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Ijmuiden - De Facebook-pa-
gina ‘Het witte Theater moet 
blijven’ heeft binnen een week 
tijd ruim 500 likes ontvangen 
en vele positieve commen-
taren ontlokt. Hartverwar-
mende reacties van Velsena-
ren die vinden dat Velsen niet 
zonder het witte Theater kan. 
Maar ook theatergezelschap-
pen en collega-theaters sta-
ken het witte Theater een hart 
onder de riem. De Facebook-
pagina is gestart door voor-
malig vrijwilliger Ilona Koek 
en oud-bestuursvoorzitter jan 
van den Hoff.

Het statement op de pagina laat 
aan duidelijkheid niets te wen-
sen over. ,,Het Witte Theater in 
IJmuiden is al decennia lang een 
fraaie cultuurtempel. Een prach-
tig kruispunt waar professioneel 
theater, lokaal amateurtheater, 
jong muziektalent, film, produc-
tiehuizen en cultuurprogramma’s 
voor scholieren bij elkaar komen. 
Landelijk een naam, regionaal 
een begrip. Voor een klein sub-
sidiebedrag houden professio-

nals en vrijwilligers dit theater al 
decennia draaiende. Met inzet, 
overtuiging en toewijding. En nu 
wil de gemeente Velsen het the-
ater dichtgooien. Bezuinigen, het 
wrange is dat het bedrag dat be-
zuinigd wordt,  kleingeld is op de 
totale begroting. Het zet geen zo-
den aan de dijk. Maar veel erger: 
de regio en het land raken een 
uniek vlakke vloer theater kwijt.’’ 
Even verder wordt een toekomst 
geschetst zonder Witte Thea-

ter: ,,Het pand komt leeg. Wat 
dan, slopen? Dat kost een aardi-
ge duit. Wetende dat er een voor-
malige energiecentrale heeft ge-
zeten, kun je ervan uitgaan dat er 
aardig wat vervuilde grond onder 
zit. Dat is een klus van een paar 
miljoen. En dan? Alles opge-
ruimd, pand weg. Woningbouw 
kun je gezien de bestemming-
plannen van de provincie en zo 
dicht bij Tata vergeten. Kantoor-
panden dan? Daar hebben we 
veel te veel van in ons land. Niks 
doen en pand gewoon leeg laten 
staan en niet meer onderhou-
den? Ja dat is lekker. Het eerste 
‘landmark’ dat je tegenkomt rich-
ting het opgeknapte Oud-IJmui-
den is dan een vervallen, trooste-
loos gebouw.
Ilona Koek en Jan van den Hoff 
hebben de pagina doorgeplaatst 
op landelijke fora en hopen uit-
eindelijk tegen de 1000 likes en 
reacties te ontvangen. Koek: ,,Als 
je leest wat ook jongeren zeggen 
over het belang van het Witte 
Theater, dan moet de raadsleden 
die voor sluiting zijn, het schaam-
rood op de kaken krijgen.’’

Automobiliste te water 
tijdens hevige hoosbui
Velserbroek - Een vrouw is zondagavond rond 19.00 uur met haar 
auto te water geraakt in Velserbroek. De vrouw kwam vanaf De Kamp 
en reed door een nog onbekende oorzaak bij de oprit naar de A208 
het water in. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Het slachtoffer 
is door ambulancepersoneel behandeld en meegenomen. Wellicht 
heeft het weer een rol gespeeld, want ten tijde van het ongeval hing 
er een hevige hoosbui boven Velserbroek. (foto: Michel van Bergen)
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Ijmuiden - Dinsdagavond 
vond in de nieuwe Felison 
Cruise Terminal aan de Crui-
seboulevard een informatie-
avond plaats die werd ge-
organiseerd door de provin-
cie noord-Holland en rijks-
waterstaat. Belangrijkste on-
derwerp was de stand van za-
ken rond de geplande nieu-
we zeesluis. Zo’n zeventig 
belangstellenden, waaron-
der de wethouders Verkaik 
en westerman, waren naar de 
Ijmondhaven gekomen om de 
toelichtingen aan te horen.

Tijdens de informatieavond werd 
uitgebreid ingegaan op het pro-
ject en op de planologische pro-
cedures die doorlopen moeten 
worden om straks de bouw van 
de nieuwe zeesluis uit te kun-

nen voeren. Hierbij gaat het om 
het door de provincie Noord-Hol-
land op te stellen inpassingsplan 
en het milieuonderzoek dat hier-
voor moet worden uitgevoerd. 
Hiervan zijn de uitgangspunten 
vastgelegd in de notitie Reikwijd-
te en Detailniveau van Rijkswa-
terstaat onder de noemer milieu-
effectrapportage (MER) waar-
bij ook de gemeente Velsen be-
trokken is.
Voor de bouw van de nieuwe 
zeesluis die, volgens de huidige 
planning, een lengte gaat krij-
gen van 500 meter, een breed-
te van 65 meter en een diepgang 
van 18 meter, wordt door de pro-
vincie ook een provinciaal inpas-
singsplan (PIP) opgesteld. Hier-
mee worden de kaders aangege-
ven waarbinnen inpassing van de 
nieuwe zeesluis binnen het be-

staande sluizencomplex planolo-
gisch mogelijk moet worden ge-
maakt.
De huidige, grote sluis dateert uit 
1929 en zou om technische rede-
nen uiterlijk in 2029 vervangen 
moeten worden. Gezien het aan-
bod van steeds groter worden-
de schepen en vanwege de ver-
wachte groei van het vrachtver-
voer is in een convenant dat in 
2009 is opgesteld echter al be-
sloten tot een eerdere realisatie. 
Als alles volgens plan verloopt en 
ook alle planologische procedu-
res tijdig worden doorlopen dan 
zou rond 2019 de oplevering en 
ingebruikname van de nieuwe 
grote zeesluis kunnen plaatsvin-
den. 
Zie ook www.rijkswaterstaat.nl/ 
nieuwezeesluisijmuiden en www.
centrumpp.nl. (Joop Waijenberg)

Veel belangstelling voor informatiebijeenkomst

‘Nieuwe zeesluis 
IJmuiden in 2019 klaar’

Facebook-actie voor 
behoud Witte Theater
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Twee dagen techniek in 
Felison Cruise Terminal
IJmuiden - Donderdag ging de 
zesde editie van start van het 
tweedaagse Promotie Evene-
ment Techniek (PET) IJmond, dat 
deze keer georganiseerd was in 
de nieuwe Cruise Terminal bij de 
IJmondhaven. De bedoeling van 
dit evenement is om kinderen uit 
groep 8 van de basisscholen te 
laten kennismaken met techniek 
en ze daardoor te interesseren 
voor een loopbaan in de tech-
niek De schoolkinderen gaan 
tijdens dit techniekevenement 
praktisch aan de slag  waarbij zij 
aan een veelheid van activiteiten 
kunnen deelnemen, van timme-
ren tot metselen en van elektro-
techniek tot het aanleggen van 
een CV-installatie. De IJmond 
telt veel technisch georiënteerde 
bedrijven en daarmee samen-
hangend een doorlopende be-
hoefte aan technisch personeel.
In de aanloop naar dit evene-
ment was een prijsvraag uitge-
schreven waarbij de vraag aan 
de scholen was om een werk-
stuk te maken over wonen in de 
toekomst. Dit leverde een fraaie 
uitstalling van gemaakte werk-
stukken op die door een des-
kundige en alwetende jury deze 
ochtend werden beoordeeld.  De 
eerste prijs werd hierbij toege-
kend aan basisschool De Zand-
loper uit IJmuiden, basisschool 
Parnassia uit Santpoort-Noord 
werd beloond met de tweede 
prijs en Het Kompas uit IJmuiden 
kreeg de derde prijs toebedeeld.

In zijn openingswoord bena-
drukte wethouder Verkaik nog 
eens het grote belang van dit 
evenement, specifiek ook met 
betrekking tot onze regio. ,,En 
ook door de scholen zelf wordt 
het PET zeer gewaardeerd, ge-
tuige de aanmelding van 47 
scholen uit onze regio met in 
totaal ruim 1600 deelnemende 
leerlingen.” Een speciaal woord 
van welkom had hij nog voor 
het Pieter Vermeulen Museum 
dat voor de eerste keer aan dit 
evenement deelneemt. ,,Tech-
niek is tegenwoordig ook sterk 
verbonden met natuur en milieu 
en daarom is het belangrijk dat 
ook ons NME-centrum van Vel-
sen aan het PET deelneemt’’, al-
dus Verkaik.
Ten aanzien van het voortbe-
staan van het PET dreigde er 
echter een kink in de kabel te 
komen vanwege het feit dat de 
organisatie die tot op heden voor 
de financiering zorgde, IJmond 
Veelzijdig, zijn stimuleringspro-
gramma’s per 31 december heeft 
beëindigd. ,,Maar ik heb goed 
nieuws, zo vervolgde Verkaik, 
want de gemeente Velsen heeft 
besloten om in de toekomst ga-
rant te staan voor de financie-
ring. Echter wel onder de voor-
waarde van voldoende deelname 
vanuit het bedrijfsleven.”
De organisatoren kunnen dus 
met een gerust hart alvast plan-
nen gaan maken voor volgend 
jaar. (Joop Waijenberg)

Renovatie aanbesteed
IJmuiden – Voor de renova-
tie van deel B van het stad-
huis van Velsen heeft de ge-
meente offertes gevraagd. 
Tien partijen hebben meege-
daan aan deze aanbesteding. 

De gemeente heeft voorlopig 
de laagste offertes gegund aan 
twee partijen. Dat is BAM Uti-
liteitsbouw in Amsterdam voor 
het bouwkundige renovatiewerk 
en P.G. Kuijpers & Zonen te Hel-
mond (!) voor de installatiewerk-
zaamheden. Voor het bouwkun-
dige deel heeft alleen BAM zich 

aangemeld. Voor de installatie-
werkzaamheden brachten ne-
gen ondernemers een offer-
te uit. De werkzaamheden zul-
len volgend jaar beginnen en in 
2014 klaar moeten zijn. De voor-
lopige gunning heeft te maken 
met de Alcateltermijn. In deze 
termijn kunnen partijen die ook 
een offerte hebben aangebracht 
nog bezwaar maken tegen de 
gunning aan de andere partij. 
Als binnen 15 dagen geen offi-
cieel bezwaar wordt ontvangen 
wordt de gunning aan genoem-
de partijen definitief.

Betoverende kerstshow 
bij GroenRijk Velserbroek
Velserbroek - Vanaf vrijdag-
morgen half tien is iedereen van 
harte welkom om de sprookjes-
achtige kerstshow van Groen-
Rijk Velserbroek te komen be-
wonderen. Ter voorbereiding op 
de meest sfeervolle tijd van het 
jaar heeft het GroenRijk team al-
les uit de kast gehaald om het 
publiek te verrassen met beto-
verende presentaties en leuke 
ideeën voor huis en tuin in een 
sprookjesachtige omgeving. Al-
le kerstartikelen worden in een 
sfeervolle ambiance gepresen-
teerd. 
Heerlijk kerstshoppen en weg-
dromen bij GroenRijk Velser-
broek in de gezelligste periode 
van het jaar. Het assortiment is 
rijkelijk gevuld met de nieuwste 
modellen kersthuisjes, alle denk-
bare kerstballen en decoratie-
materialen om de boom en huis 
of tuin te versieren. Maar ook 
kussens, linten, kaarsen, verlich-
ting, (kunst)bomen, serviezen en 
stolpen behoren tot de uitgebrei-
de kerstcollectie.
Voor de verlichting in en om het 
huis is er een enorme keuze. 
De energiezuinige LED-varian-
ten zullen dit jaar ook weer erg 

in trek zijn. Met de verlichte mi-
niatuurhuisjes en -figuurtjes van 
merken als Lemax zijn hele dorp-
jes op te bouwen. 
Tijdens het openingsweekein-
de ontvangt men, bij besteding 
van 25 euro een ‘goodiebag’ met 
leuke attenties én de GroenRijk 
agenda 2013, zolang de voor-
raad strekt. In het restaurant kan 
men even op adem komen met 
een lekkere cappuccino of straf-
fe espresso. U krijgt er een heer-
lijk stuk verse appeltaart bij, sa-
men voor maar 1 euro. Natuur-
lijk ontbreekt de oliebollenkraam 
ook dit jaar niet. 
GroenRijk Velserbroek, aan 
Rijksweg 287, is vanaf 9 novem-
ber iedere dag open. Ook op 
zondag, van 12.00 uur tot 17.00 
uur. Vrijdag koopavond tot 21.00 
uur. Kijk op www.groenrijkvel-
serbroek.nl voor meer informa-
tie en alle leuke winteracties en 
evenementen. Wilt u altijd op 
de hoogte zijn van het laatste 
nieuws en speciale acties? Volg 
GroenRijk Velserbroek dan op 
Facebook/groenrijkvelserbroek. 
Doe het snel, er wordt een heer-
lijke high-tea voor twee perso-
nen verloot.

Bouw Zeewaarts gestart
IJmuiden - Vrijdag gaat de 
bouw van 35 appartementen in 
het project Zeewaarts van start. 
Wethouder te Beest verricht om 
15.30 uur de officiële starthan-
deling.
HSB Bouw heeft de toekomsti-
ge bewoners uitgenodigd om 
bij deze gebeurtenis aanwezig 
te zijn. Onder het genot van een 
hapje en een drankje wordt ge-
zamenlijk stilgestaan bij de start 
van de bouw en krijgen de toe-
komstige bewoners de gelegen-
heid kennis te maken met hun 
nieuwe buren, de bouwer en an-
dere partijen die betrokken zijn 
bij de realisatie van dit project.
Het modern vormgegeven woon-
gebouw met 35 koopapparte-
menten, is het derde gebouw 
dat aan de Keetberglaan, aan de 
rand van de duinen, zal verschij-
nen. Momenteel is HSB Bouw 

al volop bezig met de bouw van 
twee woongebouwen in op-
dracht van Woningbedrijf Vel-
sen, bestaande uit in totaal 68 
huurappartementen. Het der-
de woongebouw wordt voor ei-
gen rekening en risico van HSB 
Volendam gebouwd en bevat 
35 koopappartementen. De lo-
catie is uniek, aan de rand van 
het fraaie natuurgebied de Ken-
nemerduinen, met een mooi uit-
zicht over strand en duinen.
Het is een aantrekkelijk project: 
het eindeloos wandelen in de 
natuur, de ligging nabij voorzie-
ningen en het centrum maken 
Wonen in Zeewaarts een prach-
tige woonbestemming. Er zijn 
nog enkele fraaie appartemen-
ten te koop, met een verkoop-
prijs vanaf 174.900 euro V.O.N. 
Zie ook www.woneninzeewaarts.
nl.
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Donderdag 8 november
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Toneelgroep 
Oostpool met ‘(in) koud water’. 
20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Grote zaal: Within Temptation 
(extra show!) 20.00 uur. Toe-
gang 25,-. Café: Sunday Sun. 
21.00 uur. Toegang gratis. Klei-
ne zaal: LOS! 24.00 uur. Toe-
gang 5,-, studenten gratis. Van-
af 18 jaar.

Vrijdag 9 november
Pieter Vermeulen Museum, 
tentoonstelling Wip Wollewap 
voor kinderen vanaf 3 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Kleding- en speelgoedbeurs 
bij basisschool De Ark, Platbo-
dem 201 Velserbroek. Van 19.00 
tot 20.30 uur.
Karaoke in Café de Griffi oen, 
Fr. Naereboutstraat 9 IJmuiden. 
Aanvang 19.30 uur.
Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Najaarsconcert COV in de 
Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Wereldmuziek ensemble Ha-
va-Hava in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis. Bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘De Verleiders’. Voorstelling is 
uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Compania La 
Serrana ‘Esencia’. Aanvang 
20.30 uur.

Zaterdag 10 november
Dorcas voedselactie bij de 
volgende supermarkten: Vomar 
en Dekamarkt Velserbroek; Al-
bert Heijn en Dekamarkt IJmui-
den.
Rommelmarkt in De Dwars-
ligger, Planetenweg 338 IJmui-
den. Vanaf 09.00 uur.
Excursie vogeltrek en strand-
leven van 09.45 uur tot 12.00 
uur. Zie ook www.ivn.nl/zuid-
kennemerland.
Marathonzwemmen voor 
Inloophuis Kennemerland in 
Zwembad De Heerenduinen in 
IJmuiden Start 13.00 uur.
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Conny Braam signeert haar 
nieuwe boek ‘Sjaco’ bij Boek-
handel Erasmus in IJmuiden. 
Tussen 14.00 en 16.00 uur.

Wandeling met stadsgids 
Hans van Roode door de rijke 
geschiedenis van Haarlem als 
bierproducent door de eeuwen 
heen. Vertrek 14.00 uur vanaf 
Archeologische Museum, Grote 
Marke 18 Haarlem. Aanmelden 
verplicht via 06-16410803 of 
gildewandelingen@gmail.com.
Kledingbeurs in ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraatweg 
201 Santpoort-Zuid. Van 14.00 
tot 16.00 uur.
Tiroler avond in Café ‘t Cen-
trum, Kennemerlaan 124 IJmui-
den. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Waylon met ‘Unplugged & Un-
real’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Jubileumconcert 
Sparkle. Aanvang 20.30 uur.
Skip ‘n Die op Young Art 
Afterparty bij De Nozem & 
De Non, A. Verherenstraat 1 
Heemskerk. Aanvang 22.00 uur.

Zondag 11 november
Sint Maarten.
Lezing door drs. Dorien Quik in 
De Kapel, Potgieterweg 4 Bloe-
mendaal.
 Thema: ‘Waardig sterven van-
uit een boeddhistisch perspec-
tief. Aanvang 10.30 uur.
Eerste editie HappyRunning 
Strandloop. Start 11.00 uur bij 
Paviljoen Zuidpier, IJmuiden 
aan Zee.
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum, 
tentoonstelling Wip Wollewap 
voor kinderen vanaf 3 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Rondleiding met de boer bij 
Boerderij Zorgvrij, Genieweg 
Spaarnwoude. Aanvang 13.00 
uur.
Natuurwandeling monu-
mentale bomen op begraaf-
plaats Kleverlaan in Haarlem-
Noord. Vertrek 14.00 uur. Aan-
melden niet nodig.
Vocaal Kwartet Soare in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk. 
Tentoonstelling schilderijen 
van Christine Peursum en gla-
zen objecten van Bernard Hee-
sen bij Achter de Zuilen, ge-
meentehuis Bloemendaal, 
Bloemendaalseweg 158 Over-
veen. Geopend van donderdag 
t/m zondag van 13.00 tot 16.00 
uur. Zie ook www.achterdezui-
len.nl.
Koopvaardijdienst in De 
Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 250 
IJmuiden. Aanvang 15.30 uur.

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Jubileumcon-
cert Sparkle. Aanvang 14.30 en 
20.30 uur. Stemmen en Snaren 
tijdens foyerconcert. Aanvang 
17.30 uur.

Maandag 12 november
Clubavond Postzegelvereni-
ging Santpoort in Het Terras, 
stationsgebouw aan de Sant-
poortse Dreef. Vanaf 19.00 uur 
is de zaal open. Toegang gratis.
Openbare ledenvergadering 
Historische Kring Velsen, De 
Hofstede, A. Jacobsstraat Vel-
serbroek. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Cornelis Vreeswijk Gala. Aan-
vang 20.15 uur.
Mediamasterdag op Land-
goed Duin & Kruidberg. Zie 
ook www.mediamasterdag.nl.

Dinsdag 13 november
Alzheimer Café in de Centra-
le Bibliotheek, Dudokplein 16 
IJmuiden. Van 19.00 tot 21.00 
uur. ‘Hoe wordt de diagnose 
dementie gesteld?’
Lezing Onze aarde: gepokt 
en gemazeld door Rob Smit 
bij vereniging Santpoorts Be-
lang, ‘t Brederode Huys, Bloe-
mendaalsestraatweg 201 Sant-
poort-Zuid. Van 20.00 tot 22.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Annelies van 
Hullebusch met ‘In Kaart’. Aan-
vang 20.30 uur.

Woensdag 14 november
Rechtspraakwandeling met 
stadsgids Pul van der Pol. Start 
09.00 uur Archeologisch Mu-
seum in de Vleeshal, Gro-
te Markt Haarlem. Aanmelden 
via 06-16410803 tussen 09.00-
10.00 uur en 18.00-19.30 uur 
op werkdagen. Of gildewande-
lingen@gmail.com. Om 14.00 
uur wandeling Markante Vrou-
wen met stadsgids Thon Fik-
kerman.
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum, 
tentoonstelling Wip Wollewap 
voor kinderen vanaf 3 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Knutselen, 
konijntje maken van klei. Zie 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
Alzheimer Café in Ontmoe-
tingscentrum Zorgcentrum St. 
Agnes, Zamenhof 15 Heems-
kerk. Van 14.15 tot 16.00 uur. 
‘Dementie, hoe praat je met el-
kaar?’
4-4 Voetbaltoernooi voor 
kinderen van 4 t/m 8 jaar bij FC 
Velsenoord, Sportpark Roos-
wijk, Rooswijklaan 2a Velsen-
Noord. Van 16.00 tot 17.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Angels’ 
Share’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 15 november
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Dans Works 
Rotterdam ‘Codex’. Aanvang 
20.30 uur. 

Annelies van Hullebusch 
in het Witte Theater
IJmuiden - Dinsdag 13 novem-
ber staat Firma Rieks Swarte - 
Annelies van Hullebusch op de 
planken van het Witte Theater 
aan de Kanaalstraat 257. Zij spe-
len ‘Kaart’.
In Kaart is een visuele ode aan 
de herinnering, live gemaakt op 
het podium met maquettes, kar-
ton, tekeningen, boekjes, rol-
len papier, videocamera’s en le-
vende muziek. Met het gedicht 
‘Groet aan Vlaanderen’ van Ro-

bert van Passen als inspiratie-
bron brengt Annelies Van Hulle-
busch het landsdeel waar ze op-
groeide in kaart.
Samen met Jacqueline van 
Eeden maakt ze een reconstruc-
tie in beelden en roept een wee-
moedig beeld op van een land 
dat hemelsbreed dichtbij is, 
maar in sommige opzichten we-
relden van ons verwijderd lijkt. In 
Kaart is een visuele ode aan de 
herinnering.

2,- KORTING 
tegen inlevering van deze bon voor ‘KAART’ op 13 november 

2012 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Laatste appartement opgeleverd
Hoogtij & Laagtij 
klaar voor bewoning
IJmuiden - Projectontwikkelaar 
Synchroon heeft vrijdag 26 ok-
tober het laatste appartement 
van project Hoogtij & Laagtij in 
IJmuiden opgeleverd. 
Op enkele loopminuten afstand 
van het centrum van IJmuiden 
heeft Synchroon twee bijzon-
dere appartementengebouwen 
met in totaal 68 appartementen 
gerealiseerd: Hoogtij & Laag-
tij. De eerste heipaal is 31 mei 
2011 de grond ingegaan en vol-
gens planning zijn inmiddels alle 
68 appartementen opgeleverd. 
Trebbe Bouw was verantwoor-
delijk voor de uitvoering van de 
bouw.
Nog enkele appartementen 
in Hoogtij & Laagtij zijn be-

schikbaar, koopsommen vanaf 
198.000 tot 235.000 euro v.o.n. 
met vierkante meters vanaf 91 
m2 tot 109 m2. Voor meer in-
formatie over project Hoogtij 
& Laagtij wordt verwezen naar 
de website: www.debinnenha-
ven.nl of de verkopende make-
laars: Van Waalwijk Van Doorn 
Makelaars, 0255–519109 en 
Van de Steege ERA Makelaars, 
020–4357040. Eerder heeft Syn-
chroon in samenwerking met 
de gemeente Velsen, project 
De Binnenhaven gerealiseerd. 
Hoogtij & Laagtij maakt onder-
deel uit van deze bestaande 
woonwijk van 122 eengezins-
woningen in het centrum van 
IJmuiden.
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Gezapig weer
In de jaren negentig riep een 
Helderse weerman herhaal-
delijk dat we vanaf 2010 wel 
eens hele zware stormen zou-
den kunnen krijgen met wind-
snelheden tot 250 kilome-
ter per uur. Niets van dit al-
les is uitgekomen. Integen-
deel. Sinds 1990 is de storm-
frequentie alleen maar afgeno-
men. De voorbije tien jaar heb-
ben we welgeteld twee of drie 
zware stormen gehad. Kor-
te tijd kwam het toen tot wind-
kracht 10 in de IJmond en 
Kennemerland.
Oorzaak van het veel minder 
frequent uit de band schieten 
van de wind is het afnemen-
de temperatuurverschil tus-
sen de Poolgebieden en on-
ze omgeving. Vroeger, in de ja-
ren zeventig, tachtig en (begin) 
negentig waren die aanzien-
lijk groter dan de laatste twin-
tig jaar. Die grote thermische 
verschillen van weleer zorgden 
voor diepe(re) depressies rich-
ting Schotland en Noordzee 
en daaraan gelieerd uiteraard 
krachtiger windvelden.
Het frappante was de afgelo-
pen jaren dat juist tijdens de 
zomers de stormfrequentie het 
hoogst was, want sinds 2005 
hadden we een paar keer een 
korte zomerstorm in onze regi-
onen. Dat geeft ook direct aan 
hoe pover de zomers eigenlijk 
verliepen.

De komende tien dagen zit er 
ook niet veel wind in en is de 
kans eerder groter op een kal-
mer weerbeeld in onze con-
treien. Het weer wordt een 
beetje gezapig met zo nu en 
dan wat regen, maar ook flin-
ke droge dagdelen. De zon 
laat het goeddeels afweten in 
Noordwest-Nederland in een 
wat zompige, voornamelijk 
door waterdamp beslagen at-
mosfeer.
In het temperatuurbeeld ver-
andert niet veel. Overdag 
steeds rond de 10 en 11 gra-
den en tijdens de nacht tus-
sen de 5 en 8. Nachtvorst is 
er voorlopig nog niet bij in de 
IJmond. Zowel depressies als 
hogedrukgebieden proberen 
het heft in handen te nemen 
de komende tien dagen. Voor-
alsnog blijft de invloed van die 
depressies relatief het grootst. 
Enkele regenfronten scham-
pen ons land tot en met het 
komende weekend. Veel regen 
zoals de afgelopen week komt 
er niet meer aan. Overigens 
lijkt de guurheid van het weer 
af te nemen en een lichte ther-
mische opmars is dan ook rea-
listisch aankomende week.

Meer via de weerprimeurlijn 
0900-1234554.

De IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek
Rijksweg 287 • Velserbroek • 023 5376190 • www.groenrijkvelserbroek.nl

Velserbroek - Op het Maanbas-
tion bij Winkelcentrum Velser-
broek staat vanaf deze maand 
een nieuwe oliebollenkraam:  
Bakker’s Gebakkraam. Ter ken-
nismaking kon men vorige week 
donderdag gratis een oliebol ko-
men proeven. Ook werden olie-
bollen uitgedeeld in het winkel-
centrum. De conclusie is: de olie-
bollen zijn van prima kwaliteit.
In de kraam staat Evert Bak-
ker met zijn vriendin Samantha. 
Evert heet dus niet alleen Bakker 
maar is ook bakker. In zijn familie 
is hij de vijfde generatie oliebol-
lenbakkers. Al tien jaar heeft hij 
een eigen kraam. Zijn vader en 
broers staan elders in het land. 
De nieuwe stek in Velserbroek 
bevalt hem prima.
,,We hebben al goede reacties 
gekregen op de oliebollen. Over 
de kraam die hier vorig jaar nog 
stond waren de mensen wat 
minder tevreden. We blijven hier 
twee maanden staan. Oudejaars-
dag om vijf uur ‘s middags sluiten 

we de verkoop af.’’ Bakker’s Ge-
bakkraam heeft een zeer breed 
scala aan oliebollen. Het zou te 
ver voeren om alle oliebollen op 
te noemen, maar een paar soor-
ten willen we u niet onthouden: 
gember-, chocolade-, rum-ro-
zijnen-, aardbeien- en stoofpe-
renbollen. Daarnaast is natuur-
lijk ook het ‘gewone’ assorti-
ment oliebollen verkrijgbaar, met 
of zonder krenten en appelbeig-
nets. Naast oliebollen worden 
ook wafels, met of zonder cho-
colade, en donuts verkocht. Heel 
bijzonder, en zeker in deze tijd, is 
de Sinterklaasbol, compleet met 
speculaaskruiden en peperno-
ten. Er valt dus genoeg te kiezen 
en te proeven bij Bakker’s Ge-
bakkraam. Tot en met donder-
dag 15 november kan men met 
de bon uit de krant van vorige 
week nog tien oliebollen voor 6 
euro kopen.
Bakker’s Gebakkraam bakt ze 
dagelijks bruin, van maandag tot 
en met zaterdag, van 10 tot 5 uur.

IJmuiden - De Van Rixel kalen-
der 2013 is opnieuw een plaat-
je om te zien. Deze keer is geko-
zen voor zwartwit foto’s van mijl-
palen in IJmuiden over de periode 
vanaf 1900. Reden voor het the-
ma van deze historische kalen-
der is het overlijden van drukker 
Gerard van Rixel in september. Hij 
werd 95 jaar.
Kleinzoon Gerard van Rixel wil met 
de kalender een tijdsbeeld ge-
ven van de eeuw waarin zijn opa 
leefde. De foto’s staan in chrono-
logische volgorde langs een tijd-
lijn en zijn gedrukt alsof je ze op 
de computer scrollt. Met op elke 
pagina een foto en daaronder de 
voorgaande foto als achtergrond 
van de dagen van de maand, is 
de kalender mooier en dikker dan 
ooit. Op de foto’s zien we histori-
sche beelden van bedrijvig IJmui-
den, zoals de aanleg van de Ha-
ringhaven en de grote zeesluis, 
het nieuwe stadhuis in de vijfti-
ger jaren, maar ook foto’s van de 

Centrale Bakkerij in de Vischstraat 
van 1925. De meeste foto’s komen 
uit het Noord-Hollands Archief uit 
Haarlem. De twee meest recente 
foto’s zijn van de hand van Henk 
van Rixel. Al met al is het weer 
een prachtige kalender geworden, 
die bij Drukkerij van Rixel aan de 

Oosterduinweg te koop is voor 15 
euro. Van elke verkochte kalender 
gaat een euro naar het KWF, voor 
kankerbestrijding.
Bij Drukkerij van Rixel kunt u te-
recht voor al het familie- en zake-
lijk drukwerk. Zie ook www.van-
rixel.nl of bel 0255-514768.

Gemillimeterd 
voor Dance-
4Life
Velsen-Zuid - Vrijdag 2 no-
vember organiseerde het Gym-
nasium Felisenum een actie-
dag om geld in te zamelen voor 
Dance4Life; ‘Felisenum4Life. 
Na de aftrap van de actieperi-
ode met een knallend feest én 
natuurlijk het ‘Heart Connec-
tion Tour’-team, begon het ech-
te werk. De eerste en twee-
de klassen werden flink gesti-
muleerd een actie op te zetten, 
maar leerlingen uit de hoge-
re klassen waren natuurlijk ook 
welkom als actievoerders. Na al 
dit organisatiewerk was er dan 
eindelijk die grote dag... 
Ruim 130 leerlingen en docen-
ten deden mee aan de Dance-
4Life-sponsorloop en in de lo-
kalen waren stands gevestigd 
waar leerlingen met hun acties 
geld inzamelden. Er was voor 
ieder wat wils, cupcakes, fris-
drank, warme chocolademelk, 
raamhangers, suikerspinnen, 
haringbroodjes, sandwiches, 
kaarsen, grabbeltonnen, spelle-
tjes, nagellaksters en zelfs zaal-
voetbal in een lokaal. Er waren 
zelfs een waarzegster en een 
glasgrafeerster. De meest op-
merkelijk actie was toch wel 
die van een aantal jongens uit 
de 2e en 3e klas. Voor 2 euro 
mocht je wat plukken haar af-
knippen van één van de kan-
didaten, die overigens niet een 
bescheiden hoeveelheid haar 
hadden, en nadat het kort ge-
noeg was, werden de jongens 
gemillimeterd, allemaal in het 
kader van de strijd tegen HIV 
en Aids! Al met al was het een 
gezellige middag in het Felise-
num. Hoeveel geld er in totaal is 
opgehaald, is nog niet bekend. 

Kunstlijn goed bezocht
Velsen-Zuid - Het Raadhuis 
van de Kunst werd tijdens het 
Kunstlijnweekeinde goed be-
zocht. Aan Torenstraat 7 wer-
ken diverse kunstenaars in hun 
atelier en het hele weekeinde 
stonden de deuren open. In elk 
atelier is wel iets bijzonders te 
zien. 
Nettie Veen schildert met 
zachte kleuren mensen. Afke 
Spaargaren gebruikt metallic 
kleuren in haar werk. Annelies 
van Nieuwmegen (foto) maakt 
gebruik van etstechnieken en 
digitale fotografie en combi-
naties daarvan. Aan bezoekers 
van Kunstlijn Velsen vertelde 
zij aan de hand van voorbeel-
den over de totstandkoming 
van het werk. Momenteel laat 
zij zich graag inspireren door 
sloophuizen. 
Op de bovenverdieping toonde 
Remko Kraaijeveld zijn nieu-
we boek over de kreeften in de 
Oosterschelde. Het boek is te-
vens een statement voor het 
lokale product. Het boek is in 

Nederland geprint. De kaft is 
van jute. Hoe de kunstenaar 
en vormgever tot de uiteindelij-
ke keuze van het boek kwamen 
was tijdens de tentoonstelling 
te zien. In de Engelmunduskerk 
in Velsen-Zuid was een exposi-
tie van Caroline de Bruijn met 
het thema ‘Death is never the 
end of a history’. Dode dieren 
werden plastisch weergege-
ven en riepen diverse emoties 
op, van afschuw en ontroering 
tot humor. Zie www.caroline-
debruijn.eu.

Van wafels tot Sinterklaasbollen
Nieuwe oliebollenkraam

Van Rixel kalender 2013
Historische blik op bedrijvig IJmuiden
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Velserbroek - Historische Kring 
Velsen houdt maandag 12 no-
vember de halfjaarlijkse open-
bare ledenvergadering in Woon-
zorgcomplex De Hofstede in Vel-
serbroek. Aanvang 20.00 uur. De 
avond is ook toegankelijk voor 
niet-leden. Zaal open 19.30 uur. 
Koffi e en thee voor aanvang zijn 
gratis. De avond begint met een 
lezing door de heer W. van Hooff 
met als onderwerp ‘Het dorp 
Santpoort-Zuid’. Tevens zal het 
nieuwe jaarboek Velisena 2012, 
nummer 21, worden gepresen-
teerd. Na de pauze volgt een 
huishoudelijk deel. Zie ook www.
historischekringvelsen.nl.

Historische 
Kring Velsen

Dorcas voedselactie
Velsen - Net zoals voorgaan-
de jaren, wordt ook dit jaar voor 
de 17e keer de Dorcas voedsel-
actie georganiseerd. Nog steeds 
is voedselhulp in Oost Europa 
en Afrika hard nodig. De Dor-
cas voedselactie wordt gehou-
den op zaterdag 10 november in 
verschillende supermarkten van 
Velsen. Deze actie is bedoeld als 
extraatje voor die mensen die het 
moeilijk hebben. Met een voed-
selpakket uit Nederland, willen 
we ze laten weten dat ze niet 
zijn vergeten, dat er mensen zijn 
die aan hen denken en met hen 
meeleven.
Een voedselpakket dat speci-
aal voor hen uit Nederland komt, 
is voor deze mensen van grote 

waarde. Vorig jaar bracht de ac-
tie ruim 55.000 voedselpakket-
ten op. U moet zich echt hou-
den aan de producten die op het 
lijstje staan die u bij de ingang 
van de supermarkt krijgt aange-
boden door vrijwilligers. U kiest 
daar gewoon een of meerdere 
producten uit.
Zaterdag 10 november staan we 
bij de supermarkt van de Vomar 
en Dekamarkt in Velserbroek 
en bij de supermarkt van Albert 
Heijn in IJmuiden en ook bij de 
Dekamarkt in de Zeewijkpassa-
ge in IJmuiden. Aan het trans-
port zijn natuurlijk ook kosten 
verbonden. U kunt ook geld do-
neren in de oranje coll stem ec-
tebus bij de supermarkt.

Nog enkele kaarten 
voor concert Sparkle 
IJmuiden - Zoals al eerder in 
de Jutter/de Hofgeest vermeld, 
geeft Zanggroep Sparkle Velsen 
drie spetterende jubileumcon-
certen in het Witte Theater aan 
de Kanaalstraat 257. 
Het enige vrouwen(pop)koor uit 
de gemeente Velsen dat al 15 
jaar bestaat! De avonden (10 
en 11 november) beginnen om 
20.30 uur. De middagvoorstelling 

(11 november) begint om 14.30 
uur. Voor de zaterdagavond en 
zondagmiddag zijn er nog en-
kele kaarten beschikbaar. Voor 
de zondagavond nog meerdere 
kaarten. Kaarten kosten 13 eu-
ro per stuk en kunnen besteld 
worden via brugprins@ziggo.nl 
of telefoon: 0255-518131, 0255-
515152 of aan de kassa op de 
speeldata.

Najaarsconcert van COV
IJmuiden - Vrijdag 9 novem-
ber zal de Christelijke Oratorium 
Vereniging ‘IJmuiden’ haar tradi-
tionele najaarsconcert geven in 
de Nieuwe Kerk aan de Kanaal-
straat in IJmuiden.
Dit jaar staan de volgende wer-
ken op het programma. Voor de 
pauze staat de Mis in D-majeur 
van Antonín Dvorák centraal. Dit 
werk heeft Dvorák oorspronke-
lijk geschreven voor koor, soli en 
orgel en ging in première op 11 
september 1887. Hij kreeg de op-
dracht van de  vermogende ar-
chitect en grondlegger van de 
Tsjechische Academie voor Kun-
sten en wetenschappen, Josef 
Hlávka. Na de pauze zullen wer-
ken van Franz Schubert ten ge-
hore worden gebracht. Te begin-
nen met Mirjams Siegesgesang. 
De tekst is van Franz Grillpart-
zer.Dit gedicht verhaalt de vlucht 
van de Israëlieten door de zee.   
Vervolgens wordt instrumentaal 
de Fantasie in f – moll op vleu-
gel uitgevoerd. Als laatste zal het 
Magnifi cat ten gehore worden 

gebracht. Dit werk werd in 1816 
gecomponeerd voor vier solisten, 
koor en orkest.
Medewerking wordt verleend 
door de vocale solisten: Jeannet-
te van Schaik – sopraan; Anne-
ke Witkamp – alt; Gevorg Hak-
objan – tenor; Robert Brouwer – 
bariton. En de instrumentale so-
listen: Dirk Out – orgel; Lennie 
Kerkhoff en Piet Hulsbos – vleu-
gel. Het geheel staat onder lei-
ding van Piet Hulsbos.
Het concert wordt gegeven op 
vrijdag 9 november in de Nieu-
we Kerk aan de Kanaalstraat in 
IJmuiden. De kerk is open om 
19.15 uur, het concert begint om 
20.00 uur. De toegangsprijs is 20, 
euro; voor jongeren tot en met 
16 jaar (onder begeleiding) zijn 
de kaarten 7,50 euro. Voorver-
koop: ten zuiden van het Noord-
zeekanaal: Tineke Zwanenburg, 
0255- 525693; ten noorden van 
het Noordzeekanaal: Joke Spruit, 
0251-211612. Via e-mail: kaart-
verkoop@cov-ijmuiden.nl. Zie 
ook: www.cov-ijmuiden.nl

Muzikaal kijkje in de 
keuken De Jonge Stem
IJmuiden - Op 31 oktober werd 
het jaarlijks open huis bij jeugd-
musicalvereniging  De Jonge 
Stem gehouden. Een avond om 
nieuwsgierige jongeren, aanstor-
mende talenten die op de wacht-
lijst staan en andere belangstel-
lenden een kijkje te bieden bij de-
ze vereniging. 
De leden hebben prachtig gezon-
gen en het duurde niet lang of de 
bezoekers deden net zo enthou-
siast mee. De geïmproviseerde 
speloefeningen wekten vaak een 
lach op bij het publiek en ook aan 
de dans werd uitbundig meege-
daan. Mooi om te zien was hoe de 
bezoekers opgenomen werden in 
de groep en zo hun talent konden 
laten zien. Ook hebben de leden 
nog een voorproefje gegeven van 

de nieuwe musical Urinetown!
Na afl oop van het open huis kon-
den de nieuwe aanmeldingen 
natuurlijk niet uitblijven en on-
der toeziend oog van hun ouders 
hebben een aantal nieuwe leden 
zich ingeschreven. Hou jij ook van 
dansen, zingen en acteren, maar 
heb je deze avond gemist? Ga 
dan eerst naar de voorstelling en 
kijk of dit ook iets voor jou is!
Er zijn nog kaarten beschik-
baar voor de voorstelling Urine-
town (Zeikstad, de musical) op 
16 en 17 november. De prijs van 
een toegangskaart is 16,50 eu-
ro. De kaarten zijn verkrijgbaar bij 
Stadsschouwburg Velsen, 0255-
515789 (www.stadsschouwburg-
velsen.nl) of via info@dejonge-
stem.nl.

Begrotings-
behandeling 
op Seaport TV
Velsen - De gemeenteraad be-
handelt in twee sessies de be-
groting 2013. Vanavond (don-
derdag) is de aftrap met onder 
andere de algemene beschou-
wingen per partij en het indie-
nen van moties en amendemen-
ten. De behandeling en besluit-
vorming worden afgerond op 
maandagavond 12 november. 
Seaport TV zal beide belangrij-
ke vergaderingen live uitzenden, 
afgewisseld met interviews en 
commentaren. De uitzending be-
gint zowel op donderdag als op 
maandag om 19.20 uur met een 
korte voorbeschouwing. Zie ook 
www.seaportplaza.nl.

Franciscusschool spaart 
mee voor Supersoof
IJmuiden - De leerlingen van de 
Franciscusschool zijn een lege 
fl essenactie begonnen om zo-
veel mogelijk geld in te zamelen 
voor Stichting Supersoof. In het 
studiecentrum van de school is 
afgelopen vrijdag een grote bak 
neergezet. 
Op maandagochtend moest de 
bak wel drie keer geleegd wor-
den! Met zichtbaar plezier do-

neerden de leerlingen de lege 
fl essen. De ouderraad sorteert 
de fl essen en brengt ze naar de 
verschillende supermarkten. De 
inzameling heeft iets weg van 
een recordpoging. 
De opbrengst bedraagt in twee 
dagen al meer dan 200 euro! Na-
tuurlijk gaat de school fl ink door 
met het sparen en ophalen van 
lege fl essen.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Open tafel: Vrijdag 9 november: 
aspergesoep met ballen van de 
Radja. Perzik met slagroom toe. 
Opgeven uiterlijk 2 dagen voor de 
woensdag of vrijdag voor 12.00 
uur bij de beheerder.
Erwtensoepmaaltijd op woens-
dag 14 november. Aanvang 12.00 
uur. 1,50 per kom.
Speciale verkoop: Maandag 12 
november van luxe damespull-
overs en vesten. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Open tafel. Dinsdag 13 novem-
ber: gaat wegens omstandigheden 
niet door. De eerstvolgende open 
tafel zal zijn op 16 november: os-
senstaartsoep, hutspot, sudder-
vlees en bavaroise met slagroom 
toe. Aanvang 12.30 uur. Kosten 6,-
. Opgeven maandag 12 november 
tussen 11-12 uur. 
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Santpoort-Noord – Nieuwsgie-
rigen kunnen het startdocument 
Bosbeekschool deze weken in-
kijken op het stadhuis. In dit 
startdocument staat het ruim-
telijk kader waarbinnen de mo-
gelijke nieuwbouw zou kunnen 
worden gerealiseerd. Het gaat 
dan om de locatie Valckenhoef-
laan/Bickerlaan (Groene Scheg). 
De precieze locatie is nog niet 
bekend, want er zijn drie opties. 
Op deze plek zou ruimte zijn voor 
nieuwbouw van de school in een 
of twee bouwlagen. De gemeen-
te wil nu weten voor welke mo-
gelijkheid het meeste maat-
schappelijke draagvlak bestaat. 
Dat gebeurt in de vorm van bij-
eenkomsten voor omwonen-
den en betrokkenen van de Bos-
beekschool. De uitkomsten zul-
len met een advies voor meest 
geschikte locatie ter beoorde-
ling worden gegeven aan de ge-
meenteraad. 

Nieuwe locatie 
Bosbeekschool

Velsen – Tussen Santpoort-
Noord en Driehuis moet voor het 
HOV deeltracé 4 een vrijliggen-
de busbaan met een onderdoor-
gang onder het spoor komen. 
Het concept voorlopig ontwerp 
is in de inspraak geweest. Bur-
gemeester en Wethouders van 
Velen hebben de reacties hier-
op bekeken en geoordeeld dat 
deze geen aanleiding geven het 
ontwerp aan te passen. Nu kan 
gestart wordenmet de bestem-
mingsplan-procedure en het uit-
werken van het definitieve ont-
werp.

HOV
deeltracé 4

Velserbroek – Aangezien er 
geen bedenkingen zijn geko-
men op de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor Hof-
geesterweg 8, mag de procedu-
re voor de vergunning beginnen. 
Aan Hofgeesterweg 8 wordt een 
bestaande woning met aan- en 
bijgebouwen vervangen door 
nieuwbouw.

Vergunning 
Hofgeesterweg

Frisse wind door Cosmo 
Hairstyling IJmuiden

IJmuiden - ,,We gaan knal-
len!’’ De nieuwe franchisenemer 
van Cosmo Hairstyling IJmui-
den, Denice Albertzoon, laat er 
geen gras over groeien: zij en 
haar team hebben er zin in om 
de kapperswinkel met een reeks 
acties nieuw leven in te blazen.
Denice kwam acht jaar gele-
den bij toeval terecht in IJmui-
den. ,,Ik zag een vacature staan 
en besloot te reageren. Eigen-
lijk had ik niet zo veel met de 
Cosmo-aanpak, maar dat ver-
anderde toen ik was begon-
nen. Het was in die tijd één van 
de bestlopende kapperswinkels 
van IJmuiden. Bovendien had-
den we een erg leuk team. Van 
die groep meiden werken Tali-
na en Sabine hier nog steeds. 
Talina werkt al 10 jaar bij Cos-
mo IJmuiden en Sabine inmid-
dels 5 jaar.’’
Een jaar geleden werd Denice 
gevraagd of ze de winkel wil-
de overnemen. Dat proces werd 
pas enkele weken geleden af-
gerond. ,,Mijn voornaamste taak 
is Cosmo IJmuiden weer op de 
kaart te zetten. Daar zijn wij met 
z’n allen mee aan de slag ge-

gaan.’’ Tot 15 december a.s. krij-
gen alle klanten 25 procent kor-
ting op wassen, knippen en finis- 
hen. Daarnaast is er een vroe-
ge vogel-actie voor klanten die 
zich op maandag, dinsdag en 
woensdag voor 12.00 uur mel-
den. Dames betalen dan 25 eu-
ro en heren 17,50 euro voor was-
sen, knippen en finishen.
Cosmo biedt tevens onderdak 
aan de nagelstudio van Linda 
Jansen en Steffenie’s Closet, de 
damesmodezaak van Steffenie 
van der Velden. ,,Iedereen gaat 
ervoor’’, lacht Denice. De winkel 
ondergaat momenteel een me-
tamorfose. Zo worden alle mu-
ren in de nieuwe Cosmo-huis-
stijl geverfd. Ondertussen is de 
winkel gewoon open.
Vrijdag 16 november wordt Cos-
mo van 19.00 tot 22.00 uur her-
opend met een borrel waar ie-
dereen - klant of geen klant - 
welkom is. De kapperswinkel is 
gevestigd op het Marktplein 62 
in IJmuiden. Maandag is Cosmo 
IJmuiden als één van de weini-
gen vanaf 09.00 uur geopend. 
Zie ook www.facebook.com/
CosmoHairstylingIJmuiden.

Uitzicht
Laatst stond ik toevallig voor 
de ingang van een doolhof. 
Hoewel mijn kinderjaren al eni-
ge tijd achter me liggen, werd 
ik toch door één van mijn 
kleinkinderen uitgedaagd om 
er in te gaan. We hadden niet 
veel tijd maar besloten toch 
de stap te wagen. We zouden 
hem wel even nemen. Opval-
lend was, dat we al snel steeds 
maar weer dezelfde men-
sen tegen kwamen, die naar-
stig op zoek waren naar de be-
vrijdende uitgang. Het pijnlij-
ke was ook, dat het eindpunt 
een uitzichttoren was, waar 
de mensen, die de uitweg ge-
vonden hadden met een vol-
daan gevoel stonden te kij-
ken, welke weg ze hadden af-
gelegd. Naarmate de tijd ver-
streek besefte ik dat een mens 
geneigd is om de net gemaak-
te keuzes snel te vergeten en 
steeds weer dezelfde fout te 
maken en op hetzelfde punt 
uit te komen. De kunst is om 
van je fouten te leren, maar dat 
schijnt toch niet altijd het ge-
val te zijn. 
Neem nou bij voorbeeld de si-
tuatie dat een mens steeds 
maar ruzie heeft over dezelfde 
dingen. Je wordt er doodmoe 
van en het is steeds weer het-
zelfde liedje. Je ziet geen uit-
weg. Misschien maak je wel 
steeds dezelfde fout en doe je 
dat steeds weer opnieuw. Je 
bent niet geneigd iets heel an-
ders te proberen. Het zou lo-
gisch zijn wanneer je niet meer 
doet wat toch niet lukt. Wie 
slim is, praat ook met mensen, 

die daarin wel slagen. Die heb-
ben blijkbaar een sleutel om de 
kluis van ons onvermogen te 
openen. Zo blijkt dat bij ruzie 
het effectiever is om in plaats 
van eerst zelf begrip te krijgen 
je beter eerst eerlijk kan luiste-
ren en begrijpen wat die ander 
eigenlijk probeert te zeggen. 
Je zet jezelf als het ware even 
in de koelkast. Best heel moei-
lijk, als je zelf ook emotioneel 
bent, maar uit onderzoek blijkt 
dat - wanneer die ander zich 
begrepen voelt - hij of zij veel 
eerder geneigd is te luisteren 
naar wat jij op je hart hebt. Je 
kunt je gewoonte doorbreken. 
Er zijn twee mogelijkheden: of-
wel je maakt dezelfde fout of-
wel je komt ook uit het dool-
hof en staat ontspannen te kij-
ken naar de weg die je gegaan 
bent. Je hebt uitzicht.

Piet Bogaart Coaching en 
Consultancy | www.bogaart.nl

Bos Vraagt! en Bos Kookt
IJmuiden - Iedere drie weken 
stelt Hans Bos van Bos Kookt! 
een vraag waarmee de lezers van 
de Jutter/de Hofgeest een eten-
tje voor twee personen kunnen 
winnen in het sfeervolle restau-
rant aan de Groeneweg in IJmui-
den. Dit is de vraag van week 45:

Bos heeft met enige regel-
maat thema-avonden. Bij-
voorbeeld een Valentijnsdi-
ner, tapasmenu, mosselen 
etc. Beide komende kerst-
dagen is Bos open voor een 
kerstmenu. Je kunt hiervoor 
al reserveren. Maar eerst gaat 
‘Bos wild’ op zondag 2 de-
cember. Hij serveert dan - een 
vooraf te reserveren - wildme-
nu. Uit hoeveel gangen be-
staat dit menu en wat is het 
wild van het hoofdgerecht?

Weet jij het juiste antwoord op de 
vraag? Stuur dan voor 13 novem-

ber een mailtje naar hans@bos-
kookt.nl. De winnaar krijgt per-
soonlijk bericht en kan tot en 
met zaterdag 17 november ko-
men eten. Je vindt Bos Kookt! 
aan de Groeneweg 80 in IJmui-
den (tegenover de Stadsschouw-
burg Velsen). Zie www.boskookt.
nl, ook voor de menukaart.

IJmuiden - Op zondag 18 no-
vember, van 13.00 tot 18.00 uur, 
vindt in Holiday Inn Seaport 
Beach IJmuiden de traditione-
le najaarswijnproeverij van Slij-
terij & Wijnhuis Zeewijck plaats. 
Deze grote proeverij staat dit jaar 
weer in het teken van genieten 
in kerstsferen in samenwerking 
met een groot aantal wijnimpor-
teurs, delicatessenleveranciers 
en lokale ondernemers.
Bij binnenkomst wordt u ontvan-
gen door ensemble The Christ-
mas Expeperience en wacht u 
se traditionele champagneta-
fel, waarna een groots en uitge-
breid kwalitatief wijnassortiment 
met meer dan 120 wijnen wordt 
gepresenteerd. In alle prijsklas-
sen zult u ongetwijfeld uw fa-
voriete wijn kunnen vinden, van 
prachtige Bordeaux en Bourgog-
nes tot de zon doorstoofde wij-
nen uit de nieuwe wereld. Verder 
kunt u kennis maken met een 
verrassende collectie calvados, 

port, grappa’s, likeuren en cog-
nac van diverse huizen. Bedrij-
ven kunnen op deze dag ook te-
recht voor relatiegeschenken en 
kerstpakketten die Slijterij Zee-
wijck in overleg samenstelt. 
De wijnproeverij wordt bege-
leid door Franse delicatessen zo-
als topkwaliteit rillete’s, Spaan-
se tapas, Italiaanse worsten, vers 
gesneden Pata Negra ham, Fran-
se oesters en Schotse zalm. Voor 
bij de koffie staan de verleidelijk-
ste bonbons en chocolade voor u 
gepresenteerd. Verder verzorgd 
de chef kok van het Holiday Inn 
een smakelijke kookdemonstra-
tie van het kerstdiner. 
Wilt u na deze bourgondi-
sche proeverij nog heerlijk na-
genieten? Dat kan! Holiday Inn 
Seaport Beach IJmuiden ser-
veert in Restaurant Beaufort een 
culinair 3-gangen menu. Bestel 
uw toegangskaarten á 7,50 euro 
via info@zeewijck.nl of bel 0255-
540331.

Zondag 18 november
Wijn & sfeer: culinair 
kerstevenement

IJmuiden - Op de Halkade heeft 
de politie zaterdag een 20-jari-
ge man uit IJmuiden in zijn au-
to aangehouden vanwege rijden 
onder invloed. Hij voel op om-
dat hij met hoge snelheid over 
de Halkade reed en bochten af-
sneed. De man had overduidelijk 
teveel gedronken, maar was erg 
vervelend en werkte niet mee aan 
een blaastest. De man is overge-
bracht naar het bureau en inge-
sloten voor verder onderzoek.

Te hard op 
Halkade
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Verdiende overwinning 
Stormvogels op Uitgeest
IJmuiden - Nadat de 7-jarige 
Kanjer van de Week, Tijgo van Es, 
de aftrap had verricht liet Storm-
vogels vooral in de eerste speel-
helft leuk en aantrekkelijk voet-
bal zien van onder andere Kevin 
Sterling als gevaarlijke man met 
zijn individuele acties en de fel-
le 20 jarige  Yves Wirjosemito die 
zijn schot in de 8ste minuut net 
naast zag gaan.
De fysiek sterke ploeg uit Uit-
geest maakte wel vele overtre-
dingen tegen de voortreffelijk 
spelende Vogels met als gevolg 
enkele gele kaarten aan beide 
kanten. De aanvallende impul-
sen van de gasten gingen veel-
al met harde en te hoge schoten 
gepaard en misten daardoor de 
juiste richting. Stormvogels ver-
zuimde in de eerste speelhelft  
terdege een duidelijke voor-
sprong te nemen en beperk-
te zich slechts tot één doelpunt. 
Dat werd gescoord met een ge-
weldig hard schot van Rick 
Kluijskens, weliswaar getou-
cheerd op een lichaamsdeel van 
een tegenstander maar wel, 1-0. 
Na de thee, met veel regenval, 
probeerden de mannen van trai-
ner Jurg Bosman de achterstand 

weg te werken door een man 
door te schuiven op het midden-
veld en kwam Stormvogels daar-
door min of meer in de verdruk-
king. Een aantal mogelijkheden 
werden door de gasten verprutst 
en ook de uitvallen van de gast-
heren leverden wel kansen maar 
geen resultaten op. Wellicht ook 
bevangen door de vele regen-
val  deelde arbiter E van Os wat 
vreemde beslissingen uit. In de 
72ste minuut werd de 30-jarige 
Ron Nolles vervangen door de 
20-jarige Thomas Zuidema, die 
in blessuretijd de 2-0 wist te sco-
ren . Met dit doelpunt kwam een 
einde aan de spanning en de 
verdiende overwinning voor de 
ploeg van trainer Dick Jan En-
te. De jonge Vogels nestelen zich 
hiermee op een gedeelde der-
de plaats op de ranglijst. Volgen-
de week uit bij Hoogland. Acco-
modatie: Langenoord sportpark 
Hoogland, Sportlaan 30. De op-
stelling van Stormvogels was : 
Jan Ziere, Dennis Verwer, Marc 
Tol, Mischa Plug, Rick Kluijskens, 
Cor Bal, Yves Wirjosemito, Bri-
an van Laar, Celcuk Yilmaz, Ron 
Nolles (Thomas Zuidema), Kevin 
Sterling.

Klaverjasclub Stormvogels
IJmuiden - Vrijdag was het een 
drukte van belang er waren 10  
tafels bezet. 
De uitslag van vrijdag 2 no-
vember is: 1. een rollade met 
5766 punten P. Roos: 2. karbo-
nade 5424 punten H. v.d. Berg; 
3. paardenworst H. Bouwman; 
4. amandelstaaf 5188 punten 
J. Broek; 5. een slijterbon 5142  
punten de heer J. Mantje; 6. De-
Kab-bon 5129 punten D. v.d. 
Vis; 7. fles wijn 5111 punten P. 
de Bot; 8. Chicken Tonight 5108 
punten H. Retz; 9. koek en kof-
fie 5044 punten J. de Beurs; 10. 
een handdoek 5043 punten B. 

Bijlsma. 
De marsenprijs ging met vier 
marsen naar J. Mantje; de poe-
delprijs ging naar G. Rommers 
en de hoofdprijs in de loterij, 
geschenkbonnen, ook voor G. 
Rommers. 
Vrijdag 9 november kan men 
weer terecht bij Klaverjas Club 
Stormvogels. Aanvang 20.00 
uur. De hoofdprijs in de loterij 
is: een  surprise. Aanvang 20.00 
uur. 
Locatie: IJVV Stormvogels, Zui-
derkruisstraat 72, IJmuiden. Voor 
vragen: H.J. Retz, 06-34040940 
of mail: hj.retz@quicknet.nl.

Diploma voor 70 leerlingen 
Tata Steel bedrijfsschool
IJmuiden - Donderdag 1 no-
vember ontvingen 70 leerlin-
gen van de bedrijfsschool van 
Tata Steel hun MBO-diploma.  
Het gaat om leerlingen proces-
techniek, elektrotechniek, werk-
tuigbouw en logistiek en trans-
port. Alle leerlingen gaan bij Ta-

ta Steel in IJmuiden aan de slag. 
De feestelijke uitreiking werd 
opgeluisterd door de Tata Steel 
Big Band. Rolf Deen, manager 
van de bedrijfsschool, ging in 
zijn speech in op het belang van 
technisch vakmanschap. ,,Het is 
belangrijk dat jullie continu blij-

ven werken aan het verder ver-
diepen van jullie technisch vak-
manschap. Zo houd je het vuur 
van je passie voor techniek bran-
dend en kun je meehelpen om 
ons bedrijf naar de absolute we-
reldtop van staalproducenten te 
brengen’’, aldus Deen.

IJmuiden F1 op jacht
Regio – Met een gehavende se-
lectie trok het team van Peter van 
der Laan ten strijde tegen het 
Heemskerske Odin. Cas Peet-
oom speelde niet wegens ziek-
te, Levi Kiewiet stond wat wan-
kel in de voetbalschoenen en Kel-
vin Haasnoot leek zelf getackeld 
te worden door griep. In de eer-
ste helft zag het eruit dat IJmui-
den zijn ongeslagen status zou 
verliezen. Niets was minder waar. 
Aan Peetoom was winst belooft, 
en winst zou hij krijgen. IJmui-
den opende tot ieders verbazing 
de jacht op het winterkampioen-
schap. Hoewel Lorenz Hoeve het 

eerste doelpunt maakte wist Odin 
IJmuiden gelijk van repliek te die-
nen met 1-1. Odin hield IJmui-
den in bedwang en gaf geen me-
ter breed. Tot de rust was Odin 
gelijkwaardig aan IJmuiden. Het 
was aan Luca Pronk en Jelle Hae-
ser te danken dat het in de rust 
1-1 stond. Goaltjesdief Hoeve te-
kende voor een hattrick en bracht 
zijn team op 1-3. Odin probeerde 
het nog wel maar naast Pronk had 
het team ook een engeltje op de 
lat zitten. Een pass van Haasnoot 
op Kiewiet zorgde ervoor dat Kie-
wiet met een geweldig afstands-
schot de 1-4 in de kruising mikte. 

Niet lang daarna maakte retour-
nier Jos Bomas de 1-5. Odin liet 
nog wel van zich horen en dat re-
sulteerde uiteindelijk in 2-5. Vlak 
voor tijd stelde Hoeve de koppo-
sitie veilig; 2-6. De F2 schreef in 
Bloemendaal zijn eerste overwin-
ning bij. F1 huurlingen ‘Evil Eye’ 
Pronk hield daar de nul en Sieb 
van der Laan schoot maar liefst 
vijf ballen in het net. Adam Mo-
la nam er ook twee voor zijn re-
kening en zo kon de welverdien-
de 0-7 de KNVB boeken in. De F3 
kon zijn teamspirit en enthousias-
me in de wedstrijd tegen De Ken-
nemers niet in winst omzetten.



Competitienieuws 
Badmintonclub IJmond
IJmuiden – Met nog één speel-
ronde te gaan is de badminton-
competitie alweer bijna halver-
wege. Van de zes BCIJ-teams 
gaan er vier aan de leiding in 
hun poule.
De teams 1, 2 en 4 hebben twee 
weken achter elkaar een thuis-
wedstrijd gespeeld. Het 1e team 
won met 5-3 van Vliegende 
Shuttle en met 7-1 van een zeer 
jong team van Van Zijderveld. De 
spelers van 12 en 14 jaar ont-
brak het duidelijk aan ervaring, 
wat Paul van de Keer in zijn sin-
gle liet zien. Toen de tegenstan-

der de 1e game had gewonnen 
(13-21), had deze al zijn kruid 
verschoten en werden de twee-
de en derde game door Paul ge-
wonnen met 21-9 en 21-8. Team 
2 heeft al haar wedstrijden ruim 
gewonnen. Zo ook de laatste 
twee, tegen Duinwijck en Over-
bos (6-2 en 7-1). Sofie Tromp is 
weer helemaal topfit na de be-
valling van haar zoontje in juli. 
Team 3 won uit tegen Vennewa-
ter en speelde in Hoofddorp met 
4-4 gelijk tegen Vliegende Shut-
tle. Zij staan samen met De Gors 
bovenaan. Met de twee ruime 
overwinningen van team 4, 8-0 
tegen De Treffers en 6-2 tegen 
Flower Shuttle, staan ook zij bo-
venaan in de poule, op drie pun-
ten voorsprong van de nummers 
2 en 3, De Kwakel en Almere. Het 
5e team speelde 4-4 gelijk tegen 
Duinwijck en verloor met 5-3 van 
De Kwakel. Zij staan op een net-
te vierde plaats. Ook team 6 won 
de laatste twee wedstrijden, met 
0-8 uit tegen Wijk aan Zee en 
met 2-6 uit tegen Zeeburg. Ze 
staan nu op een gedeelde twee-
de plaats. 
De competitieteams spelen 
op de speelavonden van BC 
IJmond, in sporthal IJmuiden-
Oost hun thuiswedstrijden. Kom 
eens langs op dinsdag- of don-
derdagavond vanaf 20.00 uur. 
Voor meer informatie bel met 
0251-205803. Zie ook www.bc-
ijmond.nl. (foto: Paul v/d Keer)

RCH wint van SVIJ
IJmuiden - Trainer Adema 
stond zondag voor een moeilij-
ke opdracht tijdens de uitwed-
strijd tegen het hooggeklas-
seerde RCH.  Hij moest met 
een zeer jonge selectie aan-
treden. Diverse blessures en 
een schorsing lagen hier ten 
grondslag aan.
 In een bewolkt en regenachtig 
Heemstede én in het bijzijn van 
een groot aantal SVIJ-suppor-
ters ging de ploeg uit Zeewijk 
voortvarend van start. Met een 
gedreven P. Martin (net terug 
van een enkelblessure) op het 
middenveld werd RCH onmid-
dellijk goed onder druk gezet. 
Dit resulteerde in de vijfde mi-
nuut tot een schitterend doel-
punt van M. van Eck maar deze 
werd helaas door de scheids-
rechter op advies van de grens-
rechter van de tegenpartij ten 
onrechte afgekeurd. Vlak daar-
na weet de keeper van RCH 
met een katachtige redding op 
een schot van wederom M. van 
Eck alsnog zijn goal schoon te 
houden. Des te zuurder is het 
dan om vast te stellen dat RCH 
in de tiende minuut compleet 
uit het niets middels een kop-
goal de 1-0 op het scorebord 
brengt. Uitermate vervelend 
helemaal wanneer je in de we-
tenschap bent, dat je als ploeg 
lekker loopt te voetballen. Zo-

wel RCH als SVIJ kregen hier-
na goede kansen. SVIJ speel-
de tot de 35ste minuut een 
meer dan prima pot voetbal. 
Hard werkend maar ietwat on-
gelukkig voor de goal van RCH 
wist deze jonge ploeg van trai-
ner Adema een meer dan pri-
ma partij te bieden. Echter een 
klutssituatie voor de goal van 
SVIJ–keeper R. Schippers ein-
digde jammerlijk in een eigen 
goal en daarmee stond het zo-
maar 2 tegen 0. 
Na de rust wederom een kei-
hard werkend SVIJ met héél 
veél pressie naar voren toe. 
Na 10 minuten werd het aan-
vallende spel beloond mid-
dels een doelpunt van de jon-
ge S. El Omari die met buiten-
kantschoen de bal over de kee-
per van RCH wist te krullen. De 
aansluitingstreffer was daar-
mee een feit. 
SVIJ was op dat moment zeer 
zeker de betere ploeg en ging 
vol op jacht naar de gelijkma-
ker. Helaas bleek het arbitra-
le duo niet in ons voordeel en 
zo werd menig aanval vroegtij-
dig in de kiem gesmoord. On-
danks het inbrengen van 2 ver-
se wissels ging het toch mis. 
Een afstandschot werd SVIJ fa-
taal 3-1. De wedstrijd was hier-
mee beslist. Het werd uiteinde-
lijk 4-1 nogal geflatteerd.

DekaMarkt schenkt 68 
hesjes aan FC Velsenoord
Velsen-Noord - Van DekaMarkt 
Velsen Noord kreeg FC Velsen-
oord vereniging bericht dat zij 
hesjes hadden en deze graag 
wilde schenken aan de voetbal-
vereniging. 36 kinderen waren 
aanwezig bij de uitreiking van de 

hesjes door de heer Hec, de be-
drijfsleider van de DekaMarkt. 
De kinderen kregen allemaal 
ook nog een mooie bal. Ook had 
hij voor drinken en iets lekkers 
gezorgd. Kortom, hij heeft er een 
feestje van gemaakt.

Velsen-Noord - De Vrien-
den van Velsen-Noord probe-
ren de bewoners regelmatig op 
de hoogte te houden van activi-
teiten door informatie te geven, 
door persberichten in de loka-
le media te plaatsen, maar ook 
met gebruik van social media, 
want naast de website www.
vriendenvanvelsennoord.nl, is er 
een Facebookpagina vrienden-
vanvelsennoord, waar korte be-
richten en foto’s op staan; en er 
wordt af en toe voorzichtig ge-
twitterd. De afgelopen periode 
is de bus naar de Kop van Noord 
Holland, de Hoep in Castricum, 
verschillende keren naar Artis 
en Archeon, naar het Glasmuse-
um in Leerdam, naar Hoofddorp 
voor een optreden van Kuzola 
en naar de 55+ Expo in Haar-
lem gereden. Op de planning 
staan nog diverse ritten, on-
der andere 19 februari naar de 
Huishoudbeurs. De handbalver-
eniging heeft voor het eerst ge-
bruik gemaakt van de bus voor 
een jeugdtoernooi in Limburg. 
Ook de Felison Brassband gaat 
met de bus, naar een optreden 
in Surhuisterveen. En de AN-
BO gaat met senioren uit Vel-
sen-Noord een dagje uit. Vel-
sen-Noordse organisaties kun-
nen onder bepaalde voorwaar-
den gratis gebruik maken van 
de bus. De Mel wil met Reisclub 
Samen op Stap ook reisjes or-
ganiseren. Inbreng is welkom. 
Er wordt nog iemand gezocht 
om ritlijsten te registreren via de 
computer. Info via 0251-210050. 
Wie deze unieke bus wil spon-
soren kan informatie inwinnen 
via Arjan Pater: 06-22934758 of 
Mitchell Koks, 06-12647984.

Vrienden van 
Velsen-Noord

Velsen-Noord - Zaterdag 17 no-
vember brengt Sinterklaas een be-
zoek aan Velsen-Noord. De aan-
komst is om 10.00 uur bij het Ro-
landsplantsoen (tegenover Café 
Seven Seas). Sint maakt een ron-
de langs hopelijk versierde huizen 
en komt dan om ongeveer 11 uur 
bij de muziektent op het Strating-
plantsoen aan. De kinderen verge-
zellen de Sint, het liefst verkleed en 
op mooi versierde fietsen, skelters 
en steppen; dit alles onder bege-

leiding van de Pietenband. Het the-
ma is ‘zonnig onthaal’. ’s Middags 
is er een Sinterklaasfeest van 13.30 
tot 14.30 uur in Watervliet voor kin-
deren uit groep 1 tot en met 4; kin-
deren die niet op de Triangel zitten 
kunnen een kaartje ophalen bij De 
Mel vanaf donderdag 15 novem-
ber. De intocht wordt georgani-
seerd met medewerking van buurt-
centrum De Mel en bewoners en 
wordt ondersteund door de Vrien-
den van Velsen-Noord.

Intocht Sinterklaas 
Velsen-Noord

Het wijkplatform IJmuiden-Noord heeft onlangs besloten ook de belangen van 
IJmuiden-Zuid te gaan behartigen. In de vergadering van woensdag 14 nov. 
komen deze dan ook na jaren weer eens aan bod. Bewoners uit IJmuiden-Zuid 
zijn van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. Wij vergaderen 
in buurthuis De Spil, Frans Halsstraat 29, aanvang 19:30 uur. 

Wij dagen de bewoners van IJmuiden-Zuid uit om samen met ons tijdens 
deze vergadering een lijst met aandachtspunten voor hun wijk op te stellen 
en daarin de prioriteiten te bepalen. Denk daarbij aan het bebouwen van 
de Binnenhaven en de KPN locatie, overlast hang jongeren, verkeers- en 
parkeeroverlast en dergelijke. Als u soortgelijke punten heeft, maar niet kunt 
komen, ga dan naar onze website www.wijkplatformsvelsen.nl/ijmuiden-
noord, klik op de knop ‘CONTACT’ en vul het formulier in, of bel naar Johan 
Zwakman 06-46332239.

Omdat het een reguliere vergadering van IJmuiden-Noord, is komen er ook 
onderwerpen uit die wijk aan de orde. Dus de bewoners uit die wijk zijn eveneens 
welkom. Aan de orde komt onder andere een terugkoppeling van een bezoek 
aan de Velserkom en de voortgang van een aantal lopende onderwerpen 
zoals het nieuwe winkelcentrum en de herinrichting IJmuiderstraatweg.

Johan Zwakman
Voorzitter

Wijkplatform IJmuiden-Noord 
en IJmuiden-Zuid

Uitnodiging vergadering op 14 november 
19:30 uur in de Spil

31 oktober 2012 17
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Webshop Jaidys 
breidt uit met winkel

IJmuiden – Webshop Jai-
dys met trendy mode voor da-
mes, breidt uit met een mode-
zaak aan Velserduinweg 173 in 
IJmuiden. In de nieuwe winkel 
is veel meer te vinden dan in de 
webshop. Het blijft niet alleen 
bij damesmode, want in de win-
kel zijn meer merken, baby- en 
kinderkleding, sieraden, tassen 
en schoenen en een beperkt 
assortiment feestelijke woon-
accessoires verkrijgbaar.
,,Het grote voordeel van de win-
kel is dat mensen nu rustig 
kunnen passen voordat ze iets 
kopen’’, zegt eigenaresse Gin-
ger. ,,Ik heb een ruime kinder-
hoek ingericht met een televi-
sie en spelletjes, zodat kinderen 
die meekomen zich goed kun-
nen vermaken.’’
Voor de dames is er mode en 
schoenen van bekende merken 
als Jacky Luxury, Glamorous en 
Glitz & Glam, naast een goed 
aanbod van minder bekende 
merken op het gebied van kle-
ding, schoenen, sieraden en 
tassen, dat bijzonder goed ge-
prijsd is. Op de kleding van Jac-
ky Luxury en Glamorous wordt 
vanwege de opening van de 
winkel 20 procent korting ge-
geven.
Het assortiment baby- en kin-
dermode is nog in opbouw in 
de winkel. Vanaf januari is er 
een groter aanbod met stoei-
sterke en schattige mode voor 
de kids. Nu al is er in de win-

kel het merk Kate Mack met 
lieve baby- en meisjesmode 
vol ruches. Straks kan men er 
ook nog terecht voor baby- en 
kindermode vanaf maat 50 van 
de merken S&D le Chique, Jac-
ky Luxury, Babygymp, Z8, Dut-
ch Jeans en Blue Seven. Jaidys 
verkoopt ook leuke kraamca-
deaus van BamBam zoals mu-
ziekdozen, rammelaars of een 
speciaal doosje voor het eerste 
tandje. Deze cadeaus worden 
prachtig ingepakt.
Ook op het gebied van woon-
accessoires is momenteel een 
aanbod, van fotolijstjes tot kus-
sens en lampen. Ginger heeft 
oog voor inrichting en mode, 
dat zie je als je binnenkomt, 
want Jaidys is prachtig inge-
richt. De binnenkant van het 
pand toont nu licht en zeer ruim 
en biedt een prachtige basis 
voor het assortiment. Het leuke 
van Jaidys is de diversiteit, men 
kan er terecht voor trendy mode 
voor een klein prijsje tot en met 
het duurdere segment, zowel 
voor dames als voor kinderen.
Ga dus gauw eens langs bij Jai-
dys. De winkel is gevestigd in 
het pand aan de Velserduinweg 
waar vroeger de bruidsmode-
zaak en daarna de dierenwin-
kel zat. Jaidys is geopend van 
dinsdag tot en met zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.jaidys.nl of kijk op de Fa-
cebookpagina bij Jaidys kleding 
voor het laatste nieuws.

Huiswerkbegeleiding
in de bibliotheek
Velsen - Vanuit de Centrale Bi-
bliotheek in IJmuiden en vanuit 
de bibliotheek in de Velserbroek 
wordt vanaf heden huiswerkbe-
geleiding aangeboden om kin-
deren te  begeleiden in een rus-
tige en informatierijke omgeving. 
De huiswerkbegeleiding wordt 
uitgevoerd door Happy Home-
work.
De huiswerkbegeleiding is een 
vervolg op de begeleiding welke 
al op de school plaatsvindt. Kin-
deren worden begeleid op een 
manier die aansluit op de indi-
viduele leerbehoefte. Zij worden 
geholpen om het beste uit zich-
zelf te halen. Direct na school-
tijd kunnen de kinderen naar 
de huiswerkbegeleiding komen. 
Voor iedere bijeenkomst wordt 
een dagplanning door de kinde-
ren zelf ingevuld. Op deze wij-
ze leren kinderen om te gaan 
met een zelfgemaakte planning. 
Als de kinderen klaar zijn met 
het huiswerk wordt dit gecon-
troleerd. Ook worden eventue-
le aandachtspunten besproken. 
Kinderen gaan op deze wijze met 
een tevreden gevoel naar huis.
U kunt uw kind vrijblijvend aan-
melden voor huiswerkbegelei-
ding in de bibliotheek. De eer-
ste keer huiswerkbegeleiding is 
gratis! Een bijkomend voordeel 
is dat uw kind bovendien kos-

teloos lid kan worden van de bi-
bliotheek.  Wilt u alle informatie 
rustig lezen? Op www.happyho-
mework.nl/bibliotheek.html staat 
alles vermeld. 
Happy Homework maakt bij de 
begeleiding van kinderen ge-
bruik van ervaring en ken-
nis vanuit het onderwijs. Van-
uit de bibliotheek wordt uw kind 
een steuntje in de rug aangebo-
den om het schoolwerk  beter te 
structureren en organiseren. De 
aanpak van Happy Homework 
maakt dat het huiswerk voor kin-
deren overzichtelijk wordt, wat 
later beloond wordt met goede 
cijfers. Informeer naar de ope-
ningstijden in de bibliotheek, via 
info@happyhomework.nl of bel  
06-51196835.

IJmuiden - Café ‘t Centrum aan 
Kennemerlaan 124 heeft een 
nieuwe eigenaar: Marcel Berg-
man. Zaterdagavond 10 novem-
ber is om 20.00 uur het Tiroler 
openingsfeest. Passende kleding 
is gewenst. Café ‘t Centrum is 
zeven dagen per week geopend 
vanaf 16.00 uur. Op zondagmid-
dag gaat de deur om 12.00 uur al 
open, in verband met de Eredivi-
sie Live uitzending. De toegang 
is uiteraard gratis. 

Eredivisie in 
Café ‘t Centrum

Alzheimer Café
IJmuiden - Dinsdag 13 no-
vember is er weer een Alzhei-
mer Café in IJmuiden. Het on-
derwerp is ‘Dementie, hoe 
wordt de diagnose gesteld?’ 
Gespreksleider is Ada Schuur-
man en de gastspreker een on-
derzoeker van de geheugenpoli 
van het Rode Kruis Ziekenhuis. 
Er wordt besproken over hoe 
zo’n onderzoeksdag er uit ziet, 
welke specialisten hierin be-
trokken zijn en hoe wordt aan 
het einde van het onderzoek 
het eindoordeel en conclusie 
aan de betrokkenen medege-
deeld? Wilt u meer weten over 
dit onderwerp? Kom dan naar 

het het Alzheimer Café in de 
Centrale Bibliotheek in IJmui-
den, Dudokplein 16 in IJmui-
den. De ontvangst is vanaf 
19.00 uur, het programma start 
om 19.30 uur en is tot 21.00 uur. 
Iedereen is welkom: mensen 
met geheugenproblemen, part-
ners, kinderen, vrienden, bu-
ren. Wie nog nooit eerder is ge-
weest, moet beslist kennisma-
ken. De toegang én het eer-
ste kopje koffie zijn gratis. Aan-
melding vooraf is niet nodig. De 
bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. 

Velsen - Op dinsdag 20 novem-
ber houdt Servicepaspoort twee 
informatiebijeenkomsten over de 
veranderingen die volgend jaar 
ingaan met betrekking tot de 
ziektekostenverzekering. Dat ge-
beurt in samenwerking met Zilve-
ren Kruis Achmea.
Bezoekers krijgen informatie over 
de veranderingen, de aanvullen-
de pakketten en de voordelen 
van de collectiviteit van het Ser-
vicepaspoort. Tevens is er gele-
genheid tot het bespreken van 
de persoonlijke situatie en zijn 
er specialisten aanwezig voor het 
geven van advies. De bijeenkom-
sten vinden plaats in Driehuis en 
Heemstede en zijn gratis toegan-
kelijk.
De overheid heeft een aantal 
maatregelen doorgevoerd met 
betrekking tot de ziektekosten-
verzekering. Bij verzekerden zijn 
hierdoor veel vragen gerezen. 
Tijdens de bijeenkomsten wor-
den de bezoekers door een verte-
genwoordiger van Zilveren Kruis 
Achmea bijgepraat over deze ver-
anderingen. Er wordt onder an-
dere een toelichting gegeven 
over de wijzigingen in de hoor-
zorg (gehoorapparaten) en be-
zoekers krijgen bespaartips. Er 
wordt ook informatie gegeven 
over de voordelen van het afslui-
ten van een collectieve zorgverze-
kering via het Servicepaspoort. Er 
zijn afspraken gemaakt over pre-
miekorting. Vanzelfsprekend is er 
na de bijeenkomsten gelegenheid 
tot het stellen van vragen die ge-
richt zijn op de persoonlijke situa-
tie van de bezoekers.
Wilt u een van de bijeenkom-
sten bijwonen? Mail dan naar in-
fo@servicepaspoort.nl of bel 023-
8918440.

Ziektekosten-
verzekeringen

Personal training en 
wellness bij Donar

IJmuiden - Naast fitness, car-
diofitness en de vele leuke les-
sen is ‘Donar Wellness’ nieuw in 
het sportcentrum aan de Reau-
murstraat. Hier kan men na de 
inspanning ook terecht voor ont-
spanning. Donar Wellness biedt 
pedicurebehandelingen, hotsto-
ne massages en klassieke mas-
sages met lomi lomi aan. Ook 
kunnen hier de benen worden 
gewaxt. Voor meer informatie, 
een afspraak of een cadeaubon 
kunt u uiteraard altijd even bin-
nen lopen.
Daarnaast verzorgt Simone per-
soonlijke begeleiding met Next 
Level personal training. Trainin-

gen op maat onder persoonlijke 
begeleiding. Wilt u graag afval-
len of gewoon fitter worden en 
het lukt u niet alleen? Dan kan 
Next Level daarbij helpen. Naast 
een intakegesprek, om te bepa-
len op welk inspanningsniveau  
men zit, wordt ook het vetper-
centage en gewicht opgenomen. 
Vervolgens gaat men met Simo-
ne aan de slag in zowel de fit-
ness- als de aerobiczaal voor 15 
euro per uur (bij een abonne-
ment). 
Meer informatie of een afspraak 
maken? Bel 0255-517725 of ga 
langs aan de Reaumurstraat 4 in 
IJmuiden. 

IJmuiden – Op verzoek van 
Zeehaven IJmuiden wordt de 
Loggerstraat in het havengebied 
Leonarduskade. De Loggerstraat 
ligt in het verlengde van de Le-
onarduskade, vanaf de 3e In-
dustriedwarsstraat. Door deze 
naamsverandering ontstaat een 
meer logische straatnaam. De 
commissie Naamgeving open-
bare ruimte ging akkoord met 
het verzoek.

Leonarduskade
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Velsen – Burgemeester en wet-
houders willen graag een dis-
cussie over het nieuwe coffee-
shopbeleid in de gemeente Vel-
sen. Per 1 januari 2013 gaat het 
landelijk beleid voor coffeeshops 
veranderen. In een aantal ge-
meenten in zuidelijke provin-
cies is dit zelfs al aangepast. Zo 
moet worden bepaald dat cof-
feeshops kleinschalige, besloten 
clubs moeten worden met een 
maximum van 2000 leden, die 
minstens 18 jaar moeten zijn. In 
2014 wordt het beleid nog meer 
aangescherpt, een coffeeshop 
moet dan minstens op een af-
stand van 250 of 350 meter van 
een school af staan. Dit nieuwe 
beleid schept ruimte voor lokale 
regelgeving. Het college van de 
gemeente Velsen wil graag een 
discussie over het nieuwe cof-
feeshopbeleid en vraagt de ge-
meenteraad naar haar opvatting.

Coffeeshops

Velserbroek - Groenrijk Velser-
broek werkt mee aan het Man-
telzorgbedankje. Op 10 novem-
ber wordt de landelijke Dag 
van de Mantelzorg gehouden. 
Steunpunt MaatjeZ bedankt de 
mantelzorgers met de nationale 
Mantelzorgplant, afkomstig van 
GroenRijk Velserbroek. Er is ge-
kozen voor de Anthurium. De-
ze plant staat voor sprankelend, 
flexibel en weet door weer en 
wind de balans te houden. De 
Mantelzorgplant in een mooie 
cadeauhoes vanaf 1 november 
ook verkrijgbaar bij GroenRijk 
Velserbroek, zodat iedereen deze 
kan kopen en cadeau kan geven 
aan zijn mantelzorger om hem 
of haar te bedanken. GroenRijk 
draagt per plant een bedrag af 
om de actie Dag van de Mantel-
zorg te ondersteunen. Zie www.
groenrijkvelserbroek.nl en www.
dagvandemantelzorg2012.nl.

Mantelzorg-
bedankje

IJmuiden - Zondag is het de elf-
de van de elfde en dat staat tra-
ditiegetrouw in het teken van 
St. Maarten. Ook het Stage Ca-
fé springt hierop in, want met de 
band Stemmen en Snaren heeft 
men een St. Maarten surprise in 
huis gehaald. ‘Als de Brandweer 
Janmaat’ formeerde Stemmen en 
Snaren, dat uit de volgende leden 
bestaat Robin ‘Als de Brandweer’ 
van Rijswijk - Remco ‘Vlucht 13’ 
de Vries - Nicolette ‘Leff’ Segge-
link en Marcel ‘Trees’  Selier. De-
ze vijfkoppige band verenigt hun 
ervaring en muzikale voorkeur in 
een rijk palet evergreens maar 
dan semi akoestisch. Laat u de-
ze middag muzikaal verleiden 
door 3 x zang, 3 x snaren en een 
maal percussie. Aanvang 17.30 
uur, toegang gratis. Witte Thea-
ter, Kanaalstraat, IJmuiden.

WT Stage Café

CDA-jongeren 
bezoeken Tata Steel
IJmuiden - Afgelopen week 
heeft een delegatie van de jon-
geren afdeling van het lande-
lijk CDA, het CDJA, een werk-
bezoek gebracht aan Tata Steel.  
Zij waren vooral nieuwsgierig 
naar de opleidingsfacaliteiten 
van dit indrukwekkende bedrijf. 
Na een welkomstwoord van Vel-
sen’s wethouder Robert te Beest  
en onder het toeziend oog van 
de IJmondse CDA raadsleden 
Niels Tuijn, Annekee Eggermont 
en Cees Sintenie kregen de CDA 
jongeren op het opleidingscen-
trum ‘Tata Academy’ uit eerste 
hand te horen hoe Tata een re-
gionale rol vervult in het oplei-
den van mensen in de techniek.  
En niet alleen voor Tata, maar 
voor vele bedrijven in de Regio 
IJmond. 
Ook kwam het thema ‘kennis-
rijk werken’ voorbij waarbij ie-
dereen er wel van overtuigd was 

dat dit een uniek gebied waar 
staal, techniek en onderwijs el-
kaar versterken. Helaas kregen 
ze ook een eerlijk verhaal over 
de moeilijke tijden die Tata door-
maakt en hoe het bedrijf is ge-
raakt door de crisis. Na het ge-
sprek en een rondleiding door 
de praktijkruimtes van de acade-
my werden de CDJA-ers met een 
bus over het grote Tata terrein 
rondgeleid waarbij een bezoek 
werd gebracht aan de Oxy Staal 
Fabriek 2 en de Dompel Ver-
zink lijn. Uiteraard werd ook de 
nieuwste investering in de doek-
filters niet overgeslagen waar-
mee Tata een belangrijke inpuls 
geeft aan het thema ‘duurzaam-
heid’ en maatschappelijk verant-
woord ondernemen. 
De CDA Jongeren kijken terug 
op een geslaagd werkbezoek en 
waren onder de indruk van dit 
bedrijf en zijn mogelijkheden.

IJmuiden - Nieuw in de re-
gio: Van der Valk Rijopleidingen. 
Hendrikjan van der Valk heeft 
het bedrijf samen met Ben Kam-
pen opgezet. Zij hebben allebei 
ruime ervaring in de taxi-bran-
che. Er wordt les gegeven in een 
Mercedes uit de B-klasse. 
Een rijopleiding is niet alleen 
voor jongeren die nog geen rij-
bewijs hebben. Ook mensen 
die toe zijn aan een opfriscur-
sus voor ze weer de weg op dur-
ven, kunnen bij Ben terecht. De 
regels in het verkeer zijn veran-
derd, de wegen zijn drukker en 
wie enige tijd niet heeft auto ge-
reden, heeft soms een duwtje in 
de rug nodig. Dan is een opfris-
cursus een goede start.
Wie al een rijbewijs heeft kan bij 
Van der Valk ook terecht voor 
een opleiding tot taxi-chauffeur. 
Er wordt dan gebruik gemaakt 

van een van de taxi’s van de taxi-
centrale. Op die manier maken 
de aankomende taxichauffeurs 
meteen kennis met de andere 
apparaten die je in een taxi te-
genkomt.
Van der Valk Rijopleidingen geeft 
klassikale theorielessen en werkt 
tijdens de les met de nieuw-
ste technieken. Situaties kun-
nen tijdens de les worden be-
handeld met filmpjes op een i-
Pad, die een duidelijk beeld ge-
ven. Op die manier krijg je ook 
alvast een idee van hoe je bij de 
theorie-examens vragen worden 
behandeld.
Van der Valk Rijopleidingen is 
bereikbaar via 0255-757337 of 
06-24129139. Zie ook www.van 
dervalkrijopleidingen.nl. Wie zich 
nu inschrijft kan op korte ter-
mijn starten, want er is nog geen 
wachtlijst!

Drukke Halloweenparty
IJmuiden - Afgelopen vrij-
dag waren om 17.00 uur de 650 
toegangskaarten voor de Hal-
loweenparty in Zwembad de 
Heerenduinen al uitverkocht. 
De party duurde van 18.30 tot 
21.30 uur.
De Halloweenparty werd voor 
de zesde keer gehouden. Dat 
de party aanslaat bij de jeugd 
blijkt
wel uit het feit dat een keu-
rig in het thema verkleed jon-
getje vergeten was droge kle-

ren mee te nemen en aan het 
eind van de avond en daarom 
in geleende kleding huiswaarts 
ging. Ook via Facebook kwa-
men diverse leuke reacties bin-
nen voor het organisatieteam 
van het zwembad zoals: ,,Mijn 
dochter was super enthousiast 
over her Halloweenfeest en ze 
heeft onwijs genoten.’’
Alle medewerkers, bedankt 
voor jullie inzet en enthousias-
me waarmee het georganiseerd 
was, toppers!’

Verkeersmaatregelen 
voor IJmond Bereikbaar
Regio – Met de visie IJmond 
Bereikbaar werken de ge-
meenten Velsen, Beverwijk, 
Heemskerk en Uitgeest aan 
een betere mobiliteit in de 
regio. In de mobiliteitsvisie 
komen verkeersmaatregelen 
voor de lange termijn. Voor 
maatregelen op de korte ter-
mijn is gestart met het pro-
ject Gebiedsgericht Benut-
ten (GGB), daarbij gaat men 
uit van de bestaande wegca-
paciteit.

Binnen vijf jaar wil men ver-
keersmaatregelen nemen waar-
door de bestaande wegcapa-
citeit beter wordt benut en de 
doorstroming verbetert, daar-
door moeten ook de bezwaarlij-
ke milieugevolgen verminderen. 
De gemeenten overleggen niet 
alleen met elkaar maar ook met 
rijk en provincie. Er zijn al een 
aantal projecten in uitvoering, 
zoals de reconstructie van de 
bestaande aansluiting van Be-
verwijk op de A22, de calamitei-
tenbogen die de twee snelwe-
gen kunnen verbinden, HOV-

Velsen en de Oostelijke Door-
verbinding deel 3. Doel is voor-
namelijk de drukte op de door-
deweekse dagen tijdens de 
spits te verminderen. Ook de in-
cidenten bij de tunnels en de 
drukte rond de stranden zijn 
aandachtspunten. Al in 2013 zal 
een aantal maatregelen merk-
baar worden. Er wordt voor de 
korte termijn zoveel mogelijk 
met de bestaande infrastruc-
tuur gewerkt. IJmond Bereik-
baar rekent op een subsidie van 
205.000 euro voor dit project. Er 
is alvast gestart met de voorbe-
reiding. Apart hiervan zal Rijks-
waterstaat met eigen maatrege-
len de verkeersafwikkeling rond 
de Velser- en Wijkertunnel ver-
beteren. (Karin Dekkers)

Van der Valk Rijopleidingen

Lessen in een Mercedes
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Velsen-Noord - Woensdag 14 
november is er voor de jeugd van 
4 tot en met 8 jaar een 4-4 voet-
baltoernooi bij FC Velsenoord. 
Tussen 16.00 en 17.30 uur wor-
den er verschillende wedstrijden 
gespeeld. Opgeven voor dins-
dag 13 november via jbrussel@
sportsupport.nl of langskomen 
bij FC Velsenoord op Sportpark 
Rooswijk, Rooswijkerlaan 2a.

4-4 voetbal-
toernooi

IJmuiden - Jeu de Boule vereni-
ging PUIJ organiseert weer haar 
jaarlijkse kienavond op zaterdag 
17 november. Aanvang van deze 
avond is om 20.00 uur en de zaal 
is open vanaf 19.30 uur. Deze 
avonden zijn altijd zeer gezellig 
en daarom is iedereen van har-
te welkom. Er zullen drie rond-
jes gekiend worden en daarna is 
er nog een loterij. De organisa-
tie heeft weer haar uiterste best 
gedaan om voor mooie prijzen te 
zorgen. De kienblaadjes kosten 
2,50 euro per stuk en de loterij 
bedraagt 0,50 per eurocent per 
lootje. Informatie: B. Buitenhuis, 
telefoon 023-5393818.

Kienen bij PUIJ

IJmuiden - Zaterdag 10 no-
vember wordt er bij buurtcen-
trum De Dwarsligger weer een 
rommelmarkt gehouden. Ieder-
een is vanaf 09.00 uur van harte 
welkom. Een tafeltje reserveren 
kan vanaf maandag 5 november 
via Gerda Broek, telefoon 0255-
522782.

Rommelmarkt 
Dwarsligger

Regio - Wie wordt de provinci-
ale trofeewinnaar van Kern met 
Pit editie 2012? Van 1 november 
tot en met 31 december kun je 
stemmen op de deelnemers 
van Kern met Pit. Stemmen kan 
op www.kernmetpit.nl. Op de 
website staat een overzicht van 
alle 124 deelnemende projec-
ten. Men kan nu stemmen op 
het leukste project, eventueel 
in de eigen buurt. Kern met Pit 
is een jaarlijkse wedstrijd geor-
ganiseerd door Koninklijke Ne-
derlandse Heidemaatschap-
pij. Via de wedstrijd dagen ze 
bewonersgroepen uit om hun 
idee voor de leefomgeving bin-
nen een jaar te realiseren. Wie 
dat voor elkaar krijgt, ontvangt 
het predicaat Kern met Pit en 
duizend euro. Daarnaast wint 
per provincie één bewoners-
groep de trofee en een extra 
prijs van vijftienhonderd eu-
ro. De winnaar van deze trofee 
wordt voor 1/3 bepaald door 
een vakjury, 1/3 door de deel-
nemers zelf en 1/3 door het 
Nederlands publiek. Zie  www.
kernmetpit.nl.

Kern met pit
WVIJ op trainingskamp
IJmuiden - Een grote groep 
wedstrijdzwemmers was afge-
lopen weekend naar de KNVB 
accommodatie in Zeist om daar 
gebruikt te maken van de zwem-
faciliteit. Op zaterdag hebben 
twee van de trainers twee maal 
anderhalf uur de techniek van 
alle zwemslagen goed doorge-
nomen. Gelukkig was er tussen-
door een pauze met een gewel-
dige spelmiddag georganiseerd 
door de activiteitencommissie. 
Met een ganzenbord spel werd 
in kleine groepjes gestreden om 
punten. Met vragen over Hallo-
ween, sporten zoals pompoen-
bowlen, raad wat ik teken en 
Halloweenverhalen doorvertel-
len, maakte deze dag tot een 
groot succes. Heerlijke cup-
cakes, met dank aan Ellen, von-
den gretig aftrek. Na de tweede 
training een stevige hap maca-
roni en een avondprogramma. 
In dezelfde groepen was de op-
dracht om ballonnen door het 

bos heel naar een verzamelpunt 
te brengen. Hier waren heksen, 
spoken en andere Halloween-
figuren die het op de ballonen 
hadden gemunt. Na een pauze 
was het late avondspel waarbij 
de groepjes ingrediënten moes-
ten zoeken om een heerlijke 
soep te brouwen. Met een jarige 
in ons midden en een spannen-
de film werd de avond laat afge-
sloten. Gelukkig begon de zon-
dag rustig want voor sommige 
was de nacht erg kort. Een fit-
nessprogramma hielp de stijve 
spieren weer soepel om na de 
lunch nog een stevige training te 
doen. Voor de oudere een duur 
training, de jongere garde meer 
met een spelelement.
Na de groepsfoto als afsluiting 
en herinnering aan dit spette-
rende weekend was het huis-
waarts. Door enkele nog onder-
broken met een snelle hap werd 
er alweer gesproken voor vol-
gend jaar.

Obelisk viert 20-jarig 
bestaan met een feestje
Velsen - Zaterdag werden de 
koorleden van het koor Obe-
lisk uit Santpoort / Velserbroek 
als echte sterren ontvangen in 
De Wildeman. Door Jaap vast-
gelegd op de foto, buiten op de 
rode loper, allemaal heel fees-
telijk gekleed, kwamen zij ver-
volgens in de warme ambian-
ce van de gezellig aangeklede 
feestzaal.  Na een glas cham-
pagne, een quiz en na een 
spetterende openingsact wer-
den ze welkom geheten in de 
glitter en glamour van de we-
reld van Hollywood en Las Ve-
gas. Aansluitend  konden ze 
hun geluk beproeven aan twee 
casinotafels. Ook was er een 
hoekje voor het  poseren voor 
de foto’s in stijl. 
Daarna volgde het showblok, 
want wat is Las Vegas zon-
der show. De koorleden waren 
namelijk allemaal uitgedaagd 
mee te doen aan ‘Obelisk got 
talent’ en dat ze talent hadden 
bleek al snel. Van de katten, 
naar YMCA, via het pizzalied 
van Andre van Duin en daar-
na een medley van de drie di-
va’s. Na de pauze een parodie 

op het Schaap met vijf poten 
en daarna ook nog een prach-
tig hilarisch gebrachte scene 
uit de Phantom of the opera. 
Het was in een woord allemaal 
geweldig en heel vaak ook heel 
hilarisch.
Na dit spektakel trad de mys-
tery gast, the one and only King 
Elvis, op en massaal gingen de 
voetjes van de vloer. De he-
le avond werden de koorleden 
goed verzorgd met een lekker 
‘walking diner’, wat perfect was 
geregeld door de bediening 
van de Wildeman.
Als slot was er ook nog een 
prachtige ijstaart met het lo-
go van het motto van de avond 
genaamd: ‘Feel the music’ van 
Obelisk. De heren ontvingen de 
music-award voor ‘Best perfor-
mance’ en met een goed ge-
vulde goodiebag gingen de 
koorleden zeer tevreden huis-
waarts. Obelisk bedankt de 
bediening van Café de Wilde-
man voor hun geweldige inzet 
en ook Macada Innovisions en 
D&M events voor hun bijdrage 
waardoor dit feest mogelijk is 
geworden.

‘Jongeren zijn niet lui’
IJmuiden - ‘Jongeren zijn niet 
lui, ze zijn selectief gemoti-
veerd.’ Hiermee startte Michiel 
Stadhouders, medewerker van 
YoungWorks, en hij kreeg en-
thousiaste reacties van herken-
ning(?) vanuit een volle zaal met 
ouders. Het Vellesan College or-
ganiseerde op maandagavond 
5 november een lezing met als 
thema: ‘Puberbrein binnenste-
buiten’. In het boek van Yvon-
ne van Sark en Huub Nelis ge-
ven aan de hand van allerlei on-
derzoeken en praktijkvoorbeel-
den antwoord op de vraag: Wat 
beweegt jongeren van 10 tot 25 
jaar?
Het wispelturige gedrag van pu-
bers is onder andere terug te lei-
den tot een tempoverschil in de 
ontwikkeling van de hersenge-
bieden. 
Het voorste deel van de her-
senen, de frontale kwab, is pas 
25-jarige leeftijd uitontwikkeld. 
Hier zit het besturingscentrum 
en wordt bepaald welk gedrag 
bij welke situatie past. Dat bete-

kent dat pubers moeite hebben 
met keuzes maken en plannen.
Omdat de emotiegebieden juist 
al vroeg aangelegd worden in de 
hersenen vertonen pubers vaak 
heftige emoties. 
Uit de terugrapportage van de 
groepsgesprekken aan het eind 
van de avond bleek dat veel ou-
ders vooral deze heftige emo-
ties herkennen. In verschillende 
groepen werd als oplossing aan-
gedragen dat je de pubers in de-
ze situaties even moet laten be-
gaan. 
Het Vellesan College wil zoveel 
mogelijk samen met de ouders 
de verantwoordelijkheid dra-
gen voor de ontwikkeling van 
de jongeren en hun begeleiding. 
Daartoe wordt bijvoorbeeld de-
ze ouderavond georganiseerd 
en daarom vindt de school het 
contact met thuis belangrijk. De 
klassenmentor zoekt het contact 
als dat nodig lijkt en zal reageren 
als u contact opneemt. De ou-
ders gingen naar huis met tien 
praktische inzichten.

Koopvaardijdienst
in De Nieuwe Kerk
IJmuiden - Op zondag 11 no-
vember wordt om 15.30 uur in 
de Nieuwe Kerk de jaarlijkse 
herdenkingsdienst voor de ge-
vallenen op zee gehouden. De-
ze dienst is na de Tweede We-
reldoorlog in het leven geroe-
pen. Inmiddels worden alle 
mensen die hun leven op zee 
lieten herdacht. 
Dit jaar is het 100 jaar geleden, 
dat de Titanic is vergaan. Het 
luxe passagiersschip werd on-
zinkbaar geacht, maar na een 
aanvaring met een ijsberg op 
14 april 2012 zonk het schip 
toch naar de bodem van de 
Oceaan. 1502 mensen verloren 
het leven in het ijskoude water 
van de Noord Atlantic. Slechts 
700 mensen konden worden 
gered.
De scheepsramp heeft nog 
steeds een enorme invloed op 
de veiligheidsregels op zee. 
Aan boord moeten veel voor-
zieningen worden getroffen om 
veiliger te varen en de overle-
vingskansen bij een scheeps-

ramp te vergroten. Deze regels 
zijn echter niet alleen figuur-
lijk, maar ook letterlijk niet wa-
terdicht. De dienst in de Nieu-
we Kerk zal worden geleid door 
koopvaardijpredikant L.J. Ras-
ser, dominee L.P.J. van Brug-
gen en oud-katholieke pastor 
H. Münch. Pastor H. Hoogakker 
van de Rooms Katholieke ge-
meenschap in de IJmond, ver-
zorgt de herdenking van omge-
komen zeevarenden.
Muzikale medewerking wordt 
verleend door het Katwijks 
Christelijk Mannenkoor Jubila-
te. De organist is Ary Rijke.
De Nieuwe Kerk bevindt aan 
de Kanaalstraat 250. Daar is 
ruime, gratis, parkeergelegen-
heid. Na de dienst wordt men 
in de gelegenheid gesteld na te 
praten onder het genot van een 
kopje koffie of thee. 
Voor meer informatie: Ds. L.J. 
Rasser, telefoon 020-6690065 
of leon.rasser@gmail.com. Zie 
ook www.nederlandsezee-
manscentrale.nl.

Velsen-Zuid - Zaterdag 3 no-
vember waren zeventien kloot-
schieters van sportvereniging 
Full Speed aanwezig in clubge-
bouw de Voltreffer. 
Oud-speler Chris Otte was ook 
weer van de partij. Het weer in 
Spaarnwoude was dreigend met 
wat buien, maar niemand werd 
drijfnat. Wel was het glad, dat 
merkte Lina die met een val haar 
pols bezeerde.
De score was niet om te roe-
men, alle in de tachtig. Team 1 
met, Dries, Jan St., Harm en Al-

bert was eerste met 82 schoten 
en 27 meter. Team 2 met Lina, 
Chris, Lia en Nico werd tweede 
met 83 – 18. Team 4 met, Wil-
lem K., Rob, Bertus en Raymond, 
werden derde met 87 – 1. Team 3 
met, Dirk, Gerda, Jan Sch., Ineke 
en Ton, werd vierde met 89 – 22. 
Op de agenda staat het kerst-
toernooi op zaterdag 22 decem-
ber, u kunt zich op de lijst bij de 
bar inschrijven of bellen naar 
Harm Jongman via 0255-514780 
of Ton Boot 0255-510085. Zie 
ook www.svfullspeed.nl.

Klootschietjournaal
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Springers TVIJ 
schitteren in Oss
Velsen - Afgelopen zaterdag 
werd de eerste plaatsingswed-
strijd voor teams gehouden in 
het sportcentrum Rusheuvel in 
Oss. 
Na een succesvolle wedstrijd 
van de C-, D- en E-springers 
op 13 oktober, waren nu de A- 
en B-springers aan de beurt. 
Romana Schuring beet in de 
A-klasse het spits af. Met een 
perfecte serie sprongen ein-
digde ze als eerste op het ere-
schavot.  Jimmy Demmers  
komt eveneens uit in de A klas-
se. Ook hij sprong uitstekend, 
maar  kon niet op tegen de 
nummer een. Tussen hem en 
de nummer drie van het klas-
sement zat een gat van ruim vijf 
punten: een schitterend resul-
taat. Selina van Maren sprong 
een perfecte wedstrijd in B-
klasse. Na drie series stond ze 
ruim bovenaan de ranglijst en 
kon ook met de gouden me-
daille naar huis. 
Mel van der Kolk, Jennifer van 
Maren en Maaike Spring in ’t 
Veld debuteerde dit jaar in de 
klasse B. Ietwat gespannen be-

gonnen ze aan hun eerste B-
wedstrijd. Mel van der Kolk 
bleef de zenuwen de baas. Met 
drie schitterende oefeningen 
eindigde hij als tweede in de 
groep. Jennifer van Maren had 
pech met haar laatste oefening. 
Een sprong te dicht op de rand 
eindigde voor haar in een lan-
ding naast de mat. Twee spron-
gen werden geteld en eindigde 
daardoor op de elfde plaats. De 
eerste ronde verliep ook voor 
Maaike spring in ‘t Veld moei-
zaam, ook haar sprongen wer-
den niet allemaal geteld.  He-
laas kon ze dit de tweede en 
derde ronde niet meer herstel-
len, ze eindigde daarmee als 
negende.  
Deze wedstrijd was een team-
wedstrijd. TVIJ had voor haar 
klasse A-team een springer 
van een andere vereniging ge-
leend. Jimmy Demmers en Ro-
mana Schuring kwamen sa-
men met de geleende Sander 
Bos uit op een derde plaats. De 
B-springers van TVIJ eindigden 
tenslotte op de vierde plaats. 
Zie ook www.tvij-trampoline.nl. 

DCIJ-nieuws
Van der Wiele verrast
in onderlinge competitie
IJmuiden - Bij Damclub IJmuiden 
gaan de jeugdspelers een steeds 
dominantere rol spelen in de on-
derlinge competitie. Zo slaagde 
Berrie Bottelier er in om de ster-
ke Jacqeline Schouten te confron-
teren met een onverwachte neder-
laag. Of was de winst van Bottelier 
niet zo verrassend meer?
In de partij was hij zeker niet de 
mindere en toen Schouten een 
fout maakte was Bottelier er als de 
kippen bij om naar winst te com-
bineren. 
Sensationeel was de winst van 
Dana van der Wiele (foto) op Cees 
van der Steen. Van de Steen staat 
bekend als een taaie verdediger 
en een moeilijk te kloppen speler. 
Daar had Dana van der Wiele geen 
boodschap aan en won verdiend. 
Rick Hartman leek, nadat hij in de 
opening een schijf had gewonnen 
regelrecht te gaan winnen tegen 
Cees van der Vlis. Maar hij slaag-
de er niet in het grote voordeel om 
te zetten in winst en moest uit-
eindelijk tevreden zijn met remi-
se. Jan Maarten Koorn verzette 
zich hevig tegen Jesse Bos maar 
moest in het eindspel toch capitu-
leren. Samantha Mol was niet op-

gewassen tegen het combinatie-
spel van Jan Apeldoorn en veloor 
snel. Cees Pippel zette met een 
snel ingenomen voorpost Willem 
winter gedurende de gehele partij 
onder druk. Het resulteerde in een 
prachtige partij waar Pippel met 
groot vertoon van macht aan het 
langste eind trok. Casper Reme-
ijer en Stijn Tuijtel speelden beide 
op winst. Het mondde uit in een 
mooie damstrijd die echter geen 
winnaar opleverde. De remise die 
er uitrolde was een juiste uitslag. 

Driehuis - In dorpshuis De Drie-
hoek treedt zondagmiddag The 
Jewish Musicband op. Deze band 
is in 2000 opgericht door pianist 
Hans Schnabel. Op openhartige 
en spontane wijze laat deze band 
het publiek genieten van de ve-
le aspecten die de Joodse mu-
ziek kenmerken: Klezmer, Ladi-
no (oriëntaals), Jiddisch (theater), 
Israëlisch, alles op kleurrijke wij-
ze uitgevoerd met toelichting van 
het gepresenteerde programma. 
Kenmerkend is de altijd weer te-
rugkerende melancholie, afge-
wisseld door passende uitbundig-
heid. Door de jaren heen heeft de 
band zich een eigen plaats ver-
worven binnen de joodse muziek-
wereld. De voorstelling begint om 
14.00 uur en vanaf 13.30 uur is de 
zaal open. Kaarten à 4,00 euro zijn 
in de voorverkoop verkrijgbaar bij 
alle zoMiPo-locaties en zondag 
aan de zaal.

Jewish 
Musicband 
op ZoMiPo

Velsen-Noord - In oktober is het 
afgelopen Dorpsfeest geëvalu-
eerd met verschillende sleutelper-
sonen. Er zijn veel positieve gelui-
den; onder meer over de sfeer, het 
weer, het programma voor de ou-
deren, de kinderdisco, de Zes-
kamp, het kinderplein, het samen 
met publiek opruimen en de sa-
menwerking. Een van de geluiden 
vanuit de bezoekers was het ge-
mis van de barbecue. Deze sug-
gestie word meegenomen in de 
voorbereiding van de volgende 
editie van het Dorpsfeest dat op 
14, 15 en 16 juni 2013 plaatsvindt.

Dorpsfeest ‘13 
Velsen-Noord

Velsen-Noord - Donderdag 20 
december van 18.00 tot 21.00 
uur, is het tijd om dicht tegen el-
kaar aan te kruipen op het Stra-
tingplantsoen, om een glas glüh-
wein in de hand te nemen en mee 
te zingen met de kerstliedjes tij-
dens de Kerst-In. De vergunning 
is de deur uit, de EHBO is be-
steld, net als de sneeuw. Handjes 
om te helpen zijn van harte wel-
kom. Aanmelden graag na 18.00 
uur aan bij José de Ruijter, 06-
46257620, e-mail: 66jose@live.nl.

Kerst-In

Vogelbeurs
IJmuiden - Op zondag 11 no-
vember houdt vogelvereniging 
Fauna Felisena weer een vogel-
beurs, van 10.00 tot 13.00 uur. 
De toegang is gratis. Het adres 
is: Jan Ligthart gebouw, Ekster-
laan 8. Belangstellenden zijn van 
harte welkom om verschillende 
vogelsoorten te bewonderen en 
vragen te stellen aan de vogel-
liefhebbers. Voor meer informa-
tie 06-27584653 of 0255-530085.

‘Een Beetje Geluk’ voor 
mensen in moeilijke tijd

IJmuiden - Antara en Tatjana 
willen graag mensen in IJmui-
den helpen die het zwaar heb-
ben in deze moeilijke tijden, 
een beetje geluk geven rond 
de feestdagen.
Dit door middel van spullen zo-
als kleding, schoenen en speel-
goed in te zamelen om vooral 
gezinnen met kinderen te hel-
pen. Zit jij zelf ook in een situa-
tie waarbij je al hoofdpijn krijgt 
als je aan de decembermaand 
denkt! Dan willen zij helpen! 
Door contact met Antara en 
Tatjana op te nemen via een-
beetjegeluk@outlook.com ho-
pen zij te kunnen helpen!
Mocht u nog kleren, speel-
goed en dergelijke willen do-
neren aan ‘Een Beetje Geluk’ 
dan zien zij dat uiteraard graag 
tegemoet.

Geslaagde open dag DKV
IJmuiden - Zaterdag 3 november 
waren er meer dan 50 kinderen op 
de open dag van DKV. De pupil-
len en Kangoeroes (kinderen van 
3 tot en met 6 jaar) van DKV waren 
in de sporthal met vriendjes, vrien-
dinnetjes, buurjongetjes en buur-
meisjes en andere belangstellen-
den om samen lekker te sporten. 
Naast korfballen stonden er ver-
schillende balspelen op het pro-
gramma. Zo werd er tjoekbal ge-
speeld, maar ook chaosdoelen-
spel, blind volleyballen en trampo-
linespringen. Na een aanloop met 
bal moest er met een sprong in de 
trampoline gescoord worden in 
een hoge korf. Dat is niet gemak-
kelijk, maar er waren veel kinderen 
die tóch de bal in de kof kregen. 
De jongste kinderen van de Kan-
goeroes deden allerlei spelletjes 
met een bal; ze rolden kegels om, 

gooiden ballen in een korf, gooi-
den en vingen met een ballon en 
sprongen in het rond als een kik-
ker. Groot plezier voor deze kin-
deren, die goed werden begeleid 
door een selectiespeelster en kin-
deren uit de B-aspiranten. Ook de 
oudere Kangoeroes werden bege-
leid door selectiespeelsters en B-
aspiranten, die erg betrokken zijn 
bij de vereniging. Zij speelden al 
echt korfbal met vangen, gooien, 
samenspelen en scoren. De Kan-
goeroeklup van DKV groeit mo-
menteel hard. Dat is ook terecht, 
want voor 3 en 4 jarigen is er niet 
veel aanbod bij sportverenigingen. 
Bij DKV is dat er wel. Spelen met 
de bal op een verantwoorde en 
speelse manier is voor kinderen 
in deze leeftijdscategorie dan ook 
ontzettend leuk! Belangstelling? 
Zie ook dkv-ijmuiden. nl.
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Meedenken over toekomst 
Noordzeekanaalgebied
Hoe moet het Noordzeekanaalge-
bied eruit zien in 2040? Ligt het 
accent op wonen, op werken of 
gaat het vooral om het groene ka-
rakter van het gebied?

Dat er nu keuzes gemaakt moeten 
worden voor de toekomst is duide-
lijk. Daarom gaan de gemeenten Am-
sterdam, Zaanstad, Beverwijk, Vel-
sen en Haarlemmerliede & Spaarn-
woude samen met de provincie 
Noord-Holland en de Rijksoverheid 
een ruimtelijke visie maken voor het 
gehele Noordzeekanaalgebied. En 
uw inbreng wordt daarbij op prijs 
gesteld. 

Op maandag 15 oktober jl. vond in het 
Maritiem College in IJmuiden een 
inspiratiebijeenkomst plaats over de 
toekomst van het Noordzeekanaal-

gebied. Het was een eerste stap in de 
dialoog die de komende maanden ge-
voerd gaat worden met betrokkenen 
in het gebied. Op de bijeenkomst zijn 
werkateliers aangekondigd. Het eer-
ste werkatelier is begin december, de 
tweede half december. Tijdens de-
ze bijeenkomsten staan vragen als 
wat is de positie van het Noordzee-
kanaalgebied en welke bijdrage le-
vert het gebied aan de concurrentie-
positie van de regio centraal. Maar 
ook vragen als waar liggen de kan-
sen voor het gebied en welke uitda-
gingen liggen er en hoe gaan we daar-
mee om. De visie moet voor volgend 
zomer klaar zijn.

Wilt u meedenken? Kijk dan voor 
meer informatie op www.visie-nzkg.
nl. U kunt zich hier ook opgeven voor 
de werkateliers.

Inloop over zonnepanelen
Wilt u betrouwbare informatie 
over zonnepanelen? Kom dan op 
donderdagavond 15 november 
tussen 18.00 en 21.00 uur naar 
het stadhuis van Velsen, ingang 
Plein 1945.

Daar staat een uitgebreide informa-
tiestand van Route du Soleil. Prij-
zen, installatie, subsidiemogelijk-
heden en vergunningen – alles komt 
die avond aan bod.

Route du Soleil is een uniek project 
waarin marktpartijen en 17 gemeen-
ten samenwerken en zonnepane-
len leveren tegen een gegarandeerd 

scherpe prijs en goede garantievoor-
waarden. Meer informatie op www.
velsen.nl.

Gezocht: deelnemers
Digitaal Burgerpanel
De gemeente Velsen heeft sinds 
twee jaar een Digitaal Burgerpa-
nel met nu ruim 2.200 deelne-
mers.

De leden van het Burgerpanel wor-
den regelmatig bevraagd over on-
derwerpen die voor de gemeente van 
belang zijn. Zo is in de afgelopen ja-
ren onder meer onderzoek gedaan 
naar de toekomst van de bibliotheek 

en onlangs over het winkelcentrum 
IJmuiden.

Om dit Burgerpanel nog meer een af-
spiegeling te laten zijn van de bevol-
king van Velsen worden er nieuwe 
deelnemers gezocht. Hiervoor wor-
den binnenkort brieven verstuurd 
naar verschillende huisadressen in 
Velsen met daarin de oproep om deel 
te nemen aan dit Burgerpanel.

PET IJmond 2012
Donderdag 1 november 2012 gaf 
wethouder Arjen Verkaik het 
startsein voor Promotie Techniek 
(PET) IJmond.

Tijdens het PET IJmond konden 
ruim 1600 kinderen van groep 8 van 
de basisscholen uit de IJmond op 
een praktische manier kennismaken 
met de techniek. Het bedrijfsleven, 
brancheorganisaties en lokale oplei-
ders lieten in sessies van 1,5 uur zien 
hoe leuk en veelzijdig techniek is.

Als voorbereiding op het evene-
ment was een prijsvraag uitgeschre-
ven waarbij gevraagd werd een ont-
werp te maken van het meest duur-
zame huis van de toekomst. De prijs 
voor mooiste ontwerp ging naar ba-
sisschool De Hoeksteen uit Velser-
broek, de prijs voor beste idee was 
voor de Parnassiaschool uit Sant-
poort-Noord en basisschool Het 
Kompas locatie west kreeg de prijs 
voor het meest duurzame ontwerp. 
(foto: Peter Herweijer)

NL-Alert van start
Iedereen kent hem, de alarmsire-
ne die iedere eerste maandag van 
de maand afgaat. Als aanvulling 
daarop wordt op 8 november 
2012 NL-Alert in Nederland geïn-
troduceerd.

In noodsituaties wordt iedereen in 
de directe omgeving via de mobiele 
telefoon gewaarschuwd. In de mel-
ding wordt niet alleen duidelijk dát 
er iets aan de hand is, maar ook wát 
er mis is en wat de ontvanger van het 
bericht moet doen! 

NL-Alert maakt gebruik van cell 
broadcast, een techniek die stan-
daard ingebouwd is in de meeste mo-
biele telefoons. In het begin kan nog 
niet iedereen NL-Alert ontvangen; 
op dit moment werkt het op meer 
dan de helft van alle mobiele tele-
foons in Nederland. Dit aantal loopt 
de komende jaren snel op. 

Nu moet je NL-Alert nog handmatig 

instellen op de mobiele telefoon, in 
de toekomst staat het standaard in-
gesteld. Kijk daarom voor meer in-
formatie en over het instellen van de 
mobiele telefoon op www.nl-alert.nl. 
Hier staat per merk en telefoon aan-
gegeven hoe NL-Alert aangezet kan 
worden. (foto: NL:-Alert)
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Intocht Sinterklaas op
zaterdag 17 november 2012
Vanuit Spanje is het bericht bin-
nengekomen dat Sinterklaas en 
zijn zwarte pieten met de stoom-
boot inmiddels onderweg zijn 
naar IJmuiden. Op zaterdag 17 
november 2012 zet hij weer voet 
aan wal. Het voorprogramma met 
de muziekpieten start dit jaar om 
12.00 uur.

Iedereen is van harte welkom aan 
de Loswalkade op de Steigerweg in 
IJmuiden – voor deze speciale gele-
genheid omgedoopt tot Stoomboot-
kade. Dit is dezelfde locatie als vo-
rig jaar, bij de Kleine Sluis. Als de 
stoomboot uit Spanje is gearriveerd, 
wordt de Sint o�  cieel ontvangen 
door de burgemeester van Velsen, 
Franc Weerwind. Om 13.00 uur zal 
de stoet vanaf de Loswal vertrekken 
en start de intocht door IJmuiden. 

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

10 november feest in De Spil

Dag van de Mantelzorg
Zaterdag 10 november is de Dag 
van de Mantelzorg. Mantelzor-
gers – mensen die lang voor een 
ander zorgen – worden in het zon-
netje gezet. Zij zijn van harte wel-
kom in Buurthuis De Spil in IJmui-
den. Aanmelding via MaatjeZ.

Mantelzorgers zorgen bijvoorbeeld 
voor een chronisch zieke ouder, een 
gehandicapte zoon, een buurman 
of vriendin die hulp nodig heeft. De 
zorg is vaak intensief en duurt soms 
jaren. Daardoor kan de eigen ont-
spanning er bij inschieten en wordt 
het moeilijker om de zorgtaak vol 
te houden. Daarom is het motto 
van die dag ‘Zorg je voor een ander? 
Zorg ook goed voor jezelf!’

Op 10 november is er een ‘Zorg oog 
goed voor jezelf-beurs’, een komi-
sche voorstelling en kunnen bezoe-
kers meedoen aan twee workshops. 

Het programma begint om 13.00 uur 
en eindigt om 16.00 uur. Wethouder 
Wim Westerman van de gemeen-
te Velsen verricht de opening. Op 
www.velsen.nl staat het programma 
in zijn geheel. Iedereen is van harte 
welkom; gaarne aanmelden via in-
fo@maatjez.nl of via 088-9957788. 

Het programma en meer informatie 
staan op www.velsen.nl.

Wordt u Gast van de Raad?
Hoe werkt de gemeenteraad? Wie 
zitten er in? Hoe kunnen inwo-
ners invloed uitoefenen op de po-
litiek? Geef u op als Gast van de 
Raad en krijg antwoord op deze 
vragen.

De gemeenteraad neemt besluiten 
over onderwerpen die inwoners van 
de gemeente Velsen direct aangaan. 
Dat kan bijvoorbeeld gaan over de 
herinrichting van een wijk of over 
sport, cultuur of jeugdbeleid. Maar 
hoe werkt dat precies? Als speciale 
gast van de raad maakt u kennis met 
de spelregels van de lokale politiek 

en ontmoet u de raadsleden van de 
gemeente Velsen. 

Gast van de Raad wordt in 2012 ge-
houden op de avond van de volgende 
raadsvergaderingen: 22 november 
en 13 december. Wilt u ook Gast van 
de Raad zijn? Dan kunt u zich aan-
melden via www.velsen.nl/gemeen-
teraad.htm of contact opnemen met 
de gri�  e: 0255-567502. 

U krijgt na aanmelding een bevesti-
ging met de datum waarop u welkom 
bent. Een week voor het bezoek ont-
vangt u een informatiepakket.

Stationsplein Beverwijk open

Werkplein IJmond verhuist
De vestiging van het Werkplein 
aan de Kennemerhof in Beverwijk 
verhuist per 8 november naar het 
Stationsplein. Inwoners van de 
IJmond die hulp zoeken bij het 
vinden van werk kunnen er vanaf 
12 november elke ochtend terecht.

Vanaf maandag 12 november is het 
Werkplein open voor werkzoeken-
den tussen 09.00 en 12.00 uur. Vanaf 

die datum is het Werkplein ook weer 
telefonisch te bereiken via 0251-
279000. Het postadres is Postbus 
462, 1940 AL Beverwijk en het be-
zoekadres is Stationsplein 48a in Be-
verwijk. Medewerkers proberen tij-
dens de verhuisweek van 5 november 
de dienstverlening en bereikbaar-
heid zo goed mogelijk te organiseren. 
Wilt u zich inschrijven als werkzoe-
kende kijk dan op www.werk.nl.

Vier veilingen in november

Velsen Verzameld
De gemeente Velsen veilt in de 
periode van 4 tot en met 18 no-
vember een verzameling voor-
werpen die betrekking hebben op 
het verleden van Velsen.

Het zijn vier besloten veilingen en  er 
kan alleen geboden worden door in-
woners van Velsen. Voor deze veiling 
hoeven geen veilingkosten te wor-
den betaald. De gekochte voorwer-
pen kunnen in de periode 3 decem-
ber tot en met 13 december worden 
afgehaald. Hierover volgt eind no-
vember meer informatie.

Het webadres van de veiling is http://
velsen.veilingenvankunst.nl. Onder 
het kopje ‘Hoe werkt het’ vindt u al-

le informatie over de veiling, bieden 
en aanmelden. 

Kijk voor het veilingschema op www.
velsen.nl.

Sportpark Rooswijk
Nadat de gemeenteraad in april 
2012 heeft ingestemd met het de-
fi nitieve ontwerp voor het nieu-
we sportpark Rooswijk, is gestart 
met de voorbereiding voor de re-
alisatie.

Bij bodemonderzoeken zijn kleine 
explosieven uit de Tweede Wereld-
oorlog gevonden. Deze zijn onder-
tussen geruimd. Ook bleek een deel 
van de grond vervuild te zijn met 
zware metalen. 

De vervuilde grond moet worden ge-
saneerd. Voor de start van de sane-
ringswerkzaamheden in december 
2012 wordt een informatieavond ge-
organiseerd voor de gebruikers van 
het sportpark Rooswijk.

Op deze avond zijn ook de milieudes-
kundige, explosievendeskundige en 
het bedrijf die de werkzaamheden 
uitvoert aanwezig zodat vragen kun-
nen worden beantwoord.
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Nieuwe werkwijze Wmo

Het persoonlijke gesprek
In de afgelopen weken heeft u 
in deze infopagina kunnen le-
zen over de veranderingen in de 
Wmo (Wet maatschappelijke on-
dersteuning). Deze week leest u 
meer over het persoonlijke ge-
sprek dat de gemeente voert met 
mensen die zich aanmelden voor 
de Wmo.

Als het dagelijks leven niet meer 
gaat zoals u wilt, bijvoorbeeld in 
het huishouden of met vervoer, en 
u zoekt daar hulp bij, kunt u contact 
opnemen met de gemeente. Wmo-
consulenten behandelen uw aan-
melding en maken een afspraak voor 
een gesprek bij u thuis.

Het gesprek is bedoeld om na te gaan 
welke problemen u heeft. Het kan 

gaan om uw gezondheid en welzijn, 
maar ook om uw familieomstandig-
heden, eventueel werk of daginvul-
ling, wonen of huishouden. 

Samen met de Wmo-consulent 
brengt u de problemen in kaart, be-
paalt u welk resultaat u wilt berei-
ken en welke oplossingen daar het 
beste bij passen. Uw eigen mogelijk-
heden komen aan bod en wat ande-
ren voor u kunnen doen. Als dat on-
voldoende is om de problemen op te 
lossen, dan wordt er gekeken wat de 
gemeente voor u kan doen.

In de komende weken kunt u in de 
gemeentelijke Infopagina meer le-
zen over de nieuwe werkwijze. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met 
de gemeente via 0255-567200.

Werk in Ampèregebied
Het riool in het Ampère industrie-
gebied in IJmuiden is aan vervan-
ging toe.

De gemeente Velsen wil tijdens de-
ze werkzaamheden ook de inrich-
ting en bestrating van het gebied 

vernieuwen. Voordat de o�  ciële in-
spraak plaatsvindt geeft de gemeen-
te de bedrijven en bewoners van het 
gebied tot 21 november de gelegen-
heid om te reageren op het schets-
ontwerp. Hoe dat moet staat op 
www.velsen.nl.

Velsen eert Vreeswijk 
met voetpad en muziekgala
Uit eerbetoon aan Cornelis 
Vreeswijk heeft het college van 
burgemeester en wethouders 
aan de strandopgang - langs het 
borstbeeld -  de naam Cornelis 
Vreeswijkpad toegekend.

Op vrijdag 9 november 2012 om 
16.00 uur wordt het straatnaam-
bord onthuld door de zoon van Cor-
nelis, Jack Vreeswijk, die zowel 
zijn lagere- als middelbare school-
periode in IJmuiden heeft doorge-
bracht.

Cornelis Vreeswijk (1937-1987), 
geboren in IJmuiden, was trouba-
dour, dichter en acteur. Ondanks 
dat hij een groot deel van zijn le-
ven in Zweden heeft doorgebracht, 
heeft hij IJmuiden altijd een warm 
hart toegedragen. 

Op maandag 12 november is het 25 
jaar geleden dat Cornelis Vrees-
wijk stierf. Ter gelegenheid hier-

van wordt die avond een Corne-
lis Vreeswijk gala georganiseerd in 
de Stadsschouwburg Velsen. Kaar-
ten hiervoor zijn verkrijgbaar bij de 
Stadsschouwburg.

IJmuiden aan Zee

Volg ons op Facebook
Blijf op de hoogte van vele activi-
teiten en evenementen in Velsen: 
word fan van de Facebookpagina 
IJmuiden aan Zee.

De Facebookpagina is te vinden on-
der ‘VVV IJmuiden aan zee’. Door 
te klikken op de knop ‘vind ik leuk’ 
wordt u fan van deze pagina en blijft 
u op de hoogte van alle activiteiten in 
de gemeente Velsen.

Park Kennemergaarde 100
Dit jaar bestaat het Park Kennemergaarde bij station Santpoort Noord hon-
derd jaar. Op zaterdag 3 november tijdens de Landelijke Natuurwerkdag zijn 
de Vrienden van het Park Kennemergaarde samen met de Gemeentelijke 
Groenvoorziening aan de slag geweest om het park op te knappen. Wethou-
der Ronald Vennik hielp graag mee. (foto: Reinder Weidijk)

Nieuwbouw Bosbeekschool
De Bosbeekschool aan de Burge-
meester Enschedelaan in Sant-
poort-Noord is gebouwd in 1928 
en is inmiddels te klein voor het 
aantal leerlingen dat hier naartoe 
gaat. Prognoses wijzen uit dat dit 
ook in de toekomst zo zal zijn.

Door de beperkingen van het ge-
bouw kan goed, modern onderwijs 
zich niet verder ontwikkelen. Op ter-
mijn is het dan niet langer mogelijk 
om hier op een hedendaagse wijze 
onderwijs te geven. Het college van 
B&W ziet het gebied tussen de Sant-
poortse Dreef, Valckenhoefl aan en 
Bickerlaan als de beste mogelijkheid 
om een nieuwe school te bouwen. Er 
zijn binnen dit gebied drie verschil-
lende locaties waar nieuwbouw mo-
gelijk is. 

In dit kader zijn er afgelopen week 
twee informatieavonden georga-
niseerd. Een avond voor ouders en 
leerkrachten van de Bosbeekschool 
en een tweede voor direct omwonen-
den van het onderzoeksgebied. 

Een groot deel van de toehoorders 
ziet wel het belang van een nieu-
we school, maar vreest de gevolgen 
voor het huidige pand en koesteren 
de historische waarde ervan. Maar 
vooral vreest men de aantasting van 
de zogenaamde ‘groene scheg’ en wil 
men helemaal geen school op deze 
locatie. 

Meer informatie op www.velsen.nl 
> Meepraten in Velsen. Reageren op 
het startdocument kan nog tot 2 de-
cember. 
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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, ondernemer-
sloket, 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, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

de vragen kunt u een afspraak maken met één van 
de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 tot 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 27 
oktober tot en met 2 november 
2012 de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht hebben ont-
vangen. De datum van ontvangst 
is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Plein 1945 nr. 7, tijdelij-
ke ontheffing planologisch gebruik 
(29/10/2012) w12.000502, IJmui-
derslag 63, starten Bed en Break-
fast (29/10/2012) w12.000499, 
Kotterkade 4, plaatsen nieu-
we helling laadkuil (29/10/2012) 
w12.000497, Rembrandtlaan 
45 en 47, verbouwen voormalig 
jeugdtheater tot 2 appartementen 
(30/10/2012) w12.000507, Zuider-
kruisstraat 3, plaatsen platformlift 
(30/10/2012) w12.000504

Velsen-Zuid: Minister van Hou-
tenlaan 123, plaatsen score-
bord met reclamevoorzieningen 
op tribune Noord (29/10/2012) 
w12.000498, Van Hogendorplaan 
1, kappen boom (30/10/2012) 
w12.000505, Tolsduinerlaan 1 (ge-
meentelijk monument), aanbren-
gen ontvochtigers in buitenmuren 
(02/11/2012) w12.000509

Santpoort-Noord: Hagelingerweg 
301, kappen boom (29/10/2012) 
w12.000500

Driehuis: Geen mededelingen

Velserbroek: Schoener 47, kappen 
boom (29/10/2012) w12.000501, 
J. Michaelpad 38, starten kapsalon 
aan huis (30/10/2012) w12.000503
Nieuweland 30, plaatsen bui-
tenunit airco (31/10/2012) 
w12.000508

Velsen-Noord: Concordiastraat 

ong., oprichten bedrijfsgebouw 
(30/10/2012) w12.000506

Santpoort-Zuid: Geen mededelin-
gen

Welstand: Voor zover de ingedien-
de aanvragen voor een omgevings-
vergunning betrekking hebben op 
een bouwactiviteit, kunnen de-
ze worden voorgelegd aan de com-
missie Stedelijk Schoon Velsen. 
Voor meer informatie over wel-
stand: 140255.

Uitgebreide voorbereidingspro-
cedure – ter inzage ontwerpom-
gevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omge-
vingsvergunning te verlenen voor: 
IJmuiden, Plein 1945 nr. 7, tijde-
lijk in gebruik nemen (maximaal 
1 jaar) van een winkel als kantoor-
ruimte (29/10/2012) w12.000502. 
De ontwerpomgevingsvergun-
ning ligt met ingang van 9 novem-
ber 2012 gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Publieksza-
ken. Tevens zijn deze stukken di-
gitaal in te zien op de website vel-
sen.nl via het menu bekendma-
kingen/downloads ontwerpom-
gevingsvergunning.  Tijdens deze 
periode van terinzagelegging, kan 
eenieder naar keuze mondeling of 
schriftelijke zienswijzen inbren-
gen tegen de ontwerpomgevings-
vergunning. Zienswijzen moeten 
worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders van 
Velsen, werkeenheid Vergunnin-
gen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den (bezoekadres Dudokplein 1 te 
IJmuiden). Voor het kenbaar ma-
ken van mondelinge zienswijzen 
kunt u contact opnemen met de 
werkeenheid Vergunningen, tele-
foon 140255.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het(de)onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft geno-
men (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 Haarlem, sector be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. 

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden: Betelgeuzestraat 
8, dichtzetten inpandig bal-
kon (05/11/2012) w12.000415, 
Eemstraat 12, kappen blauw-
spar (06/11/2012) w12.000439, 
Zeeweg 282, inkorten dennen-
boom naar 5 meter (06/11/2012) 
w12.000458, Waalstraat 134, 
kappen boom (06/11/2012) 
w12.000468, Waalstraat 55, kappen 
boom (06/11/2012) w12.000479  
Roerstraat 17, kappen boom 
(06/11/2012) w12.000480, Reg-
gestraat 25,  kappen 2 bomen 
(06/11/2012) w12.000495

Santpoort-Noord: Hagelingerweg 
245, plaatsen dakkapel (voorgevel)
(31/10/2012) w12.000408, Hoofd-
straat 224A, wijzigen voorgevel 
(01/11/2012) W12.000414, J.M. 
van Nassaulaan 26, kappen boom 

(06/11/2012) w12.000492

Santpoort-Zuid: Geen mededelin-
gen

Velserbroek: Tarweland 12 en 
14, oprichten van 2 garage’s 
(31/10/2012) w12.000411, Hil-
legondswegje 14, kappen boom 
(06/11/2012) w12.000488

Velsen-Zuid: Thorbeckelaan 15, in-
korten 4 bomen en kappen boom 
(06/11/2012) w12.000473, Charlot-
te de Bourbonlaan 20, kappen boom 
(06/11/2012) w12.000477

Velsen-Noord: Geen mededelingen

Driehuis: Geen mededelingen

Evenementen
De burgemeester heeft op grond 
van artikel 2:17 APV de volgende 
vergunning verleend voor het orga-
niseren van een evenement: IJmui-
den, op het strand van IJmuiden 
aan Zee, in zone 3, het open Ne-
derlands Kampioenschap Blok-
arten op 17 en 18 november  2012 
(06/11/2012) i.12.009491.

Film- en foto opnamen
Het college van Burgemeesters en 
Wethouders heeft op grond van art 
2.12  APV een vergunning verleend 
voor het maken van film en/of foto 
opnamen: Velsen-Zuid op 8 novem-
ber 2012  van 16:00 uur tot 21:30 
uur (05/11/2012) i12.010482  

Standplaats
Het college van Burgemeesters en 
Wethouders heeft een vergunning 
verleend op grond van art 5:18 APV 
voor het innemen van een tijdelij-
ke standplaats: Velsen-Zuid, thea-
terkassa locatie pontplein op 1,2,6, 
en 9 november 2012 startpunt voor 
locatietheater “Cokesstokers en 
ijzervreters” (03/11/2012).
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Bekendmaking

Kennisgeving Bekendmaking

Burgemeester en wethouders heb-
ben op 30 oktober 2012 besloten om 
de naam Cornelis Vreeswijkpad vast 
te stellen voor de strandopgang tus-
sen Kennemerboulevard en Kenne-
merstrand nabij het borstbeeld van 
Cornelis Vreeswijk, conform de bij 
het besluit behorende kaart.

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

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

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart 
kunt u inzien bij de afdeling Infor-
matiemanagement van de gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
U kunt hiervoor een afspraak maken 
bij de receptiebalie, of via telefoon-
nummer 0255 567352.

De gemeente heeft op 1 november 
2012 een anterieure overeenkomst 
van grondexploitatie gesloten als be-
doeld in artikel 6.24 Wro ten aanzien 
van het plangebied ‘Roos en Beeklaan, 
voormalige M.T.S. IJmond te Sant-
poort-Noord.

De navolgende kadastrale percelen 
maken deel uit van het plangebied: ka-
dastraal bekend gemeente Velsen, sec-
tie F, nummer 6784 en 7063 en 8925 
(ged.). De overeenkomst is gesloten 
met Smit’s Bouwbedrijf BV, statutair 
gevestigd te Parallellweg 8, 1948 NM, 
te Beverwijk, en heeft betrekking op 
de realisatie van een woonzorgcom-
plex, bestaande uit zelfstandige seni-

oren- en ouderenwoningen, parkeer-
plaatsen en de daarbij behorende in-
frastructuur in het Projectgebied. 

Een zakelijke beschrijving van de in-
houd van de overeenkomst ligt vanaf 8 
november 2012 tot en met 20 decem-
ber 2012 tijdens kantooruren ter in-
zage bij de balie van het stadhuis (Du-
dokplein 1 te IJmuiden).
 
De openingstijden van het stadhuis 
zijn van 9.00 uur tot 16.00 uur maan-
dag tot en met vrijdag en donderdag-
avond van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Tegen de gesloten overeenkomst staat 
geen bezwaar of beroep open.

Burgemeester en wethouders heb-
ben op 30 oktober 2012 besloten om 
de namen Vliegerpad, Kitesurfpad, 
Golfsurfpad, Waeckerpad, Schel-
penvisserpad, Venusschelpenpad, 
Kokmeeuwpad, Mantelmeeuwpad, 
Zilvermeeuwpad, Zeedistelpad, Zee-
windepad en Zeekraalpad vast te 
stellen voor de strandopgangen en 
aanliggende paden, zoals aangege-
ven op de bij het besluit behorende 
kaart.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart 
kunt u inzien bij de afdeling Infor-
matiemanagement van de gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
U kunt hiervoor een afspraak maken 
bij de receptiebalie, of via telefoon-
nummer 0255 567352.

Raadsplein 8 en 12 november 2012
Donderdag 8 november en maandag 12 november 2012 vanaf 19.30 uur 
vergadert de gemeenteraad in het Raadsplein over de begroting 2013.

De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Raadsvergadering is als volgt:

8 november 2012 - raadzaal

Aanvang Eindtijd  Onderwerp
19.30 20.45  Algemene en specifieke Beschouwingen
   inclusief toelichting op moties en 
   amendementen.
20.45 21.15  Schorsing.
21.15 22.00  Reactie en beantwoording vragen door  
   de zes portefeuillehouders
22.00   Schorsing van de vergadering tot 
   12 november

12 november 2012 – raadzaal 

Aanvang Eindtijd  Onderwerp
19.30 21.00  Reactie raadsleden op inbreng 
   college en discussie tussen fracties
21.00 21.15  Schorsing.
21.15 21.30  Korte reactie college.
21.30 21.45  Schorsing.
21.45 22.00  Slotverklaring fracties

22.00 23.00  Besluitvorming over amendementen, 
   raadsvoorstel en moties.
23.00   Sluiting

Er kan eventueel schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig 
is ingeleverd – dat kan  via email: griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie 
vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

De begroting ligt ter inzage bij de receptie van het stadhuis, evenals bij de 
bibliotheek aan het  Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velser-
broek aan de Maanbastion.

De raadsvergadering wordt op beide avonden live uitgezonden op de lokale 
zender Seaport TV. 

De raad heeft in zijn vergadering van 11 oktober 2012 een besluit genomen 
over de volgende onderwerpen:

• Verklaring geen bedenkingen omgevingsvergunning project Roos en 
Beeklaan

• Verklaring geen bedenkingen project Wijkerstraatweg 178-180 te Velsen-
Noord

De besluitenlijsten zijn in te zien op de website www.velsen.nl




