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Velsen - In verband met de 
kerstdagen wordt de krant in 
week 52 op vrijdag bezorgd. 
Omdat de krant eerder naar 
de drukker gaat, is de deadline 
voor redactionele teksten vast-
gesteld op vrijdag 20 december 
14.00 uur. Advertenties, spotjes 
en (betaal)kabalen kunnen tot 
maandag 23 december 10.00 uur 
worden aangeleverd. Voor de 
krant van 2 januari 2014 gelden 
soortgelijke deadlines.

Deadlines

Pistool uit het 
Noordzeekanaal gevist
Velsen-Zuid - Een aantal 
jongens die bij het Noord-
zeekanaal aan het vissen 
waren hebben zaterdagmid-
dag wel een hele bijzondere 
vangst gedaan. 

De jongens haalden een tas 
naar boven met daarin een 
doosje met een pistool. De jon-
gens hebben de politie gebeld 
die ter plaatse is gekomen en 
de boel mee naar het politiebu-
reau heeft genomen. Het is nog 
onduidelijk of het om een echt 
wapen gaat en hoe deze in het 
water terecht is gekomen. (foto: 
Michel van Bergen)

Kort koppie voor Haarwensen
Velserbroek - Als mooie kerst-
gedacht liet Eva van Gelder af-
gelopen zaterdag haar lange ha-
ren afknippen voor Haarwensen. 
Al een jaar lang heeft Eva haar 
haar laten groeien voor dit mooie 
doel. Op de website van stich-
ting Haarwensen had ze geke-
ken naar een kapper die haar 
haar gratis wilde knippen. De 
dichtstbijzijnde kapper was ech-
ter in Amsterdam. Toen bedacht 
Eva: ‘Waarom ga ik niet naar 
mijn eigen kapper?’ Na school-
tijd fi etste ze vorige week langs 
kapper Cosmo te Velserbroek 
en vroeg aan fi liaalhoudster Tir-
za of zij dit wilde doen. Tirza re-
ageerde meteen heel enthousi-
ast en wilde voor dit goede doel 
graag gratis Eva’s haar knippen. 
Met een grote grijns op haar ge-
zicht zat Eva zaterdag bij de kap-
per. Eerst werd haar lange haar 
door Winnie gevlochten en daar-
na ging de schaar er in. Eva: ,,Ik 
heb dit zelf bedacht en vond het 
een goed doel om van mijn haar 
een pruik te laten maken. Nu kan 
een ziek kindje een pruik dragen 
van mijn haar.’’ Het nieuwe kap-
sel staat Eva heel leuk.

Reddende engel geëerd
IJmuiden - Een ontroerend 
moment dinsdagmiddag in 
het stadhuis. Reddende engel 
Anneke van den Bosch kreeg  
van burgemeester Weer-
wind een zilveren medail-
le voor het uit het water red-
den van de toen 3-jarige Ra-
faël uit Velsen-Noord. De uit-
reiking van de medaille ge-
beurde op voordracht van de 
Maatschappij tot Redding van 
Drenkelingen. Een zilveren 
medaille wordt niet vaak toe-
gekend. Het ging dan ook om 
een bijzondere redding.

Op de eerste dag van hun vaar-
vakantie naar Normandië, op 25 
mei van dit jaar, passeerden An-
neke van den Bosch en haar man 
Mark Goedhart met hun zeilboot 
op het Noordzeekanaal het Wij-
keroogpark. Daar zagen zij drie 
jonge kinderen vlak bij het wa-
ter spelen. Er werd naar elkaar 
gezwaaid, maar Anneke en haar 
man probeerden de kinderen ook 
te waarschuwen weg te gaan bij 
het water. Terwijl de boot verder 
voer, verloor Anneke de kinderen 
niet uit het oog. Haar intuïtie ver-
telde haar dat er iets mis was. Op 

haar verzoek keerde haar man 
de boot en gingen zij vol gas te-
rug naar het park. Al gauw zagen 
zij dat er nog maar twee kinde-
ren op de kade waren. Het 9-ja-
rige zusje Naomi probeerde haar 
jongste broertje boven water te 
houden; hij was in het water ge-
vallen. Anneke aarzelde geen 
moment, sprong in het water en 
wist Rafaël moeizaam op de kant 
te krijgen. Samen met een om-

stander rende zij vervolgens naar 
de bebouwing waar de door haar 
man gealarmeerde hulpdiensten 
stonden te wachten. Het manne-
tje leek er aanvankelijk niet best 
aan toe, maar was na een nachtje 
ziekenhuis weer helemaal de ou-
de. Zonder Anneke en haar man 
die ingrepen, en zonder het dap-
pere zusje Naomi, zou dit verhaal 
een andere afl oop hebben ge-
kregen... (foto: Reinder Weidijk)
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Cast van musical 
‘Scrooge’ in spotlights
Regio – Op 20 december gaat 
de reeks kerstvoorstellingen 
‘Scrooge’ van start in de Stads-
schouwburg van Haarlem. Ge-
baseerd op de wereldberoemde 
kerstvertelling ‘A Christmas Ca-
rol’ van Charles Dickens, is de-
ze voorstelling anno 2013 in een 
totaal verfrissende en vernieuw-
de jas gestoken. Met een op-
merkelijke cast, waaronder pro-
fessionele acteurs als Peter de 
Jong, Joost Prinsen en Elsje de 
Wijn, een cast van 38 amateurto-
neelspelers uit de omgeving en 
een heus 25-koppig dameskoor 
gooit deze voorstelling voor het 
hele gezin absoluut hoge ogen. 
De jongste speler is 7, de oud-
ste speler is 76 jaar. Ook de cast 
kan nauwelijks wachten. Alle 
amateuracteurs moesten auditie 
doen om geselecteerd te worden 
voor ‘Scrooge’. ,,Voorafgaand de 
repetities hebben we een goe-
de kick-off met workshop met 
de groep amateurspelers en de 
crew gehad”, vertelt Leo Com-
mandeur uit Velserbroek. ,,Het 
klikte gelijk met elkaar in deze 
groep: we zijn een grote familie. 
De mix van volwassenen en kin-
deren maakt het gezelschap en 
het stuk zelf zo verfrissend. En 

het is vooral leuk om met profes-
sionele acteurs mee te doen. Ik 
speelde al langer amateurtoneel 
en ben in ‘Scrooge’ de Geest van 
de toekomst. Tevens ben ik fi-
gurant in de rol van een domi-
nee. Twee rollen waarbij niet ge-
sproken wordt. Of dit moeilijk is? 
Nee, niet moeilijker dan een ge-
sproken rol, waarbij je de tekst 
van buiten moet kennen.”
Bram Kroon is 12 jaar en komt 
uit IJmuiden. ,,Ik speel de jon-
ge bedelaar”, vertelt hij trots. ,,Ik 
vind iedere rol eigenlijk leuk om 
me in te verplaatsen. Op de Jan 
Campenschool deed ik ook al 
veel met toneel. Daar vroeg mijn 
juf Janna Handgraaf aan mij en 
mijn klasgenoot Amon van Bas-
ten, die een van de Tiny Tims 
speelt, of we auditie wilden doen 
voor ‘Scrooge’. Onze juf speelt 
zelf ook mee als de vrouw van de 
neef van Scrooge. Zo zijn wij ei-
genlijk in Scrooge beland.”
De kerstvoorstelling Scrooge in 
de Stadsschouwburg Haarlem, 
van 20 december tot en met 5 
januari. Kaarten via www.the-
ater-haarlem.nl of tel.nr. 023 - 
5121212. Zie ook www.scroog-
ehaarlem.nl. (foto: Bart Jonker 
Productions)

Drive4Life in actie voor 
3FM’s Serious Request

Regio - Zaterdag 14 decem-
ber organiseert Drive4Life een 
speciale actiedag gericht op rij-
vaardigheid. Deze verkeersvei-
ligheidsdag vindt plaats op het 
parkeerterrein van het Kenne-
mer Sportcentrum aan de IJs-
baanlaan in Haarlem. De op-
brengst komt ten goede aan Se-
rious Request van 3FM, die dit 
jaar in het teken staat van het 
terugdringen van kindersterfte 
door diarree.
Drive4Life is een initiatief van 
samenwerkende rijscholen in 
Kennemerland. Tijdens deze ac-
tiedag kun je tegen een vergoe-
ding meedoen aan allerlei ver-
hoogde rijvaardigheidsoefenin-
gen. Je kunt ook je eerste rijles 

op de motor, in de auto of met 
de aanhangwagen krijgen. 
Wil je weten of je rijdt volgens 
Het Nieuwe Rijden en op die 
manier brandstof bespaart? 
Neem dan deel aan de Zuinig 
Rijden Ritten. Of wil je weten of 
je huidige rijstijl nog past bin-
nen de normen van het CBR? 
Misschien lijkt het je leuk om 
een proefritje te maken op een 
Quadro-motorfiets? Op deze bij-
zondere driewieler mag je rijden 
met je autorijbewijs! Ervaren in-
structeurs van de deelnemende 
rijscholen begeleiden je in elk 
onderdeel. 
De instructeurs staan van 10.00 
tot 17.00 uur klaar. Zie ook www.
d4l.nl.

Nieuw woonruimte-
verdeelsysteem Velsen
Velsen - Met ingang van 6 janu-
ari 2014 gebruiken de corpora-
ties binnen de gemeente Velsen 
een nieuw woonruimteverdeelsy-
steem. De belangrijkste verande-
ring is dat woningzoekenden zelf 
moeten reageren. Het gaat om de 
woningen van AWV Eigen Haard 
en Wooncorporatie Kennemer-
have (vanaf 1 januari 2014 samen 
Velison Wonen), Brederode Wo-
nen en Woningbedrijf Velsen. Tus-
sen 1 december 2013 en 6 janua-
ri 2014 is inschrijven niet mogelijk. 
Er komen drie mogelijkheden om 
een woning van de aangesloten 
corporaties te huren.
Elke dinsdag worden de wonin-
gen die vrij komen, aangeboden 
via de website. Woningzoekenden 
moeten zelf reageren als ze be-
langstelling hebben. 
Daarnaast wordt een deel van de 
woningen verloot. Uit alle reacties 
wordt één kandidaat geloot. Voor 
loten geldt de inschrijfduur niet.
De laatste optie is ‘direct te huur’. 

De eerste kandidaat die zich 
meldt èn aan de voorwaarden vol-
doet, krijgt de woning toegewe-
zen. Hiervoor is inschrijven niet 
nodig. Voor het reageren op aan-
geboden woningen en voor loten 
is inschrijven op www.wonenin-
velsen.nl noodzakelijk. De kosten 
zijn 35 euro voor vijf jaar. Alle con-
tacten verlopen digitaal, vanaf het 
inschrijven tot aan het aanbieden 
van de woning. Een e-mailadres is 
dus noodzakelijk.
Voor woningzoekenden die al voor 
1 december 2013 ingeschreven 
staan en betaald hebben voor één 
of meer opties, geldt een over-
gangsregeling. Deze groep ont-
vangt in december een brief met 
meer informatie. Voor mensen van 
wie de gegevens wel in www.wo-
neninvelsen.nl staan, maar geen 
opties hebben genomen, geldt de 
overgangsregeling niet. 
Meer informatie op www.wonen-
invelsen.nl en op de websites van 
de corporaties. 

SundayXmasFair in 
Winkelstad Beverwijk

Beverwijk - Aanstaande zon-
dag wordt in het centrum van 
de stad de vierde SundayFair 
van dit jaar georganiseerd. 
Deze editie staat geheel in 
het teken van de Kerst. Van 
12.00 tot 17.00 uur slingert 
het megaspektakel zich door 
de Breestraat, de Zeestraat 
en de Beverhof.

Kramen vol met aantrekkelij-
ke kerstwaren, diverse winterat-
tracties voor jong en oud, een 
knus horecaplein en een mini-
korenfestival zijn bij elkaar ge-
bracht om de bezoekers te in-
spireren en te vermaken. Er is 
veel gelegenheid om elkaar leuk 
op de foto te zetten; zo staat 
er op de Zeestraat een gigan-
tische kerstboom met alles er-
op en eraan en er komt een ijs-
baantje voor de kinderen. Op de 
Breestraat vormen een reusach-
tig koffiezetapparaat van 6 me-
ter hoog en de heuse Coca Co-
la truck, gesponsord door OBA 

Bouw- en Aannemersbedrijf, 
de publiekstrekkers. Bezoe-
kers kunnen zich laten fotogra-
feren met de Coca-Cola kerst-
truck, deze foto wordt direct ge-
print en kan als kerstkaart ver-
stuurd worden. De foto wordt 
daarnaast ook als e-mail ver-
zonden. De diverse koren wis-
selen elkaar af met kleine con-
certen en zorgen voor de onmis-
bare muzikale omlijsting van de 
SundayXmasFair. De kraamhou-
ders met weergevoelige produc-
ten krijgen een plekje in de Be-
verhof. Op het horecaplein zul-
len warme chocomel en glüh-
wein zeker niet ontbreken! De 
feestverlichting glinstert in het 
hele centrum en alle etalages 
zijn in fraaie kersttooi gestoken 
en nodigen mee uit om heerlijk 
te komen kerstshoppen.
Parkeren is op zondag gratis. Bij 
de winkeliers is informatie be-
schikbaar over ‘parkeren met je 
mobiel’ voor de andere dagen 
van de week.
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Donderdag 
12 december

Buitenplaats Beeckestijn, 
Rijksweg Velsen-Zuid: Ver-
kooptentoonstelling ‘Kenne-
mer Landschappen’ waar-
in Kennemerland wordt ver-
beeld door 100 lokale kunste-
naars. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Première ‘Kleine Ezel’. Aanvang 
19.00 uur.

Vrijdag 
13 december

Kerstmarkt in Santpoort.
Verkoop Unicef-artikelen bij 
Albert Heijn aan het Dudok-
plein in IJmuiden.
Kerstviering in het Inloophuis 
Kennemerland, Wulverderlaan 
51 Santpoort-Noord. Aanvang 
10.30 uur. Thema: ‘Tussen don-
ker en licht’.
Buitenplaats Beeckestijn, 
Rijksweg Velsen-Zuid: Ver-
kooptentoonstelling ‘Kenne-
mer Landschappen’ waar-
in Kennemerland wordt ver-
beeld door 100 lokale kunste-
naars. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de tentoonstel-
ling ‘Van Bouwval tot Muse-
um’ en ‘Een Kabinet van Kunst, 
Kitsch en Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. ‘Het duistere dierenrijk’, 
leuke voorstelling voor kinde-
ren.
Filmdiner ‘Happy Days’ in het 
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden. Aanvang 19.00 
uur. Zie ook www.thaliathea-
ter.nl.
Kers ‘Music All In’ bij mu-
ziekschool het Muzenhuis, Za-
delmakerstraat 50 Velserbroek. 
Aanvang 19.00 uur.
Wildavond in Café ‘t Centrum, 
Kennemerlaan 124 IJmuiden. 
Aanvang 19.30 uur.
Telstar-supporters kunnen 
hun jubileumboek laten signe-
ren door Frans van Essen, Paul 
van der Meeren en Fred And-
re in Club West, Fred Bischot, 
Sander Oosterom en Henny 
Meijer bij verkooppunt Noord-
Oost. Vanaf 19.15 uur.
Concert smartlappenkoor 
De Tweede Stem in de Adle-
bertuskerk, Sparrenstraat 46 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Pianorecital met Aafje van 
Gemert in ‘t Mosterdzaadje, 

Kerweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Stef Bos. Aanvang 20.15 uur.
Top 2000-concert door Soli 
en Sparkle in De Nozem & De 
Non, Verherenstraat 1 Heems-
kerk. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
14 december

Buurtkerstfeest op het Brees-
aperhof Gildenbuurt in Velsen-
Noord. Om 10.00 uur vindt de 
opening van de ijsbaan plaats, 
deze is geopend tot 21.00 uur. 
Tijdens het buurtkerstfeest zijn 
er diverse activiteiten georga-
niseerd.
Kerstmarkt in De Rank, Kon. 
Wilhelminakade 265 IJmuiden. 
Van 10.00 tot 16.00 uur.
Drive-4Life in actie voor 
3FM’s Serious Request. Deze 
verkeersveiligheidsdag vindt 
plaats op het parkeerterrein 
van het Kennemer Sportcen-
trum, IJsbaanlaan in Haarlem. 
Van 10.00 tot 17.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn, 
Rijksweg Velsen-Zuid: Ver-
kooptentoonstelling ‘Kenne-
mer Landschappen’ waar-
in Kennemerland wordt ver-
beeld door 100 lokale kunste-
naars. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur.
Meditatieve middag van 
12.00 tot 19.00 uur en Advent-
vespers om 16.30 uur in de 
Dorpskerk, Burg. Enschede-
laan 67 in Santpoort-Noord.
Quatre-Mains Salon in het 
Kunstencentrum Velsen. Van 
12.00 tot 14.00 uur. Zie ook 
www.kunstencentrumvelsen.
nl.
Kerstmarkt bij Dagcentrum 
IJmuiden, Schiplaan 2 IJmui-
den. Van 13.00 tot 16.00 uur. 
Tussen 14.00 en 15.30 uur zingt 
Johny Summer kerstliedjes.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de tentoonstel-
ling ‘Van Bouwval tot Muse-
um’ en ‘Een Kabinet van Kunst, 
Kitsch en Kuriosa’ zien.
Filmdiner ‘Happy Days’ in het 
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden. Zie ook www.tha-
liatheater.nl.
Kienavond bij Felison Brass in 
diensencentrum De Mel-Wa-
tervliet, Doelmanstraat 34 Vel-
sen-Noord. Aanvang 19.30 uur.
Kerstbingo bij IJVV Stormvo-
gels, Zuiderkruisstraat IJmui-
den. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Purper in een all ladies-sa-
menstelling. Aanvang 20.15 

uur.
Kerstconcerten van Bro-
thers-4-Tune en Fem@il in de 
Engelmunduskerk in Velsen-
Zuid. Aanvang 20.30 uur.
Optreden Carlo Koster in 
Café IJmuiden, Willem Ba-
rentszstraat IJmuiden.

Zondag
15 december

Buurtkerstfeest op het 
Breesaperhof Gildenbuurt in 
Velsen-Noord. De ijsbaan is 
geopend van 10.00 tot 21.00 
uur. Tijdens het buurtkerst-
feest zijn er diverse activiteiten 
georganiseerd.
Buitenplaats Beeckestijn, 
Rijksweg Velsen-Zuid: Ver-
kooptentoonstelling ‘Kenne-
mer Landschappen’ waarin 
Kennemerland wordt verbeeld 
door 100 lokale kunstenaars. 
Geopend van 11.00 tot 16.00 
uur. De Haarlemse Dichtlijn 
op tournee in Beeckestijjn van 
14.00 tot 16.00 uur. In iedere 
alon draagt een dichter voor 
uit eigen werk.
Workshop ‘De kracht van het 
Hart’ door Irma Hoen. Aanvang 
13.00 uur. Zie ook www.prak-
tijkkrisalijn.nl.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de tentoonstel-
ling ‘Van Bouwval tot Muse-
um’ en ‘Een Kabinet van Kunst, 
Kitsch en Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. ‘Het duistere dierenrijk’, 
leuke voorstelling voor kinde-
ren.
Kerstoptreden De Delta Sin-
gers bij tuincentrum Groen-
Rijk Velserbroek. Aanvang 
13.30 uur.
Dans l’air in ‘t Mosterdzaad-
kej, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur.
Opening expositie Marije 
Gertenbach in pARTerre, To-
renstraat 7 Velsen-Zuid. Aan-
vang 16.00 uur. Expositie is te 
zien t/m 12 januari. Open el-
ke vrijdag, zaterdag en zondag 
van 14.00 tot 17.00 uur.
Christmas Carols in de En-
gelmunduskerk, Velsen-Zuid. 
Aanvang 16.30 uur. Toegang 
gratis.
Kerstmarkt op het school-
plein van de Albert Schweitzer-
school, Planetenlaan 168 in 
Haarlem-Noord. Van 18.30 tot 
19.30 uur.
Advent Carol Service in de 
Engelmudnskerk in Driehuis. 
Aanvang 19.15 uur.

Maandag 
16 december

Muntenveiling bij Numisma-
tische Kring Kennemerland, 
Het Terras, Santpoortse Dreef 
in Santpoort-Noord. Vanaf 
19.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
NUHR. Aanvang 20.15 uur.

Dinsdag
17 december

Kledingbeurs in Het Kruis-
punt in Velserbroek. Van 10.00 
tot 12.00 uur.
Kerstoptreden De Delta 
Singers in Verpleeghuis Vel-
serduin, Nic. Beetslaan Drie-
huis. Aanvang 14.45 uur.
Workshop ‘Meer regie over 
je eigen leven’ in De Brulboei, 
Kanaalstraat 166 IJmuiden. 
Van 15.30 tot 17.00 uur en van 
19.00 tot 20.30 uur.
Kerstmarkt op basisschool 
Het Kompas, Heerenduinweg 
41 IJmuiden. Van 18.30 tot 
19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Veldhuis & Kemper zingen hun 
mooiste liedjes in ‘Onder de 
douche’. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag
18 december

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de tentoonstel-
ling ‘Van Bouwval tot Muse-
um’ en ‘Een Kabinet van Kunst, 
Kitsch en Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. ‘Het duistere dierenrijk’, 
leuke voorstelling voor kinde-
ren.
Kerstoptreden De Del-
ta Singers bij Zorgcentrum 
Breezicht in IJmuiden. Aan-
vang 14.30 uur.
Informatieavond oriëntatie 
op vervolgstudie en beroep, 
Study Consultancy, Broekber-
genlaan 48A Santpoort-Noord. 
Aanvang 19.00 en 20.00 uur. 
Workshop ‘De kracht van het 
Hart’ door Irma Hoen. Aan-
vang 19.30 uur. Zie ook www.
praktijkkrisalijn.nl.
Stadsschouwburg Velsen: 
Unieke zapservice langs ca-
barettalenten. Aanvang 20.15 
uur.

Donderdag 
19 december

Stadsschouwburg Velsen: 
Scapino Ballet in baroksensa-
tie ‘Pearl’. Aanvang 20.15 uur.

Velsen - De politieke partij Zin-
nig en Nuttig (ZEN) heeft vori-
ge week het conceptverkiezings-
programma voor de gemeen-
teraadsverkiezingen gepresen-
teerd en de kandidatenlijst vast-
gesteld. ,,Na wat schaven en vij-
len is er een definitief program-
ma uit de bus gekomen dat met 
recht baanbrekend genoemd 
mag worden’’, aldus voorzitter 
Ruud Bos. De kiescommissie 
van ZEN heeft vijf kandidaten 
geselecteerd voor de gemeente-
raadsverkiezinbgen op 19 maart 
2014: Ruud Bos, Ruud Schoorl, 
Gabriela Wallner, Irene Fictoor 
en Fred Hopman. Binnenkort 
gaat de  website van ZEN onli-
ne, waarop het partijprogramma 
te vinden is.

Zen kiest 
kandidaten

Ongeslagen kampioen
Driehuis - Velsen F2 is onder leiding van trainer Desley Schoo en 
leider Ard Wolfs ongeslagen kampioen geworden van de najaars-
competitie 3e klasse F-pupillen. De toppers kregen voor de kampi-
oenswedstrijd allemaal een nieuw Velsen trainingspak van de firma 
Joosten Kunststoffen BV. In de race om het kampioenschap hebben 
zij af moeten rekenen met diverse regionale ploegen zoals Bloemen-
daal F2, VSV F1 en IJmuiden F1.

IJmuiden - De Protestantse Ge-
meente houdt op Tweede Kerst-
dag, op initiatief van twee leden, 
in de Ichthusburcht een Kerst–In.
Vele jaren geleden werd in de 
zalen van de Petrakerk aan de 
Spaarnestraat ook al met veel 
succes een Kerst In gehouden op 
tweede Kerstdag. Er is nog veel 
behoefte aan vrijwilligers om dit 
project te dragen. Al naar gelang 
de animo kan de dag worden uit-
gebreid. De start is om 10.00 uur. 
De Kerst-In is bedoeld voor in-
woners van Velsen die tijdens de 
kerstdagen eenzaam zijn en be-
hoefte hebben aan gezelligheid. 
Vrijwilligers zijn welkom voor 
het voortraject en/of op de dag 
zelf. Ook is er nog veel behoef-
te aan sponsoring. Voor deel-
name, informatie of een bijdra-
ge kan men contact opnemen 
met Gerard van der Duin, 0255-
534528, e-mail: gerardvander-
duin@online.nl of Cor Zeegers, 
0255-530181, 06-54714781, e-
mail: cj.zeegers@quicknet.nl.

Kerst-In in 
Ichthusburcht
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Carte Blanche op 31 december
Villa Westend pakt uit 
tijdens oud & nieuw
Velserbroek - Villa Wes-
tend organiseert al jaren één 
van de meest succesvolle 
oud&nieuwfeesten in de regio. 
Op de prachtige locatie aan de 
Westbroekplas kunnen feest-
gangers ook dit jaar weer in ga-
lakleding op het nieuwe jaar 
proosten. Deze editie pakt Villa 
Westend echter nóg groter uit, 
met spannender entertainment 
en een bijzondere aankleding.
Mede-organisator By Night 
Events heeft gezorgd voor een 
zeer breed aanbod van enter-
tainment. Zo zal er een spe-
ciale Crazy Piano’s-act cen-
traal staan. Hierbij komen al-
le nummers voorbij die u kunt 

verwachten op zo’n feestelijke 
avond. De muziek wordt onder-
steund door danseressen van 
RTL Entertainment. Verder is 
de muziek zeer gevarieerd met 
een DJ 90’s in Motion, een fout-
uurtje met een ‘mystery-guest’, 
DJ Friso, DJ Mitchell, DJ Timing 
en DJ Wesley Yoshua (deep-
house).
Tickets kosten 35 euro en zijn 
online te bestellen via www.vil-
lawestend.nl en www.bynight-
events.nl. Bezoekers moeten 
minimaal 18 jaar zijn om naar 
binnen te mogen. De dresscode 
is gala. De organisatie verwacht 
een uitverkocht huis, dus wacht 
niet te lang met bestellen!

Regio – De vier IJmondgemeen-
ten werken samen vanuit het Plat-
form Luchtkwaliteit hard aan een 
betere leefomgeving. Al in 2014 
wordt dankzij subsidie van het 
Rijk en de Provincie een aan-
tal maatregelen genomen. De-
ze korte termijn maatregelen be-
treffen aanpassingen aan de Vel-
sertraverse waardoor er een bete-
re doorstroming komt en dus min-
der uitstoot van uitlaatgassen; het 
aanleggen van walstroom in de 
zeehaven, zodat schepen gebruik 
kunnen maken van elektra aan de 
kade, in plaats van eigen genera-
toren of motorkracht; er komt een 
proefperiode voor een fietspont 
tussen Velsen-Zuid en -Noord 
om het fietsverkeer te stimuleren; 
ook komt er als proef een shuttle-
dienst tussen bijvoorbeeld stati-
on en bedrijventerreinen om het 
autoverkeer te verminderen; er 
wordt subsidie voor e-scooters 
ontwikkeld en tenslotte komt er 
een extra meetpunt voor fijnstof in 
Wijk aan Zee. Deze korte termijn 
maatregelen worden ondersteund 
door subsidies waarop men nu al 
aanspraak kan maken. Er is ook 
bestuurlijke overeenstemming 
over een aanvullend pakket maat-
regelen, hiervoor is nu  subsidie 
aangevraagd bij het ministerie van 
Infrastructuur & Milieu. Het gaat 
dan onder meer om de volgende 
maatregels: mobiliteitslabels- en 
scans voor bedrijven; walstroom 
voor de kade van De Grote Hout; 
vergroening van het wagenpark 
van gemeenten; onderzoek naar 
het gebruik van liquid natural gas 
voor transport; een proefproject 
voor gezamenlijk afvalmanage-
ment en inzameling van afvalstof-
fen van bedrijven. Deze maatrege-
len gaan 4,2 miljoen euro kosten. 
De Milieudialoog gaat nog verder. 
Men gaat nu kijken bij mogelijk-
heden bij de Europese Unie voro 
nog meer maatregelen.

Maatregelen 
tegen fijnstof

Nieuw protocol 
Huisbezoeken

Velsen – Wie een bijstandsuitke-
ring krijgt kan soms een controle-
bezoek aan huis krijgen. Gebeur-
de dat voorheen alleen bij een ver-
moeden van fraude; vanaf 1 janu-
ari 2013 mogen gemeenten ook 
zonder vermoeden van fraude een 
huisbezoek afleggen, bijvoorbeeld 
wanneer er onduidelijkheid is over 
de woon- of gezinssituatie of bij de 
aanvraag van een uitkering. Deze 
wet is nu in vastgelegd in het nieu-
we protocol Huisbezoeken. Huis-
bezoeken worden altijd zorgvuldig 
voorbereid. En zowel voor de con-
sulent als de klant moeten de be-
voegdheden duidelijk zijn. In het 
nieuwe protocol komt ook meer 
aandacht voor veiligheid, van zo-
wel de consulent als de klant. Het 
weigeren van een huisbezoek, wat 
maar zelden gebeurt, kan aan-
leiding geven tot afwijzing of op-
schorting van de uitkering, tenzij 
er natuurlijk een goede reden is. 

Gratis vuurwerk
bij Vivant Timmy

Regio - Dit jaar is het alweer het 
vierde jaar dat men voor vuur-
werk terecht kan bij Vivant Tim-
my. Steeds meer mensen weten 
het vuurwerk assortiment bij de-
ze winkel te waarderen en dat is 
niet zomaar.
Bij Vivant Timmy verkopen ze 
uitsluitend vuurwerk van Wolff 
Vuurwerk dat bekend staat om 
hun veilige en goedgekeurde 
kwaliteitsvuurwerk. Ook wordt 
vuurwerk van deze leverancier 

al jaren als beste getest door de 
ware vuurwerkexperts.
Haal de folder bij Vivant Tim-
my of kijk op www.vuurwerk-
timmy.nl of www.vuurwerkver-
koop.nl/vivanttimmy. Hier kunt 
u ook filmpjes bekijken van dit 
vuurwerk en profiteren van gra-
tis vuurwerk tijdens de voorver-
koop.
Vivant Timmy, Rijksstraatweg 
108, 2022DD, Haarlem, 023-
5380500.

Sterk Modeschoenen 
helpt Serious Request
IJmuiden - Sterk Modeschoe-
nen doet dit jaar mee aan Se-
rious Request, de actie met het 
Glazen Huis dat dit jaar in Leeu-
warden staat. Dit jaar wordt geld 
ingezameld om het hoge sterfte-
cijfer van 800.000 kinderen dat 
jaarlijks aan diarree sterft terug 
te brengen.
Samen met inkooporganisatie 
GMS waar Sterk Modeschoenen 
bij is aangesloten wordt lande-
lijk meegedaan aan de actie. Bij 
elke aankoop wordt een bedrag 
gedoneerd aan Serious Request. 
Afhankelijk van de hoogte van 
de aankoop wordt de donatie 

groter. Dus ook als u een spuit-
bus koopt voor het onderhoud 
van schoenen, draagt u bij aan 
de actie. De actie loopt van 14 
tot en met 24 december. Weke-
lijks maakt GMS het donatiebe-
drag over aan Serious Request.
Sterk Modeschoenen is nu hele-
maal in kerstsfeer. Voor jong en 
oud, man of vrouw heeft Sterk 
schoenen voor de feestdagen. 
Maar ook voor schoenen voor 
koude dagen, werkdagen of voor 
warme sloffen moet u bij Sterk 
Modeschoenen zijn.
Sterk Modeschoenen, Lange 
Nieuwstraat 799 in IJmuiden.

Velserbroek - Ton Limburg 
geeft zijn vrouw Astrid Limburg-
van Diest het Bloemetje van de 
Week van GroenRijk Velserbroek. 
Zaterdag kregen zij dit boeket uit 
handen van Sylvia Vermeer van 
GroenRijk.
Ton: ,,Mijn vrouw Astrid heeft 
27 jaar geleden een harttrans-
plantatie gekregen en is daar-
mee de langstlevende vrouw 
met een donorhart. Voorafgaan-

de aan haar ziekte is er heel 
veel gebeurd. Op dit moment zit 
ze in hartfalen. Maar omdat zij 
zo’n doorzetter is gun ik haar dit 
bloemetje. Zij is iemand van ‘we 
gaan gewoon weer door met ons 
leven en zien wel’. Fantastisch!’’ 
Gunt u het Bloemetje van de 
Week ook aan een bijzonder per-
soon, stuur dan een mail met het 
verhaaltje naar: marketing@vel-
serbroek.groenrijk.nl.

Bloemetje van de week

IJmuiden - Op 14 december  
zal er een Kerstmarkt plaatsvin-
den in De Rank, het verenigings-
gebouw van de Hervormde Ge-
meente IJmuiden West, Kon. Wil-
helminakade 265. 
Deze kerstmarkt duurt van 10.00 
tot 16.00 uur. Tijdens deze kerst-

markt worden allerlei leuke zelf-
gemaakte en gekregen kerst-
spullen verkocht. Ook de inwen-
dige mens wordt niet vergeten. 
De opbrengst van deze kerst-
markt komt geheel ten goede 
aan Het Bijna Thuis Huis De Hei-
deberg in Santpoort-Noord. 

Kerstmarkt in De Rank
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Velsen - Het afgelopen jaar 
heeft het gezelligheidskoor De 
Delta Singers uit IJmuiden ruim 
25 optredens mogen verzorgen 
in de diverse woon- en zorgcen-
tra en de verpleeghuizen in on-
ze regio. Om de bewoners van 
een aantal locaties alvast in de 
Kerststemming te brengen, kun-
nen deze huizen dan ook reke-
nen op een optreden met di-
verse Kerstliedjes aangeboden 
door De Delta Singers. Dins-
dag 17 december om 14.45 uur 
in verpleeghuis Velserduin in 
Driehuis, woensdag 18 decem-
ber om 14.30 uur in Zorgcen-
trum Breezicht in IJmuiden en 
vrijdag 20 december om 14.30 
uur in verpleeghuis Velserduin 
in IJmuiden. Ook hebben zij nog 
drie andere kerstoptredens: vrij-
dag 13 december om 14.00 uur 
in het Polderhuis in Haarlem-
Zuid, zondagmiddag 15 decem-
ber vanaf 13.30 uur zingen zij in 
het tuincentrum Groenrijk in Vel-
serbroek gezellige kerstliedjes 
en maandagavond 16 december 
staan zij in het Schermer Wapen 
in Stompetoren. Voor informa-
tie secretariaat 06-10318237. Zie 
ook www.deltasingers.nl.

Kerstoptredens 
Delta Singers

IJmuiden - In de warme kerst-
sfeer van het Thalia Theater 
speelt het Nederlands Komedie 
Theater bekende en minder be-
kende liedjes uit de swingen-
de jaren ’50, de tijd van de doo 
wap-muziek en de rockabilly! 
Een heerlijk swingende voorstel-
ling met songs van onder ande-
re Johnny & Rijk en Rita Corita, 
maar ook buitenlandse classics 
van Elvis Presely, Buddy Holly en 
Doris Day. De dinervoorstelling is 
te zien op vrijdag 13 en zaterdag 
14 december in het Thalia Thea-
ter in IJmuiden. De avond begint 
om 19.00 uur en de entree be-
draagt 39 euro, inclusief 2-gan-
gendiner, koffie en desert. Kaar-
ten zijn te bestellen via 0255-
514217. Zie ook www.happydays.
nl. (foto: Arno Bosma)

Dinnershow 
‘Happy Days’

Verdiende zege
voor Stormvogels

IJmuiden - In de thuiswedsd-
trijd tegen het in degradatiege-
vaar verkerende Pancratius uit 
Badhoevedorp heeft Stormvogels 
zondag een moeizame , maar ver-
diende overwinning geboekt. Na 
een 0-1-ruststand trok het team 
van trainer Dick-Jan Ente met 2-1 
aan het langste eind.
Tegen het fysiek sterke Pancra-
tius, dat voor elke meter grond 
knokte en constant op de bal 
joeg, had Stormvogels het voor-
al de eerste helft heel moeilijk. Na 
een paar kansjes van onder an-
dere Jurjen Dikker, die zijn kopbal 
net over zag gaan, leek Stormvgo-
gels tien minuten voor rust de lei-
ding te nemen. Brian Sno speelde 
zich op rechts mooi vrij en van-
af de achterlijn trok hij de bal te-
rug op Patrick Krop die doel-
man Roos kansloos liet. Echter, 
de Pancratius-grensrechter stak 
zijn vlag omhoog en dat was voor 
scheidsrechter Ritmeester vol-
doende reden dit geldige doel-
punt af te keuren. Stormvogels 
was van slag en vier minuten later 
kreeg Sander Aznar Martinez vrije 
doorgang op doelman Sebastiaan 
de Lijzer, die hij met een harde 
schuiver het nakijken gaf: 0-1.
Met de wind in de rug zette 
Strormvogels haar tegenstgan-

der behoorlijk onder druk. De 
Badhoevenaren konden slechts 
af en toe gevaarlijk worden op 
de counter. Na kansen van onder 
andere Jurjen Dikker en Patrick 
Krop was het laatstgenoemde die 
Stormvogels tien minutren na rust 
op gelijke hoogte bracht. Na een 
combinatie over drie schijven be-
landde de bal voor de voeten van 
Dennis Verwer en zjn voorzet-op-
maat werd keurig afgerond door 
Patrick Krop. Een paar minuten la-
ter omspeelde Patrick Krop doel-
man Roos, maar omdat hij te veel 
naar rechts uitweek, kon Codfried 
een doelpunt voorkomen.
Aan de andere kant was Men-
no Schelling dicht bij een treffer, 
maar hij zag zijn harde kopbal net 
over de deklat zeilen. Pancrati-
us was uitgeblust, maar Stormvo-
gels nog niet. Binnen de beruch-
te lijnen werd Patrick Krop vijf mi-
nuten voor tijd onderuit geschof-
feld door Martinez en zeer be-
heerst schoot Kevin Sterling vanaf 
11 meter raak: 2-1. Tien minuten 
daarna was de derde overwinning 
voor Strormvogels op rij een feit.
Zondag 15 december wordt in en 
tegen  Uitgeest de laatste wed-
strijd van de eerste competitie-
helft gespeeld. Daarna volgt een 
winterstop van ruim een maand.

Felison Brass succesvol
Velsen-Noord - Felison Brass, 
Velsens enige brassband, heeft 
vrijdag 6 december jongstleden 
tijdens de jaarlijkse Nederland-
se Brassband Kampioenschap-
pen in Gro-ningen uitstekend 
gepresteerd. De velsen-noord-
se band kwam tijdens deze kam-
pi-oenschappen uit in de vier-
de divisie en vertegenwoordig-
de als enige orkest de pro-vin-
cie Noord-Holland. In het verder 
volledig Friese deelnemersveld 
wist Felison Brass met haar uit-
voering van ‘Overture to Youth’ 
van Eric Hughes 90 punten te 
behalen. Hiermee werd de band 
tweede van Nederland en moest 
het alleen Brassband Concor-
dia uit Buitenpost met 91 punten 
voor zich laten.
Als extra impuls is door de orga-
nisatie van de kampioenschap-
pen dit jaar voor het eerst een 

solistenprijs per divisie inge-
steld. In de vierde divisie wer-
den voor deze gelegenheid de 
bes-bassisten aangeduid als so-
listen. Dit vanwege de belangrij-
ke rol in die deze instrumenten-
groep vervulde in het 12 minuten 
durende concertwerk. Ook hier 
bleek Felison Brass in topvorm. 
Jeroen Schurink en Harrie de Wit 
lieten de concurrenten achter 
zich en namen de solistenprijs 
mee naar huis. Dirigent Patri-
cia Geertse en de leden van Feli-
son Brass hebben met het beha-
len van dit dubbele succes een 
prestatie van formaat geleverd. 
Niet eerder scoorde de band zo 
hoog op de Nederlandse Brass-
band Kampioenschappen. 
Ook voor 2014 staan de kampi-
oenschappen weer op het pro-
gramma. Deze zullen dan vanaf 
dat jaar in oktober plaatsvinden. 

Weer nominatie 
voor Annabelle

Santpoort-Noord - Schoon-
heidscentrum Annabelle is op-
nieuw genomineerd door bran-
chevereniging BTA (Beauty Trade 
Professionals). Annabelle, gespe-
cialiseerd in huidverbetering, an-
ti-aging en permanente make-up, 
doet al voor de tweede keer mee 
met deze uitreiking.
,,Natuurlijk hopen we te winnen, 
maar bij de top drie horen is ons 
al heel veel waard. Door deelna-
me kijken we weer eens met z’n 
allen heel kritisch naar alle as-
pecten van het bedrijf en zet-
ten zo weer eens echt de puntjes 
op de i’’, zegt Ans van Bavinck-

hoven, de eigenaresse. Met het 
team bestaande uit Stefanie, Il-
se, Floor, Rianne en Yvonne  gaan 
ze   vol goede moed de strijd aan 
met collega-salons. ,,Het is erg 
leuk en spannend, een ‘mystery-
guest’ over de vloer, de inzending, 
de jury-gesprekken en natuurlijk 
de avond van de uitreiking zelf in 
Studio 21 in Hilversum.” Dit be-
wijst maar weer eens dat Schoon-
heidscentrum Annabelle meer is 
dan een schoonheidssalon.
Schoonheidssalon Annabel-
le, Hoofdstraat 137 in Santpoort-
Noord, telefoonnummer 023-
5384090.

VSV D3 kampioen
Velserbroek - VSV D3 heeft in 
een ongeslagen reeks van 11 
wedstrijden 33 punten binnen-
gesleept en werd daar afgelo-
pen zaterdag mee het eerste 
jeugdteam van VSV dat kampi-
oen werd.
De spanning naar de wedstrijd 
toe, was de week ervoor zeer 
hoog. De wedstrijd werd tot 
twee maal aan toe door de te-
genstander verschoven bij de 
KNVB en gaf daardoor extra 
druk naar het team, die even 
begonnen te twijfelen of ze die 
uitwedstrijd wel konden winnen.
In een sidderende wedstrijd te-
gen VV Schoten D3 (de even-
eens ongeslagen), nummer 
twee van de ranglijst, wist VSV 
een 1-0 achterstand om te bui-
gen in een 1-2 vlak voor de rust. 
De druk werd daarmee aan de 
kant van Schoten gelegd, die 
namelijk moesten winnen en 
die ontspanning zorgde er-
voor dat het VSV team tot gro-

te hoogte steeg en de een na 
ander prachtige goal scoorde 
en zelfs een 1-7 op het score-
board wist neer te zetten. Debu-
terende jeugdtrainer Haye Kam-
stra was erg blij met deze titel. 
De jongens, een team van na-
genoeg eerstejaars D-junio-
ren, vierde de feestvreugde met 
bloemen, die door Esther Lücke 
toch opeens uit haar kofferbak 
werden getoverd. Dit was ge-
daan om de druk niet op te voe-
ren voor de wedstrijd.
Na de wedstrijd werd jeugdtrai-
ner Haye, door de jonge voet-
ballers, net als Louis van Gaal, 
in zijn kleren onder de dou-
che gezet en was de grote ont-
spanning zichtbaar op de ge-
zichten van de jongens. Dit is 
het eerste jeugdteam van VSV 
dat een kampioensschapstitel 
in de wacht sleept. Ook zijn ze 
nog steeds in de race voor de 
KNVB-beker, dus wie weet een 
dubbel?

Kerstmarkt bij 
Dagcentrum IJmuiden

IJmuiden - Zaterdag 14 de-
cember organiseert Dagcentrum 
IJmuiden van de Hartekamp 
Groep een bijzondere kerst-
markt. Iedereen is tussen 13.00 
en 16.00 uur van harte welkom 
aan de Schiplaan 2.
Op de kerstmarkt worden pro-
ducten verkocht die mensen 

met een verstandelijke beper-
king hebben gemaakt. Denk aan 
prachtige kaarsen, keramiek in 
de vorm van een Kerstman of 
engeltje, en natuurlijk kerststuk-
jes. Daarnaast zijn er oliebollen, 
warme chocomel en glühwein te 
koop. Tussen 14.00 tot 15.30 uur 
zingt Johny Summer kerstliedjes. 
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Nieuwe AED voor
Rode Kruis Velsen

Velsen - Vorige week woensdag 
heeft de afdeling Velsen van het 
Rode Kruis uithanden van Gerard 
van Gelder, directeur van ProFhi-
re Nederland BV een nieuwe AED 
gesponsord gekregen.
De Automatische Externe Defi -
brillator (AED) is een apparaat dat 
elektrische stroomschokken geeft 
bij een hartstilstand. Wanneer de 
vrijwillige hulpverleners van het 
Rode Kruis bij een evenement 
worden ingezet hebben zij altijd 
de beschikking over een AED. 
Al sinds geruime tijd is ProFhire 
sponsor van de afdeling Velsen 
van het Rode Kruis. Naast lessen 
over brandveiligheid aan de vrij-
willige hulpverleners van de afde-
ling Velsen, zijn een groot aantal 
van hen ook door ProFhire opge-
leid tot certifi ceerde BHV’ers.
Gerard van Gelder, is de enthou-
siaste directeur van het in de Vel-
serbroek gevestigde bedrijf ProF-
hire Nederland BV dat sinds 1997 
ondersteuning levert aan bedrij-
ven en organisaties bij het ont-
wikkelen en uitvoeren van een In-
tegraal Veiligheidsbeleid. Hiervoor 
zijn de volgende diensten ontwik-
keld: Risk Management, Oplei-
dingen en Nazorg. Begonnen als 

opleidingsbureau op het gebied 
van BHV, is het bedrijf nu uitge-
groeid tot totaalleverancier voor 
de bedrijfshulpverlening. Donder-
dag 12 december opent ProFhire 
een splinternieuw trainingscen-
trum aan de Mandemakersstraat 
15 in de Velserbroek.
Om de goede band met de af-
deling Velsen van het Rode kruis 
te onderstrepen mochten Rode 
Kruis bestuursleden Nico van Ro-
den en Harry Lacroix woensdag-
middag van directeur Van Gelder 
de nieuwe Defi btech Lifeline AED 
in ontvangst nemen. 
Als reanimatiepartner van de Ne-
derlandse Hartstichting is de af-
deling Velsen van Het Nederland-
se Rode Kruis zeer gelukkig met 
deze schenking. Alle instructeurs 
beschikken dan ook over een gel-
dig certifi caat van de Nederland-
se Reanimatie Raad (NRR).
Neem contact op met de Reani-
matiepartner bij u in de buurt. 
Voor de gemeente Velsen is dit 
het Rode Kruis. De heer H. Lacroix 
(info@rodekruisvelsen.nl) vertelt 
u wat de de kosten zijn, hoe lang 
de cursus duurt, waar het plaats 
vindt en wanneer er een plek voor 
u beschikbaar is.

Inkoop zonnepanelen 
Velsen - Tot 31 december is het 
mogelijk mee te doen in een 
nieuwe gezamenlijke inkoopac-
tie zonnepanelen van duurzame 
energiecoöperatie Energiek Vel-
sen. De coöperatie is uit idea-
lisme ontstaan en is een initia-
tief van inwoners van Velsen. In-
middels hebben zich circa 50 le-
den aangesloten. De coöpera-
tie heeft geen winstoogmerk en 
is onafhankelijk. Tot nu tot heb-
ben er ruim 20 huishoudens in-
geschreven voor de huidige ac-
tie. De eerdere actie dit jaar le-
verde plaatsing van zonnepa-
nelen op 13 huizen in Velsen 
op. ,,Hoe meer deelnemers, des 
te meer inkoopkracht wij heb-
ben. Het is handig nog aan te 

sluiten in deze ronde. We zul-
len ook deze inkoopronde ver-
schillende lokale erkende leve-
ranciers /installateurs vragen te-
gen hun beste condities en kwa-
liteit het beste aanbod te doen”, 
aldus Joost Kok, bestuurslid van 
Energiek Velsen. ,,We hebben de 
afgelopen maanden en ook tij-
dens het zonnepanelen evene-
ment van vorige week gemerkt 
dat men het prettig vindt dat we 
lokaal zijn en ook met plaatselij-
ke installateurs deze acties mo-
gelijk maken.”
Inschrijven voor de actie is vrij-
blijvend, meer informatie is een-
voudig te vinden op http://www.
energiekvelsen.nl/inkoopactie-
zonnepanelen/

Marije Gertenbach 
exposeert bij pARTerre 
Velsen-Zuid - Met veel ge-
noegen toont pARTerre schil-
derijen, tekeningen, aquarel-
len van de jonge kunstenares 
Marije Gertenbach. Marije, af-
komstig uit Beverwijk, wist tij-
dens de eindexamen-presen-
taties van de kunstacademies 
in 2012 de volle aandacht te 
trekken van de landelijke pers 
(NRC), met een serie schilderij-
en, onder de naam ‘Waar Hen-
drik en Nanette elkaar ontmoet-
ten’. Hierdoor werd zij gekwa-
lifi ceerd als één van de hoog-
te punten, van de jong afgestu-
deerden van dat jaar. In haar ei-
genzinnige werk waarin zij een 
ruimte creëert voor haar familie-
leden en hun verhalen, gemaakt 
met een goed oog voor mate-
riaal en kleur word je als toe-
schouwer naar binnen getrok-
ken in een vervreemdende we-

reld met bekende elementen. 
De indrukwekkende schilderij-
en-serie ontstaan in 2012, heeft 
nu een vervolg gekregen onder 
de naam ‘Waar Hendrik en Na-
nette elkaar weer ontmoetten’. 
Hierin ontwikkelen de verhalen 
zich verder en komen ze losser 
van elkaar te staan. Universele 
verhalen, over hoe we met el-
kaar, met verlies en de rituelen 
uit ons leven omgaan. 
De opening van de exposi-
tie met deze nieuwe serie is op 
zondag 15 december om 16.00 
uur in pARTerre in Velsen Zuid. 
De expositie is te zien tot en met 
12 januari. Open elke vrijdag, 
zaterdag en zondag van 14.00 
tot 17.00 uur. Iedereen is van van 
harte welkom. Toegang en par-
keren is gratis. Zie ook www.
parterreexposities.nl en www.
marijegertenbach.nl.

Zwart Techniek shirt-
sponsor uit-tenue Telstar
Velsen-Zuid - Zwart Techniek 
is voor de rest van het seizoen 
shirtsponsor op het uit-shirt van 
Telstar. Commercieel directeur 
Steef Hammerstein van Telstar 
en Ton Zwart van Zwart Techniek 
zijn een overeenkomst aange-
gaan voor negen uitwedstrijden. 
De eerstvolgende uitwedstrijd 
tegen MVV vrijdag 6 december 
zal Zwart Techniek al op het shirt 
te zien zijn.
Zwart Techniek is een bijzon-
dere en unieke sponsor van de 
club: als sinds de oprichting zijn 
zij betrokken bij Telstar. Op en 

rond het Tata Steel stadion is 
Zwart Techniek al jarenlang een 
bekende verschijning. Al meer-
dere keren heeft het logo van 
het bedrijf uit IJmuiden op zo-
wel de thuis- als de uitshirts van 
de Witte Leeuwen mogen schit-
teren. Met deze sponsoring van 
de uit-tenues versterken en con-
tinueren Telstar en Zwart Tech-
niek de goede band die zij met 
elkaar hebben.
Calvin Mac-Intosch viert zijn 
doelpunt tegen Willem II, eerder 
dit seizoen. (foto: Pieter Hooge-
veen)

Kerst ‘Music All In’
Velserbroek - Om in de kerst-
sfeer te komen is het misschien 
een leuk idee om komende vrij-
dagavond 13 december van-
af 19.00 uur een glaasje Glüh-
wein of chocolademelk te komen 
drinken bij Muziekschool ’t Mu-
zenhuis aan de Zeilmakerstraat 
50. Iedereen is van harte welkom 
om tijdens dit kerstevenement te 
komen genieten van een spette-
rend muzikaal kerstprogramma. 
Zo zullen zowel docenten, als-
ook veel Muzenhuis leerlingen 
het podium betreden om zich in-
strumentaal of als zangsolist te 

laten horen. Ook het gitaaror-
kest, de Kinder Musical Groep 
en het Muzenhuis POP Musical-
koor ‘het Swingstation’, zijn van 
de partij. 
Bovendien gaan zij met elkaar 
de bekende ‘evergreens’ zin-
gen waarbij ‘Winter Wonder-
land’, ‘Have Yourself a Merry Lit-
tle Christmas’ en ‘White Christ-
mas’ zeker niet zullen ontbreken.
Kleedt je lekker warm aan, want 
alle optredens zijn buiten. Bij 
slecht weer wordt dit leuke, gra-
tis, kerstgebeuren naar binnen 
verplaatst. 

IJmuiden - De schakers bij Kijk 
Uit besloten om vol te gaan offe-
ren. Voorop liep Louw Post tegen 
Rene koens, met een offer op 
gevoel kwam hij beter te staan. 
Rene kon de druk niet meer aan 
en Louw kon een punt bijschrij-
ven. In zijn kielzog besloot ook 
Vi Quan Tran te offeren in zijn 
bekerwedstrijd tegen Dick Wij-
ker. Hierdoor won Quan een pi-
on en kreeg twee vrijpionnen! 
Quan werd te gretig wat hem de 
partij koste. Barry Broek speel-
de vol vertrouwen tegen Wim 
Geels, Wim had geen antwoord 
en kwam in de problemen. Na 
een combinatie van Barry stond 
de koning van Wim mat dank-
zij twee lopers en een paard van 
Barry. Rick Mulder speelde te-
gen Andries, Andries kwam een 
toren voor en speelde dat, zoals 
we gewend zijn, kundig uit. Jan 
Jansen ging op de aanval tegen 
Peter Groeneweg en dat leverde 
hem een dame tegen op, Peter 
probeerde er nog wat van te ma-
ken maar het mocht niet baten. 
Jan lijkt de weg omhoog te heb-
ben gevonden! De topper van 
de week was Andre Kunst tegen 
Colleen Otten. Voor de tweede 
keer kwam er Frans op het bord, 
de vorige keer werd Andre over-
rompeld, deze keer ging het be-
ter. Helaas voor hem ging het 
niet goed genoeg en verloor hij 
een kwaliteit, tegen Colleen kost 
dat je al snel de partij en And-
re kwam daar ook achter toen 
hij als laatste de speelzaal uit-
liep naar de bar om nog wat na 
te praten.

Offerfeest 
bij Kijk Uit

Santpoort-Zuid - Jarenlang 
heeft Paul Egner in het onder-
wijs in de gemeente Velsen ge-
werkt. De laatste jaren van zijn 
loopbaan als directeur van de 
basisschool De Driemaster en 
de Vuurtoren in IJmuiden. Al tij-
dens zijn werkzame leven was 
hij geïnteresseerd in het schil-
deren. Hij volgde lessen bij on-
der meer  Ruth van Veenen in 
Haarlem, Ger Lam, Ed de Jong 
in Santpoort en ook bij Ada van 
Zelhem in Obdam. Op dit mo-
ment schildert hij elke woens-
dag in Velserhooft bij Afke 
Spaargaren. Het aquarelleren 
van bloemen en vergezichten 
heeft zijn voorkeur. Na een paar 
reizen naar Zuid-Afrika heeft hij 
zich ook toegelegd op het schil-
deren van dieren. De werken 
van Egner waren eerder te zien 
in de Velsense Schouwburg, het 
kerkje in Santpoort-Noord en nu 
dan ook in Santpoort-Zuid bij de 
Vereniging Santpoorts Belang 
aan de Bloemendaalsestraatweg 
201, van 9 december tot 10 ja-
nuari. De bezichtigingstijden zijn 
op maan- en dinsdag van 13.30 
tot 15.30 uur of op afspraak tel. 
023-5253739. 

Van meester 
tot schilder
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Wildavond en Crazy Friday bij café Oud IJmuiden

Uitgebreid genieten bij 
Kruiten en Perron Zee
Op de donkere dagen voor kerst en op de 
drempel van het nieuwe jaar is men klaar voor 
gezellige warme dagen binnen bij grandcafé 
Kruiten en restaurant Perron Zee.
Waarbij grandcafé Kruiten net voor de kerst-
dagen nog komt met een wildavond op zater-
dag 14 december, bereidt restaurant Perron Zee 
zich voor op de kerstdagen. Ervaar het ultieme 
kerstgevoel bij Perron Zee tijdens de traditione-
le kerstbrunch of van het eigentijdse kerstme-
nu in tapasstijl. Met op beide kerstdagen maar 
één zitting dus geniet de gehele avond van een 
heerlijk diner, lekkere drankjes en goed gezel-
schap. 
Daarnaast blikt men bij Kruiten en Perron Zee 
graag even vooruit op het nieuwe jaar waar-
in zij hun service nog meer gaan uitbreiden. Een 
voorbeeld hiervan zijn de interactieve ontwikke-
lingen met de gasten op de Facebookpagina.
Grandcafé Kruiten en Perron Zee, Kruitenstraat 
3 in IJmuiden, 0255-540690, e-mail: info@
grandcafekruiten.nl.

Woensdag 15 januari geeft Er-
win van Gijtenbeek, dierenarts, 
osteopaat voor dieren en ortho-
moleculair geneeskundige vol-
gens de klinische psycho neu-
ro immunologie een lezing over 
rauwe voeding voor hond en 
kat. Deze lezing wordt georga-
niseerd door Hondjekoek.nl in 
samenwerking met www.car-
nivoer.nl. 
Ontvangst is vanaf 19.00 uur, de 
lezing start stipt om 19.30 uur 
en duurt tot 21.30 uur. Ook is er 
een korte pauze en is er na af-
loop gelegenheid om vragen te 
stellen. 
De toegang is gratis, wel dient 
men zich vooraf op te geven op 
info@hondjekoek.nl. Een klei-
ne bijdrage voor consumpties 

wordt op prijs gesteld.
Het adres is: Boulodrome P.U.K., 
Van der Aartweg 31, 2026 ZM 
Haarlem-Noord. Bereikbaar via 
de Vlietweg, voor routebeschrij-
ving zie: http://www.puk-haar-
lem.nl/route.html. Let op: klei-
ne inrit, bij de Boulodrome is 
voldoende gratis parkeergele-
genheid.

Lezing over rauwe voeding 
voor hond en kat

Sinds kort is aan de Kennemerlaan Lan Nail Studio 
gevestigd, een zaak waar men terecht kan voor de 
beste nagelproducten, zoals kunstnagels, acryl-, so-
lar- en gelnagels. Bij Lan Nail Studio wordt zorgvuldig 
omgegaan met de nagels en handen van de klanten. 
Als extra verwennerij worden er ook deskundige ma-
nicures en pedicures gegeven. Er wordt met veel ple-
zier gewerkt en dat merkt u.
Voor behandelingen kan men van maandag tot en 
met zaterdag terecht in deze nagelstudio. Lan Nail 
Studio, Kennemerlaan 81, IJmuiden, 06-17996299.

Café Oud IJmuiden is twee maanden geleden heropend. Eige-
naren Nefzat en Roxanne zijn  al helemaal geaccepteerd in het 
altijd zo gezellige oud-IJmuiden.
Het doel van de twee is avonden plannen met live muziek, leu-
ke aanbiedingen en elke vrijdagmiddag Crazy Friday van 17.00  
tot 19.00 uur.

De eerstvolgende festiviteit is vanavond, 12 december, dan 
wordt een spetterende wildavond gehouden. Voor een gezelli-
ge avond moet u dus bij café Oud-IJmuiden zijn.
Kanaalstraat 40, 1975 BE IJmuiden. Doordeweeks geopend 
van 18.00 tot 02.00 uur en van vrijdag tot zondag geopend van 
16.00 tot 02.00 uur.

Lan Nail Studio voor 
zorg en verwennerij

Velsen-Zuid - Op maandag 23 
december wordt op Informatie-
boerderij Zorgvrij de kinderwork-
shop ‘Van koe tot cakeje’ geor-
ganiseerd. Kinderen (8 tot en 
met 12 jaar) gaan eieren zoeken 
in het kippenhok, samen met de 
boer een koe melken, meel ma-
len en dan cakejes bakken. Na 
het bakken mogen de kinderen 
de cakejes in kerststijl versieren. 
Aanmelden kan tot woensdag 20 
december bij de balie of telefo-
nisch via 023-5202828.

Van koe
tot cupcake

SVIJ MD1: Leuke groep 
enthousiaste meiden
IJmuiden- Het huidige MD1 
team van SVIJ seizoen 2013/2014 
is ontstaan uit een samensmel-
ting van de ME1 en de ME2 van 
het voorgaande seizoen aange-
vuld met twee meiden uit het vo-
rige MD1. Een leuke taak voor 
de trainers om van deze groep  
16 enthousiaste meiden een leuk 

en gezellig team te maken. 
De drie bekerwedstrijden en het 
SVIJ Toon Gruijters Toernooi ble-
ken ideale wedstrijden ter voor-
bereiding op het seizoen. 
Ook Hoofdsponsor M.R. Versluis 
Elektrawerken heeft vertrouwen 
en voorziet het team van nieu-
we tenues. 

Behendigheidsmiddag 
bij Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Voetballen 
met je paard? Of misschien ge-
woon gaan staan op je paard? 
Wat dacht u van een stoelen-
dans te paard? Dit zijn één van 
de spelletjes die georganiseerd 
werden voor de kinderen af-
gelopen zondag middag, een 
nieuw thema: spel- en behen-
digheidsmiddag. Met als uitda-
ging om over een paar maan-
den, na een aantal keer flink oe-
fenen, op manege Kennemer-
gaarde een wedstrijdmiddag te 
organiseren, zodat alle deelne-
mende kinderen kunnen laten 
zien wat zij hebben geleerd in 
de afgelopen maanden tijdens 
een met regelmaat terugke-
rend evenement. Want hoe leuk 
is het om tijdens een spel, bij-
voorbeeld de stoelendans, te le-
ren om in draf zonder zadel te 
rijden, er snel vanaf te moeten 
springen maar een nog grotere 
uitdaging: er ook weer op te ko-
men zonder hulp van een beu-
gel. En wat zult u versteld staan 
van het feit dat veel paarden er-
van houden om met een bal te 

spelen. Kortom, houdt  de Face-
bookpagina in de gaten en kom 
eens kijken.
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Voorlopig niet winters
De afgelopen jaren was decem-
ber er vroeg bij wat het win-
terweer betrof met zowat een 
jaar geleden nog een aardige 
sneeuwsituatie. In 2010 vroor ‘t 
op de tweede december zelfs 
tot 6 graden. 
Momenteel laat Koning Win-
ter ons volledig links liggen en 
grossiert de atmosfeer in rela-
tieve mildheid. De koudebren-
gende weersystemen liggen zo 
verkeerd als het maar kan, maar 
toch is er wel winterkou aanwe-
zig op het noordelijk halfrond. 
Zo vroor het de afgelopen da-
gen in Lapland soms meer dan 
40 graden en ook in Amerika 
is het ‘brutaal koud’ (op grote 
schaal 20 tot 40 graden vorst).  
In deze patstelling komt de ko-
mende weken op grond van de 
huidige weerinfo weinig of geen 
verandering. We zien boven het 
Europese continent een hard-
nekkig hogedrukgebied bivak-
keren. Geringe weersverande-
ringen bij ons zijn debet aan 
de exacte positie van dat hoog. 
Komt de spil wat meer naar Po-
len te liggen, krimpt de wind 
iets bij naar zuid en zal het even 
minder zacht zijn. Komt het ac-
cent van de anticycloon meer 
richting de Alpen uit, stroomt 
juist wat zachtere lucht binnen.

Qua ‘bruikbaarheid’ was het 
weerbeeld, dat nog een dag 
of tien kan aanhouden, eigen-
lijk heel oké. Het bleef steeds 
droog met wat zon, er stond 
niet al te veel wind en de tem-
peratuur was ronduit prima. Be-
gin deze week werd zelfs de 10 
graden nog bereikt, terwijl half 
december normaal 4 tot 5 gra-
den de hoogste maximumtem-
peratuur is. 
De nachten zijn nog wel aan 
de frisse kant met steeds een 
kans op wat (nacht)vorst. Over-
dag komt het kwik de rest van 
de week in de regio uit tussen 
de 4 en 7 graden. Met wat ge-
luk schijnt de zon soms nog 
wat langer, maar in een situatie 
met weinig doorstroming is de 
kans op mist en lage bewolking 
ook steeds tamelijk groot, voor-
al richting het weekend. Minder 
zon dus vanaf donderdag.  
Zicht op een beduidend ander 
weertype is er vooralsnog niet, 
dus de kans dat er een witte 
Kerst in zit is bijna nihil. 
Het zou overigens nog rap kun-
nen veranderen later.
 
Extra weerinfo via www.
weerprimeur.nl 

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Uitreiking opbrengst 
Haringparty

IJmuiden - In Restaurant IJmond 
vond dinsdagmiddag de feeste-
lijke uitreiking plaats van de op-
brengst van de Haringparty die op 
de avond van 20 juni van dit jaar 
plaats vond. 
Tijdens deze bijeenkomst werd 
destijds door betrokken onderne-
mers van IJmuiden en omstreken 
een totaalbedrag van 61.000 euro 
bijeen gebracht. Ruud Nieborg, ei-
genaar van restaurant IJmond en 
mede-organisator van de Haring-
party, vertelde in zijn openings-
woord dat het een heel karwij was 
geweest om de toegezegde gel-
den te innen. Maar nu was het dan 
zo ver dat op de bankrekeningen 
van de destijds benoemde goe-
de doelen: Noodfonds Velsen en 
Stichting Telstar Thuis in de Wijk, 
een bedrag van 30.500 euro kon 
worden bijgeschreven.
In antwoord op de vraag van Mie-
ke de Jong, veilingmeester tij-
dens de Haringparty, welke be-
stemming het geld heeft, vertel-
de Chris B. van der Zwan, voorzit-

ter van genoemde Stichting: ,,Een 
groot deel van dit bedrag is be-
stemd voor achterstandskinderen 
in IJmuiden en gaat dus erg goed 
besteed worden. En bij deze wil ik 
hier nog eens extra benadrukken 
dat dit geld niets met de voetbal-
club Telstar te maken heeft.” 
Ook Sanne Mokveld, projectlei-
der van Noodfonds Velsen, toon-
de zich zeer in haar nopjes met dit 
enorme bedrag: ,,Met deze schen-
king zijn we in staat om geduren-
de een aantal jaren de ergste fi-
nanciële nood bij diverse mensen 
in onze gemeente te verlichten. En 
hierbij wil ik er tevens op attende-
ren dat Noodfonds Velsen op 15 
december tijdens de Kerstmarkt in 
Santpoort aanwezig is met een ei-
gen kraam.”
Als afsluiting van deze bijeen-
komst werd door Ruud Nieborg 
telefonisch contact opgenomen 
met de Rabobank om de toege-
zegde bedragen op de rekenin-
gen van deze beide goede doelen 
te laten bijschrijven.

Toezichthouder 
wordt 

handhaver
Velsen – In Velsen worden de 
functies toezichthouders en par-
keercontroleurs opgeheven. 
Daarvoor in de plaats wordt het 
team Toezicht & Handhaving uit-
gebreid met vijf handhavers. In 
de meeste gevallen gaat het om 
een opwaardering van een func-
tie: een toezichthouder krijgt 
een ruimere taak, hij of zij mag 
dan ook een bekeuring uitschrij-
ven en mag zich dan handhaver 
noemen. Deze aanpassing komt 
de duidelijkheid en herkenbaar-
heid voor het publiek ten goe-
de. Maar ook is deze functie op-
gewaardeerd omdat de taak van 
toezicht houden en regels hand-
haven steeds zwaarder wordt en 
handhavers directeur kunnen in-
grijpen dan een toezichthouder. 
De nieuwe handhavers worden 
per 1 januari 2014 ingezet.

Alle stem-
bureaus zijn 
toegankelijk

Velsen – Raadslid Els Zorgdrager 
van D66 Velsen heeft het college 
vragen gesteld over de toeganke-
lijkheid van stembureaus. In 2014 
mogen Nederlanders twee keer 
naar het stembureau, een keer 
voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen en een keer voor de Europe-
se verkiezing. Maar hoe bereik-
baar zijn de stemhokjes en stem-
bureaus voor mensen met een li-
chamelijke beperking? In Velsen 
zijn alle stembureaus toegankelijk 
voor rolstoelers en gebruikers van 
rollators en zelfs scootmobiels, zo 
zegt het college. Bij 55 procent 
van de stembureaus (18) is een 
invalidenparkeerplaats binnen 50 
meter afstand. Voor slechtzienden 
is er op elk stembureau een kan-
didatenlijst met grote letters en 
een loep. Voor mensen die hele-
maal geen zicht hebben is er in 
het stadhuis, stembureau 1, een 
kandiatenlijst in gesproken vorm. 
Deze is echter nog nooit gebruikt. 
Binnen de kieswet is het legaal 
om een stemmer buiten het stem-
hokje te helpen. Elke kiezer kan 
iemand anders machtigen om 
voor hem of haar te stemmen.

Velsen - De RK-parochies 
IJmuiden, Driehuis en Sant-
poort/Velserbroek willen samen 
het Eerste Communieproject 
starten. Dit is bedoeld voor kin-
deren vanaf groep 4 van de ba-
sisschool en begint eind januari 
2014. Dinsdag 17 december om 
zijn ouders welkom op de infor-
matieavond in de parochiezaal 
van de Naaldkerk, Frans Net-
scherlaan 12 in Santpoort Noord. 
Aanmelden kan via 023-5378731 
(maandag t/m vrijdag van 9.30 
tot 11.30 uur).

Communie

DCIJ-nieuws
Overtuigende winst 
van Nicole Schouten

IJmuiden - Met voor het eer-
ste- en tweede tiental belangrij-
ke wedstrijden in het vooruitzicht 
wordt er in de onderlinge com-
petitie druk geëxperimenteerd. 
Het leidt tot spannende ontmoe-
tingen.
Voor Conall Sleutel, die de laat-
ste tijd wat nederlagen moest 
incasseren, biedt het een goe-
de gelegen om zijn zelfvertrou-
wen weer wat op te schroeven. 
Tegen Vince van der Wiele won 
Sleutel overtuigend. Jan Maar-
ten Koorn strafte enkele zwakke 
voortzettingen van Klaas de Krij-
ger gedecideerd af. Na een on-
derbreking van veertig jaar heeft 
De Krijger het dammen weer op-
gepikt. Hij moet nog wel wen-
nen aan het spelniveau maar 
zijn aanpak getuigt van de no-
dige kennis. Cees van der Vlis 
was een gewaarschuwde dam-
mer. Met enkele opzienbaren-
de resultaten, had Martijn Vis al 
een imposante zegereeks opge-

bouwd. Met overwinningen te-
gen Winter, De Krijger, Stella 
van Buuren,Rick Hartman en re-
mise tegen Jan Maarten Koorn 
had Vis aangetoond dat er niet 
te licht over  moest worden ge-
dacht. Van der Vlis deed dat niet 
en won. Jesse Bos had weinig 
moeite met Stella van Buuren 
en won gedecideerd. Jacqueli-
ne Schouten had weinig moeite 
met de voetballende damster of 
de dammende voetbalster Dana 
van der Wiele.
Voor de fraaiste prestatie zorg-
de Nicole Schouten (foto) die 
Piet Kok naar een gevoelige ne-
derlaag voerde. Vooral de wijze 
waarop de winst tot stand kwam 
maakte diepe indruk op de aan-
wezigen.
Overige uitslagen. J. Apeldoorn – 
B van Bakel 1-1, K de Vries – C 
vd Steen 1-1, 
Max Doornbosch – M, Doorn-
bosch 1-1, J. Fischer – P. Smit 
1-1, W. Winter – B. Bottelier 2-0.

Advent in Dorpskerk
Santpoort-Noord - Op 14 de-
cember zijn er Advent-vespers 
om 16.30 uur in de Dorpskerk 
Santpoort, vrij toegankelijk voor 
iedereen. Een muzikaal en medi-
tatief moment voor jezelf zo vlak 
voor Kerst. Daaromheen kun je 
ook meedoen aan een meditatie-
ve zaterdagmiddag, van 12.00 tot 
19.00 uur, met meditatief schilde-
ren, zingen en stilte. Heb jij ook 
behoefte aan een moment voor 
jezelf en bezinning zo vlak voor 
de Kerstdrukte? Ben jij wat som-
bertjes in deze donkere dagen 
van het jaar en zoek je licht? Wil 
je meer verbinding met jezelf, an-
deren en het Al? De  meditatieve 
middag geeft je alle ruimte voor 
jezelf. Er is een workshop medi-
tatief schilderen, omlijst met tekst 
en muziek. We zijn sámen stil en 
lezen een inspirerende tekst bij 
een passende icoon voor Ad-
vent. We zingen eenvoudige me-
ditatieve liederen en mantra’s. 
Om 16.30 uur zijn er sobere ves-
pers (met zang, tekst, stilte en ge-
bed), waaraan de Dorpskerkcan-

torij zal bijdragen. Als afsluiting 
is er een gezamenlijke maaltijd 
(deels in stilte), waarvoor iedere 
deelnemer  iets eetbaars  mee-
brengt (graag berichten wat je 
meeneemt). Toegang tot de ves-
pers is gratis. Deelname gehele 
stille middag 10 euro. 
Voor deelname aan stille middag 
aanmelden uiterlijk 13 december 
bij Antje de Wit, 06-21805104 of 
per email symphonia@xs4all.nl. 
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Jaidys heeft mode
om in te schitteren

IJmuiden – Bij Jaidys aan 
Marktplein 7 vind je de lief-
ste babymode, stoere en leu-
ke kindermode en damesmode 
voor alle gelegenheden. Spe-
ciaal voor de feestdagen is er 
een ruime collectie extra mooie 
feestmode om in te schitteren. 
In zwart met een glittertje, 
zwart en rood, maar ook in an-
dere modetinten zoals grijs en 
taupe zijn er leuke jurken, rok-
ken en blouses, jasjes en vest-
jes waarmee je deze kerst-
dagen alle ogen op je gericht 
weet. Je lekker voelen begint 
bij kleding die je goed staat en 
die lekker zit. Bij Jaidys weten 
ze daar alles van. Onder meer 
het merk Jacky Luxury biedt 
dames alles wat ze verlangen 
van damesmode. En dat kwali-
teit niet duur hoeft te zijn blijkt 
wel, want er zijn al feestjurkjes 
vanaf 24,95 euro. Daarnaast zijn 
er tal van accessoires voor da-
mes van schoenen tot mutsen, 
oorbellen en tassen.
Ook voor baby’s en kinderen 
heeft Jaidys veel aantrekke-
lijks. ,,Babymode moet zacht 
en lief zijn”, aldus eigenaresse 
Ginger. ,,Voor jongens hebben 

we stoere, maar ook klassieke 
mode, voor meisjes hebben we 
veel liefs. En voor groot en klein 
hebben we feestmode in huis.’’ 
Gevoerde merken zijn onder 
meer Baby Gymp, S&D Le Chic, 
Kate Mack, Z8, Salty Dog, Ba-
ker Bridge, Mim-Pi (voor meis-
jes) en binnenkort, op veler ver-
zoek, Vingino. Naast mode is er 
voor baby’s veel extra’s te koop, 
zoals prachtige eerste schoen-
tjes van Baby Paws, romper-
tjes, slabbetjes en mutsjes met 
grappige en lieve teksten, maar 
ook accessoires van BamBam 
zoals rammelaars, spenenket-
tingen en bijtringen als kraam-
cadeautje.
Jaidys is sinds 14 oktober aan 
het Marktplein te vinden, voor-
heen was de winkel gevestigd 
aan de Velserduinweg.
Op Facebook vind je op de pa-
gina Jaidys Kleding steeds leu-
ke tips. Wie nog op zoek is naar 
cadeaus vindt bij Jaidys veel 
moois en kan bij twijfel altijd 
nog kiezen voor een cadeau-
bon. Jaidys is zes dagen per 
week geopend, vanaf maan-
dagmiddag tot en met zaterdag 
en ook op donderdagavond. 

IJmond – Al in 2014 krijgt el-
ke IJmondgemeente in minstens 
één wijk een eigen gezinscoach. 
Dat is nog maar een van de voor-
stellen in het Beleidsplan Jeugd-
hulp IJmondgemeenten met de 
naam ‘Jeugd, Onze Zorg’. 2014 
wordt in de IJmond een soort 
proefjaar voor de jeugdzorg: ge-
meenten kijken met de aanbie-
ders van jeugdhulp mee over de 
schouder. Hoogstwaarschijnlijk 
vanaf 1 januari 2015 gaan ge-
meenten de jeugdhulp uitvoeren. 
In de IJmond wordt daarbij goed 
samengewerkt. Het genoemde 
beleidsplan wordt op 21 januari 
met de vier gemeenteraden ge-
zamenlijk doorgesproken. Het 
beleidsplan is samen met aan-
bieders van de jeugdhulp, cliën-
ten en ouders tot stand gekomen. 
Het Centrum voor Jeugd & Gezin 
(CJG) gaat wijkteams samenstel-
len. Elke wijk krijgt een wijkteam, 
elke school een eigen gezins-
coach. Jeugdhulp krijgt men di-
rect van het team. Zo houdt men 
de lijnen kort en wil men esca-
latie voorkomen. Jeugdhulp moet 
snel en goed bereikbaar zijn. De 
wijkteams werken nauw samen 
met een jeugdarts en zij kun-
nen ook schakelen naar specia-
listische hulp. Door preventie wil 
men de kosten voor de jeugdhulp 
beperken. Er wordt de komen-
de jaren een omslag gemaakt 
van aanbod- naar vraaggericht. 
Het beleidsplan ‘Jeugd, Onze 
Zorg’ moet IJmondiaal doorge-
voerd worden. Daarnaast gaat 
de IJmond op een ander vlak ook 
samenwerken met gemeenten in 
Zuid-Kennemerland. 

Jeugdhulp
in de wijk

IJmuiden – Zien we straks nog 
de spandoeken op het viaduct 
over De Noostraat? De gemeente 
gaat IJmuiden een nieuwe entree 
geven. Er is 25.000 euro beschik-
baar voor een inspraaktraject. Of 
de spandoeken moeten blijven is 
een vraag richting omwonenden. 
De plannen behelzen herinrich-
ting van het huidige plantsoen 
naar het Willebrordpark, rechts 
van het viaduct. Er was 300.000 
euro gereserveerd voor de aanleg 
van het park. Maar vanwege een 
BDU subsidie en overgebleven 
geld bij de aanbesteding van de 
IJmuiderstraatweg is er voldoen-
de geld beschikbaar en kan het 
gereserveerde geld niet alleen 
worden gebruikt voor de aanleg 
van het park maar daarnaast voor 
het aanpakken van de hele en-
tree van IJmuiden, inclusief het 
viaduct. Over het viaduct komt 
een wandelpad en het groen 
wordt opnieuw ingericht. Ook 
het fietspad langs de Kanaaldijk 
gaat veranderen en wordt verlegd 
naar een veiliger en groener ge-
bied. De werkzaamheden worden 
aansluitend op het project Ijmui-
derstraatweg uitgevoerd.

Nieuwe entree 
voor IJmuiden

Buurtkerstfeest
in Gildenbuurt

Velsen-Noord  - Zaterdag 14 en 
zondag 15 december is er een 
buurtkerstfeest in de Gildenbuurt 
in Velsen Noord georganiseerd 
door bewoners uit deze buurt. 
Het kerstfeest is groots aange-
pakt en in samenwerking met de 
WBV Velsen en wijkcentrum De 
Mel-Watervliet is er een leuk pro-
gramma tot stand gekomen.
Door inzet van de bewoners en 
ondersteuning van Frisse Wind 
en een aanvraag  voor een be-
woners initiatief bij de Gemeente 
Velsen is het zelfs gelukt om een 
schaatsbaan voor dit buurtfeest 
op het Breesaperhof te zetten.
Zaterdag 10.00 is de opening van 
de ijsbaan en deze is geopend  
tot 21.00. Om 14.00 kerststuk-
jes met kinderen maken voor ou-
deren en kerstwensen om in de 

boom te hangen. Om 16.30 is er 
een optreden van het kinderkoor 
en worden de lichtjes in de boom 
ontstoken. Om 19.00 is er kinder 
disco op de schaatsbaan.  Er is 
voor ouderen de gelegenheid om 
’s middags met de bus van Stich-
ting Vrienden van Velsen-Noord 
naar het optreden van het kin-
derkoor te gaan en te genieten 
van erwten soep. De bus vertrekt 
om 16.20 uur vanuit de Schulpen. 
Zondag is de ijsbaan geopend 
van 10.00 tot 21.00 uur en wordt 
er een kinder disco gehouden 
om 16.30 uur. Tevens is er bei-
de dagen de gehele dag limona-
de, koffie en thee en zal er ook 
op bepaalde tijden erwtensoep, 
chocolademelk en gluhwein zijn. 
Het kerstfeest vindt plaats op het 
Breesaperhof.

Rabobank Velsen en Omstreken
Van visie naar fusie

Velsen - Ruim 200 leden van 
Rabobank Velsen en Omstreken 
zijn maandagavond 2 december 
naar de Stadsschouwburg Vel-
sen gekomen om hun stem te la-
ten horen over de beoogde fusie 
met Rabobank IJmond Noord. 
Op 16 januari 2014 nemen de 
ledenraden van beide banken 
daar een besluit over. De vragen 
die tijdens en voorafgaand aan 
de ledenbijeenkomst zijn ge-
steld, worden in het besluitvor-
mingsproces meegenomen.
Aan het begin van de leden-
bijeenkomst werd door Dirk 
Duijzer, directeur Duurzaamheid 
& Coöperatie van Rabobank Ne-
derland, dieper ingegaan op 
de LIBOR-schikking. Vervol-
gens gaven raad van commis-
sarissen-voorzitter Frans Baud, 
ledenraadslid Sander Meine-
ma en directievoorzitter Mathijs 
Smit een toelichting op de voor-
genomen fusie met Rabobank 
IJmond Noord. 
De hoofddoelen van de fusie 
werden door verschillende spre-
kers op een rij gezet: continuï-
teit van een coöperatieve bank 
in de regio, het realiseren van 

een substantiële kostenreduc-
tie, behoud van een producten- 
en dienstenpakket in de volle 
breedte en het vergroten van de 
kwaliteit van de organisatie en 
haar medewerkers.
Tijdens een dialoog na de pau-
ze konden de aanwezige leden 
vragen stellen over het proces 
en de mogelijke consequenties 
van de voorgenomen fusie. Van 
die mogelijkheid werd volop ge-
bruik gemaakt.
De belangrijkste conclusie: de 
leden zien de noodzaak van een 
fusie, maar vinden dat de focus 
meer dan ooit op klantbediening 
en klant- en medewerkerstevre-
denheid gericht moet worden. 
Zowel de ledenraad als de direc-
tie deden de toezegging dat dat 
wordt meegenomen in het pro-
ces om tot een besluit over de 
fusie te komen. De ledenbijeen-
komst werd afgesloten met een 
borrel in de foyer van de Stads-
schouwburg Velsen.
Bent u lid van de bank en heeft 
u vragen over het fusieproces? 
Neem dan contact op met de le-
denraad via ledenraad@velsen.
rabobank.nl.

Tender College zet zich 
in voor Serious Request
IJmuiden - December staat 
veelal in het teken van lekker 
eten en cadeautjes krijgen. De 
leerlingen van de tweede klas-
sen van het Tender College heb-
ben gekozen om juist in de-
ze maand iets voor een ander 
te doen! Op donderdag 12 de-
cember zullen de leerlingen, 
van 20.00 tot de volgende och-
tend 08.00 uur, wakker blijven in 
de school. Deze actie komt voort 
uit de landelijke actie van 3FM, 
Serious Request, met als onder-
werp ‘Let’s clean this shit up’. Per 
dag sterven er 2.200 kinderen in 
Afrika door diarree. Dat zijn 70 
volle klassen. Dit is met eenvou-
dige aanpassingen zoals voor-
lichting, schoon drinkwater, en 
gebrek over goede hygiëne een-
voudig te realiseren. 
De leerlingen gaan naar familie, 
kennissen en langs de deuren 

om voor deze geweldige presta-
tie geld op te halen. Als tegen-
prestatie zullen zijn dan 12 uur 
achter elkaar wakker blijven. Op 
donderdag 19 december zullen 
de drie leerlingen die het meeste 
geld opgehaald hebben de chi-
que overhandigen aan het Gla-
zen Huis in Leeuwarden. 
Via www.kominactie.nl/twelveat-
school kan de actie gevolgd wor-
den en mag iedereen die dat wilt 
ook een bedrag doneren. De fir-
ma Jeff Flokerts Desing & Prin-
ting heeft aangeboden schit-
terende posters voor deze ac-
tie te verzorgen. En ook de afde-
ling sport en recreatie van de ge-
meente heeft de sporthal de he-
le nacht ter beschikking gesteld. 
Voor 1 euro kan een kind al een 
maand voorzien worden in zeep. 
Kortom, elk bedrag is van harte 
welkom!
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Velsen-Zuid- Zondag 15 decem-
ber wordt in de Engelmundus-
kerk in Oud-Velsen de traditione-
le Christmas Carol-dienst gehou-
den. Een samenspel van lezin-
gen uit de bijbel, carols, samen-
zang, gebeden en orgelspel, naar 
Engels voorbeed. Het met eni-
ge gastzangers versterkte Engel-
munduskoor zal onder leiding van 
dirigente Philien Schouten be-
kende en minder bekende kerst-
liederen zingen. Daarnaast is er 
samenzang. Het hoofdorgel wordt 
bespeeld door Jaap Haringa. De 
organiste Agnes van Bekkum uit 
Bloemendaal bespeelt het koor-
orgel. De dienst begint om 16.30 
uur. De toegang is gratis.

Christmas 
Carols

Santpoort-Noord - Maandag 
16 december  houdt de Numis-
matische Kring Kennemerland 
haar maandelijkse bijeenkomst 
in Het Terras aan de Santpoortse 
Dreef. Vanaf 19.00 uur vindt een 
leuke veiling plaats met interes-
sante kavels, die men vooraf kan 
bekijken. Meer weten? Bel 023-
5383754 of 06-26404240.

Muntenveiling

Geslaagd voor 
Zwarte Band

IJmuiden - Twee leden van 
sportschool ABC Kops slaag-
den afgelopen weekend voor hun 
Zwarte Band Judo. Martijn van de 
Berg, 17 jaar, en Youri Kalisvaart, 
19 jaar, begonnen zo een 14 jaar 
geleden onafhankelijk van elkaar 
met judo bij Jos Kops. Al snel 
kwamen ze op hetzelfde lesuur 
bij elkaar en inmiddels trainen ze 
al meer dan 10 jaar samen, waar-
van de laatste drie jaar onder lei-
ding van Jesse Thörig. Hoewel 
ze alleen vroeger meededen aan 
competitie, kunnen beide een 
goede partij aan. Het slagen is 
een combinatie van doorzettings-
vermogen, technisch inzicht en 
wilskracht. Martijn en Youri assis-
teren al jaren bij de Punten Com-
petitie, het ABC Circuit, het Budo 
Weekend en tegenwoordig ook 
het Zorgjudo. Al met al jongens 
die de slogan van de grondlegger 
van het Judo ‘Wederzijds Welzijn’ 
hoog in het vaandel dragen. Mar-
tijn en Youri hebben hun zwarte 
band dik verdiend! 

Piano, accordeon en 
fluit in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrijdag 
13 december om 20.00 uur zal de 
pianiste Aafje van Gemert een 
pianorecital verzorgen in ‘t Mos-
terdzaadje. Op haar programma 
de Fantasie opus 17 van Robert 
Schumann en ‘Op een overwoe-
kerd pad’ van Leos Janácek. 
Lijden en verlangen van kunste-
naars werpen de mooiste vruch-
ten af. 
Zo ook de diep-romantische mu-
ziek met geheime boodschap-
pen die Schumann rond 1837 
voor zijn onbereikbare geliefde 
Clara Wieck schrijft.
Wervelende dansen en melan-

cholische melodieën in het pro-
gramma Dansl’air voor accor-
deon en blokfluiten op zondag 
15 december om 15.00 uur in ‘t 
Mosterdzaadje. 
Het zijn Wendy Wouters en Niek 
van Uden die als duo Engelse 
muziek uit de 16e en 17e eeuw 
spelen met werken van Dow-
land, Morley, Purcell maar ook 
eigen composities uitvoeren. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mostyerdzaadje.nl.

Kersttoernooi voor 
dubbels TC Velserbroek
Velserbroek - Natuurlijk orga-
niseert tenniscentrum Velser-
broek ook dit jaar weer een ge-
zellig kersttoernooi voor dubbels.
Van 24 december tot en met 30 
december zal er in de tennishal 
door diverse dames-, heren- en/
of gemengd koppels gestreden 
worden. Variërend van niveau 
8/7 t/m ons hoogste niveau 4/5. 
Iedereen mag inschrijven met 
een vaste partner. U hoeft geen 
lid te zijn van de KNLTB. Er zal 
gespeeld worden in poules zodat 

iedereen minimaal twee wed-
strijden van een uur tennist.
Degene die voor de categorie 
50+ inschrijft zal alleen overdag 
ingedeeld worden.
Lijkt het u leuk om tijdens de 
kerstvakantie sportief bezig te 
zijn? Schrijf u dan in voor 14 de-
cember via www.toernooiklap-
per.nl of via het inschrijfformu-
lier (verkrijgbaar in de kantine). 
Mocht u zelf niet tennissen, kom 
dan gerust eens kijken naar de 
enthousiaste spelers.

Winnaars teken-
wedstrijd Tata Steel
Velsen-Noord - Zes leerlin-
gen van groep vijf van basis-
school De Triangel hebben af-
gelopen vrijdag een prijs ont-
vangen voor het winnen van de 
tekenwedstrijd van Tata Steel 
over veiligheid rond het Gil-
denspoor. 
De kinderen kregen elk een 
cadeaubon voor hun aanspre-
kende visualisatie van het the-
ma ‘Het spoor is geen speel-
plaats’. De prijzen werden uit-
gereikt door Ferdinand Karlas, 
manager Railvervoer van Ta-
ta Steel.
De prijsuitreiking vormt het 
sluitstuk van de jaarlijkse cam-

pagne van Tata Steel om kin-
deren uit de omgeving te laten 
beseffen hoe gevaarlijk spelen 
rond het spoor is. 
Eerder bezochten de scholie-
ren al een remdemonstratie 
van een trein bij Tata Steel en 
kwamen een machinist en poli-
tieagent in de klas uitleg geven 
over veiligheid en het spoor.
De Werkgroep Gildenspoor is 
een samenwerking van ba-
sisschool De Triangel, de Ge-
meente Velsen, de regiopolitie 
en Tata Steel, die inmiddels al 
12 jaar lang werkt aan het ver-
groten van de veiligheid rond 
het Gildenspoor.

KJC post IJmuiden 
bestaat 50 jaar

IJmuiden - Klaverjas Club, kort-
weg KJC, bestaat 50 jaar. De 
vereniging werd opgericht op 
9 januari 1964 door de beman-
ningsleden van Rederij Goed-
koop. De sleepboten van Goed-
koop deden hun sleepwerk-
zaamheden op het Noordzeeka-
naal en in de Amsterdamse ha-
ven. Als de bemanning in hun 
vrije tijd een kaartje wilde leggen 
moesten ze altijd naar Amster-
dam. Daar werd gekaart in de 
kantine. Maar ze moesten na af-
loop toch weer terug naar IJmui-
den en dat werd te bezwaarlijk 
dus werd KJC post IJmuiden op-
gericht en dat gebeurde in janu-
ari 1964. Na vele omzwervingen 
door IJmuiden zoals het Cultu-

reel Centrum, café Du Commer-
ce van Hennie Posthuma aan het 
Marktplein tot 1977, toen naar de 
Abeel, daarna werd het de Joe-
goslaaf aan de Kennemerlaan 
en begin jaren 90 bij café Din-
ges, toen twee jaar bij Mona Li-
sa aan de Houtmanstraat en een 
jaar in de Radarstraat in het ge-
bouw de Ster. In 1995 kwamen 
ze terecht onder de goede zor-
gen van John en Monique Bos-
schert in het gebouw Velser-
duin aan het Velserduinplein en 
daar zitten ze nog. De club be-
staat op het ogenblik uit 44 le-
den maar ze kunnen nog nieu-
we leden gebruiken. Het klaver-
jassen gebeurt op de dinsdag-
avond om acht uur.

Santpoort-Noord - Vorige 
week zaterdagavond moest 
een afvalbak op de hoek van de 
Santpoortse Dreef/kerkpad het 
voor de zoveelste keer ontgel-
den. 
Met behoorlijk zwaar vuurwerk 
werd de prullenbak totaal op-
geblazen. De klap was oorver-
dovend. Hoort u voor oudjaars-
dag dat er vuurwerk wordt af-
gestoken in uw omgeving dan 
mag u de politie hierop atten-
deren, dat kan via 0900-8844. 
(foto: H. Meerman)

Alweer afvalbak kapot 
door zwaar vuurwerk
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Colofon

Ervaar dat stoppen met 
roken ook voor jou 

mogelijk is!
,,Roken is een van de meest ge-
accepteerde verslavingen, maar 
wordt steeds minder geaccep-
teerd. Hoe fijn zou het zijn als je 
niet meer steeds hoeft weg te lo-
pen op een verjaardag, of bij een 
etentje, of van je werkplek, om 
buiten te gaan staan om te ro-
ken? Hoe het zou het zijn als JIJ 
de baas bent over óf je rookt en 
niet je sigaret? Nu kan ik, Mireil-
le Albeda, je vertellen hoe slecht 
roken voor je is en hoe groot het 
plezier zal zijn als je niet meer 
rookt maar ik weet bijna zeker 
dat je dat inmiddels wel weet. Het 
heeft er tot nu toe niet voor ge-
zorgd dat je (blijvend) bent ge-
stopt met roken. ‘Stoppen met ro-
ken is zo moeilijk!’ Sommige ver-
tellen zelfs dat het voor hen on-
mogelijk is om te stoppen met ro-
ken. ‘Stoppen met roken is moei-
lijk’, wordt ingeprent in het brein 
van de gemiddelde roker. Je 
krijgt ontwenningsverschijnse-
len, voelt je dagenlang slecht en 
nog meer van dit soort ontmoedi-
gende overtuigingen. De gemid-
delde roker realiseert zich alleen 
niet dat er bijvoorbeeld tijdens de 
slaap géén behoefte is aan roken. 
Dan kun je uren zonder een siga-
ret én krijg je geen ontwennings-
verschijnselen. En er zijn nog 
steeds geen verslavingsklinieken 

voor mensen die moeten afkicken 
van nicotinekauwgum en nicoti-
nepleisters. Dus is het nou echt 
de nicotine waar je aan verslaafd 
bent? De methode die ik inzet is 
een no-nonsense, praktische en 
levensveranderende ervaring, die 
jou weer de controle terug geeft 
over je gedachten, je impulsge-
drag stopt, je overtuigingen over 
roken blijvend verandert en er 
voor zorgt dat STOPPEN MET 
ROKEN MAKKELIJK IS.’’
Een inspirerende avond, gegeven 
door Mireille Albeda, op maan-
dagavond 6 januari om 19.30 uur. 

De investering in deze avond ver-
dien je natuurlijk heel snel terug 
als je niet meer rookt. 
De avond is in Wijkcentrum de 
Hofstede, Aletta Jacobsstraat 
227, Velserbroek. Opgeven kan 
via www.welzijnvelsen.nl, via de 
mail info@welzijnvelsen.nl of te-
lefonisch 0255-548524. Vraag 
naar Daniella van Delft. De kos-
ten van deze avond zijn 30 euro. 
Na deze avond is het mogelijk om 
in groepsverband of op individu-
ele basis (tegen vergoeding) el-
kaar te (onder)steunen of onder-
steund te worden.

De Driehoek – Op zondag 15 
december van 11.00 tot 16.00 
uur is er een creatieve kerst-
markt in Dorpshuis de Driehoek. 
Wat vindt u daar? Leuke attribu-
ten in- en onder de boom, kerst-
stukjes, speelgoed, glühwein, 
koffie met taart, soep, een op-
treden van het koor De 2e stem, 
vers gerookte makreel, enz. Kort-
om: een markt vol verrassingen, 
ga kijken, genieten en kopen! 
Meer weten? Bel 0255 -520850

Creatieve 
kerstmarkt

De Dwarsligger - Gaat u met 
vakantie naar Spanje? Wilt u oe-
fenen voordat het zover is? In de-
ze cursus leert u o.a. de groe-
ten doen,  een taxi bestellen, cij-
fers, restaurant, hotel, dokter, au-
to huren. Het is een handige cur-
sus waar u ook de nodige gram-
matica en werkwoorden leert. Er 
wordt voornamelijk aandacht aan 
de spreekvaardigheid besteed. 
Deze cursus wordt ook aangera-
den als u weer de Spaanse taal 
wilt oppakken.  De cursus is op 
woensdag van 19.30 tot 21.00 uur 
en start op 12 februari. De kos-
ten zijn 75,50 euro voor 12 les-
sen, excl. materiaal à 4,50 euro. 
De materiaalkosten bij de docent 
afrekenen. Opgeven kan via de 
website  www.welzijnvelsen.nl, 
via de mail info@welzijnvelsen.nl 
of telefonisch 0255-548524 vraag 
naar Daniella van Delft.

Cursus 
Spaans op reis 

(beginners) 

Welzijn Velserbroek - Zo vlak 
voor de feestdagen houdt Welzijn 
Velserbroek in samenwerking met  
Bibliotheek Velserbroek, een leu-
ke koffieochtend met het thema 
kerst. In de geheel in kerstsfeer 
versierde bibliotheek zal onder 
het genot van een heerlijk kopje 
koffie of thee, met natuurlijk iets 
extra feestelijks erbij, gezellig ge-
praat worden over persoonlij-
ke ervaringen, verhalen en herin-
neringen die met kerst te maken 
hebben. Maar er is ook ruimte om 
bijvoorbeeld uw heerlijke recept 
met de groep te delen. Er zullen 
boeken en tijdschriften aanwe-
zig zijn om het geheel compleet 
te maken. De koffieochtend is op 
19 december van 10.00 tot 12.00 
uur in Bibliotheek Velserbroek. De 
entree is gratis en koffie of thee 
0,80 euro. Meer weten? Bel Wel-
zijn Velserbroek, 023-5388830 
of Bibliotheek Velserbroek, 023-
5381901

50+ Koffie-
ochtend

De Spil - Op woensdag 15 ja-
nuari is van 19.30-21.20 een gra-
tis proefles meditatie in Buurtcen-
trum de Spil. In deze praktische 
cursus gebruiken we de adem en 
eenvoudige bewegingsoefeningen 
om onze aandacht terug te lei-
den naar zijn natuurlijke  staat van 
zijn. De kwaliteiten van helderheid, 
ontspanning en tevredenheid vol-
gen dan vanzelf. Deze cursus is er-
varingsgericht met volop ruimte 
voor uitwisseling hoe meditatie in 
het dagelijks leven toe te passen. 
De cursus heeft 14 bijeenkom-
sten en start bij voldoende deelna-
me op woensdag 22 januari 2014. 
De kosten bedragen 75 euro. Meer 
weten? Bel 0255-510186 of aan-
melden via www.welzijnvelsen.nl.

Meditatiecursus

De Dwarsligger -  In deze cur-
sus blijft u de Spaanse taal on-
derhouden door het oefenen van 
de vervoeging van werkwoorden 
in de verschillende tijden en be-
nodigde grammatica oefenin-
gen. De cursus is op maat en af-
hankelijk van het niveau van de 
leerlingen. Er  wordt ook aan de 
spreekvaardigheid gewerkt. De 
cursus is op woensdag van 9.00 
tot 10.30 uur en start op 5 febru-
ari. De kosten voor 15 lessen zijn 
94,50 euro voor 15 lessen excl. 
materiaal à 4,50 euro. De mate-
riaalkosten bij de docent afreke-
nen. Opgeven kan via de website 
www.welzijnvelsen.nl, via de mail 
info@welzijnvelsen.nl of telefo-
nisch 0255-548524 vraag naar 
Daniella van Delft.

Cursus Spaans 
gevorderden

Het Terras – In het voorma-
lig NS-stationsgebouw aan de 
Santpoortse Dreef nr.1 in Sant-
poort-Noord vindt u Dorps-
huis het Terras. Het bestuur van 
Stichting Dorpshuis het Terras 
stopt na 31 december 2013 met 
haar werkzaamheden. Na di-
verse besprekingen met de Ge-
meente Velsen en het bestuur 
van Stichting Dorpshuis het 
Terras is overeengekomen dat 
Stichting Welzijn Velsen per 1 ja-
nuari 2014 het beheer en de ex-
ploitatie op zich neemt. Dit be-
tekent dat alle activiteiten ook 
na 1 januari 2014  door kunnen 
gaan. De inzet is om in het eer-
ste halfjaar van 2014 geen gro-
te wijzigingen plaats te laten vin-
den. Afhankelijk van de ervarin-
gen kunnen er daarna aanpas-
singen worden doorgevoerd die 
beter aansluiten bij de behoef-
ten van de bewoners van Sant-
poort Noord als ook bij Stichting 
Welzijn Velsen. Het beheer van 
Het Terras valt, net als alle cen-
tra van SWV, onder de afdeling 
facilitaire diensten. SWV is opti-
mistisch over de toekomstige sa-
menwerking met de vrijwilligers, 
de deelnemers en de bezoekers 
van Het Terras. Voor meer infor-
matie kunt u bellen met tele-
foonnummer 0255-548548 vra-
gen naar afdeling facilitair.

Dorpshuis het 
Terras naar SWV

SWV wenst alle inwoners 
van Velsen hele fi jne 

feestdagen!
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Kerstconcert 
seniorenkoor 

Vitaal
Velsen-Zuid - Op 22 decem-
ber geeft Velser Seniorenkoor 
Vitaal haar jaarlijks Kerstcon-
cert in de Engelmunduskerk. 
Aanvang 14.00 uur. Het thema 
van dit jaar is: ‘Een reis door de 
tijd’. Voor dit concert krijgen zij 
medewerking van het Grego-
riaans Koor Vrienden van het 
Gregoriaans. Dit koor wordt 
begeleid door organist Vincent 
Molenkamp en het concert be-
gint met muziek uit de 5e tot en 
met de 10e eeuw. Via muziek 
uit de Middeleeuwen, de Re-
naissance, Baroktijd en de Ro-
mantiek komen ze dan uitein-
delijk terecht in de 20e eeuw. 
Het koor doet dit niet alleen. Zij 
zijn blij met soliste Didy Col-
jee, zij zal met het koor zin-
gen, maar ook enkele muziek-
stukken als soliste ten geho-
re brengen. Al vele jaren krij-
gen ze medewerking en onder-
steuning van de fluitiste Mo-
nique van der Heijde. Dit jaar 
zal Seniorenkoor Vitaal bege-
leid worden door pianist Bas 
Jongsma. De toegang is zoals 
altijd gratis, maar zijn blij met 
een blijk van waardering bij het 
verlaten van de kerk.

Twee concerten in één
Velsen-Zuid - Muziek- en a ca-
pellaliefhebbers die een kaart-
je bestellen voor een van de 
kerstconcerten van Brothers-4-
Tune (Velsen) en Fem@il (Alme-
re) kunnen een zeer afwisselen-
de avond tegemoet zien. Fraaie 
kerstcarols, up-tempo stukken, 
schitterende close harmony en 
humor zijn onderdelen van het 
programma van de twee zang-
groepen die hun sporen ruim-
schoots hebben verdiend in het 
Nederlandse amateur a capella-
circuit.
Het motto van de 5-mans forma-
tie Brothers-4-Tune is al jaren ‘A 
Capella is fun’. Dat enthousias-
me straalt de groep op het po-
dium ook uit. Het repertoire, dat 
bestaat uit een mix van Engelse 
en Nederlandse a capella num-
mers, leent zich daar ook goed 

voor. Veel van de nummers zijn 
speciaal voor de groep gemaakt 
of gearrangeerd. De afgelopen 
twee jaar  werden de Brothers 
gecoached door Jetse Bremer, 
een vooraanstaande bekendheid 
in korenland, die ook een aantal 
arrangementen voor de Brothers 
heeft gemaakt. Laat u verrassen 
en vermaken door Herman Klut 
(counter-tenor), Kees Giesber-
gen, Ed de Bruijn (tenoren), Pe-
ter Klut (bariton) en Erik Warns 
(bas en muzikaal leider).
Het concert vindt plaats op za-
terdagavond 14 december om 
20.30 uur in de Engelmundus-
kerk.
Kaarten kosten 12 euro inclusief 
pauzedrankje en kunnen gere-
serveerd worden via www.bro-
thers4tune.com of 06-36177517. 
Zie ook www.femail.nl.

IJmond Werkt! reikt 
cheque uit aan Telstar
Regio – Manager bedrijven 
van IJmond Werkt! Martijn Bul-
te heeft vrijdag voorafgaand aan 
de  wedstrijd SC Telstar-FC Den 
Bosch een cheque ter waarde 
van 1000 euro uitgereikt aan Tel-
star Thuis in de Wijk. Vice-voor-
zitter AnneMieke Korf nam de 
cheque namens de maatschap-
pelijke stichting in ontvangst. 
IJmond Werkt!, hét loket voor 
werkgevers dat tevens onder-
steuning biedt aan werkzoe-
kenden, had het bedrag al eer-
der toegezegd als cadeautje 
voor het vijftigjarige Telstar. Het 
bedrag komt uit de winst van de 
kringloopwinkels. Vrijdagmiddag 
was IJmond Werkt! tezamen met 
UWV te gast in het stadion van 
de Witte Leeuwen voor de offi-
ciële opening van het Werkge-
versServicepunt IJmond. Dit was 
meteen een mooi moment om de 
cheque officieel uit te reiken. 
Telstar Thuis in de Wijk is een 
stichting waarbinnen de voet-
balclub en Woningbedrijf Velsen 
samenwerken met hun sponsors 
en partners om inhoud te kun-
nen geven aan het begrip Maat-
schappelijk Verantwoord Onder-
nemen. Eén van de activiteiten 
onder deze paraplu is de Telstar 
Streetleague: een buurtvoetbal-
toernooi voor jongens en meisjes 
van 12 tot en met 16 jaar, waar-
bij de teams ook punten kunnen 
halen met het leveren van een 
wijkbijdrage die de leefbaarheid 

bevordert. In de organisatie en 
uitvoering spelen jongerenwer-
kers, woonconsulenten en spe-
lers van Telstar een belangrij-
ke rol.
Samen met Bouwmensen Ken-
nemerland (praktijkopleidingen 
Bouw) is er daarnaast een voet-
baltoernooi voor vmbo-scholen 
opgezet. De finales van zowel dit 
toernooi als de Streetleague zijn 
in het Tata Steel stadion. Het pa-
radepaardje van Telstar Thuis in 
de Wijk moet het landelijke initi-
atief Playing for Success worden. 
Clubs als PSV, Feyenoord, Vites-
se, NAC, NEC, FC Zwolle en SC 
Cambuur zijn al succesvol met 
dit speelse educatieprogram-
ma, waarmee kinderen van 9 tot 
14 jaar hun leerachterstanden in 
taal, rekenen en ICT wegwerken.
De kringloopwinkels van IJmond 
Werkt! reiken ieder kwartaal een 
cheque uit aan een zogenaamd 
goed doel in de omgeving om 
haar maatschappelijke betrok-
kenheid te tonen. De kringloop-
winkel krijgt dagelijks goederen 
aangeleverd van particulieren en 
wilt met de opbrengst graag iets 
terug doen voor de maatschap-
pij. Weet u een goed doel die 
in aanmerking zou kunnen ko-
men voor een schenking van de 
IJmond Werkt! kringloopwinkel? 
Stuur dan een e-mail naar info@
ijmondwerkt.com onder vermel-
ding van ‘goed doel’. (foto: Ron 
Pichel)

Dubbel onderscheiden
Regio - Tijdens het Havengil-
dediner op vrijdag 29 november 
in Hotel Okura heeft voorma-
lig Amports-voorzitter Michiel 
Wijsmuller twee prijzen ontvan-
gen. De eerste onderscheiding 
was de Havenpenning van Am-
ports, de regionale promotie-
organisatie voor de zeehavens 
aan het Noordzeekanaal. De 
tweede onderscheiding die hij 
ontving was de Frans Banninck 
Cocqpenning van de stad Am-
sterdam.
Uit handen van de huidige voor-
zitter Frans Baud ontving oud-
preses Wijsmuller, president-
directeur van WorldWise Mari-
ne en Offshore Ship Designers 
(OSD) in IJmuiden, deze pres-
tigieuze prijs voor zijn jarenlan-
ge inzet voor de Amsterdam-
se havenregio. Volgens Baud, 
die in het dagelijks leven direc-

teur is van logistiek dienstverle-
ner KVSA in IJmuiden, heeft zijn 
voorganger tijdens zijn voorzit-
tersjaren (2003-2013) veel be-
tekend voor de Amsterdam-
se havenregio. Zo heeft hij zich 
onder meer hard gemaakt voor 
de komst van een nieuwe zee-
sluis in IJmuiden. ,,Bovendien 
draagt Wijsmuller bij aan de 
vergroening van onze havens 
door met Offshore Ship Desig-
ners milieuvriendelijke sleepbo-
ten te ontwerpen.’’
Op het Havengildediner was 
ook minister Melanie Schultz 
van Haegen (Infrastructuur en 
Milieu) aanwezig als gast en 
spreker, te midden van zo’n 560 
havenondernemers, politici en 
bestuurders uit het Noordzee-
kanaalgebied en de rest van 
Nederland. (foto: Arend Vel-
sink)

Signeersessie 
Jubileumboek

Velsen-Zuid - Vrijdag 13 de-
cember kunnen Telstar-sup-
porters hun jubileumboek la-
ten signeren door (oud-)spe-
lers en (oud-)trainers van de 
club. Voorafgaand aan de wed-
strijd tegen Almere City FC zijn 
er op twee verschillende loca-
ties signeersessies. Vanaf 19.15 
uur zitten Frans van Essen, Paul 
van der Meeren en Fred Andre 
in Club West. Fred Bischot, San-
der Oostrom en Henny Meijer 
zijn vanaf 19.30 uur te vinden bij 
verkooppunt Noord-Oost waar 
zij hun handtekening zullen zet-
ten. Na de wedstrijd zijn Simon 
Kistemaker, Anthony Correia en 
Ron de Roode in het supporter-
spaviljoen aanwezig om het boek 
te signeren. Het jubileumboek is 
nog te koop in de fanshop van 
Telstar. Een prachtig en origi-
neel cadeau voor de feestdagen. 
Het boek ‘Vijftig jaar voetbal on-
der de rook van Hoogovens’ is 
een realistisch document, dat de 
geschiedenis beschrijft van een 
club die vooral zichzelf is geble-
ven: spraakmakend, bescheiden 
en charmant. Tijdens Movember 
2013 heeft Telstar onder de be-
snorde leiding van Anthony Cor-
reia maar liefst 1.683 euro opge-
haald voor de strijd tegen pros-
taatkanker. Koploper was Frank 
Korpershoek met 250 euro. Lan-
delijk behaalden de Witte Leeu-
wen plek 82. In Nederland werd 
in totaal 900.000 euro opge-
haald. Wereldwijd staat de teller 
op 73,151,573 euro.

Respect en niet opgeven
Velserbroek - Afgelopen zon-
dag speelde rugbyclub The 
Smugglers tegen Zaandijk, een 
niet te onderschatten tegenstan-
der. Vóór de wedstrijd werd een 
minuut stilte gehouden voor Nel-
son Mandela. Hij heeft rugby ge-
bruikt om de Zuid-Afrikanen 
dichter bij elkaar te laten komen. 
Rugby is een sport waarbij je zelf 
geen goede speler hoeft te zijn 
om respect te verdienen, respect 
is onderdeel van de sport.
De eerste helft verliep goed voor 
The Smugglers, binnen dertig 
seconden lag de eerste bal ach-
ter de try-lijn van Zaandijk. Na 
deze eerste try werden in de eer-
ste helft nog twee trys gedrukt 

en was er een voorsprong voor 
The Smugglers. In de tweede 
helft gingen The Smugglers ook 
goed van start, heel snel werd 
twee keer de bal achter de lijn 
gedrukt. Halverwege de twee-
de helft leek er zand in de motor 
te komen, Zaandijk leek terug te 
komen, maar dat was maar voor 
even. De eindstand werd 57-14.
Zaandijk had laten zien dat je 
nooit op moet geven en wa-
ren daardoor in staat twee try’s 
te drukken. De beste man aan 
de kant van the Smugglers was 
Rutger Pelgrom, hij speelde uit-
stekend en was bepalend op 
veel momenten tijdens het spel.  
(Daan Rustemeijer)
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Kandidatenlijst D66
Velsen - De leden van D66Vel-
sen hebben de kandidatenlijst 
voor de gemeenteraadsverkie-
zingen van 19 maart 2014 vast-
gesteld. 
Eerder kozen zij al Annette Baer-
veldt als lijsttrekker. ,,Ik ben erg 
blij met de leden die mij deze 
mooie lijst laten aanvoeren’’, al-
dus Baerveldt. ,,Onze kandida-
tenlijst bestaat uit mensen die 
hart hebben voor Velsen. Dit is 
een lijst waar wij als D66Velsen 
trots op zijn.’’
De kandidatenlijst van D66Vel-
sen wordt gekenmerkt door sta-
biliteit en vernieuwing, Verras-
send is de plek van de talentvol-
le 22-jarige Sander Smeets die 
de afgelopen 4 jaar al meedraai-
de als steunfractielid.
Fractievoorzitter Henk Wijk-
huisen is door de leden op een 
tweede plek gekozen, net als in 
2010: ,,Wij hebben als D66Velsen 
de afgelopen vier jaar veel weten 

te bereiken, door zowel de in-
zet van onze wethouder Annet-
te Baerveldt, als onze stabiele en 
goed samenwerkende fractie. Ik 
ben blij met het vertrouwen dat 
de leden in zowel mij, als de hui-
dige fractie hebben uitgespro-
ken. De lijst kent ook een aantal 
nieuwe talenten, waarvan wij ho-
ge verwachtingen hebben.”
Annette Baerveldt: ,,Deze kandi-
daten brengen veel kennis en er-
varing mee op onder andere ge-
bieden als de zorg, de fi nanciële 
sector, duurzaamheid en onder-
wijs. Dit is een lijst waarmee ik 
met vertrouwen de verkiezingen 
in ga zodat ook volgend jaar een 
sterk D66Velsen in de gemeen-
teraad vertegenwoordigd is.”
Arjen Uytendaal neemt op ei-
gen verzoek afscheid omdat 
hij het raadslidmaatschap niet 
meer kan combineren met zijn 
werkzaamheden. Wel steunt hij 
D66Velsen als lijstduwer.

Waterloo aan het ontbijt
Driehuis - VV Waterloo C1 heeft voor de derde keer een ontbijt aan-
geboden gekregen door Grand Café Valerius. Het hele ontbijt werd 
verzorgd door chef-kok Hans Romeijn. Direct daarna werd met 9-0 
gewonnen van Zwanenburg.

Gouden Veer voor WonenPlus
‘Vrijwilligers zijn de 
stille kracht van Velsen’
Velsen - Maandagochtend werd 
door Gehandicapten Beraad Vel-
sen de jaarlijkse Gouden Veer 
uitgereikt aan de organisatie 
WonenPlus Velsen. Wethouder 
Westerman kwam langs om de 
oorkonde te overhandigen aan 
coördinator Yolanda Schilling, 
die deze namens de ruim 70 vrij-
willigers aannam. Daarna was er 
voor de aanwezigen koffi e met 
gebak.
,,Vrijwilligers zijn de stille kracht 
van Velsen’’, aldus wethouder 
Westerman. ,,Dit is een mooie er-
kenning voor hun werk.’’
WonenPlus Velsen is een orga-
nisatie die met vrijwilligers voor 
ouderen en mensen met een 
handicap tal van klusjes verricht. 
Van het inzetten van een lamp 
tot boodschappen doen, helpen 
bij de administratie of vervoer 
naar de dokter. Klusjes mogen 
maximaal twee uur duren. Wo-
nenPlus werd in 2000 opgericht 
door initiatiefnemer Wim Weisz, 
eerst onder de lamp van Zorgba-
lans en sinds 2013 onder Stich-
ting Welzijn Velsen. WonenPlus 
Velsen is van maandag tot en 
met donderdag bereikbaar tus-
sen 8.30 en 16.30 uur, via 0255-

518888. 
Vrijwilligers Peter en Han zijn vrij-
wel wekelijks wel een paar uur 
bezig met klusjes. Han is eigen-
lijk elektrotechnicus maar wordt 
vooral ingezet voor tuinwerk zo-
als een heg knippen, een straat-
je schoonmaken of een omge-
waaide schutting recht zetten. 
Peter doet van alles, elektra, een 
straatje aanleggen of een tuin 
opknappen. ,,Als ik een onveilige 
situatie tegenkom, pak ik dat ook 
meteen aan. Veiligheid voor al-
les’’, zegt hij. ,,Dus zet ik nog wel 
eens een leuning ongevraagd 
vast.’’ Ze komen allebei regelma-
tig mensen tegen die eenzaam 
of depressief zijn. ,,Mensen wor-
den na een klusje altijd terug ge-
beld of alles naar tevredenheid is 
verlopen’’, zegt Yolanda. ,,Als wij 
horen dat er sprake is van een-
zaamheid of problemen probe-
ren wij daar op in te springen.’’
Gehandicapten Beraad Velsen 
huldigt jaarlijks een organisa-
tie met de Gouden Veer. ,,Voor-
al omdat zoveel vrijwilligers be-
trokken zijn bij WonenPlus Vel-
sen verdienen zij dit jaar deze 
oorkonde,’’ aldus voorzitter Wim 
Polman.

Driehuis - Zondag 15 decem-
ber organiseert de Engelmun-
dus Cantorij een Advent Carol 
Service in de Engelmunduskerk. 
Om 19.15 uur begint een viering 
van ongeveer drie kwartier met 
lezingen, adventsliederen en or-
gelspel. Een mooie voorberei-
ding op het kerstfeest. Voorgan-
ger is pastor E. Wigchert. De En-
gelmundus Cantorij staat on-
der leiding van dirigent/organist 
Joop Heeremans.

Advent
Carol Service

Regio - Vrijdagavond 13 decem-
ber geeft het Klein Orkest van Mu-
ziekvereniging Soli in samenwer-
king met zanggroep Sparkle een 
swingend Top 2000-concert in de 
Nozem & De Non in Heemskerk. 
De NTR maakt hier opnames van 
voor oudjaarsavond, waarin men 
kan zien hoe de Top 2000 in het 
land leeft. De NTR zal niet alleen 
fi lmen tijdens het concert maar 
ook beide dirigenten interviewen 
en bij de opbouw van het podi-
um en de soundcheck al opnames 
maken. Tussendoor draait een dj 
Top 2000-nummers, zodat de he-
le avond gevuld is met lekkere mu-
ziek. Voor beide verenigingen is 
het een unieke kans om de ama-
teurmuziek te promoten. Het Klein 
Orkest van Muziekvereniging So-
li uit Driehuis telt 30 geestdriftige 
leden. Het richt zich op licht-klas-
siek, pop en een enkele keer op 
hardrock. Het Klein Orkest wordt 
begeleid door een combo en staat 
onder leiding van Michiel Drijver. 
Zanggroep Sparkle uit Velsen be-
staat uit een groep van 55 enthou-
siaste vrouwen en staat onder lei-
ding van Frank Anepool. Het re-
pertoire bestaat uit popsongs, 
evergreens en musicalliedjes. Het 
concert begint 13 december om 
20.30 uur (zaal open om 20.00 uur) 
in De Nozem & De Non, Verhe-
rentstraat 1 in Heemskerk. Kaar-
ten kosten 10 euro. U kunt toe-
gangskaarten kopen bij de vereni-
gingen, aan de kassa of reserve-
ren via de website van De Nozem 
en de Non (www.nozemennon.nl).

Soli en Sparkle 
met Top 2000 
op televisie

IJmuiden - Snuffelwinkel de 
Zonnebloem gaat per 1 janua-
ri stoppen. De organisatie mocht 
tijdelijk de leegstaande win-
kel gebruiken voor de verkoop. 
Maar per 1 januari komt hier een 
einde aan. Daarom geldt voor 
het hele assortiment snuffelarti-
kelen: alles tegen elk aanneme-
lijk bod. Ga dus nu kijken, kiezen 
en kopen. Snuffelwinkel de Zon-
nebloem is dagelijks geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. Locatie: 
Kennemerlaan 95 in IJmuiden.

Snuffelwinkel 
stopt ermee

IJmuiden - Afgelopen zaterdag 
heeft Lena van Beusekom, vrijwil-
liger bij de Voedselbank Velsen, 
diverse ingezamelde voedings-
middelen, levensmiddelen en 
overige producten in ontvangst 
genomen van dhr. Paul de Ruij-
ter, voorganger  van het Aposto-
lisch Genootschap in IJmuiden. 
De gemeenschap IJmuiden van 

het Apostolisch Genootschap 
werkt aan meer zichtbaarheid en 
heeft in de voorliggende weken 
een grote inzamelingsactie geor-
ganiseerd waar massaal gehoor 
aan is gegeven. Het gebouw van 
het Apostolisch Genootschap ligt 
aan Doorneberglaan 29. De ere-
dienst is op zondagmorgen om 
09.30 uur.

Genootschap
helpt Voedselbank
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DKV-jeugdnieuws

IJmuiden - Zaterdag 7 decem-
ber werd er jeugdteams van DKV 
gespeeld. De D1 speelde tegen 
Crescendo D2. Ondanks het harde 
werken van dit leuke team werd 
er niet gewonnen. Crescendo 
wist meer te scoren dan DKV. Uit-
slag 2-5. DKV C2 speelde in Die-
men tegen DKV Victoria, dit team 

speelde op het veld nog 3e klas-
se en was net een maatje te groot. 
Ondanks de mooie doorloper van 
Rose-Anne kwam de score ver-
der niet op gang. 7-1 werd er ver-
loren. De C1 speelde tegen Oran-
je Nassau - Triaz C1. DKV speel-
de de eerste helft matig en deze 
eindigde in een 1-3 voorsprong. 
Tweede helft was DKV wat scher-
per en wist te winnen met 2-8. 
Topscoorder deze week was Loek 
met 3 doelpunten. De B1 speelde 
haar eerste thuiswedstrijd tegen 
Velocitas B4. Stijn opende de sco-
re, maar toch stond er al snel 1-4 
op het scorebord. Door twee pun-
ten van Mike was de ruststand 
3-4. Arline scoorde de gelijkmaker 
en ging het even gelijk op. Helaas 
was net als vorige week de eind-
stand in het nadeel van DKV 5-6. 
Weer een goede wedstrijd, maar 
net niet de punten. De A1 wist na 
een zeer spannende wedstrijd te-
gen Apollo kort voor tijd de winst 
binnen te slepen. Bjarne scoorde 
zijn zesde doelpunt middels een 
doorloopbal, dit bleek de winnen-
de treffer; 11-10. DeKangoeroes 
en F1 hadden kortgeleden een 
Pietentraining. 

Traditie wordt voortgezet
Fletcher Kerstwensboom
Velsen-Zuid - In Fletcher Ho-
tel-Resort Spaarnwoude kan 
vanaf 9 december weer een 
kerstwens achtergelaten wor-
den in de kerstboom. 
Spaarnwoude hecht veel waar-
de aan Maatschappelijk Ver-
antwoord Ondernemen en or-
ganiseert daarom voor de der-
de keer de campagne: De Flet-
cher Kerstwensboom. In de-
ze kerstboom kunnen gasten 
en buurtbewoners een speci-
ale kerstbal ophangen. Op de-
ze kerstbal kan men aangeven 
wie een 5-gangen verrassings-
diner verdient voor twee per-
sonen en waarom deze per-

soon dit verdient. De kerst-
bal, die in het hotel verkrijg-
baar is, kan in de boom gehan-
gen worden tot en met 31 de-
cember 2013. Na afloop van de 
campagne wordt contact op-
genomen met de winnaar van 
het 5-gangen verrassingsdiner. 
Naast de kerstbalactie organi-
seert Spaarnwoude nog ande-
re leuke kerstactiviteiten. Tij-
dens Kerst worden er gezellige 
brunches en uitgebreide diners 
georganiseerd. Voor reserve-
ringen kan contact opgenomen 
worden via 023-5370548 of via 
email info@hotelresortspaarn-
woude.nl.

Loopbaanoriëntatie
bij Study Consultancy
Santpoort-Noord - Oriëntatie 
op vervolgstudie en beroep. Dat 
biedt studiebegeleidingsinstituut 
Study Consultancy vanaf janua-
ri aan in zijn locatie in Santpoort. 
Ideaal voor middelbaar scho-
lieren en studenten uit het ho-
ger onderwijs die een welover-
wogen keuze willen maken. Op 
18 december is er een informa-
tieavond.
Deze training is bedoeld voor 
bovenbouwleerlingen die nog 
niet precies weten welke ver-
volgopleiding ze willen doen en 
voor studenten die voor hun ge-
voel nog niet op de goede plek 
zitten. Om de juiste keuze voor 
hun toekomst te kunnen ma-
ken, gaan zij onder begeleiding 
van een ervaren loopbaancoach 
aan de slag. Zij zullen samen dit 
keuze- en ontwikkelingsproces 
vorm geven.
Study Consultancy organiseert 
deze training samen met To-
pic Studieloopbaanbegeleiding. 
De training wordt gehouden in 
groepen van maximaal tien per-
sonen in vijf bijeenkomsten van 
circa anderhalf uur, die telkens 
om 19.30 uur beginnen. De eer-

ste bijeenkomst is op 16 janua-
ri, de laatste op 27 maart. Daar-
na hebben de deelnemers nog 
voldoende tijd om zich voor de 
verplichte datum van 1 mei in te 
schrijven voor een vervolgoplei-
ding.
Op woensdagavond 18 decem-
ber is de loopbaancoach aanwe-
zig in het pand van Study Con-
sultancy aan de Broekbergen-
laan 48A in Santpoort om vrijblij-
vend informatie te geven. Aan-
vang is om 19.00 en 20.00 uur. 
Wie daarbij wil zijn, wordt ver-
zocht om zich vooraf aan te mel-
den via 023-5392664 of info@
studyconsultancy.nl. 
De loopbaanoriëntatie is een 
nieuwe activiteit van Study Con-
sultancy. Dit instituut biedt huis-
werkbegeleiding, bijlessen, exa-
mentrainingen en individuele 
begeleiding. Elke leerling en stu-
dent krijgt de deskundige onder-
steuning die het beste bij hem of 
haar past. Study Consultancy is 
gevestigd in Santpoort-Noord, 
Velserbroek en in het Tata Steel-
stadion van Telstar in Velsen-
Zuid. Zie www.studyconsultan-
cy.nl. (foto: Mark Sassen)

Regionale 
Uitvoerings-

dienst
Regio – Hoewel er, onder voor-
waarden, al een Bestuurlijk Ak-
koord is over de regionale uitvoe-
ringsdiensten (RUD) Noordzee-
kanaalgebied, laat de uitvoering 
nog even op zich wachten. Door 
onvoorziene omstandigheden is 
deze grootscheepse operatie ver-
traagd. Het gaat dan ook om het 
samenvoegen van diverse regi-
onale diensten die milieu-con-
troles doen (bij bedrijven) in het 
Noorzeekanaalgebied. Een van 
de voorwaarden voor de samen-
werking is een gelijkblijvende of 
verbeterde prijs/kwaliteitsver-
houding. Hierover is nog ondui-
delijkheid. Milieudienst IJmond 
blijkt namelijk een lager uurtarief 
te hanteren dan andere diensten. 
De bestuurlijke evaluatie, inclu-
sief een go/ no-go moment, is 
daarom met een jaar uitgesteld.

www. .nl

www. .nl

IJmuiden - Op dinsdag 17 de-
cember organiseert Context, in 
samenwerking met Socius, in 
buurthuis De Brulboei, Kanaal-
straat 166, een anderhalf uur du-
rende workshop voor mensen die 
meer regie over hun eigen leven 
willen hebben. Voor wie de zorg 
voor een ander draagt en daarbij 
zichzelf weleens uit het oog ver-
liest, maar ook gewoon voor ie-
dereen die een bewust verande-
ringsproces wil bewerkstelligen. 
Meer regie betekent meer be-
wustzijn van wat je wilt verande-
ren en hoe je dat kunt aanpakken. 
Tijdens de workshop wordt aan-
dacht besteed aan zelfmotivatie, 
het stellen van haalbare doelen, 
omgaan met tegenslag en weer-
stand, gedragsverandering in de 
praktijk en een goed plan van 
aanpak. Opgeven kan via con-
text@noordholland.nl of telefo-
nisch 088-3571980. De workshop 
wordt in de middag gegeven van 
15.30 tot 17.00 uur en in de avond 
van 19.00 tot 20.30 uur.

‘Regie over je 
eigen leven’

Velsen - RTV Seaport start met 
een nieuw tv-programma: Raad-
splein Café. Hiervoor wordt za-
terdag 14 december van 14.30 
tot 16.00 uur een pilot-afleve-
ring opgenomen in de Biblio-
theek Velsen. De opnames zijn 
vrij toegankelijk. RTV Seaport 
heeft de behoefte om op een 
meer journalistieke wijze ver-
slag te doen van de beraadsla-
gingen in de gemeenteraad. Aan 
de hand van interviews, tafelge-
sprekken en gesproken columns 
gaat RTV Seaport proberen op 
een aantrekkelijke wijze actuele 
informatie over de lokale politiek 
te brengen. De presentatie is in 
handen van Gertjan Huijbens en 
Jelle Dijkstra.

Raadsplein Café

‘Mama zei dat ik zou sterven’
Knap geschreven boek 
over ingewikkelde jeugd
Velsen - Met ‘Mama zei dat 
ik zou sterven’ heeft Natasja 
Schreuder (28) uit Velsen-Noord 
haar levensverhaal boeiend op-
geschreven. Het boek begint 
vanaf het moment dat haar moe-
der overlijdt als ze 6 jaar is. Aan-
grijpend beschrijft ze haar mo-
menten van verwarring als jong 
kind in opvanggezinnen en 
jeugdzorg en later haar leven 
als puber tussen coffeeshops 
en psychiatrie. Het boek is knap 
geschreven, steeds in de taal en 
begripsvermogen van de betref-
fende leeftijdsfase. Ze spaart 
zichzelf noch haar omgeving 
zonder iemand de schuld te ge-
ven. Het is geen boek van verwij-
ten maken; ook waar ze zelf faalt 
stelt ze dit vast en weet het goed 
te maken en dat maakt grote in-
druk. Natasja schrijft met humor 
en lichte zelfspot, en wordt ner-
gens sentimenteel. Haar worste-
ling met God en de radicale keu-
ze die ze in haar geloof maakt is 
naturel opgeschreven; ze lijkt 
nergens de bedoeling te hebben 
om de lezer te willen overtuigen. 
Het is gewoon haar verhaal.
Een uitstekend geschreven au-
tobiografie van een moeilij-
ke jeugd en indringende erva-
ringen in jeugdzorg en psychi-
atrie. Na het lezen blijft de le-
zer met veel vragen zitten: wat is 
goede zorg? Wat is een diagno-
se? Wat is de impact van midde-
lenmisbruik? Wat is dat, zelfbe-
schadiging? Wat geneest? Wat 
is genezen? Natasja laat het ant-

woord op deze vragen aan de le-
zer, zij heeft haar eigen weg ge-
vonden.
Het boek is lezenswaardig voor 
elke ouder of kind die worstelt 
met tegenslag omdat het hoop 
biedt. 
Het is voor inwoners lezens-
waardig vanwege de beschrij-
ving van de instellingen in Be-
verwijk, IJmuiden, Driehuis en 
Haarlem. Omdat Natasja er in 
slaagt haar ervaringen met zorg-
verleners nauwkeurig, zonder 
opsmuk of verwijten, met ra-
ke observaties, weer te geven 
is het bijzonder aan te raden 
voor iedereen die in de jeugd-
zorg en psychiatrie werkzaam is. 
Het boek is onder meer te koop 
bij boekhandel Erasmus. (Joost 
Mertens)
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Regio - Het is voor kinderen van 
alle leeftijden vaak moeilijk te 
bevatten dat hun ouders uit el-
kaar gaan. Ook al ben je nog zo 
duidelijk, dan nog is het vaak te 
veel om in een keer te horen en 
te begrijpen. Dat geldt niet al-
leen voor jonge kinderen, maar 
ook voor pubers die toch al zo-
veel aan hun eigen lijf en hoofd 
hebben. Daar komt nog bij dat 
iedere dag weer opmerkin-
gen en vragen ontstaan, door-
dat je kind van de buitenwe-
reld reacties krijgt op uw schei-
ding. Leg dus, als je kind daar-
om vraagt, keer op keer weer 
helder en eerlijk uit waarom jul-
lie zijn gescheiden. Het belang-
rijkste is dat uw kind er niet aan 
twijfelt dat u allebei nog even-
veel van hem/haar houdt. Over 
deze en andere vragen kunt 
u terecht bij het gratis Inloop-
spreekuur Scheiden van Soci-
us Maatschappelijke Dienstver-
leners. Woensdag van 8.30 tot 
10.00 uur in het Gezondheids-
centrum in Velserbroek en don-
derdag van 8.30-10.00 Van den 
Vondellaan 1a in Driehuis, tele-
foon 088-8876900. U kunt uw 
vraag ook mailen naar: schei-
denvelsen@socius-md.nl. 

Inloopspreek-
uur Scheiden

Velsen - Mensen met een in-
komen op het minimum kun-
nen in aanmerking komen 
voor een tegemoetkoming voor 
deelname aan Sociaal Cultu-
rele Activiteiten. Daarbij kan 
bijvoorbeeld worden gedacht 
aan het lidmaatschap van een 
sportclub of een andere ver-
eniging. Ook voor een dagje 
uit, een bezoek aan een muse-
um, of het volgen van een cur-
sus kan een tegemoetkoming 
worden verkregen. 
De gemaakte kosten moeten 
wel aangetoond kunnen wor-
den met bonnetjes en/ of en-
treekaartjes. Mensen van 65 
jaar of ouder hoeven de kosten 
niet aan te tonen. De Formulie-
renbrigade Velsen kan kijken 
of iemand in aanmerking komt 
voor deze tegemoetkoming en 
helpen dit formulier in te vullen. 
De Formulierenbrigade Velsen 
is gevestigd in gebouw Water-
staete, Dokweg 27a in IJmui-
den. Op werkdagen zijn zij be-
reikbaar tussen 09.00 en 17.00 
uur op telefoonnummer 088-
8876900 en via de e-mail: for-
mulierenbrigadevelsen@soci-
us-md.nl. Bij mensen die graag 
hulp willen maar niet mobiel 
zijn komt de Formulierenbriga-
de thuis.

Formulieren-
brigade

Kinderkerstviering 
en levende kerststal

Velsen - Dinsdag 24 december 
om 16.30 uur wordt in de Engel-
munduskerk in Driehuis een kerst-
spel opgevoerd tijdens de kinder-
kerstviering. Hiervoor zoeken ze 
kinderen tot en met 12 jaar die 
mee willen spelen en mee willen 
zingen. Op eerste kerstdag is er 
om 14.30 uur een levende kerst-
stal in de Naaldkerk in Santpoort-
Noord, en ook hier zijn alle kinde-
ren tot en met 12 jaar welkom!
Voor het kerstspel wordt er op 
zondag 15 december en zondag 
22 december om 16.00 uur geoe-
fend in de parochiezaal van de En-
gelmuduskerk in Driehuis. Voor de 

levende kerststal wordt op maan-
dag 16 december om 16.00 uur in 
de beneden zaal van de Naaldkerk 
in Santpoort-Noord geoefend. Wil 
je meedoen, kom dan naar één 
van deze repetities (of naar alle-
bei!), en meld je bij voorkeur alvast 
aan. Iedereen is van harte uitgeno-
digd om te komen kijken!
Je kunt je voor het kerstspel (Drie-
huis) aanmelden bij: Anita van 
Meersbergen, 023-8926160 of 
amvmeersbergen@gmail.com. 
Voor de levende kerststal in Sant-
poort-Noord bij Vera van Ham-
burg, 023-5380806 of Pauline de 
Kroon, 023-5378992.

Velsen-Zuid - In het koetshuis 
van buitenplaats Beeckestijn is 
er op zondag 22 december een 
speciale Kerstmiddag met de ver-
halenvertelster Nancy Wiltink en 
een muzikale bijdrage. 
Het verhaal gaat als volgt: In de 
jaren ‘30 van de vorige eeuw 
schreef Marie van Zeggelen ‘Een 
liefde in Kennemerland’, een sui-
kerzoete roman gebaseerd op de 
ware geschiedenis van de familie 
Boreel, die in de 18e eeuw op het 
landgoed Beeckestijn woonde, 
op het hoogtepunt van de prui-
kentijd. Een ‘Sound of Music’ van 
eigen bodem. 
De Zwitserse gouverneur trouwt 
aan het einde met de adellijke 
leerlinge Cateautje, waar hij ei-
genlijk altijd al verliefd op is ge-
weest. Door misverstanden en 
standsverschillen dreigt dat eerst 
niet mogelijk te zijn.
Na de nodige ellende vinden ze 
elkaar tenslotte toch, de liefde 

overwint. Nancy Wiltink is ver-
halenverteller uit Amsterdam en 
vertelt een vrije samenvatting van 
de roman op de plek waar het 
zich afspeelt: het landgoed Beec-
kestijn. Met Jan van der Schaaf 
op de melodica die Nancy bege-
leidt als zij een 18e eeuws Frans 
liedje zingt. Romantiek ten top.

Liefde in Kennemerland

‘Warm welkom’ bij 
Natuurmonumenten
Velsen-Zuid - Natuurmonu-
menten heet u ‘Warm welkom’ 
op de eerste zondag van het 
nieuwe jaar. In verschillende 
natuurgebieden van Natuur-
monumenten verwelkomen de 
boswachters natuurliefhebbers 
met een gratis kopje warme 
chocolademelk en een toast op 
een mooi nieuw natuurjaar. En 
dit jaar ook op Beeckestijn.
Boswachter Mike van Leeu-
wen: ,,Het is een leuke manier 
om met bezoekers in gesprek 
te komen en onze passie voor 
deze buitenplaats met hen te 
delen. Het hele jaar zijn we in 
het gebied aan het werk en zijn 
we druk in de natuur. Deze eer-
ste zondag van het nieuwe jaar 
leent zich er uitstekend voor 
om juist met de bezoekers van 
Beeckestijn bij te praten over 
de toekomstplannen en het be-
houd van dit unieke stukje cul-
tuurhistorie. 
We staan klaar met een volle 
pan warme chocolademelk en 
hopen op veel bezoekers!”
Natuurmonumenten nodigt na-
tuurliefhebbers van harte uit 
om op zondag 5 januari van 
12.00 tot 16.00 uur langs te ko-
men om van de prachtige ge-
bieden te genieten. Op Beec-
kestijn staan de boswachters 
klaar met een heerlijke mok 
warme chocolademelk om het 
nieuwe jaar goed in te luiden. 
Kijk voor de overige locaties op 
www.natuurmonumenten.nl.
Onder het genot van chocola-
demelk en speculaas kunnen 

de bezoekers ook een rond-
wandeling maken door de tui-
nen onder leiding van vrijwil-
ligers. Zij kunnen enthousi-
ast vertellen over het leven 
op een landgoed en buiten-
plaats, maar ook wat zij doen 
om Beeckestijn zo mooi mo-
gelijk te houden. De rondlei-
dingen starten elk half uur op 
Landgoed Beeckestijn bij de 
vijverkom.

WARM
WELKOM

Zondag 5 januari 2014 staan onze boswachters voor u klaar 
met gratis warme chocolademelk.

Kom tussen 12 uur en 16 uur

naar de vijverkom op landgoed Beeckestijn

Originaliteitsprijs 
tijdens nieuwjaarsduik
Velserbroek - Dit jaar wordt 
voor het eerst een unieke ori-
ginaliteitsprijs door Villa Wes-
tend aangeboden aan de sport-
club die wordt vertegenwoor-
digd door minimaal 10 personen, 
gehuld in de meest uitsprin-
gende en uitdagende badkle-
ding van 2014. De prijs die Villa 
Westend bij wijze van clubspon-
soring beschikbaar stelt, verte-
genwoordigt een waarde van 
500 euro. Het is dus een aanra-

der om zo origineel mogelijk ge-
kleed aan de oever van de West-
broekerplas te verschijnen. De 
jury reikt de prijs uit in Villa Wes-
tend. Verenigingen die mee wil-
len duiken om de originaliteits-
prijs kunnen zich tot en met 31 
december 2013 aanmelden via 
info@villa-westend.nl onder ver-
melding van naam van de sport-
vereniging, de naam van de con-
tactpersoon, en het aantal deel-
nemende leden.

Sluit vriendschap met 
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - In 2014 viert de Stads-
schouwburg Velsen het 75-ja-
rig  bestaan van het gebouw. In 
75 jaar is het theater van een bi-
oscoop in de duinen uitgegroeid 
tot een sfeervolle schouwburg 
waar jaarlijks heel wat te be-
leven valt. Van theaterseizoen 
2014-2015 wordt het grootste en 
langste verjaardagsfeest ooit ge-
maakt. Voor het jubileum heeft 
Stadsschouwburg Velsen een 
speciaal verjaardagsfonds op-
gericht waaraan bedrijven maar 
ook particulieren een bijdrage 
kunnen leveren: de REX-Foun-
dation. Een naam die verwijst 
naar de ‘oernaam’ van het ge-
bouw, bioscoop REX, dat in 1939 
de deuren aan de Groeneweg 
opende. Veel partners uit het lo-
kale en regionale bedrijfsleven 
participeren in de REX-Founda-
tion. Ook particulieren kunnen 
vriend worden, vanaf 25 euro per 
seizoen. Een eenmalige donatie 
is ook mogelijk. Vrienden van de 
Stadsschouwburg Velsen wor-

den als eerste op de hoogte ge-
bracht van de mooie jubileum-
plannen en profiteren van mooie 
aanbiedingen en aantrekkelijke 
extra’s. Sluit direct vriendschap 
via www.stadsschouwburgvel-
sen.nl/vriend
Met steun van de foundation 
gaat het theater een aantal spe-
ciale theaterprojecten realise-
ren en wordt een serie unieke 
gelegenheidsvoorstellingen ge-
maakt. Succesregisseur Daniël 
Cohen gaat de jubileumproduc-
tie ‘Het Meisje van Velsen’ ma-
ken met professionele acteurs 
en lokale makers. Ruth Jacott, 
die ooit haar eerste Hollandse 
stapjes zette op de Lange Nieuw, 
werkt aan een speciale show 
voor Velsen. En Erik van Muis-
winkel en Diederik van Vleu-
ten treden nog een keer samen 
op. Bijzonder, want zij maakten 
enkele jaren geleden in Stads-
schouwburg Velsen ook hun 
laatste gezamenlijke buiging als 
cabaretduo.
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Gouden Veer uitgereikt
Wethouder Wim Westerman reikte maandag 9 december 2013 een Gouden 
Veer uit – een blijk van waardering voor de vrijwilligers van WonenPlus-Vel-
sen. Namens hen nam Yolande Schilling de Gouden Veer in ontvangst. (foto: 
Ko van Leeuwen)

Nieuwjaarsreceptie 2014

U bent van 
harte welkom

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u prettige 
kerstdagen en een goede gezondheid in 2014

Voor een persoonlijke uitwisseling van nieuwjaars-
wensen nodigt het gemeentebestuur van Velsen u 
hierbij van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie.

Deze vindt plaats op maandag 6 januari 2014 van 
17.00 tot 19.30 uur in de Stadsschouwburg Velsen, 
Groeneweg 71 te IJmuiden. 

Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen 
persoonlijke uitnodigingen te versturen. Deze publicatie 
komt daarvoor in de plaats.

Wijzigingen openbaar vervoer
Vanaf 15 december verandert de 
dienstregeling van Connexxion. 
Dat heeft ook gevolgen voor de 
bussen in de omgeving van Vel-
sen. Hieronder de belangrijkste 
wijzigingen:

Lijn 74: IJmuiden Denne-
koplaan - Beverwijk Station - 
Heemskerk
In IJmuiden is de busroute gewij-
zigd om de bereikbaarheid van de 
Felison Terminal aan het Sluisplein 
in IJmuiden te verbeteren. Hier 
is een nieuwe halte aangelegd die 
met name bedoeld is voor de men-
sen die gebruik maken van de ferry 
naar Newcastle. De bus richting Be-
verwijk stopt hier dagelijks tussen 
9.30 uur en 11.00 uur. De bus rich-
ting IJmuiden rijdt tussen 15.00 uur 
en 17.30 uur. (aankomst en vertrek-
tijden)

Lijn 75: IJmuiden - Haarlem
Station
Alleen van de meivakantie tot en 
met de zomervakantie rijdt bus-
lijn 75 tussen de Dennekoplaan en  
IJmuiden aan Zee en vice versa. Dit 
jaar is dat tussen 26 april en 17 au-
gustus. Ook de laatste twee weeken-
den van augustus rijdt lijn 75 door 
naar het strand. Buslijn 82 rijdt 
voortaan het hele jaar 2 keer per uur 
van en naar het strand.

Lijn 82:  IJmuiden aan Zee – 
Amsterdam Sloterdijk – 
Amsterdam Marnixstraat
Op werkdagen rijdt buslijn 82 in de 
drukste spitsrichting niet vier, maar 
zes keer per uur tussen IJmuiden en 
Amsterdam Sloterdijk via Amster-
dam Westpoort. De drukste spits-
richting is ’s ochtends richting Am-
sterdam Sloterdijk en ’s middags 
richting IJmuiden. Dit geldt niet 
in de kerst- en zomervakantie, dan 
rijdt de bus vier keer per uur. 

Alle wijzigingen in de dienstrege-
ling staan op www.connexion.nl.

Openingstijden stadhuis
Rond de Kerst en Oud & Nieuw zijn de openingstijden van het stad-
huis van Velsen gewijzigd:

Woensdag 25 december (Eerste Kerstdag) Gesloten
Donderdag 26 december (Tweede Kerstdag) Gesloten
Vrijdag 27 december  Gesloten
Dinsdag 31 december   Gesloten vanaf 14:00 uur
Woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) Gesloten
Donderdag 2 januari  Geopend vanaf 10:00 uur
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Verspreiding huis aan huis

Gemeentegids 2013-2014
Er is weer een nieuwe gemeen-
tegids Velsen – een handig over-
zicht van alle informatie over 
Velsen van A tot Z. De versie 
2013-2014 wordt in de eerste 
week van december huis aan 
huis verspreid.

Wie de gids niet ontvangen heeft, 
kan contact opnemen met FMR 
Producties, tel. 0223-661425 of 
via info@fmrproducties.nl. Op 
dat nummer en e-mailadres kunt 
u ook veranderingen of aanvullin-
gen doorgeven voor de volgende 
gemeentegids (2014-2015). Con-
tactgegevens: FMR Producties, 
Postbus 23, 1780 AA Den Helder, 
tel 0223-661425, fax 0223-661054. 
Email: info@fmrproducties.nl.

Per 1 januari 2014 beëindigd

Geen Fast Flying Ferry
Nu de Fast Flying Ferry per 1 ja-
nuari 2014 stopt, moeten veel fo-
rensen op zoek naar een andere 
vorm van openbaar vervoer naar 
Amsterdam en terug. Hieronder 
enkele mogelijkheden.

Met ingang van 1 januari vaart er 
geen snelboot meer tussen het Pont-
plein in Velsen-Zuid en Amsterdam. 
De provincie Noord-Holland heeft 
dat eerder dit jaar besloten. Het ge-
volg hiervan is dat veel forensen op 
zoek moeten naar een alternatie-
ve vorm van openbaar vervoer naar 
Amsterdam (en vice versa). 

Dit zijn onder andere:

• Buslijn 82 naar Amsterdam, die 
vanaf 15 december in de spits 
zes keer per uur gaat rijden in de 
drukste spitsrichting.

• Buslijn 75 of 277 naar Haarlem 
Station en vanaf daar de trein 
naar Amsterdam. 

• Met de fi ets of auto naar de P+R 
van station Driehuis en vanaf daar 
de trein naar Amsterdam.

De provincie Noord-Holland stuurt 
aan op een onderzoek naar de mo-
gelijkheden van een breed gedragen 
duurzame vorm van personenver-
voer over water in het Noordzeeka-
naalgebied. Dit onderzoek is nog niet 
gestart. (foto: gemeente Velsen)

Parkeren Wijkerstraatweg
De parkeersituatie aan de Wijker-
straatweg in Velsen-Noord gaat 
veranderen. Half januari 2014 
gaat het werk beginnen.

Er komen 18 extra parkeerplaatsen 
en op de ventweg voor de winkels 
geldt vanaf maart 2014 een parkeer-
schijfzone (blauwe zone). Deze zo-
ne is een proef voor een jaar, waarna 
de ervaringen worden geëvalueerd.

Op het plaatje hieronder staat het 
defi nitieve ontwerp, dat is aange-

past na opmerkingen van omwo-
nenden. Er is een extra verkeerspla-
teau ingepast om de verkeerssnel-
heid te remmen. De parkeermaatre-
gelen worden tegelijk met de herbe-
strating van de rijbaan uitgevoerd. 
De werkzaamheden beginnen half 
januari 2014; de parkeermaatrege-
len worden in februari gedaan.

Alle werkzaamheden vinden plaats 
vanuit het programma ‘Frisse Wind’ 
in Velsen-Noord. 
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Ontwerp Bosbeekschool
MB Architecten gaat de nieuwe 
Bosbeekschool ontwerpen. Er 
wordt nu gewerkt aan een voor-
lopig ontwerp. Op 16 januari is er 
een informatieavond over.

De nieuwbouw van de Bosbeek-
school is weer een stap dichterbij. 
De stichting Openbaar Primair On-
derwijs IJmond heeft, na een uitge-
breide voorselectie, MB Architecten 
gekozen als het bureau dat de nieu-
we school ontwerpt. Er wordt nu ge-
werkt aan een voorlopig ontwerp, 
dat er aan de buitenkant uit zal zien 
als een gebouw uit de Amsterdamse 
School-periode. De karakteristieke 
entree van De Bosbeekschool blijft 
gehandhaafd in de nieuwbouw. De 
illustratie bij dit artikel is een ‘artist 

impression’ – zo zou het gebouw er-
uit kunnen gaan zien.

Doordat er grotendeels een nieuw 
pand wordt gebouwd, kunnen de 
ruimtes beter worden ingedeeld dan 
nu in de huidige school.  Ook komen 
er meerdere entrees, waardoor de 
drukte tijdens het halen en brengen 
van de leerlingen beter wordt ver-
deeld.

Op 16 januari 2014 wordt een infor-
matieavond georganiseerd voor ou-
ders en omwonenden over het voor-
lopig ontwerp; de school nodigt hen 
daarvoor uit. Als alles volgens plan-
ning verloopt, wordt de school in 
het schooljaar 2014-2015 gebouwd.
(illustratie: MB Architecten)
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Campagneborden onthuld

IJmond Bereikbaar Velsen
Hoe druk is het in de IJmond? 
Zijn er files, omleidingen of an-
dere hindernissen? Die infor-
matie staat op de website van 
IJmond Bereikbaar. Wethou-
der Verkeer en vervoer Ronald 
Vennik van de gemeente Vel-
sen heeft maandag 9 decem-
ber 2013 twee campagneborden 
onthuld die naar die site verwij-
zen.

Op de site staat actuele informatie 
over de verkeerssituatie in de re-
gio. Reizigers die hun route of reis-
tijden hierop afstemmen, dragen 
bij aan een betere doorstroming 
van het verkeer in de IJmond. En 
dat draagt weer bij aan de leefbaar-
heid en luchtkwaliteit. Ook elders 
in de IJmond zijn dergelijke bor-
den geplaatst.

In 2014 worden nog meer maatre-

gelen genomen, zoals uitbreiding 
van de P+R Driehuis en een betere 
doorstroming van de bus, zodat hij 
sneller door kan rijden. Daarnaast 
worden reizigers via nieuwsalerts 
en twitter geïnformeerd over ac-
tuele wegwerkzaamheden. In 2015 
en 2016 wordt de informatievoor-
ziening via IJmond Bereikbaar nog 
belangrijker, omdat de Velsertun-
nel dan wordt gerenoveerd. Daar 
gaat het verkeer veel hinder van 
ondervinden.

IJmond Bereikbaar is een samen-
werkingsverband tussen het ge-
organiseerde bedrijfsleven en de 
IJmondgemeenten (Velsen, Be-
verwijk, Heemskerk en Uitgeest). 
Zij werken samen aan een goede 
bereikbaarheid, leefbaarheid en 
luchtkwaliteit in de IJmond. Meer 
informatie op www.ijmondbereik-
baar.nl. (foto: IJmond Bereikbaar) 

Nieuw bestemmingsplan
voor Santpoort-Zuid
Hoe ziet het nieuwe bestem-
mingsplan voor Santpoort-Zuid 
eruit? Op dinsdag 17 december is 
er een inloopavond over in ’t Bre-
derode Huys.

Op 17 december 2013 houdt de ge-
meente Velsen een inloopavond over 
het nieuwe bestemmingsplan voor 
Santpoort-Zuid. Dit bestemmings-
plan beschrijft per bestaand pand 
wat er wel en niet toegestaan is, zo-
wel qua gebruik van het pand als mo-
gelijke uitbreiding.

De gemeente is verplicht elke 10 jaar 
een nieuw bestemmingsplan op te 

stellen. In dit geval gaat het om een 
actueel bestemmingsplan. Nieuwe 
ontwikkelingen staan er niet in; lo-
caties als Blekersduin, Velserend en 
Handgraaf ontbreken daarom in dit 
plan. Hiervoor worden aparte proce-
dures gevolgd met aparte inspraak-
mogelijkheden.

Op deze avond bent u tussen 20.00 
en 22.00 van harte welkom in ’t Bre-
derode Huys om het bestemmings-
plan te bekijken, van commentaar te 
voorzien en vragen te stellen aan de 
betrokken ambtenaren. Het bestem-
mingsplan is ook digitaal te bekijken 
via de gemeentelijke website.

Award Fishing for Litter
Bijna 300.000 kilo – zoveel af-
val wordt er jaarlijks uit de 
Noordzee en Waddenzee ge-
vist. De GO 26 doet daaraan 
mee en krijgt de Fishing for Lit-
ter Award 2012. 

Wim Westerman, wethouder Mi-
lieu van Velsen en voorzitter van 
KIMO Nederland en België, over-
handigt op vrijdag 13 december 
2013 om 09.00 uur bij de Vissers-
haven te IJmuiden een Fishing for 
Litter Award aan de schipper en 
bemanning van de GO 26. De GO 

26 wordt hierbij uitgeroepen tot 
de beste Fishing for Litter vissers-
boot voor de regio IJmuiden over 
het jaar 2012. 

Fishing for Litter is een project 
van KIMO Nederland en België, 
een vereniging van kustgemeenten 
die zich inzetten voor de veiligheid 
en het milieu van de Noordzee en 
haar kuststreken. Er doen in totaal 
91 schepen uit 12 havens aan mee, 
waarvan 8 uit IJmuiden. De gehe-
le vloot haalt jaarlijks meer dan 
285.000 kg afval uit zee. 

Gered uit Noordzeekanaal
Een jongetje van drie uit Velsen 
werd vorig jaar door een oplet-
tende vrouw uit het Noordzee-
kanaal gered. Zij kreeg daar op 
10 december 2013 een zilve-
ren medaille voor van de Maat-
schappij tot Redding van Dren-
kelingen.

Op dinsdag 10 december 2013 
heeft mevrouw Van den Bosch uit 
De Weere, Noord-Holland, uit han-
den van burgemeester Franc Weer-
wind een zilveren medaille met bij-
passend getuigschrift ontvangen 
van de Maatschappij tot Redding 
van Drenkelingen.

Op 25 mei 2013 voer mevrouw Van 
den Bosch met haar echtgenoot 
langs de oever van het Noordzee-

kanaal, waar zij een drietal kinde-
ren zag spelen. Eerst waarschuwde 
zij deze kinderen dat ze daar weg 
moesten gaan. Toen zij plotseling 
nog maar twee kinderen zag, draai-
den ze de boot en dook mevrouw 
Van den Bosch het Noordzeekanaal 
in. Zij haalde het derde kind, een 
jongetje van 3, uit het water. 

De Maatschappij tot Redding van 
Drenkelingen stelde deze medail-
le beschikbaar ‘ter beloning van de 
bijzondere verdiensten bij de red-
ding van iemand die in gevaar ver-
keerde’. Op de foto mevrouw Van 
den Bosch en de drenkeling Ra-
fael Tervoort, met rechts burge-
meester Weerwind en links de heer 
Heldring van de MRD. (foto: Rein-
der Weidijk)
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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 vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau dis-
criminatiezaken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

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

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

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

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

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 30 
november 2013 tot en met 6 de-
cember 2013  de volgende aanvra-
gen hebben ontvangen voor een 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden 
Trompstraat 205, plaatsen dakop-
bouw (08/12/2013) w13.000526;
Prins Hendrikstraat ong., oprich-
ten 13 woningen (05/12/2013) 
w13.000518;
Tussenbeeksweg 62, wijzigen gebruik 
van restaurant naar toko/supermarkt 
(06/12/2013) w13.000520;
Zeewijkplein 121 9000, vervangen 
geldkiosk (02/12/2013) w13.000514.

Velsen-Zuid 
Kerkesingel 1, vernieuwen dak 
(04/12/2013) w13.000516.

Santpoort-Noord
Bonairestraat 18, plaatsen over-
de-nok dakkapel (05/12/2013) 
w13.000519;
Hoofdstraat 100, kappen boom 

(06/12/2013) w13.000521;
Terrasweg 56, vergroten 1ste verdie-
ping (07/12/2013) w13.000522.

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 6, kappen 2 bo-
men (05/12/2013) w13.000517.

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
De Zeiler 148, legaliseren berging 
(08/12/2013) w13.000527;
De Zeiler 158, legaliseren berging 
(08/12/2013) w13.000525;
De Zeiler 156, legaliseren berging 
(08/12/2013) w13.000524;
De Zeiler 88,  legaliseren berging 
(08/12/2013) w13.000523.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

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

Ontwerpbesluiten -
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het voor-
nemen hebben een omgevingsvergun-
ning te verlenen voor de onderstaan-
de aanvraag.  Deze aanvraag met bij-
behorende ontwerpomgevingsver-
gunning, de ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen en overige bijbe-
horende stukken liggen met ingang 
van 16 december 2013 gedurende zes 
weken ter inzage bij de afdeling Pu-
bliekszaken. Tevens zijn deze stuk-
ken digitaal in te zien op de website 
velsen.nl via het menu bekendmakin-
gen/ direct naar/ meer nieuws/ inza-
ge (ontwerp)besluiten. 
Tijdens deze periode van terinzagel-
egging, kan eenieder naar keuze mon-
deling of schriftelijke zienswijzen in-
brengen tegen zowel de ontwerpom-
gevingsvergunning als de ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen. 
Zienswijzen moeten worden gericht 
aan het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen, afdeling Pu-
bliekszaken, werkeenheid Vergun-
ningen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den (bezoekadres Dudokplein 1 te 
IJmuiden). Voor het kenbaar maken 
van mondelinge zienswijzen kunt u 
contact opnemen met de werkeen-

heid Vergunningen, telefoon 140255. 
Het betreft de volgende ontwerpbe-
sluiten:

Santpoort-Noord
Vlietweg 16 te Santpoort-Noord, 
het moderniseren van de drivelane 
w13.000319.

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:

Santpoort-Noord
Hyacinthenstraat 24, vergro-
ten woning (1ste en 2e verdieping) 
(11/10/2013) w13.000404;
Hoofdstraat 105, vergroten 1ste ver-
dieping en plaatsen dakopbouw 
(20/09/2013) w13.000361.

IJmuiden
Konijnenberglaan 1, plaatsen er-
fafscheiding en kappen 3 bomen 
(24/09/2013) w13.000373.

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 (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 

rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunnin-

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

IJmuiden
Heerenduinweg 39, kappen 2 bomen 
(10/12/2013) w13.000501;
Westerduinweg 4, vergroten kantine 
(09/12/2013) w13.000416.
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Driehuis
Waterloolaan 30, kappen boom 
(10/12/2013) w13.000494;
Waterloolaan 28, kappen boom 
(10/12/2013) w13.000487;
Driehuizerkerkweg 26, vergroten 
1e en 2e verdieping (10/12/2013) 
w13.000412.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 6, kappen 2 
bomen (10/12/2013) w13.000517.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Wijkeroogpark, kappen 10 bomen 
(10/12/2013) w13.000488.

Velserbroek
Maanbastion ong., kappen 2 bomen 
(10/12/2013) w13.000481;
Velserbroeksedreef ong., kappen 
boom (10/12/2013) w13.000482;
Rijksweg 501, vergroten kantoorge-
bouw (03/12/2013) w13.000213.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Standplaats art. 5:18 APV
Velserbroek
Vestingsplein, bloemen en planten, 
tijdelijke uitbreiding verkoopdagen 
met 24 en 31 december 2013, 
(04/12/2013) u13.010670.

Besluiten (vervolg)

Ontwerp wijzigingsplan “Calamiteitenboog”
Burgemeester en wethouders van 
Velsen zijn voornemens een wij-
zigingsplan vast te stellen voor 
een Calamiteitenboog van de A9 
naar de A22 te Velsen-Zuid. Het 
plangebied ligt in de zuidelijk 
punt van de Zuiderscheg waar de 
A9 en de A22 elkaar kruisen. Het 
plangebied ligt binnen het plan-
gebied van het bestemmingsplan 
Zuiderscheg.

In het bestemmingsplan “Zuider-
scheg” is een binnenplanse wijzi-
gingsbevoegdheid opgenomen voor 
een calamiteitenboog. De directe 
aanleiding om nu voor dit gebied een 

wijzigingsplan op te stellen, is het 
verzoek van Rijkswaterstaat om een 
calamiteitenboog aan te leggen om 
zo de robuustheid van de Wijker- en 
Velsertunnel te verbeteren in geval 
van calamiteiten. 

Krachtens artikel 3.9a van de Wet 
ruimtelijke ordening en afde-
ling 3.4 van de Algemene wet be-
stuursrecht, ligt het ontwerp-wijzi-
gingsplan Calamiteitenboog  (idn: 
NL.IMRO.0453.WP1202CALAMI-
TEITE1-O001), voor een ieder met 
ingang van 13 december  2013 gedu-
rende zes weken  ter inzage. Naast 
het ontwerp-wijzigingsplan liggen 

tevens de daarop betrekkinghebben-
de onderzoeken en rapportages ter 
inzage.

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

plegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl. 

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

Vastgesteld wijzigingsplan ‘De Ring’
Het College van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen maakt be-
kend dat het op 10 december 2013 
het wijzigingsplan ‘De Ring’ (idn: 
NL.IMRO.0453.WP0805DERING1-
R001) heeft vastgesteld. Het ont-
werpbestemmingsplan heeft hier-
aan voorafgaand vanaf 4 oktober 
2013, gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage gelegen. Bin-
nen deze termijn zijn geen ziens-
wijzen ingediend.

Het plan ‘De Ring’ in IJmuiden West 
zal worden uitgevoerd conform eer-
dere besluitvorming van het college 
en gemeenteraad. Het plan behelst 
nieuwbouw van sporthal Zeewijk, 
een basisschool (de Zandloper) en 
een peuterspeelzaal (Humpie Dum-
pie). Om ‘De Ring’ planologisch mo-
gelijk te maken moet een wijzigings-
plan voor de projectlocatie worden 

vastgesteld. In het bestemmings-
plan IJmuiden West is hiervoor een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen. 
Met het wijzigingsplan wijzigt het 
College het bestemmingsplan, zodat 
het project kan worden uitgevoerd.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ligt het vast-
gestelde bestemmingsplan voor een 
ieder met ingang van 13 december 
2013 gedurende zes weken ter inza-
ge. Het vastgestelde bestemmings-
plan en daarbij behorende stukken 
zijn in te zien bij de receptie van het 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
De receptie is van maandag tot en 
met vrijdag geopend van 09.00 uur 
tot 16.00 uur en op donderdagavond 
van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Een exemplaar van het vastgestel-
de bestemmingsplan in te zien bij de 

centrale bibliotheek te IJmuiden ge-
durende de gebruikelijke openings-
tijden. Het bestemmingsplan is te-
vens te raadplegen op www.ruimte-
lijkeplannen.nl. 

Beroep bij de Raad van State kan 
worden ingesteld door belangheb-
benden die tijdig zienswijzen op het 
ontwerpbestemmingsplan bij het 
College kenbaar hebben gemaakt, 
dan wel door belanghebbenden aan 
wie redelijkerwijs niet kan worden 
verweten geen zienswijzen op het 
ontwerpbestemmingsplan bij het 
College kenbaar te hebben gemaakt; 
Hiervoor is een griffierecht ver-
schuldigd. Het beroepschrift dient 
in tweevoud te worden gezonden 
aan de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in wer-
king daags na afloop van de genoem-
de termijn van terinzagelegging. Het 
instellen van beroep schorst de wer-
king van het besluit niet. Belangheb-
benden  die beroep hebben ingesteld 
kunnen verzoeken om een voorlo-
pige voorziening. Indien binnen de 
termijn naast het beroepschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening 
is ingediend bij de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, treedt het besluit 
niet in werking voordat op het ver-
zoek is beslist.

IJmuiden, 12 december 2013
Burgemeester en wethouders van 
Velsen,
de secretaris,  
de burgemeester,
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Protocol huisbezoeken 2013 vastgesteld
Het college heeft op 3 december 
jl. het Protocol huisbezoeken 2013 
vastgesteld. Het protocol heeft 
betrekking op de uitvoering van 
de Wet Werk en Bijstand (WWB) 
en bevat richtlijnen en bevoegd-
heden voor het afleggen van een 
huisbezoek.

De WWB is bedoeld voor mensen 
die niet genoeg geld hebben om bij-
voorbeeld de huur, de zorgverzeke-
ring, voedsel of kleding te betalen. 
Deze mensen krijgen een bijstands-
uitkering. Om te bepalen of mensen 
rechtmatig gebruik maken van een 
uitkering, kan een huisbezoek soms 
nodig zijn.

Een huisbezoek is wel een zwaar in-
strument, omdat het een inbreuk is 
op de persoonlijke levenssfeer van 
de klant. Het protocol is juist be-
doeld om de privacy van de klant zo-
veel mogelijk te waarborgen.

Het protocol is te vinden op de web-
site van de gemeente Velsen: www.
velsen.nl en de komende twaalf we-
ken bij de balie van het klantcontact-
centrum in het gemeentehuis.

Raadsplein 19 december 2013
Op 19 december 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijde-
lijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) 
aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid. De agenda voor de 
Carrousel is als volgt:

1: Ruimte 1
19.30-21.00    Actuele ontwikkelingen Wonen

2: Ruimte 2
19.30-21.00   Toekomst van welstandstoezicht 

3: Ruimte 3
19.30-21.00  Interpretatie cijfers Gezondheidsmonitor 2012 GGD 
 Kennemerland
 
4: Ruimte 1
21.30-23.00   Startdocument bestemmingsplan Spaarnwoude

5: Ruimte 2
21.30-23.00    Ontwerp Actieplan Geluid 2013-2018

Inspreken tijdens de carrousel
Over alle sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot 
uiterlijk woensdag 18 december 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 
567502 of via email: griffier@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reac-
tie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: grif-
fier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsle-
den doorgestuurd. 

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

Een reportage van deze sessies is terug te zien in de week na de vergadering 
op Seaport TV en via uitzending gemist op www.seaporttv.nl

Twee afdelingen samengevoegd
Het college heeft een besluit ge-
nomen om met ingang van 1 no-
vember 2013 de afdeling Belastin-
gen en Invordering samen te voe-

gen met de huidige afdeling Pu-
bliekszaken en deze nieuwe afde-
ling ‘Publiekszaken’ te noemen.

Hiermee wordt  een  tijdelijke aan-
sturing beëindigd en omgezet in een 
permanente situatie. De voormali-
ge afdeling Belastingen en Invorde-

ring is een werkeenheid geworden 
van de afdeling Publiekszaken, het 
mandaatregister is hiermee conform 
aangepast.

Verzuim
Op 12 december 2013 heeft het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen besloten tot 
vaststelling van de gemeenschappe-
lijke regeling Schoolverzuim en in-
trekking van de gemeenschappelij-
ke regeling Centraal Meld- en regi-
stratiesysteem RMC en leerplicht 
(Carel). Het besluit treedt op 1 janu-
ari 2014 in werking.  De nieuwe ge-
meenschappelijke regeling ligt vanaf 
13 december 2013 tot en met 24 ja-
nuari 2014 ter inzage bij de balie van 
het stadhuis.

Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 5 decem-
ber 2013 een anterieure exploita-
tieovereenkomst gesloten als be-
doeld in artikel 6.24 Wro ten aan-
zien van het plangebied ‘Broeker-
werf fase III deelgebied I gelegen 
aan de Kleermakerstraat te Vel-
serbroek.

De navolgende kadastrale percelen 
maken deel uit van het plangebied: 
gemeente Velsen, sectie E, nummers 
1616 en 1603, 1619, 1615 gedeelte-
lijk. De overeenkomst is gesloten 
met Groeneweg Projekten te Velsen 

en heeft betrekking op de realisatie 
van een bouwmarkt, parkeerplaat-
sen en aanpassingen in het openbaar 
gebied.

Een zakelijke beschrijving van de in-
houd van de overeenkomst ligt van-
af 12 december 2013 tot en met 23 ja-
nuari 2013 tijdens kantooruren ter 
inzage bij de balie van het stadhuis 
(Dudokplein 1 te IJmuiden). De ope-
ningstijden van het stadhuis zijn van 
9.00 uur tot 17.00 uur maandag tot en 
met vrijdag en donderdagavond van 
18.00 uur tot 20.00 uur. Let wel op 

de gewijzigde openingstijden gedu-
rende de kerstvakantie. Tegen de ge-
sloten overeenkomst staat geen be-
zwaar of beroep open.
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