader 
(oud-speler van AZ). De trai-
nersgroep bestaat verder uit 
Edwin Schilling en Erik Gruij-
ters.
Initiatiefnemer  van de SVIJ 
Voetbalschool, Edwin Schilling,  
was tevreden over het niveau 
en de inzet van de jonge talen-
ten. Er zal iedere training geke-
ken worden naar de kwaliteiten 
van de jeugdspelers en naar de 
ontwikkeling van deze jongens 

en meisjes. Elke zondagmorgen 
van 09.45 tot 11.15 uur kunnen 
jongens en meisjes die over 
voetbaltalent beschikken zich 
onderwerpen aan een professi-
onele training op het kunstgras-
veld van SVIJ. In eerste instan-
tie richt men zich bij de club op 
de E- en D-pupillen. Deze voet-
ballers en voetbalsters kunnen 
aangemeld worden via de web-
site van SVIJ.
Schilling: ,,Het is de bedoeling 
dat we onze talentvolle jeugd-
spelers nog een stapje verder 
willen brengen in hun voetbal-
ontwikkeling.  Op de trainingen 
wordt er van de deelnemers 
iets meer gevraagd en ook ver-
wacht.  Na deze  eerste keer 
waren de jongens en de meis-
jes erg enthousiast over de ge-
boden oefenstof.’’

Ajax-speelsters geven 
clinic bij IJmuiden

IJmuiden - Afgelopen maan-
dag stond er geen gewone trai-
ning op het programma voor 
de meidenteams van VV IJmui-
den. Marlous Pieëte, Chantal 
de Ridder en Anouk Hoogen-
dijk, speelsters van Ajax, waren 
naar Velsen-Zuid gekomen om 

de meiden van de D- en C-juni-
oren een clinic te geven. 
Er werd gewerkt met een 
speedladder en er waren oe-
feningen met afwerken. Na de 
training was er nog volop tijd 
om een handtekening en foto 
te scoren.

Remise bij Velsen-VSV
Driehuis - Op een goed bezet 
sportpark Driehuis traden run-
ner-up Velsen en koploper VSV 
aan voor de enige echte der-
by in de tweede klasse. VSV liet 
in de beginfase even zien waar-
om de ploeg nog niet heeft ver-
loren maar enkele aardige kan-
sen werden o.a. door Guus Rijs 
gemist. Aan de andere kant had 
Jesper Gutteling het vizier bij 
een tweetal vrije trappen niet 
op scherp staan. Jake Willems 
schoot namens VSV een afgesla-
gen bal hard naast en even later 
vond hij Velsen doelman Sander 
van der Lugt op zijn weg. Aan de 
overkant eindigde een snelle uit-
val via Steef van Wees en Henk 
Swier gelukkig voor VSV in een 
hoekschop. Langzaam kreeg 
ook Velsen iets meer greep op 
het spel en ontstond een gelijk-
waardige strijd overigens zon-
der dat de beide doelverdedigers 
zich dienden te onderscheiden. 
De kansen bleven schaars en 
de hoofdrol ging voorlopig naar 
de goed leidende scheidsrechter 
die niet van plan was vervelen-
de opmerkingen over de leiding 
te accepteren. VSV had daar de 
meeste moeite mee. Enkele ge-
le kaarten waren het gevolg met 
als uitschieter Jake Willems die 
na rust om die reden rood kreeg 
voorgeschoteld. Intussen werd 
er ook nog gevoetbald maar ge-

weldige kansen leverde dat niet 
op. VSV loerde op de counter en 
Velsen kreeg een licht overwicht 
maar slaagde er niet in daar veel 
mee te doen. Vincent Cuvelier 
kwam namens Velsen nog het 
dichtst bij een treffer maar de 
VSV-verdediging bleef paraat. 
Intussen nam de mist toe en het 
zicht op het spel af. Aan de zij-
lijn liepen diverse wisselspelers 
van beide ploegen gezellig sa-
men warm en sjokte de wedstrijd 
naar een toch saaie 0-0. Bij ge-
brek aan een nachtkaars maakte 
de scheids uiteindelijk maar een 
eind aan de teleurstellende der-
by. Grote winnaar bleek uitein-
delijk Serious Request. De vol-
ledige opbrengst van de entree-
gelden gaat naar deze actie.
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Hema realiseert 
kerstwensen

IJmuiden – De kerstgedachte, 
wat is dat eigenlijk? Je vrienden 
een kerstkaartje sturen, je fami-
lie uitnodigen voor een etentje 
en naar de avondmis gaan? Veel 
mensen doen deze dagen iets 
extra’s voor mensen of dieren 
die dat nodig hebben. Ook He-
ma IJmuiden verbreidt de kerst-
gedachte. Zo kopen alle He-
ma-medewerkers iets dat naar 
de Voedselbank gaat. En van-
af maandag 8 december staat er 
midden in de winkel een prachti-
ge kerstboom waar iedereen een 
kerstwens in kan hangen. Mana-
ger Jaarsma van Hema IJmuiden 
neemt deze traditie mee in alle fi -
lialen waar hij werkt. ,,Wij willen 
zo iedereen de kans geven een 
mooi kerstfeest te maken voor ie-
mand die dat verdient’’, zegt hij. 
,,Die kerstwens doe je voor een 
ander, niet voor jezelf. Wij ho-
noreren de drie mooiste kerst-
wensen, die wensen waarmee 
iemand blij wordt gemaakt die 
het zwaar heeft (gehad) op wat 
voor manier dan ook.’’ Om mee te 
doen kun je bij de klantenservice 
in Hema IJmuiden een kaart-
je ophalen waar je de kerstwens 
op schrijft. De naam en het tele-
foonnummer blijven bij de klan-
tenservice achter, zodat contact 
opgenomen kan worden als de 
kerstwens wordt uitgekozen. De 
kaartjes met de anonieme kerst-
wens worden opgehangen in de 
kerstboom waar iedereen ze kan 
lezen. De heer Jaarsma hoopt 
op een grote response, zodat 
de kerstboom straks vol mooie 
kaartjes hangt. ,,Ik hoop dat wij 
namens het publiek straks drie 
personen heel blij kunnen ma-
ken met een mooi cadeau of een 
uitstapje dat binnen de mogelijk-
heden van Hema ligt. De wensen 
kunnen tot en met 19 december 
worden aangemeld.’’ 

Driehuis - Vanwege verstren-
geling van belangen heeft Bram 
Diepstraten besloten terug te tre-
den uit het bestuur van Stichting 
Pieter Vermeulen Museum (PVM). 
Diepstraten is tevens raadslid 
van Velsen Lokaal en vindt dat 
het steeds moeilijker werd om de 
schijn van belangenverstrengeling 
tegen te gaan. Zeker na de laat-
ste brief van het college van B & W 
over de onderzoeksresultaten voor 
de nieuwe locatie van het PVM. 
Het PVM is nu in Driehuis geves-
tigd op een noodlocatie van 750 
m2. Het museum heeft daar ern-
stig ruimte tekort, zelf willen zij 
op een nieuwe locatie over 1500 
m2 kunnen beschikken. In het 
nieuw te bouwen Kustinformatie 
Centrum (KIC) zullen zij dat ze-
ker niet vinden. In het gebouw van 
1000m2 krijgt het museum slechts 
250 m2 toebedeeld voor haar col-
lectie. Gelukkig heeft de gemeen-
teraad een jaar geleden beslo-
ten dat ook naar een alternatief 

voor het PVM moet worden ge-
zocht. Uit zestien locaties heb-
ben de gemeente Velsen en het 
PVM-bestuur hun voorkeuren 
aangegeven. Het zal gaan span-
nen om de huidige locatie, de Fin-
se school (de Driehoek) of even-
tueel nieuwbouw bij het zwem-
bad. Maar aan alle locaties zitten 
nog haken en ogen. En dan telt 
het kostenaspect zwaar mee. Het 
half miljoen euro dat is overgeble-
ven na het vertrek van het Moer-
bergplantsoen is nooit genoeg om 
de kosten voor nieuwbouw te dek-
ken. De gemeente Velsen wil wel 
bijdragen aan het gebouw, maar 
zij ziet geen mogelijkheid om meer 
dan 750 m2 ruimte te bouwen voor 
het museum. Voorzitter Joop Wa-
ijenberg van het PVM spreekt over 
een ‘patstelling met Velsen’. 
Voor het Kustinformatiecentrum  
(met of zonder PVM) worden nog 
sponsoren gezocht, bedrijven en 
organisaties die met zee te maken 
hebben zijn welkom. 

Kerstviering 
Inloophuis

Santpoort-Noord - Inloophuis 
Kennemerland organiseert op 
vrijdag 12 december een kerst-
viering voor iedereen die in zijn 
of haar leven met kanker te ma-
ken heeft gehad. Gasten zijn van 
harte welkom vanaf 10.30 uur in 
de Velserhooftzaal. Predikant Ot-
to Sondorp leidt de (oecume-
nische) viering met ondersteu-
ning van het Zingen voor je le-
ven-koor. Rond 12.30 uur wordt 
met elkaar het glas geheven, to-
veren de geweldige vrijwilligers 
de zaal om tot restaurant en 
wordt er een lunch aangeboden. 
Rond de klok van 14.30 uur ein-
digt het samenzijn. Mocht u een 
naaste willen meenemen (bij-
drage hiervoor is 7,50 euro), dan 
kunt u dit aangeven bij uw aan-
melding. Graag voor 5 december 
inschrijven via info@inloophuis-
kennemerland.nl of telefonisch. 
Zie ook www.inloophuiskenne-
merland.nl.

IJmonder van het jaar
IJmond - De ochtendkran-
ten Dagblad Kennemerland en 
IJmuider Courant organiseren 
in samenwerking met Landgoed 
Duin & Kruidberg voor de vierde 
keer de verkiezing IJmonder van 
het Jaar. Het mooie van deze ver-
kiezing is dat iedereen kan mee-
bepalen. Simpelweg door jouw 
IJmonder te nomineren. De kan-
didaat moet iemand zijn die zich 
in de IJmond ergens met pas-
sie voor inzet, en in Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest of Velsen 
woont. Nomineer jouw kandidaat 
nu het nog kan door een mailtje 
te sturen met zijn of haar naam 
naar redactie.ken@nhd.nl of re-
dactie@ijmuidercourant.nl. Zelf 
ben je dan ambassadeur van je 
kandidaat. 
Vanaf 20 december bepaalt het 
publiek via een stemronde wel-
ke zes kandidaten doorgaan naar 
de fi nale. Tijdens het Gala van de 
IJmonder van het Jaar 2014 wordt 
de winnaar gekozen door een 

deskundige jury. Dat gala wordt 
maandag 26 januari gehouden 
op Landgoed Duin & Kruidberg 
in Santpoort-Noord. 
Alle genomineerden en hun am-
bassadeurs zijn welkom op het 
gala. De ambassadeurs van de fi -
nalisten presenteren hun kandi-
daat aan de jury. De bekende ca-
baretier Arie Koomen heeft zijn 
broer, wijkagent Jan uit IJmui-
den, genomineerd. De andere, 
reeds genomineerde kandidaten 
zijn Yvonne Lubbers uit IJmui-
den, Bert Kisjes uit Wijk aan Zee, 
Jan Ros uit Uitgeest, het echtpaar 
Cor en Nel Bart uit Beverwijk, het 
echtpaar Bert en Suus Kurpers-
hoek uit IJmuiden en het echt-
paar Hans en Maria van Rijswijk 
uit Santpoort-Noord. De vorige 
edities zijn gewonnen door Hans 
Chialastri uit Heemskerk (2011), 
Fred Dictus uit IJmuiden (2012) 
en het echtpaar Martin en An-
na Hageman uit IJmuiden (2013). 
(foto: Gwendelyn Luijk)

Fruittuin in Park 
Kennemergaarde

Santpoort-Noord - Park Ken-
nemergaarde knapt stilaan 
verder op. Wethouder Robert 
te Beest maakte afgelopen 
zondag met het planten van 
het Syden Hemmetje een be-
gin met de realisatie van de 
fruittuin. 

Landschapsarchitect Sprin-
ger heeft ruim 100 jaar geleden 
in zijn plan voor Kennemergaar-
de een moestuin getekend, om-
kaderd door een haag. In de loop 
der tijd zijn moestuin en haag van 
dit voormalig landgoed aan de 
binnenduinrand verdwenen. De 
moestuin veranderde in een kaal 
grasveld omzoomd door opge-
schoten bossages, een paar eiken 
en oude taxussen. Er is tot laat in 
de middag zon en geschikt om 

er een openbare boomgaard met 
smulhaag van bessen en slangen-
muur met leifruit te realiseren. Een 
fruittuin als nieuw element maakt 
activiteiten als snoeicursussen 
voor vrijwilligers, natuurwerk- en 
oogstdagen mogelijk. Zo groeit 
en bloeit er van alles in dit pareltje 
van een park en kunnen de men-
sen er heerlijk verpozen. Voor de 
openbare boomgaard is gekozen 
voor 10 hoogstam fruitbomen met 
namen als het Syden Hemmetje, 
Jacques Lebel, Notaris en Winter-
rietpeer. Het project is door de ge-
meente Velsen gehonoreerd als 
bewonersinitiatief en fi nancieel 
ondersteund.
Vrienden van Park Kennemergaar-
de gaan zorgen voor deze plek. 
Zie ook facebook.com/parkken-
nemergaarde.

Bag2school-actie
Inzameling kleding 

bij IJmuider Harmonie
Velsen-Zuid - De IJmuider 
harmonie doet weer mee aan 
de bag2school actie - We zame-
len kleding in, en krijgen hier-
voor een bedrag per kilogram. 
Help mee met het inzamelen 
van kleding, gordijnen, schoe-
nen en knuffels. Iedere kilo is 
geld waard! 
Op 13 december komt de 
vrachtwagen van Bag2school 
bij de IJmuider Harmonie langs 
om de zakken op te halen. 
Vraag je familie, buren en ken-
nissen of ze nog oude kleding 
hebben. 
Hoe meer volle blauwe zakken 
van 10 kilo, des te meer geld er 
in het laatje voor de vereniging 
komt. Je kunt je spullen aan-
leveren in een vuilniszak als je 
naar de vereniging komt, en des 
te meer kleding naar de men-
sen in de wereld die heel erg 
blij zijn met wat nieuwe kleding 
of schoeisel. Alle inwoners van 
Velsen kunnen op zaterdag 13 
december tussen 10.00 en 11.00 

uur spullen te komen brengen 
naar de IJmuider Harmonie aan 
de  Tolsduinerlaan 12 (naast de 
trainingsvelden van Telstar).
Bent u niet in de gelegenheid 
om het te komen brengen, dan 
willen wij de spullen ook komen 
ophalen. Stuur een mail met 
adres en naam naar ruijg50@
kpnmail.nl of bel op nummer 
06-23566790 en het wordt za-
terdag 13 december in de och-
tend bij u opgehaald. De inge-
zamelde kleding gaat naar het 
buitenland waar mensen met 
uw kleding/spullen weer blij 
worden gemaakt. 
Wat er in de vuiliszak mag: Goe-
de kwaliteit tweedehands kle-
ding; van babyrompertje tot 
oma’s bloemetjesjurk en van 
het te kleine dino t-shirt tot 
het foute hawaïhemd van je 
oom, lakens, dekens, gordijnen, 
knuffelbeesten, schoenen (per 
paar), riemen/ceintuurs, hand-
tassen. Alvast bedankt voor uw 
hulp.
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Velsen-Zuid - Zaterdagavond 
13 december houdt sportvereni-
ging Full Speed weer haar kerst-
kienavond. Deze avond zal be-
ginnen om 20.00 uur en van-
af 19.30 uur is het clubgebouw 
geopend. Een kopje koffie staat 
voor u klaar. Er zijn drie kien-
rondjes en een loterij. Er mag  
binnen niet gerookt worden. De 
kienavond is voor iedereen: jong 
en oud zijn van harte welkom. 
Het clubgebouw van Full Speed 
is te vinden tussen Gymnasi-
um Felisenum en het Tata Steel 
Stadion aan Tolsduinerlaan 8a in 
Velsen-Zuid.

Kerstkienen 
bij Full Speed

Jeugd haalt diploma bij 
Tinca Tinca Boxing Gym 
IJmuiden - Zaterdag waren de 
jaarlijkse  boksvaardigheidsexa-
mens bij Tinca Tinca Boxing Gym 
voor de jeugd van 7 tot 14 jaar. 
De uitgenodigde deelnemers 
konden deze dag hun gele of 
oranje vis en bijbehorende diplo-
ma halen. De vis is het logo van 
de club en de kleuren zijn verge-
lijkbaar met bijvoorbeeld de ju-
dobanden.
Er waren zeven deelnemers voor 
de oranje vis (gevorderden) en 
22 deelnemers voor de gele vis 
(beginners). De deelnemers 
moesten onder het toeziend 
oog van familie en vrienden ver-
schillende vaardigheden laten 
zien, zoals drie keer een minuut  
touwtje springen, sit ups en push 
ups, verschillende trap- en stoot 
combinaties en op het laatst drie 
ronden op de bokszak knallen.
De deelnemers voor de oranje 
vis deden dezelfde oefeningen 
maar dan drie keer twee minu-
ten en die moesten ook nog drie 
rondes sparren (er word niet op 
het hoofd gebokst).

De trainers hielden alles in de 
gaten en maakten aantekenin-
gen van de plus- en minpunten,  
er kon niet gesmokkeld worden 
want er waren vijf trainers aan-
wezig en die zagen alles. Toen dit 
alles er op zat, wachtten de deel-
nemers gespannen de uitslag af. 
Het resultaat geweldig want ie-
dereen was geslaagd. 
Er was ook nog een beker te ver-
dienen voor de beste deelnemer, 
en die werd gewonnen door de 
jongste deelneemster Lucca van 
7 jaar, die ook nog op de foto 
ging met het oudste lid van Tinca 
Tinca Boxing Gym, Arjan, die za-
terdag 60 jaar werd, maar liefst 
53 jaar verschil. Dit geeft wel aan 
dat de recreatiebokstraining van 
Tinca Tinca goed is voor lichaam 
en geest en niet te vergelijken is 
met de bokswedstrijden waar je 
natuurlijk wel op het hoofd stoot.
Na het in ontvangst nemen van 
het diploma en de vis en een 
chocoladeletter mochten de 
deelnemers een portretfoto laten 
maken door Mark Sassen.

DCIJ-nieuws
Sterk optreden DCIJ
IJmuiden - Na een uitglij-
der, eerder in de competitie te-
gen HDC, ligt het eerste weer op 
koers om in aanmerking te ko-
men voor promotie naar de nato-
nale hoofdklasse. Met een ver-
rassende opstelling, waarbij de 
sterkste dammers aan de eerste 
vijf borden plaatsnamen, wer-
den ‘De Hofstad Dammers weg-
gespeeld.
Na drie uur spelen hadden de 
IJmuidenaren al een riante voor-
sprong (0-4) dankzij snelle over-
winningen van Feroz Amirkhan 
en Martin van Dijk. Stella van 
Buuren draait goed mee in het 
eerste en hield haar gelouterde 
tegenstander, Erik Brunsma,  met 
een remise van de winst af. Na-
dat Harrie van der Vossen en top-
scorer  Stijn Tuijtel (foto) ook nog 
eens wonnen dreigde er een de-
bacle voor de Hagenaars. Maar 
wat Willem Winter bezielde, die 

in een straal gewonnen stand zo-
maar twee schijven offerde en 
direct daarna op kon geven blijft 
een raadsel. Met nuttige remises 
van achtereenvolgens Cees Pip-
pel, Conall Sleutel en Cees van 
der Vlis werd de eindstand be-
paald op 6-14 voor DCIJ.
Dezelfde uitslag was te zien na 
de ontmoeting van het tweede 
team. Wel kwam het tiental van 
teamleider Klaas de de Krijger, 
door een vroege nederlaag van 
Piet Kok, snel op achterstand.
Daarna ging het echter crecen-
do met de IJmuidenaren. Over-
winningen van Mascel en Max 
Doornbosch, Jacqeline en Nicole 
Schouten en Jan Maarten Koorn 
legden de basis voor een ruime 
overwinning. Met remises van 
Koos de Vries, Vince van der Wie-
le, Bram van Bakel en Klaas de 
Kriger kwam de definitieve eind-
stand op het bord. Start volleybalgroep 

6-10 jaar in IJmuiden
IJmuiden - Vanaf 7 januari 
start volleybalvereniging Sma-
shing Velsen ’96 met een groep 
voor 6-10 jaar in IJmuiden. Ze 
starten deze groep omdat zij 
gemerkt hebben dat er veel 
kinderen zijn die graag willen 
volleyballen. Echter, voor veel 
ouders was de Springplank in 
Velserbroek, waar nu alle mi-
ni-trainingen plaatsvinden, net 
iets te ver. De trainingen zul-
len worden gegeven door Ire-
ne van 15.00 tot 16.00 uur op 
woensdagmiddag in de Ken-
nemerzaal (Moerbergplant-
soen 65b). Je kunt drie maal  
geheel vrijblijvend meetrainen. 
De groep gaat door bij tenmin-
ste vier aanmeldingen. Lijkt het 

je leuk om mee te doen? Stuur 
dan een mailtje naar minis@
smashingvelsen.nl.

Concert Neva Ensemble 
in Laurentiuskerk

IJmuiden - Op zaterdagmiddag 
27 december geeft het beroem-
de Nova Ensemble uit Sint Pe-
tersburg een concert in de Lau-
rentiuskerk, Fidelishof 30. Om 
13.30 uur gaat de kerk open en 
het concert begint om 14.00 uur!
Het concert is gratis toegankelijk. 
Na afloop van het concert hou-
den de leden van het ensemble 
bij de uitgang een schaalcollec-
te! De mooiste liederen staan op 
het repertoire. Naast de juweel-
tjes uit de Russische kerkmuziek 
staan prachtige nieuwe liederen 
van Russische componisten op 
het programma. Het wordt een 
van de mooiste concerten die 
het Neva Ensemble de bezoekers 
voor de derde keer aanbied.

Kerstconcert 
Vitaal

IJmuiden - Het jaarlijkse kerst-
concert van seniorenkoor Vi-
taal wordt gehouden op zondag-
middag 14 december in de ver-
trouwde Laurentiuskerk, Fidelis-
hof 30. Aanvang van het concert: 
14.00 uur, zaal open om 13.30 uur. 
De dirigent Thom ten Harkel is 
reeds twaalf en een half jaar diri-
gent van Velser seniorenkoor Vi-
taal en daarom hebben zij dit jaar 
als thema gekozen: een keuze uit 
de mooiste kerstliederen die in die 
twaalf en een half jaar ten gehore 
hebben gebracht. Al jaren worden 
ze begeleid door pianiste Jacque-
line van Ratingen en ook dit jaar 
zal zij act de présence geven. Ook 
fluitiste Monique van der Heijde 
zal weer van de partij zijn dit jaar. 
Als soliste zal optreden de sopraan 
Monique Böhm. De presentatie is 
in handen van André de Vries. De 
toegang voor dit kerstconcert is 
gratis maar na afloop wordt uw 
blijk van waardering zeer op prijs 
gesteld.

Velsen-Noord - In de nacht van 
afgelopen vrijdag op zaterdag 
zijn twee auto’s opengebroken 
aan de Parlevinkerstraat. De on-
bekenden hebben ruitjes inge-
slagen om binnen te komen en 
hebben de auto doorzocht. Er is 
in ieder geval een radio gestolen. 
Of er verder iets is verdwenen is 
nog niet duidelijk.

Twee auto’s 
opengebroken

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.heemskerksecourant.nl

Kantine-inrichting DKV
Velsen-Zuid - Zoals alle sportverenigingen is ook korfbalvereni-
ging DKV IJmuiden afhankelijk van de hulp en giften van anderen 
om dingen te realiseren. Zo was de grote wens een nieuwe inrich-
ting voor de kantine, zodat deze ook voor andere doeleinden ge-
bruikt kan worden. Dankzij subsidie uit het Rabo DichtbijFonds en 
de vaardige handen van de heren van IJmond Werkt (Rebo Tech-
niek) is dit gerealiseerd. Op de foto is het mooie resultaat te be-
wonderen.

IJmuiden - Bij het afzwem-
men van de Velser Zwem Ver-
eniging (VZV) glommen weer 46 
paar blije oogjes na het behalen 
van het begeerde zwemdiploma. 
Daarnaast ook veel blije gezich-
ten van het aanwezige publiek 
waarvan er weer zo’n  kleine 220 
man  de verrichtingen van broer 
of zus, zoon of dochter en klein-
kind kwamen gadeslaan.

Geslaagden 
zwemdiploma



4 december 201427

Velserbroek - Gospelkoor Get 
Together Again timmert alweer 
bijna 15 jaar aan de weg en 
zingt nog steeds met groot en-
thousiasme klassieke gospels, 
maar ook traditionele Afrikaan-
se songs en modern popach-
tig werk. Het koor is momen-
teel bezig met een nieuwe kwa-
liteitsimpuls en probeert met al 
haar ervaring om het repertoi-
re waar mogelijk te verbeteren. 
Ook wordt er regelmatig nieuw 
werk op het repertoire gezet. Om 
al die mooie nummers goed te 
kunnen uitvoeren heeft het koor 
dringend behoefte aan verster-
king. De leden zijn met name ge-
interesseerd in de komst van en-
kele goedgemutste bassen. Ken-
nismaken met het koor kan tij-
dens de repetities op de donder-
dagavond in Het Kruispunt, Zon-
bastion 3 te Velserbroek. De re-
petitieavond begint om 20.15 
uur. Zie ook www.gospelkoorg-
ta.nl.  

Get Together 
Again zoekt 
nieuw talent

Santpoort-Noord - Op de club-
avond van de Postzegelvereni-
ging Santpoort wordt 8 decem-
ber een grote veiling georgani-
seerd, waarbij circa 160 kavels 
onder de hamer komen. Vanaf 
19.00 uur is de zaal open om de 
kavels te bekijken. Deze veiling 
zal worden gehouden in Het Ter-
ras, Stationsgebouw Santpoort 
aan de Santpoortse Dreef. Mocht 
u de kavellijst al willen bekijken, 
een mailtje naar hein60@hot-
mail.nl is voldoende om deze per 
mail te ontvangen. Er is voldoen-
de parkeergelegenheid en de 
toegang is gratis. Meer informa-
tie: 023-5382274 (na 18.00 uur).

Postzegelavond

Santpoort-Noord - Donderdag-
middag 11 december, vanaf 13.00 
uur, wordt in Het Terras, station 
Santpoort-Noord, een bingo ge-
organiseerd. Er zijn mooie prijzen 
te winnen. De toegang bedraagt 
2 euro, inclusief koffie en eerste 
bingokaart. Iedereen is van har-
te welkom.

Bingomiddag

Rozenbeek krijgt bezoek
Velserbroek - Vorige week dins-
dagochtend werden de kinderen 
van de Rozenbeek opgeschrikt 
door het bezoek van twee Pieten. 
Die kwamen de boel enorm op 
stelten zetten! 
Alle kinderen kregen een gro-
te hand vol met pepernoten, die 
met veel enthousiasme werd ont-
vangen. De leerkrachten pak-
ten deze kans aan om eens een 
mooie rekenles te houden met 
behulp van die pepernoten!
De kinderen hebben ook te ho-

ren gekregen dat ze hun schoen 
mochten zetten. Hopelijk hebben 
ze die avond goed geslapen en 
waren ze niet te nieuwsgierig zi-
naar het cadeau dat ze de vol-
gende zouden aantreffen.
Dit bezoek wil natuurlijk niet zeg-
gen dat de Sint vrijdag De Ro-
zenbeek zal overslaan. De goe-
de Sint met zijn Pieten worden 
op de Floraronde verwacht rond 
8.35 uur en zullen opgewacht 
worden door alle (zingende) kin-
deren van de Rozenbeekschool. 

Jubileum Swingstation 
één groot feest

Velserbroek - Vorige week zon-
dag was het 10-jarig jubileum-
concert van musicalpopkoor het 
Swingstation van het Muzenhuis 
uit Velserbroek. Het concert werd 
gehouden in Villa Westend en 
was één groot feest met verschil-
lende gastoptredens en natuur-
lijk een spetterend optreden van 
het Swingstation. Er was voor ie-
der wat wils, Ivo Bernard bracht 
prachtige nummers ten gehore 
en  Brothers-for-Tune wist de zaal 
aan het lachen te brengen met ko-
mische nummers maar ook stil te 

krijgen met de prachtige uitvoe-
ring van Angels van Robbie Willi-
ams. Bij het swingende optreden 
van Colegio Latino Band gingen 
de voetjes van de vloer en heers-
te er tropische sferen. Het optre-
den van het jubilerende koor het 
Swingstation was een groot suc-
ces. Met hun à capella nummer 
van Enya brachten zij het publiek 
in ontroering en werd er meege-
zongen met Aquarius en Rejoi-
ce. Het Swingstation bedankt alle 
sponsors die deze feestelijke mid-
dag mogelijk hebben gemaakt. 

Twee meesterlijke musici 
in ‘t Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - Op zondag 
7 december om 15.00 uur spe-
len de celliste Anastasia Ferule-
va ( Rusland) en de pianist Ser-
gey Smirnov (Wit-Rusland) in ‘t 
Mosterdzaadje een concert met 
werken van Sjostakovitjs, Mya-
skovsky en Pärt.  Een beleve-
nis deze twee indrukwekkende 
musici aan het werk te zien.
Ze openen met een vroeg werk 
van Sjostakovitsj uit 1934. Zijn 
muziek was nog net niet door 
de Sovjet autoriteiten afge-
keurd.  
De componist van Mjaskovski 
behoorde met zijn composities 
tot één van de grootste over-
treders van het Sovjet regime. 
Hij weigerde ook de toespraak 
van berouw af te leggen, maar 
na zijn dood in 1950 ontving hij 
toch de  Stalin-prijs. 
Ook de in Estland wonende Ar-
vo Pärt werd beticht van “ge-
voeligheid voor buitenlandse 
invloeden” maar won hij toch 
de eerste prijs uit 1200 werken 
die waren ingezonden naar de 
vereniging van Sovjet Compo-
nisten. In 1980 kon hij met zijn 
vrouw het land uit. Uitgevoerd 
wordt ‘Spiegel im Spiegel’ nog 
in Estland geschreven.
Anastasia Feruleva (1992 ) komt 
uit Archangelsk (noord Rus-
land) waar zij haar eerste mu-
ziek onderwijs krijgt. Ze geeft 
dan al concerten in Rusland, 
Finland en Noorwegen. Als 14 
jarige wordt zij toegelaten op 
het conservatorium in Sint-Pe-
tersburg. Direct van daar wordt 

zij studente aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag. In 
2011 wint zij de 1e prijs op het 
internationaal cello concours in 
Hilversum. Ze bespeelt een aan 
haar geleende cello uit 1710 ge-
bouwd door Rombouts.
Pianist Sergey Smirnov is ge-
boren in Minsk, Wit-Rusland. 
In 2006 behaalt hij zijn Mas-
ter of Music titel als solopianist 
bij Naum Grubert aan het Ko-
ninklijk Conservatorium in Den 
Haag. Sergey Smirnov is win-
naar van vele prijzen in talloze 
internationale concoursen. 
‘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.

Poëzieavond 
Santpoort-Zuid - Op dinsdag 9 
december gaan Menno Wigman 
en Eric Boeser met elkaar in ge-
sprek over de achtergronden van 
hun werk onder leiding van Lid-
wien Derriks en natuurlijk lezen 
zij voor uit eigen werk. De poë-
zieavond vangt aan om 20.00 uur 
en eindigt om 22.00 uur. De en-
tree bedraagt 6 euro. Het adres 
is: Vereniging Santpoorts Be-
lang, Bloemendaalsestraatweg 
201, telefoon 023-538 3016. Zie 
ook www.santpoortsbelang.nl.

Onthulling eregalerij 
Muziekvereniging Soli
Santpoort-Noord - Muziek-
vereniging Soli bestaat in 2014 
maar liefst 105 jaar. In de lan-
ge geschiedenis van de vereni-
ging hebben velen hun steentje 
bijgedragen. Deze leden heeft 
Soli altijd geëerd door hen ere-
lid of zelfs erevoorzitter te ma-
ken.
Tijdens de Algemene Leden-
vergadering van 2013 is be-
sloten dat Soli deze ereleden 
een prominente plek binnen 
de vereniging willen geven. Na 
anderhalf jaar speurwerk is de 
eregalerij nu gereed. 
Op dinsdag 18 november heeft 
Jan Heeremans - zowel erelid 
als erevoorzitter - de eregale-
rij onthuld. Voorafgaand aan de 
onthulling hield hij een vurig 
pleidooi om vooral de jongere 
Soli-leden bij zowel bestuurlij-
ke als uitvoerende taken bin-
nen de vereniging te betrek-
ken. 
Hiermee gaat Jan er vanuit dat 
Soli ook een 200-jarig jubileum 
zou kunnen beleven.

Voortaan zal er worden gemu-
siceerd onder de ogen van de 
ereleden want de portretten-
galerij heeft een mooie, promi-
nente plek gekregen in de gro-
te zaal van het muziekgebouw!

www. .nl

www. .nl
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Werkbezoek Grote Hout
Op uitnodiging van havenwethouder Arjen Verkaik heeft een groep geïnte-
resseerde bewoners uit Velsen-Noord en Velsen-Zuid vrijdag 28 november 
een kijkje genomen bij de werkzaamheden aan de zeekade van Grote Hout 
(NAM kade). Samen met een aantal raadsleden en enkele ambtenaren voe-
ren zij met het schip de ‘Koningin Emma’ over het Noordzeekanaal tot vlak 
bij de kade waar de werkzaamheden plaatsvinden. De directievoerder van de 
gemeente gaf daarbij een toelichting. (foto: Gemeente Velsen)

Koninklijke Onderscheiding
Anesthesioloog en intensivist Da-
vid Mackie van het Brandwonden-
centrum Beverwijk is op donder-
dag 27 november 2014 benoemd 
tot Officier in de Orde van Oran-
je Nassau.

De heer Mackie uit Santpoort-Zuid 
ontving deze onderscheiding uit 
handen van loco-burgemeester An-
nette Baerveldt. De heer Mackie 

heeft de basis gelegd voor het profes-
sionaliseren van het wetenschappe-
lijk onderzoek dat ervoor zorgt dat 
het Brandwondencentrum de zeer 
hoog kwalitatieve zorg aan patiënten 
met brandwonden kan blijven bie-
den. De uitreiking vond plaats na het 
symposium dat ter ere van het 40-ja-
rige bestaan van het Brandwon-
dencentrum werd gehouden. (foto: 
Reinder Weidijk)

Gast van de Raad
Hoe werkt de gemeenteraad? 
Wie zitten er in? Hoe kunnen in-
woners invloed uitoefenen op 
de politiek? Geef u op als Gast 
van de Raad en krijg antwoord 
op deze vragen.

De huisvesting van scholen, sub-
sidie aan culturele instellingen of 
het vaststellen van een bestem-
mingsplan – het gaat inwoners van 
de gemeente direct aan en de ge-
meenteraad neemt er besluiten 
over. 

Maar hoe werkt dat precies? Dat 
wil de gemeenteraad van Velsen 
graag vertellen; die nodigt daartoe 
inwoners uit als ‘Gast van de Raad’.
Vanaf 18.00 uur krijgen de gasten, 
onder het genot van een brood-
maaltijd, uitleg van drie raadsle-
den over de werkwijze van de ge-
meenteraad en de agenda van de 
raadsvergadering. De gasten kun-
nen al hun vragen stellen, de verga-
dering bijwonen en andere raads-

leden spreken in de pauze en na af-
loop.

Wilt u op donderdag 11 decem-
ber ook Gast van de Raad zijn, dan 
kunt u zich tot 9 december aan-
melden bij de griffie via 0255-
567502 of griffie@velsen.nl. U ont-
vangt na aanmelding een bevesti-
ging per mail en een informatie-
pakket per post.

Speciale Infopagina
Hulp, ondersteuning en zorg voor 
de inwoners van Velsen, thuis, bij 
het zoeken naar werk, in de zorg 
en op school – daar wordt de ge-
meente Velsen vanaf 1 januari 2015 
verantwoordelijk voor. Om wel-
ke veranderingen gaan het dan? 
En welke vragen hebben inwoners 
van Velsen daarover? Lees dit in 
de tweede speciale editie van de 
Infopagina van 18 december a.s.

In de gemeentelijke Infopagina van 
23 oktober 2014 heeft de eerste spe-

ciale uitgave gestaan. Ondertus-
sen gaan de voorbereidingen voor 
de nieuwe gemeentelijke taken ge-
woon door. Er zijn brieven gestuurd 
aan verschillende groepen inwoners 
van Velsen over de aanstaande ver-
anderingen. Er is een privacyproto-
col gemaakt, het digitale burgerpa-
nel is bevraagd over de aanstaande 
veranderingen en er zijn interviews 
gehouden. In de tweede speciale edi-
tie van de gemeentelijke Infopagina, 
die 18 december verschijnt, kunt u 
hier meer over lezen.

Geen vuurwerkverbod
Op de website www.nu.nl is in 
het weekend van 29 november 
2014 een bericht verschenen 
over het instellen van een vuur-
werkverbod tijdens de jaarwis-
seling. Hierin staat dat ook de 
gemeente Velsen een dergelijk 
verbod instelt. Dit is niet het ge-
val.

In de gemeente Velsen geldt al ja-

ren een zogenaamd deelverbod: het 
is verboden om vuurwerk af te ste-
ken op schoolpleinen en in de om-
geving daarvan. De letterlijke tekst 
luidt als volgt: ‘Het afsteken van 
vuurwerk mag uitsluitend op 31 de-
cember 2014 van 18.00 uur tot 1 ja-
nuari 2015 02.00 uur.’ Eind decem-
ber verschijnt weer een bericht op 
de gemeentelijk infopagina over 
‘brandveilig het jaar uit’.
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Nieuw afvalbrengstation
Er wordt een nieuw afvalbrengsta-
tion (ABS) gebouwd voor de inwo-
ners van de gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen-Noord. Het 
ABS Tolhek aan de Communicatie-
weg in Heemskerk wordt eind de-
cember 2014 gesloten. 

HVC heeft in samenwerking met 
de gemeenten Beverwijk, Velsen en 
Heemskerk een nieuwe locatie voor 
het afvalbrengstation gevonden, na-
melijk op de Binnenduinrandweg in 
Beverwijk. Als een strenge winter 
geen roet in het eten gooit, opent het 
nieuwe ABS nog eind december 2014 
haar deuren voor de inwoners van de 
drie gemeenten.

Op het huidige afvalbrengstation Tol-
hek kan maximaal 500 kilo afval per 
adres worden ingeleverd. Daarbo-
ven geldt nu nog een prijs van € 0,20 
per kilo. Wanneer het nieuwe afval-
brengstation klaar is, kunnen de in-
woners van Beverwijk, Heemskerk en 
Velsen hier onbeperkt grof huishou-
delijk afval wegbrengen zonder ex-
tra kosten. Onder grof huishoudelijk 
afval vallen 18 verschillende typen 
afval. Van metaal, hout, afgedankte 
huisraad en tuinmeubelen tot snoei-

afval en kapotte elektrische appara-
ten. Het nieuwe afvalbrengstation 
in Beverwijk biedt door het ontwerp 
een betere service aan de burger, door 
een slimme inrichting van het terrein 
vindt een goede doorstroming plaats. 
Wachttijden worden daardoor tot een 
minimum beperkt. 

Gemeenten Beverwijk, Velsen, 
Heemskerk en HVC vinden het be-
langrijk afval goed te scheiden.  Door 
uw afval goed te scheiden, draagt u bij 
aan het behouden van (soms) schaar-
se grondstoffen. Meer informatie over 
grof huishoudelijk afval en het afval-
brengstation? Kijk dan op de website 
hvcgroep.nl. Bij het afvalbrengstati-
on (ABS) Tolhek aan de Communica-
tieweg in Heemskerk kunt u tot eind 
december 2014 terecht met uw grof 
huishoudelijk afval. Het nieuwe ABS 
in Beverwijk is naar verwachting eind 
december toegankelijk voor publiek.

Op de foto staan de wethouders Floor 
Bal (Velsen), Jacqueline Doornbos 
(Beverwijk), Frank Frowijn (Heems-
kerk) en HVC-directeur Dion van 
Steensel bij het bouwbord voor het 
nieuwe afvalbrengstation. (foto: 
HVC)

Verkiezing Gezelligste 
Winkel van Nederland
Jaarlijks vindt de verkiezing van 
‘Gezelligste Winkel van Neder-
land’ plaats. In Velsen zijn er 30 
winkels voor deze titel genomi-
neerd.

Per winkel zijn er minimaal 50 stem-
men nodig om winnaar in de gemeen-
te te zijn waarbij gekeken wordt naar 
zowel het aantal stemmen, maar 
vooral ook naar de waardering van 
deze winkels. Uit de tussenstand  
eind november bleek dat de genomi-

neerde winkels in Velsen nog wel een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken! 

Ben je nieuwsgierig naar welke on-
dernemers in Velsen genomineerd 
zijn? Kijk dan op www.gezelligste-
winkel.nl en breng je stem uit.  Stem-
men kan nog tot en met 9 januari 
2015. Op basis van de tot dan uitge-
brachte stemmen volgt nog een fina-
leronde voor de provinciale en lande-
lijke verkiezing van ‘Gezelligste Win-
kel van Nederland’. 

Hulp bij schulden
Het spreekuur van Sociaal.nl is in-
gekort en stopt per 1 januari 2015 
helemaal. Sociaal.nl helpt – samen 
met de gemeente Velsen – men-
sen die schulden hebben met een 
betalingsregeling. Vanaf 1 januari 
2015 doet de PLANgroep dat.

Er is wat veranderd in de schuld-
hulpverlening. Mensen met geld-
problemen kunnen zich voor schuld-
hulpverlening aanmelden bij de ge-
meente Velsen. Vaak zijn er dan be-
talingsregelingen nodig met schuld-
eisers. Dat deed de firma Sociaal.
nl in opdracht van Velsen. Sinds af-
gelopen zomer doet de PLANgroep 
dat. Door deze verandering is het in-
loopspreekuur van Sociaal.nl inge-

kort tot dinsdagmiddag van 14.30 – 
15.30 uur. En per 1 januari houdt het 
spreekuur helemaal op.

Nieuwe klanten komen automatisch 
bij PLANgroep terecht. Wie al klant 
is bij Sociaal.nl blijft dat gewoon; 
voor hen verandert er niets. Zij kun-
nen tot 1 januari 2015 nog naar het 
inloopspreekuur op dinsdagmiddag 
van 14.30 – 15.30 uur. Na 1 januari 
is contact met Sociaal.nl alleen nog 
mogelijk via de telefoon of e-mail. 

Wie vragen heeft over deze verande-
ring of wie zich aan wil melden voor 
schuldhulpverlening kan elke werk-
dag tussen 09.00 en 12.00 uur bellen 
met de gemeente Velsen via 140255.

Eerste paal Bosbeekschool
Van De Bosbeekschool in Santpoort-Noord staan alleen nog de contouren 
van de karakteristieke entree overeind. De rest van de school is verdwenen 
om plaats te maken voor nieuwbouw. Terwijl de leerlingen les krijgen in een 
tijdelijk  schoolgebouw in de buurt van de Valckenhoeflaan, is de eerste paal 
voor de nieuwbouw  al de grond in geschroefd. Over een jaar moet de school 
klaar zijn zodat de leerlingen weer naar hun oude vertrouwde plek terug kun-
nen. (foto: Gemeente Velsen)

Huishoudelijk hulp
De gemeente Velsen bezuinigt 
niet op huishoudelijke hulp. Inwo-
ners van Velsen die nu huishou-
delijk hulp hebben, houden die 
tot de datum dat hun indicatie af-
loopt.

Wie een herindicatie nodig heeft 
of wie voor het eerst huishoudelijk 
hulp aanvraagt, krijgt te maken met 
de nieuwe werkwijze. Dan bespreekt 
de gemeente Velsen samen met de 
aanvrager wat iemand zelf nog kan 

doen, wat buren, vrienden of fami-
lie kunnen betekenen en wat iemand 
zelf kan betalen. Gezamenlijk wor-
den de mogelijkheden en onmoge-
lijkheden in kaart gebracht.

In de landelijke en plaatselijke pers 
verschijnen de laatste maanden be-
richten dat andere gemeenten in Ne-
derland soms sterk bezuinigen op 
huishoudelijke hulp. De gemeente 
Velsen heeft voor een ander beleid 
gekozen.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestem-
mingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

gen die daarmee te maken hebben, kunt u een af-
spraak maken met één van de vakspecialisten via 
14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact 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 op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Bur-
gemeester en Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendma-
kingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en 
verordeningen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook 
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jut-
ter en de Hofgeest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 22 
november 2014 tot en met 28 no-
vember 2014 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Dolfijnstraat 208, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(28/11/2014) 
w14.000594;
Kaplanstraat 7, vergroten 1ste ver-
dieping (27/11/2014) w14.000593.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Velserbroekstraat 7, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(26/11/2014) 
w14.000590.

Velsen-Zuid
Oosteinderweg 4, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(24/11/2014) 
w14.000588.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 28 A, 
oprichten garage (26/11/2014) 
w14.000591.

Velserbroek
Vromaadweg 55, maken sparing in 
verdiepingsvloer t.b.v. plaatsen lift 
(27/11/2014) w14.000592.

Velsen-Noord
Parlevinkerstraat 41, plaatsen 
handelsreclame (26/11/2014) 
w14.000589;
Gildenlaan 48, plaatsen dakkapel 
(25/11/2014) w14.000587.

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 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvra(a)g(en) 
dienen te beslissen verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Breelstraat 5, oprichten opslaghal 
(06/10/2014) w14.000470.

Aanvragen

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-

rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sec-
tor bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopi-
ge voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. De 
verzenddatum van het besluit is 
tussen haakjes vermeld

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Ahornstraat 29, plaatsen balustrade 
(27/11/2014) w14.000535;
Pruimenboomplein 56, plaatsen balkon-
beglazing (02/12/2014) w14.000584.

Driehuis
Nicolaas Beetslaan ong., kappen 21 bo-
men (26/11/2014) w14.000456.
publicatietekst
Santpoort-Noord
Paramaribostraat 64, gewijzigd uit-
voeren vergunde erker (27/11/2014) 
w14.000493.

Santpoort-Zuid 
Middenduinerweg 65, kappen boom 
(02/12/2014) w14.000544;
Velserenderlaan 2 C, kappen boom 
(02/12/2014) w14.000556;
Duinweg of Duivelslaan 29, kappen 
boom (02/12/2014) w14.000559;
Clarionlaan 5, kappen boom 
(02/’12/2014) w14.000569.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Aansluiting A22-N197, realiseren 
aansluiting A22-N197 (27/11/2014) 
w14.000446.

Velserbroek
Fregat 74, uitoefenen bedrijf aan huis 
(27/11/2014) w14.000382.

Geweigerde omgevingsvergunnin-
gen
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning geweigerd voor: 

Velsen-Noord
Lijndenweg 6, wijzigen bestemming 
naar horeca, plaatsen reclame en vlag-
genmasten (01/12/2014) w14.000376.

Vergunningen Algemene Plaatselij-
ke Verordening
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(Ver)bouwplannen in of voor Santpoort-Noord?
De gemeente gaat een nieuw bestemmingsplannen opstellen voor Sant-
poort-Noord. In het bestemmingsplan staan alle regels voor het bou-
wen en gebruiken van gebouwen en percelen. Woont u in Santpoort-
Noord? Dan wordt ook uw woning straks in dit bestemmingsplan op-
genomen. Het gaat hierbij om de hele bebouwde kom van Santpoort-
Noord

Inventarisatie initiatieven in het gebied
In het nieuwe bestemmingsplan houden we als gemeente waar mogelijk reke-
ning  met initiatieven, bouwplannen en ideeën van onze inwoners en bedrij-
ven. Het gaat dan bijvoorbeeld om het toestaan van een extra woning, het bou-
wen/slopen van een groot bijgebouw, maar het kan ook gaan om een verande-
ring van gebruik, bijvoorbeeld van werken naar wonen.

U kunt uw initiatief, bouwplan of idee mailen naar ro@velsen.nl. Eventueel 
kunt u deze ook per post sturen. Vervolgens beoordelen wij uw voorstel. In 
onze reactie geven wij aan of en op welke wijze uw voorstel bij het opstellen 
van het bestemmingsplan meegenomen  kan worden. 

Als u nog vragen heeft of een afspraak hierover wilt maken, kunt u contact op-
nemen met de heer Pijpers (cluster Ruimtelijke Ordening) via 0255– 567200. 
Schroom niet om te bellen of te e-mailen indien u twijfelt of uw plan of idee 
belangrijk is voor dit bestemmingsplan. Wij ontvangen uw reactie graag voor 
5 januari 2015.

Besluiten (vervolg)

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

Grote Hout- of Koningswg 48, 1951 
GT  VELSEN-NOORD

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.

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

Iepenstraat 7, 1971 JJ  IJMUIDEN

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

1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

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

Evenementen artikel 2:17 APV

Lichtjesfeest met optocht, 12 december 2014, Lange 
Nieuwstraat en Plein 1945 te IJmuiden (26/11/ 2014) 
u14.011331;
Wandelevenement De 30 van Zandvoort, 28 maart 

2015, strand en duingebied gemeente Velsen (26/11/ 
2014) u14.011509.

Standplaats artikel 5:18 APV
Tijdelijke uitbreiding verkoopdagen, 22 t/m 24 decem-
ber 2014, product planten en bloemen (25/11/ 2014) 

u14.011650.

Verkoopvuurwerk artikel  2:56 APV
Oudejaarsverkoop 29, 30,31 december 2014, Lange 
Nieuwstraat 775 IJmuiden  (25/11/2014).
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Raadsplein 11 december 2014
Op donderdag 11 december 2014 om 19.30 uur vergadert de gemeente-
raad Velsen in de raadzaal van het gemeentehuis Velsen, ingang Plein 
1945.

De agenda voor de raadsvergadering is als volgt:

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje:  inspreken inwoners/vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 20 november 2014
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Afl eggen eed / belofte steunfractieleden
7 Grote Buitendijk / Hofgeest
8 Verbinding A8-A9
9 Vaste vergoeding steunfractieleden
10 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017
11 Treasurystatuut gemeente Velsen 2014
12 Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Velsen 2015
13 Overgang naar stichting Welstandszorg Noord-Holland en het 
 benoemen van de commissieleden

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage bij de receptie van het gemeente-
huis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de biblio-
theek van Velserbroek aan het Maanbastion.

Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.
velsen.nl. De raadsvergadering is live te volgen via RTV Seaport en raad.vel-
sen.nl 

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 –20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in 
te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere actuele 
en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Deze 
inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat 
of die relevant zijn voor de raad.

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffi  e@velsen.nl) tot 
uiterlijk woensdag 10 december 2014 tot 16.00 uur.

De raad heeft in zijn vergaderingen van 20 november 2014 een besluit geno-
men over de volgende onderwerpen:

• 2e Bestuursrapportage 2014 Velsen
• Begroting 2015 Centraal Nautisch Beheer
• Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014
• Aanbevelingen rekenkameronderzoek inzake de Huisvuilcentrale (HVC)
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IJmuiden - Donderdag 13 no-
vember mochten 18 leszwem-
mers van Watervrienden IJmui-
den afzwemmen voor hun A, B 
of C diploma. 
Dit extra afzwemmoment staat 
niet op de jaaragenda van de 
vereniging, maar wordt inge-
last op het moment dat de les-
gevers vinden dat er voldoende 
kandidaten zijn. 
Op deze manier geeft WVIJ 
kinderen die voor de zomer net 
niet mee mochten doen met 
het afzwemmen een nieuwe 
kans om alsnog hun diploma 
te halen. 
Omdat deze groep wat klei-
ner is dan tijdens het regulie-

re afzwemmen - dan gaat het 
meestal om meer dan 50 kin-
deren - duurde het afzwem-
men korter en konden de regu-
liere lessen gewoon doorgaan. 
Examinator Simone Klooster is 
tevreden over het verloop van 
het afzwemmen: ,,Gelukkig 
konden we redelijk snel star-
ten en waren we maar iets te 
laat klaar.’’

In totaal zwommen achttien 
kinderen af. Vijf haalden hun 
A-diploma, tien hun B-diploma 
en drie hun C diploma. Geluk-
kig gaan er dit jaar meer kin-
deren door voor het C-diploma, 
acht stuks maar liefst. 

Ondernemersclubs 
gaan samenwerken

IJmond - Het bestuur van 
OV IJmond en BeterBusiness 
Haarlem-IJmond onderzoeken 
of het voor beide verenigingen 
zinvol is om samen te werken. 
Daartoe hebben beide onder-
nemersverenigingen een sa-
menwerkingsovereenkomst 
getekend. 
Concreet betekent dit dat afge-
vaardigden van beide besturen 
in 2015 elkaars bijeenkomsten 
zullen bijwonen en waar ge-
wenst gezamenlijk evenemen-
ten zullen gaan organiseren.  
Uiterlijk eind 2015 zal beslist 
worden of de verkenning vas-
te vorm moet aannemen. Uit-
gangspunt is daarbij dat er 
oog is voor het grotere belang 
en dat beide verenigingen met 
deze samenwerking hun leden 
een breder zakenplatform kun-
nen bieden. 
OV IJmond staat voor Onder-
nemers Vereniging IJmond. OV 
IJmond is een grote belangen-
behartiger van circa 500 aan-
gesloten ondernemers. Met zo 
veel leden zijn ze niet alleen in 
de IJmond, maar ook in de Me-
tropoolregio Amsterdam een 
belangrijke speler. 
OV IJmond is in 2014 ontstaan 
door de fusie van HOV IJmond 
(Velsen) en OHBU (Heemskerk, 
Beverwijk, Uitgeest). Het is de 
ambitie van OV IJmond om dé 
belangenbehartiger voor on-

dernemend IJmond te zijn. De 
doelstellingen zijn verbinden, 
behartigen en netwerken.  
BeterBusiness is een regionaal 
platform dat actief is in Haar-
lem en omgeving (Heemstede, 
Bloemendaal, Zandvoort) en in 
de IJmond. Het platform is niet 
te vergelijken met een busines-
sclub. 
BeterBusiness heeft circa 115 
partners, die geacht worden 
actief deel te nemen. Zo vinden 
er bijeenkomsten plaats bij de 
partners en worden er gerich-
te bijeenkomsten gehouden 
met thema’s, die vaak door de 
partners worden aangeleverd. 
Verder organiseert BeterBusi-
ness, ieder jaar een conventie 
en brengt partners bij elkaar, 
waardoor men door kruisbe-
stuiving vaak tot gezamen-
lijk zaken doen komt. Hun slo-
gan is: ‘Samen Sterk’ en Kwa-
liteit van het platform gaat bo-
ven kwantiteit. 
BeterBusiness beschikt over 
een Raad van Aanbeveling 
waar alle negen burgemees-
ters  en de Commissaris van de 
Koning in het werkgebied, zit-
ting hebben en daardoor ont-
staat er een goede samenwer-
king tussen bestuurders en on-
dernemers. 
Ook is de Industrie Kring Haar-
lem een belangrijke partner 
van het platform.

IJmuiden - Zaterdag 13 de-
cember wordt er bij buurtcen-
trum de Dwarsligger, Planeten-
weg 338 weer een rommelmarkt 
gehouden. U bent vanaf 9.00 uur 
van harte welkom. Wie een tafel 
wil reserveren kan vanaf maan-
dag 8 december bellen met Ger-
da Broek via 0255-522782, graag  
bellen na 9.30 uur.

Rommelmarkt

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
eserveren is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 12 december: 
kerrie/preisoep, Vlaamse karbona-
des gestoofd in mosterd en don-
ker bier, aardappelpuree, spruitjes. 
Sinaasappelbavaroise met slag-
room toe. Kosten 6,50. Aanvang 
12.30 uur. Reserveren maandag 8 
december tussen 11-12 uur.
Verkoop kaarten Kerst In 2014 
zijn vanaf heden verkrijgbaar. Op 
26 december kan men weer een 
gezellige kerstmiddag met hap-
jes, soep et cetra verwachten. Mu-
zikaal omlijst door Guus van den 
Berghe. Aanvang 12.00 uur. Kaar-
ten 8,50.
Kado van Jo. Woensdag 10 de-
cember de cadeaushop van Jo. 
Leuke, betaalbare cadeautjes Ver-
koop van circa 10.00 tot 14.00 uur.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws
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Raadsplein 11 december 2014
Op donderdag 11 december 2014 om 19.30 uur vergadert de gemeente-
raad Velsen in de raadzaal van het gemeentehuis Velsen, ingang Plein 
1945.

De agenda voor de raadsvergadering is als volgt:

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje:  inspreken inwoners/vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 20 november 2014
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Afl eggen eed / belofte steunfractieleden
7 Grote Buitendijk / Hofgeest
8 Verbinding A8-A9
9 Vaste vergoeding steunfractieleden
10 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017
11 Treasurystatuut gemeente Velsen 2014
12 Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Velsen 2015
13 Overgang naar stichting Welstandszorg Noord-Holland en het 
 benoemen van de commissieleden

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage bij de receptie van het gemeente-
huis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de biblio-
theek van Velserbroek aan het Maanbastion.

Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.
velsen.nl. De raadsvergadering is live te volgen via RTV Seaport en raad.vel-
sen.nl 

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 –20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in 
te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere actuele 
en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Deze 
inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat 
of die relevant zijn voor de raad.

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffi  e@velsen.nl) tot 
uiterlijk woensdag 10 december 2014 tot 16.00 uur.

De raad heeft in zijn vergaderingen van 20 november 2014 een besluit geno-
men over de volgende onderwerpen:

• 2e Bestuursrapportage 2014 Velsen
• Begroting 2015 Centraal Nautisch Beheer
• Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014
• Aanbevelingen rekenkameronderzoek inzake de Huisvuilcentrale (HVC)

4 december 20148

IJmuiden - Donderdag 13 no-
vember mochten 18 leszwem-
mers van Watervrienden IJmui-
den afzwemmen voor hun A, B 
of C diploma. 
Dit extra afzwemmoment staat 
niet op de jaaragenda van de 
vereniging, maar wordt inge-
last op het moment dat de les-
gevers vinden dat er voldoende 
kandidaten zijn. 
Op deze manier geeft WVIJ 
kinderen die voor de zomer net 
niet mee mochten doen met 
het afzwemmen een nieuwe 
kans om alsnog hun diploma 
te halen. 
Omdat deze groep wat klei-
ner is dan tijdens het regulie-

re afzwemmen - dan gaat het 
meestal om meer dan 50 kin-
deren - duurde het afzwem-
men korter en konden de regu-
liere lessen gewoon doorgaan. 
Examinator Simone Klooster is 
tevreden over het verloop van 
het afzwemmen: ,,Gelukkig 
konden we redelijk snel star-
ten en waren we maar iets te 
laat klaar.’’

In totaal zwommen achttien 
kinderen af. Vijf haalden hun 
A-diploma, tien hun B-diploma 
en drie hun C diploma. Geluk-
kig gaan er dit jaar meer kin-
deren door voor het C-diploma, 
acht stuks maar liefst. 

Ondernemersclubs 
gaan samenwerken

IJmond - Het bestuur van 
OV IJmond en BeterBusiness 
Haarlem-IJmond onderzoeken 
of het voor beide verenigingen 
zinvol is om samen te werken. 
Daartoe hebben beide onder-
nemersverenigingen een sa-
menwerkingsovereenkomst 
getekend. 
Concreet betekent dit dat afge-
vaardigden van beide besturen 
in 2015 elkaars bijeenkomsten 
zullen bijwonen en waar ge-
wenst gezamenlijk evenemen-
ten zullen gaan organiseren.  
Uiterlijk eind 2015 zal beslist 
worden of de verkenning vas-
te vorm moet aannemen. Uit-
gangspunt is daarbij dat er 
oog is voor het grotere belang 
en dat beide verenigingen met 
deze samenwerking hun leden 
een breder zakenplatform kun-
nen bieden. 
OV IJmond staat voor Onder-
nemers Vereniging IJmond. OV 
IJmond is een grote belangen-
behartiger van circa 500 aan-
gesloten ondernemers. Met zo 
veel leden zijn ze niet alleen in 
de IJmond, maar ook in de Me-
tropoolregio Amsterdam een 
belangrijke speler. 
OV IJmond is in 2014 ontstaan 
door de fusie van HOV IJmond 
(Velsen) en OHBU (Heemskerk, 
Beverwijk, Uitgeest). Het is de 
ambitie van OV IJmond om dé 
belangenbehartiger voor on-

dernemend IJmond te zijn. De 
doelstellingen zijn verbinden, 
behartigen en netwerken.  
BeterBusiness is een regionaal 
platform dat actief is in Haar-
lem en omgeving (Heemstede, 
Bloemendaal, Zandvoort) en in 
de IJmond. Het platform is niet 
te vergelijken met een busines-
sclub. 
BeterBusiness heeft circa 115 
partners, die geacht worden 
actief deel te nemen. Zo vinden 
er bijeenkomsten plaats bij de 
partners en worden er gerich-
te bijeenkomsten gehouden 
met thema’s, die vaak door de 
partners worden aangeleverd. 
Verder organiseert BeterBusi-
ness, ieder jaar een conventie 
en brengt partners bij elkaar, 
waardoor men door kruisbe-
stuiving vaak tot gezamen-
lijk zaken doen komt. Hun slo-
gan is: ‘Samen Sterk’ en Kwa-
liteit van het platform gaat bo-
ven kwantiteit. 
BeterBusiness beschikt over 
een Raad van Aanbeveling 
waar alle negen burgemees-
ters  en de Commissaris van de 
Koning in het werkgebied, zit-
ting hebben en daardoor ont-
staat er een goede samenwer-
king tussen bestuurders en on-
dernemers. 
Ook is de Industrie Kring Haar-
lem een belangrijke partner 
van het platform.

IJmuiden - Zaterdag 13 de-
cember wordt er bij buurtcen-
trum de Dwarsligger, Planeten-
weg 338 weer een rommelmarkt 
gehouden. U bent vanaf 9.00 uur 
van harte welkom. Wie een tafel 
wil reserveren kan vanaf maan-
dag 8 december bellen met Ger-
da Broek via 0255-522782, graag  
bellen na 9.30 uur.

Rommelmarkt

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
eserveren is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 12 december: 
kerrie/preisoep, Vlaamse karbona-
des gestoofd in mosterd en don-
ker bier, aardappelpuree, spruitjes. 
Sinaasappelbavaroise met slag-
room toe. Kosten 6,50. Aanvang 
12.30 uur. Reserveren maandag 8 
december tussen 11-12 uur.
Verkoop kaarten Kerst In 2014 
zijn vanaf heden verkrijgbaar. Op 
26 december kan men weer een 
gezellige kerstmiddag met hap-
jes, soep et cetra verwachten. Mu-
zikaal omlijst door Guus van den 
Berghe. Aanvang 12.00 uur. Kaar-
ten 8,50.
Kado van Jo. Woensdag 10 de-
cember de cadeaushop van Jo. 
Leuke, betaalbare cadeautjes Ver-
koop van circa 10.00 tot 14.00 uur.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws
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