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Sint weer in het land
IJmuiden - Wat een feest zaterdag bij de intocht van Sinterklaas in IJmuiden. En het werd een echt Hol-
lands feest, want het rood-wit-blauw stond letterlijk hoog in het vaandel. Wat heeft de Sint weer veel 
Hollandse kinderhandjes mogen schudden. En wat was iedereen blij om de Goedheiligman en al zijn 
doldwaze zwarte pieten weer te zien. Burgemeester Weerwind heeft het grote gezelschap hartelijk ver-
welkomd. In optocht ging het door IJmuiden. Alle foto’s zijn terug te vinden en te bestellen op de site van 
Reinder Weidijk Fotografie onder verkoop/afdrukken. (foto’s: Reinder Weidijk)

25 jaar
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sanitair  |  water  |  dak  | c.v. |  riolering  |  gas
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: Apotheek Velserbroek, 
Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, tel. 023-5201212.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:
Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen 
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulieren-
brigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans, 
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon-
nummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

‘Zo hoort een oratorium te zijn’
Niets dan lof voor COV
IJmuiden - Jongstleden vrijdag-
avond werd in de Nieuwe Kerk 
aan de Kanaalstraat te IJmuiden 
het oratorium ‘Paulus’ van Fe-
lix Mendelssohn Bartholdy ten 
gehore gebracht door de Chr. 
Oratorium Vereniging IJmui-
den onder leiding van dirigent 
Piet Hulsbos en met medewer-
king van sopraan Maja Rood-
veldt, alt Paulien Walch-de Vries, 
de engelse tenor Matthew Min-
ter en bas Matthijs Mesdag. Het 
geheel werd begeleid en onder-
steund door Het Promenade Or-
kest.
Felix Menselssohn Bartholdy is 
slechts achtendertig jaar oud 
geworden, maar in zijn  korte 
leven heeft hij de wereld  een 
enorme hoeveelheid composi-
ties nagelaten. Dit oratorium is 
er één van  en vertelt het verhaal 
van de apostel Paulus.
Het is 20.00 uur als dirigent en 
solisten de kerkzaal binnen 
schrijden en hun plaatsen op-
zoeken. Na een buiging van de 
dirigent naar het toch meer dan 
behoorlijk opgekomen publiek  
vullen de eerste eerste tonen 
van de Ouverture de kerkruimte.
Deze ouverture is een kleine 
symfonie op zich. De muziek 
zwelt aan en zakt weer weg. Dan 
zingt het koor ritmisch ‘Herr, der 
du bist der Gott’, een prachtig 
koraal, direct gevolgd door een  
krachtig maar ingetogen ge-
zongen ‘Allein Gott in der Höh 
sei Ehr’ Ontroerd door de mooie 

zang en muziek zit men, bijna 
ademloos, te luisteren.
Zo volgen de recitativen en  ko-
ralen elkaar op. Het orkest speelt 
ingetogen en dan weer barst het 
los, de muziekklanken vullen de 
kerk met prachtige melodieën. 
Het orkest begeleidt koor en so-
listen op een enorme warme wij-
ze. De harmonie tussenkoor en 
orkest maar ook tussen solis-
ten en koor is prachtig en ge-
tuigt van groot vakmanschap. 
De violen bieden tegenspel aan 
de trompetten en trombones, de 
koorzang en dan weer de solis-
ten. Het is een samenspel van 
muziek en zang en zo hoort een 
oratorium te zijn. Uitbundig en 
ingetogen een verhaal vertellen 
op muziek.
Om het verhaal kracht bij te zet-
ten zet Mendelssohn alle muzi-
kale middelen in, die beschik-
baar zijn. De koorwerken zijn 
fantastisch mooi gecomponeerd 
en de orkestklanken kunnen bij-
na niet beter.
De Chr. Oratotorium Vereniging 
IJmuiden heeft wederom bewe-
zen een topkoor te zijn. En de 
solisten? Niets dan lof voor hen 
en laten we het Promenade Or-
kest ook niet vergeten.
Het volgende concert van de 
COV IJmuiden staat gepland 
voor 30 maart 2012. Dan wordt 
de jaarlijkse Mattàus Passion  
van Johann Sebastian Bach uit-
gevoerd. (Arie van Geel, foto: Af-
ke Spaargaren)

Sintactie bij Just Shoes
Santpoort-Noord - Ruim een 
half jaar na opening van Just 
Shoes mogen de trotse eigena-
ren Raymond Stoker en Chantal 
Anker niet mopperen. Hun goed-
gevulde winkel aan de Hoofd-
straat 195 wordt door velen be-
zocht. De merken die zij verko-
pen zijn Cruijff, Gaastra, Van Lier, 
Scholl, SPM, PME, Converse, 
Rehab, Lazamani, Monshoe, Me 
Too, Goliath, Vingino en Rubber-
duck.
Tot en met 18 november mogen 
kinderen tot en met 10 jaar hun 
schoen zetten in de winkel. De 
schoenen kunnen, na de intocht 
van Sinterklaas op zaterdag 19 

november, weer worden opge-
haald. Hopelijk heeft Sinterklaas 
ze dan met wat lekkers gevuld.
Just Shoes is geopend op maan-
dag van 13.00 tot 18.00 uur, dins-
dag tot en met vrijdag van 09.30 
tot 18.00 uur en op zaterdag van 
09.30 tot 17.00 uur.
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Donderdag 17 november
Open introductieavond bij 
Odd Fellows aan de Stations-
weg 95 in Velsen-Zuid. Aan-
vang vanaf 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Melancho-
lie. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Hooverpho-
nic. 20.30 uur. Toegang 20,-. 
Café: Renske Tauminiau. 22.30 
uur. Toegang gratis.

Vrijdag 18 november
Artiekade in hotel Fletcher 
in Heiloo, Kennemerstraatweg 
425. Geopend van 19.00 tot 
22.00 uur.
SC Telstar-Cambuur Leeu-
warden in Tata Steel Stadion 
in Velsen-zuid. Aanvang 20.00 
uur.
Familie Stahievitch in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Musical ‘Our House’ door de 
Jonge Stem. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Anoukvandijk 
DC met ‘Deseo’. Aanvang 20.30 
uur.
Slotfeest 25 jaar Velserbroek 
in Villa Westend in Velser-
broek. Aanvang 21.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: Tim Knol. 
Aanvang 20.30 uur. Toegang 
1,5-. Om 23.00 uur Dikke Dub-
step: Mala & SGT. Pokes, Emal-
ka, Walsh. Toegang 13,- van-
af 18 jaar.Café: Minor Opera-
tion Bookingss: Citizens patrol. 
21.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 19 november
Schaatsfeest in Haarlem. Ijs-
baan Haarlem presenteert 
een vol programma met tallo-
ze mogelijkheden die het spor-
complex te bieden heeft. Zie 
ook www.nhschaatsweekend.
nl.
Stoere Cool Kidsdag bij 
Snowplanet Velsen-Zuid. Van 
09.00 tot 16.00 uur. Voor kinde-
ren van 5 t/m 12 jaar.
Aankomst Sinterklaas in 
Velsen-Noord, Rolandsplant-
soen (einde Wijkerstraatweg 
t.o. Seven Seas). 10.00 uur.
Artiekade in hotel Fletcher 
in Heiloo, Kennemerstraatweg 
425. Geopend van 11.00 tot 
17.00 uur.
Aankomst Sinterklaas in 

Driehuis. Om 12.00 uur arri-
veert hij in een echte school-
bus op het plein bij de Engel-
munduskerk.
Opening expositie ‘1001 Ita-
lianen in de IJmond’. in Bibli-
otheek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden.
Kennemer Sportcentrum 
Haarlem: Sieradenbeurs en 
paraview spirituele beurs. Van 
12.00 tot 17.30 uur.
Aankomst Sinterklaas in 
Santpoort-Zuid. Om 14.00 uur 
in ‘t Brederode Huys, Bloemen-
daalsestraatweg 201.
Wijnproeven bij Wijnhuis 
Ten Bilt tussen 19.00 en 22.30 
uur in de zaal van Café De Wil-
deman in Santpoort-Noord.
‘Om te zingen naar de kerk’ 
in de Ichthuskerk, Snellius-
straat 40 IJmuiden. Aanvang 
19.30 uur.
Kienavond bij PUIJ, Heeren-
duinweg (naast Kerbert asiel) 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Saturday Night Fever, hits 
uit de jaren ‘70 met DJ Moon 
in Fort Zuid, Spaarndam. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang gratis.
Stadsschouwburg Velsen: 
Musical ‘Our House’ door de 
Jonge Stem. Aanvang 20.15 
uur.
Concert ‘Sisters in song’ in 
de Engelmunduskerk in Vel-
sen-Zuid. Aanvang 20.15 uur.
Rob Mostert & Charlotte 
Coppola in het Thalia Theater, 
Breesaapstraat 52 IJmuiden. 
Aanvang 20.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Estudiantina En-
semble. Aanvang 20.30 uur.
Rebellies Unplugged in 
Café IJmuiden, Willem Ba-
rendszstraat 2 IJmuiden. Van-
af 21.00 uur.
Slotfeest 25 jaar Velserbroek 
in Villa Westend in Velser-
broek. Aanvang 21.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: Brain-
box. 21.00 uur. Toegang 17,50. 
Kleine zaal: Vieux Farka Touré. 
21.00 uur. Toegang 18,-. Café: 
Roots Club: Mike Jeez, Wrld-
beat. 21.30-03.00 uur. Toe-
gang gratis. Dommelsch zaal: 
Zer00’s Heroes. 23.00 uur. Toe-
gang 10,- vanaf 18 jaar.

Zondag 20 november
Byzantijns koor tijdens eu-
charistieviering om 10.00 uur 
in de Adelbertuskerk IJmui-
den. 
Kinderkleding- en speel-
goedmarkt bij Dorpshuis Het 
Terras in Driehuis. Van 10.00 
tot 15.00 uur.
Klaverjassen bij kjv Klaver-

sientje in Velserduin, Schel-
destraat 101 IJmuiden. Aan-
vang 10.30 uur.
Lezing door dr. Rico Sneller in 
De Kapel, Potgieterweg 4 Bloe-
mendaal. Thema: ‘Wilde bees-
ten in de fi losofi sche woestijn’. 
Aanvang 10.30 uur. Toegang 
gratis.
Workshop Familieyoga bij yo-
gastudio Santpoort. Zie www.
yogastudiosantpoort.nl.
Kennemer Sportcentrum 
Haarlem: Sieradenbeurs, para-
view spirituele beurs en repti-
lica reptielenbeurs. Van 11.00 
tot 17.30 uur.
Artiekade in hotel Fletcher 
in Heiloo, Kennemerstraatweg 
425. Geopend van 11.00 tot 
17.00 uur.
Wijnproeven bij Wijnhuis 
Ten Bilt tussen 12.00 en 17.30 
uur in de zaal van Café De Wil-
deman in Santpoort-Noord.
ZoMiPo in ‘t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 201 
in Santpoort-Zuid. Optreden 
Eddy en Ria. Aanvang 14.00 
uur.
Singer/songwiter Roos 
in Fort Zuid, Boezemkade 
Spaarndam. Aanvang 15.00 
uur.
Het Atlantic Duo in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Koopvaardijdienst in de 
Nieuwe Kerk in IJmuiden. Aan-
vang 15.30 uur.
Terras geopend bij De Uitkijk 
in Bloemendaal. Vanaf 16.00 
uur schenken zij glühwein en 
om 17.00 uur begint het wild-
buffet. Zie ook www.restau-
rantdeuitkijk.nl.
Optreden zanger Peter de 
Haas in Café IJmuiden, Wil-
lem Barendszstraat 2 IJmui-
den. Vanaf 16.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Foyerconcert 
met Brickyard. Aanvang 17.30 
uur.
Optreden Plef in Café De Hal-
ve Maan, Hagelingerweg 36 
Santpoort-Noord. Aanvang 
17.30 uur. Toegang gratis.
Worship en Witness dienst 
bij Baptisten Gemeente IJmui-
den, Eemstraat 28-30. Aan-
vang 19.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Club Funday. Aanvang 
16.30 uur. Toegang gratis. Klei-
ne zaal: Black Stone Cherry. 
20.30 uur. Toegang 12,50.

Dinsdag 22 november
De dierenfotograaf (gra-
tis foto!) bij Van Roijen Die-
renspecials, Hoofdstraat 158 
Santpoort-Noord. Van 13.00 
tot 18.00 uur.
Bewoners Santpoort-Zuid 
in gesprek met wethouders 
over de ideale toekomst voor 
Santpoort-Zuid in ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Britse popmuziek. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Melan-

cholia. Aanvang 20.30 uur. To-
neelgroep Westkust speelt ‘Het 
eeuwig Vaderhuis’ op de repe-
titiezolder. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 23 november
Voetspecialist bij Leemans 
Schoenen, Lange Nieuwstraat 
469 IJmuiden. Van tevoren een 
afspraak maken via telefoon-
nummer 0255-511117.
Sinterklaassurprise ma-
ken bij Boerderij Zorgvrij. Van 
13.30 tot 16.00 uur. Voor kinde-
ren van 9 t/m 14 jaar. Van 13.30 
tot 15.30 uur Schoenpakketje 
maken voor het paard van Sin-
terklaas. 
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Het Gouden Ei’. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Melan-
cholia. Aanvang 20.30 uur. To-
neelgroep Westkust speelt ‘Het 
eeuwig Vaderhuis’ op de repe-
titiezolder. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Lior en Tim Akker-
man. 20.30 uur. Toegang 12,-.

Donderdag 24 november
Open huis Israël Producten 
Centrum, Zeeuwstraat 12 in 
Velsen-Noord. Van 10.30 tot 
18.00 uur.
Toneelgroep Ichthus speelt 
‘Hamlet’ in het verbouwde to-
neel in het Ichthus Lyceum in 
Driehuis. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Cabaretière Paulien Cornelis-
se. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Toneelgroep 
Bloody Mary speelt ‘Broeders 
en Zusters’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Okkervil Ri-
ver. 20.30 uur. Toegang 15,-. 
Café: Colossa. 22.30 uur. Toe-
gang gratis.

Velsen-Noord - Ook deze 
maand is er bij de consulen-
ten van het Israël Producten 
Centrum in Velsen-Noord weer 
open huis. Tijdens dit open 
huis kan men informatie krij-
gen over het land en het volk 
van Israël. Er is tevens moge-
lijkheid tot het bekijken en ko-
pen van Israëlische Producten. 
Deze producten worden bijna 
uitsluitend gemaakt in kibboet-
zim of in kleine fabriekjes waar-
door de werkgelegenheid in Is-
raël wordt gestimuleerd. Er zijn 
ook nu weer nieuwe producten 
en mooie cadeaus voor uzelf of 
om weg te geven. Men is wel-
kom donderdag 24 en vrijdag 
25 november, Zeeuwstraat 12 
in Velsen-Noord, van 10.30 tot 
18.00 uur of na telefonische af-
spraak. Voor meer informatie of 
afspraak: 0251-228286 of 06-
27307722. Zie ook: www.israel-
winkel.nl.

Israël 
Producten 
Centrum

Velsen - De gemeente Velsen 
heeft goed gereageerd op het 
debacle rond het beveiligings-
lek van Diginotar. Dat kwam ook 
omdat op dat moment hard ge-
werkt werd aan nieuwe informa-
tiebeveiliging in het stadhuis. Per 
afdeling is een coördinator aan-
gewezen en is bepaald hoe men 
zo veilig mogelijk kan omgaan 
met vertrouwelijke informatie. 
Tegelijkertijd is eraan gewerkt de 
informatie zo breed en compleet 
mogelijk te krijgen, dit in het ka-
der van dienstverlening. ,,Een 
betrouwbare informatievoorzie-
ning vormt een kritische succes-
factor voor de bedrijfsvoering en 
dienstverlening van de gemeen-
te Velsen’’, zo stelt burgemees-
ter Franc Weerwind. ,,100 pro-
cent veilig bestaat niet, maar in 
Velsen wel optimaal.’’ Het nieuwe 
beleid is direct na de vaststelling 
van het nieuwe beleid ingegaan.

Informatie is 
veilig in Velsen

IJmuiden - Zondag 20 novem-
ber treedt de band Brickyard op 
in het Witte Theater Stage Café. 
Aanvang 17.30 uur. De toegang 
is gratis. Brickyard is anno 2011 
uitgegroeid tot een doorgewin-
terde live-act, want niet alleen 
is er een nieuwe naam (voor-
heen Brickyard bluesband), met 
de komst van zangeres Moni-
que Cillessen is er een nieuwe 
weg ingeslagen. De band ken-
merkt zich niet alleen door haar 
sterke live-reputatie, ook met 
het moderne pop-rocksong ma-
teriaal aangevuld met smaakvol-
le klassiekers weet men raad. 
Mede door het karakteristie-
ke Brickyardsausje. Brickyard is 
energiek, strak en een band met 
potentie die blijft verrassen en 
boeien, dus een absolute must 
voor iedere muziekliefhebber. 
De slogan is dan ook Brickyard 
Rocks.

Brickyard in 
WT Stage Café

Velsen - In voorbereiding op de 
renovatie van het stadhuis zal 
de computerruimte van het ou-
de gedeelte van het stadhuis ver-
huizen naar het nieuwe gedeelte. 
De computerruimte is nu geves-
tigd in een ruimte boven de ke-
tels die het stadhuis verwarmen. 
Dit is geen ideale plaats, omdat 
een computerruimte juist koel 
moet blijven. Daarom zullen bin-
nenkort de hoofdcomputers van 
het stadhuis verhuizen. De kos-
ten ervan worden betaald uit het 
jaarlijkse investeringskrediet, een 
bedrag van 100.000 euro. Omdat 
de aanleg van het computersy-
steem Regio Net IJmond is ver-
traagd, is dit verzet naar 2012.

Verhuizing 
gemeente-
computers
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Colofon

Hulp bij Nederlands 
leren lezen en schrijven
SWV - Het project Taalont-
moetingen organiseert in ja-
nuari 2012 een training voor 
mensen die iemand willen 
helpen met het leren lezen 
en schrijven in de Nederland-
se taal. Net als het begrijpen 
en spreken van de taal is kun-
nen lezen en schrijven in on-
ze taal, ook wel alfabetisering 
genoemd, van groot belang 
voor de zelfredzaamheid van 
mensen.

Ook mensen die al langer actief 
zijn als taalmaatje of taalcoach 
kunnen meedoen aan de trai-
ning. Bent u geïnteresseerd om 

een ander te helpen met de taal 
dan kunt u zich ook inzetten als 
taalmaatje. U wordt dan voor een 
jaar aan een anderstalige ge-
koppeld. Naast het helpen ont-
wikkelen van een betere spreek-
vaardigheid zult u ervaren hoe 
verrijkend het contact met ie-
mand uit een andere cultuur kan 
zijn. Vanuit Taalontmoetingen 
zijn vrijwilligers ook steeds va-
ker actief in de begeleiding van 
een klein groepje in een buurt-
centrum of op een school. Ook 
mensen die liever een groepje 
begeleiden dan lesgeven in het 
één-op-één contact kunnen zich 
aanmelden.

 Om alle vrijwilligers inhoudelijk 
goed te kunnen begeleiden zoe-
ken wij nog naar een ervaren do-
cent Nederlands aan anderstali-
gen. Wilt u zich aanmelden voor 
de training, heeft u interesse 
in één van de vacatures of wilt 
u een oriënterend gesprek? U 
kunt contact opnemen met me-
vrouw Jos Bisschop van Stich-
ting Welzijn Velsen in Buurthuis 
de Brulboei, Kanaalstraat 166 in 
IJmuiden, telefoon 0255-510652 
of mail josbisschop@welzijnvel-
sen.nl. 
Taalontmoetingen is een drie-
jarig project dat gefinancierd 
wordt door het Oranjefonds.

De Brulboei - In Buurthuis de 
Brulboei wordt zaterdagavond 
19 november een karaokeavond 
georganiseerd. Aan deze avond 
kunnen jong en oud meedoen! 
Zingen is leuk voor alle leeftij-
den. Kinderen van 8 t/m 12 jaar 
zingen van 19.00 tot 20.30 uur en 
meteen daarna kunnen de vol-
wassenen hun liedjes laten ho-
ren. Aan het eind van de avond 
ontvangt de beste zanger of zan-
geres een leuke prijs. Meer we-
ten? Bel 0255-5106512.

Karaokeavond

De Brulboei - De filmavond 
IJmuiden wat vertel je me nou 
van november is op donderdag 
de 24ste. De eerste film Groe-
ten uit IJmuiden start om 20.00 
uur. Oud-IJmuiden van 1876 tot 
1926. 55 minuten film samen-
gesteld uit oude ansichtkaar-
ten door Ed Steenkiste. Deze erg 
mooie DVD is op deze avond ook 
te koop! Een mooi cadeau voor 
de komende feestmaand. Na de 
pauze kunt u kijken naar de Bin-
nenvaart in Nederland en Bel-
gië van 1915 tot 2010. Kaarten à 
2,50 euro zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar aan de balie van 
het buurthuis en donderdag aan 
de zaal. Meer weten? Bel 0255-
510652.

IJmuiden wat 
vertel je me 
nou?

De Brulboei - Voor kinderen 
van 4 tot 8 jaar komt Sinterklaas 
dit jaar tijdens de disco in Buurt-
huis de Brulboei. Van 18.00 tot 
19.30 uur dansen de kinderen en 
komt de Sint, die voor allemaal 
een cadeautje meebrengt. Daar-
om is het belangrijk dat je je van 
tevoren inschrijft zodat Sinter-
klaas weet hoeveel cadeautjes 
hij mee moet nemen. Kosten 5 
euro. De uiterste inschrijfdatum 
is maandag 28 november. Ook 
voor kinderen van 8 tot 13 jaar is 
er een Sinterklaasdisco. Zij dan-
sen van 19.30 tot 21.30 uur en 
krijgen een drankje en een let-
ter. Entree 1,50 euro. Inschrij-
ven voor deze disco is niet no-
dig, kom gewoon allemaal! Meer 
weten? Bel 0255-510652.

Sinterklaas-
disco

De Spil - Weet u wat u moet 
doen als er iemand in uw na-
bijheid een hartstilstand krijgt ? 
Leer op een ongedwongen ma-
nier een hartstilstand te herken-
nen en weet op efficiënte wijze 
te alarmeren en een reanimatie 
op te starten. Meld u aan voor 
de cursus op woensdag 30 no-
vember 2011 van 19.00 tot 21.30 
uur. Prijs 30 euro per persoon (2 
personen uit een gezin: 50 euro). 
75% van de cursuskosten kunt 
u vergoed krijgen via uw zorg-
verzekeraar. Meer weten? Bel: 
0255-510186.

Reanimatie- en 
AED-training

De Spil - Elke woensdagmid-
dag van 13.15 tot 15.00 uur is er 
in de Spil de Doe Mee Club. Alle 
kinderen tussen de 4 en 12 jaar 
kunnen gezellig mee knutse-
len. We maken elke week ande-
re mooie werken. Deze club kost 
maar 2 euro per keer en vooraf 
opgeven is niet nodig. Kom ge-
zellig langs! Meer weten? Bel: 
0255-510186.

Knutselmiddag

De Spil - In Buurtcentrum de 
Spil willen we weer starten met 
Cook-It. Dit is DE kookclub voor 
alle kinderen tussen de 8 en 
12 jaar. De kinderen leren el-
ke week weer wat nieuws. Deze 
cursus wordt gegeven door een 
enthousiaste vrijwilliger die het 
al heel veel jaren met veel plezier 
en overgave doet. De kosten zijn 
22 euro voor 6 lessen en opge-
ven kan in de Spil. Meer weten? 
Bel: 0255-510186.

Koken voor 
kinderen

De Koe – Omdat het buiten 
weer kouder gaat worden gaat 
Jongerencentrum de Koe in Vel-
serbroek vanaf 23 november 
ook weer op woensdagmiddag 
open. Deze middagen is er, net 
als dinsdag-, donderdag- en vrij-
dagmiddag, afterskoel van 15.00 
tot 17.00 uur. Iedereen is welkom 
op deze middagen! Entree en 
thee is gratis. Meer weten? Bel: 
023-5491817

De Koe weer 
vaker open

Samen naar Kerstfair Haarzuilen
De Mel - Donderdag 24 no-
vember gaan Buurtcentrum de 
Mel en Dienstencentrum Wa-
tervliet samen op stap naar de 
prachtige kerstfair bij Kasteel 

Haarzuilen. Deelname kost 15 
euro voor de entree, de busrit 
wordt mogelijk gemaakt door 
Stichting Vrienden van Velsen-
Noord (deelnemers moeten 

wel ‘vriend’ zijn!). Inschrijven 
voor dit uitje kan bij Buurtcen-
trum de Mel of bij Mevrouw Jo-
pie Hanssen. Meer weten? Bel: 
0251-210050.

Praathuis in Velsen-Noord
De Mel - Iedere donderdag-
middag van 13.30 tot 15.00 
uur zijn anderstaligen van har-
te welkom voor het Praathuis in 
De Mel. 
Het Praathuis is voor iedereen 

die al een beetje Nederlands 
spreekt, maar dit wil verbete-
ren. Samen met vrijwilligers 
wordt over van alles gespro-
ken, bijvoorbeeld over kinde-
ren, hobby’s of het nieuws. 

Meepraten kost 1 euro inclusief 
een kopje koffie of thee. 
Voor meer informatie even bin-
nenlopen bij De Mel. Meer we-
ten? Bel: 0251-210050.

Surinaams koken
De Mel - Bij voldoende inschrij-
vingen start op de dinsdagavond 
de cursus Surinaams koken. On-
der enthousiaste begeleiding 
van docente Karlien Pello leren 
cursisten heerlijke Surinaam-

se gerechten te maken. Deelna-
me kost 36 euro voor 6 lessen. 
Cursisten krijgen wekelijks een 
boodschappenlijst om zelf ingre-
diënten in te kopen. Meer we-
ten? Bel: 0251-210050.
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Beurs met antiek, oude 
én hedendaagse kunst
Heiloo - Op 18, 19 en 20 novem-
ber vindt de 64e editie van de 
Artiekade plaats in hotel Fletcher 
in Heiloo. In de loop der jaren is 
de Artiekade één van de popu-
lairste kunst- en antiekbeurzen 
in zijn genre geworden vanwege 
het gevarieerde en vooral kwa-
litatief goede assortiment. Het 
motto is dit keer spannend he-
den en boeiend verleden.
Tijdens deze 64ste editie kunnen 
bezoekers een selectie (semi-)fi-
guratieve en realistische heden-
daagse en charmante klassie-
ke boeiende kunstwerken be-
wonderen. Ook zullen liefheb-
bers van antiek vast iets van hun 
gading vinden tussen de vaak 
verrassende sier-, gebruiks- en 
draagobjecten. Men treft ve-
le hedendaagse beelden, schil-
derijen, tekeningen, glaswerken, 
keramische objecten en aparte 
sieraden aan. Verder interessan-
te kunstfoto’s en voor de komen-
de feestdagen schitterend zil-
ver, flonkerend kristal, fijn porse-
lein en warme vintage kleinmeu-
belen et cetera. Dit alles wordt 
gepresenteerd door circa der-
tig kunsthandels, antiquairs en 
enthousiaste beeldende kunste-
naars.
Deze zullen met liefde en passie 
vertellen over hun werken. Ver-
der is er informatie over restau-
ratie en reparatie van kunst en 
antiek. Iedere bezoeker ontvangt 
als welkomstgeschenk een full 

color Palet Kunstmagazine zo-
lang voorraad strekt. De winkel-
waarde hiervan is 6,75 euro.
Zaterdag is er gratis taxatie naar 
leeftijd, waarde en origine van 
meegenomen kunst en antiek 
door een gecertificeerd register-
taxateur.
Om nog meer bezoekers te kun-
nen laten genieten van deze fij-
ne fair is, in samenwerking met 
Fletcher Hotel Heiloo, de entree-
prijs met 25 procent verlaagd tot 
zes euro. Jeugd tot zestien jaar 
onder begeleiding gratis. De 
honden mogen niet mee. Ope-
ningstijden: vrijdag 18 november 
van 19.00 tot 22.00 uur, zaterdag 
19  en zondag 20 november van 
11.00 tot 17.00 uur. Het adres is 
Kennemerstraatweg 425 in Hei-
loo. Parkeren is gratis en de bus-
halte is vlakbij.

Live in Café IJmuiden
IJmuiden - Zaterdag 19 en zon-
dag 20 november presenteert 
Café IJmuiden het muziekweek-
end met op zaterdag Rebellies 
unplugged en zondag zanger 
Peter de Haas.
Zaterdag kan er vanaf 21.00 uur 
in dit gezellige, bruine café ge-
luisterd worden naar de num-
mers van Rebellies, die door-
gaans door de speakers knallen, 
maar speciaal voor Café IJmui-
den, waar ze niet zo van knal-
len houden, zijn aangepast, zo-
dat deze nu op een gemoedelijke 
wijze gepresenteerd zullen wor-
den. Het repertoire van Rebel-

lies bestaat uit covers uit de ver-
re en recente muziekhistorie. Tij-
dens optredens passeren num-
mers van onder andere CCR, 
Golden Earring en vele ande-
ren. Maar ook echte oude ‘Rock 
& Roll Classics’, zoals van Chuck 
Berry zullen de revue passeren.
Zondag 20 november is het van-
af 16.00 uur de beurt aan zanger 
Peter de Haas. Hij zingt een ver-
rassende mix van Engels- en Ne-
derlandstalige nummers, waarbij 
de ouderwetse meezingers zeker 
niet zullen ontbreken. 
Café IJmuiden, Willem Ba-
rendszstraat 2.

Santpoort-Noord - Plef staat 
voor Peter, Leon en Femke. Va-
der Leon, dochter Femke en een 
goeie vriend zijn twee jaar ge-
leden begonnen in een grotere 
band  maar waren door het soort 
muziek niet erg happy en zijn be-
gonnen aan een eigen band met 
zn drietjes.  Zij spelen popmu-
ziek in een akoestisch jasje en 
zij geven er een beetje hun ei-
gen draai aan. Zondag 20 no-
vember vanaf 17.30 uur in café 
de Halve Maan, Hagelingerweg 
36 te Santpoort-Noord. Toegang 
gratis. 

Plef in de 
Halve Maan

Met de kerstdagen naar 
restaurant Chi-Ling
IJmuiden aan Zee - Het in 
IJmuiden en wijde omgeving be-
kende restaurant heeft al vele 
jaren een uitstekende naam on-
der de liefhebbers van de ver-
fijnde, Chinese keuken. En voor 
diegenen die tijdens de komen-
de kerstdagen willen genie-
ten van een bijzonder kerstdiner 
heeft restaurant Chi-Ling aan de 
Kennemerboulevard in IJmuiden 
weer enkele heel speciale kerst-
menu’s samengesteld.
Restaurant Chi-Ling is een echt 
familiebedrijf dat vanaf de start 
in 1996 wordt gedreven door de 
familie Hu die tevens eigenaar is 
van het bedrijf. AngJong Hu ver-
telt enthousiast over de hoge 
kwaliteitstandaard die de fami-
lie nastreeft: ,,Wij doen bijvoor-
beeld elk jaar mee aan de test 
van de Chinese Restaurant Top 
100 van het vakblad Misset Ho-
reca. Vorig jaar eindigden we op 
een mooie 26e plaats, maar dit 
jaar zijn we flink gestegen naar 
de 14e plaats. Gezien het grote 
aantal Chinese restaurants dat 
Nederland rijk is, zijn we gewel-

dig blij met deze prestatie die we 
mede te danken hebben aan de 
goede bediening en onze voor-
treffelijke koks.’’ Wat dit laat-
ste betreft vertelt Angjong Hu: 
,,Met de komende feestdagen 
in het vooruitzicht hebben de 
koks weer een cursus gevolgd 
bij meesterkok Yeh, voorzitter 
van de Europese afdeling van de 
World Association of the Chine-
se Cuisine. Hiermee zijn ze weer 
op de hoogte van de laatste fijne 
kneepjes in de Chinese keuken’’.
Voor de komende feestdagen 
wordt het restaurant weer in een 
extra sfeervolle ruimte omgeto-
verd om de vele gasten in een 
passende kerstomgeving te kun-
nen ontvangen. 
Maar voor mensen die thuis wil-
len genieten van de gerechten 
van Chi-Ling biedt het restau-
rant de mogelijkheid om gerech-
ten mee te nemen. Voor (kerst)
reserveringen is het telefoon-
nummer: 0255-512879. Wellicht 
ten overvloede kan nog worden 
vermeld dat ook gezinnen met 
(kleine) kinderen welkom zijn. 

IJmuiden - Woensdag 23 no-
vember bezoekt een voetspeci-
alist Leemans Schoenen aan de 
Lange Nieuwstraat 469. De he-
le dag zal deze specialist men-
sen met voetklachten te woord 
staan.
Er wordt gratis een voetafdruk 
gemaakt en uitleg gegeven over 
de werking van de Vibrionveer, 
een nieuwe Zweedse uitvoe-
ring. Deze vervangt de klassieke 
steunzool, die vaak hard en sta-
tisch is. De Vibrionveer heeft een 
verende werking en activeert de 
spieren en de bloedsomloop. 
Gebruikers lopen elastisch ve-
rend en op natuurlijke wijze, dit 
voorkomt vermoeidheid en pijn-
lijke voeten. Mensen met voet-
klachten en daaruit voortvloei-
ende rugklachten zijn enthousi-

ast over de Vibrionveer. De stand 
van de voet en de holling van de 
voet wordt verbeterd, de gevoe-
lige voorvoet wordt ondersteund 
en de voet kan weer op natuur-
lijke wijze afrollen. 
De pijn neemt af, spieren en 
banden worden krachtiger en 
een goede doorbloeding wordt 
bevorderd. De Fusegold Vibri-
onveer heeft een handzaam for-
maat en past in bijna alle mode-
schoenen.
Mensen met voetklachten en 
ook andere belangstellenden 
kunnen zich laten informeren 
over deze Zweedse uitvinding. 
Dit is geheel gratis, wel graag 
van tevoren een afspraak ma-
ken. Leemans is telefonisch be-
schikbaar op telefoonnummer 
0255-511117.

Terras De 
Uitkijk zondag 
a.s. geopend
Bloemendaal - Op zondag 20 
november bent u van harte wel-
kom in Restaurant De Uitkijk om 
lekker te loungen en wild te eten 
met live achtergrond muziek 
met zangeres. Vanaf 16.00 uur 
schenk de bediening glühwein 
op het terras en om 17.00 uur be-
gint het wildbuffet. De kosten 
bedragen 45 euro per persoon. 
Dit bedrag is inclusief glühwein, 
wijnen en drankjes (Hollands as-
sortiment). 
Er is geen betere sfeer om wild te 
eten dan op het unieke duinter-
ras van De Uitkijk. Binnen eten 
kan natuurlijk ook, met gezellig 
de open haard aan en uitzicht op 
het duin terras en de duinen. 
Voor informatie en reservering 
en: 023-5251162 of www.restau-
rantdeuitkijk.nl.

Zwarte
Pietenfeest
IJmuiden - Zaterdagmiddag 26  
wordt het extra gezellig in Stads-
centrum IJmuiden. Met een ge-
zellige pietenband wordt de toon 
gezet. En tijdens de toepasselij-
ke klanken van allerlei bekende 
Sinterklaasliedjes zullen zeker 
ook pepernoten worden uitge-
deeld door verschillende zwar-
te pieten. Sinterklaas heeft op-
dracht gegeven om zoveel mo-
gelijk pieten naar IJmuiden te 
sturen. Dus je zult ze deze dag 
overal tegenkomen, in de band, 
op straat, achter de kassa en 
in de winkels. De pietenband is 
vanaf 14.00 uur in actie. Graag 
tot ziens in IJmuiden!

Stand van de voet verbeterd
Voetspecialist bij
Leemans Schoenen

Velsen-Zuid - Vorige week 
woensdagmiddag kregen poli-
tiemensen rond 15.45 uur een 
melding dat een 12-jarige man 
uit Santpoort-Noord zojuist was 
beroofd van zijn fiets. Een 13-ja-
rige man uit Driehuis is aange-
houden als verdachte. Hij is in-
gesloten voor verhoor.

Beroving
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Afslankkuur Lijntje 88 
Regio - Lijntje 88 bestaat 23 jaar 
en sinds drie jaar is Rosita Tes-
selaar de eigenaresse. Na de 
overname zijn veel dingen het-
zelfde gebleven, omdat Lijntje 
88 bewezen heeft dat het gebo-
den programma om af te vallen 
in groepsverband nog altijd het 
beste werkt. Aanvullend heeft 
Lijntje 88 sinds januari dit jaar 
een Bio HCG-kuur toegevoegd 
aan het aanbod. Rosita vertelt: 
,,De Bio HCG-kuur helpt om 
het afslankproces te versnellen. 
In combinatie met het beproef-
de programma van Lijntje 88 is 
dit de sleutel tot afslanksucces. 
Verbluffende en vooral blijven-
de afslankresultaten zorgden er-
voor dat het HCG-dieet één van 
de bekendste diëten werd. Nu, 
dankzij geavanceerde compu-
tertechnologie, is het mogelijk 
om net zulke geweldige resulta-
ten te behalen als met de origi-
nele HCG afslankkuur, maar dan 
geheel hormoonvrij! Een uitge-
breid pakket met 24 ampullen, 
24 tabletten vitamine B12, een 
duidelijke handleiding, dieetad-
vies en extra tips zorgt voor een 
afslankkuur die ideaal te volgen 
is, met uiteraard altijd de steun 
en zekerheid van het Lijntje88-

team op de achtergrond.” 
Maak het afslanken nog eenvou-
diger en doeltreffender dankzij 
de dagelijks in te nemen vitami-
ne B12 die men nu bij elke HCG 
Oral® kuur gratis ontvangt. 
De voordelen van HCG Oral op 
een rijtje: 8-12% gewichtsafna-
me per kuur, geen hormonen, 
geen injecties, eenvoudig te vol-
gen, bijbehorend smakelijk dieet, 
verantwoord en blijvend afslan-
ken, geen honger, geen jojo-ef-
fect, geen bijwerkingen, en geen 
recept nodig. Kijk voor meer in-
formatie op www.lijntje88.nl of 
bel 0251-234490/06-41459528. Deep River Quartet

in Stadsschouwburg
Velsen - Al bijna dertig jaar 
weten de vier heren van het 
Deep River Quartet vrijwel el-
ke wereldhit van de twintig-
ste eeuw een eigenzinnige en 
fraaie ‘Make Over’ te geven. De 
grote schare fans in de IJmond 
weet allang dat The Deeps met 
hun wervelende feel good-the-
aterconcerten vol wereldhits 
voor het mooist denkbare kip-
penvel bezorgen.
Op zaterdag 26 november 
(20.15 uur) komt het muzikale 
viertal naar de Stadsschouw-
burg Velsen voor een werve-
lende concert, waarin de zan-
gers een vlotte mix van onver-
valste soul, swingende gospels 
en legendarische liedjes pre-
senteren. In het theaterconcert 
‘Make Over’ komen klassiekers 
als ‘Bridge over troubled water’, 
‘Blowin’in the Wind’, ‘Goodbye 
Baby, Goodbye Baby’ en ‘Ain’t 
No Sunshine’ voorbij.
Ondersteund door een trio van 
piano, contrabas en slagwerk, 
weet het Deep River Quartet 

op heel specifieke wijze ver-
schillende muziekstijlen te ver-
tolken. De vier zangers zin-
gen zich sinds de jaren ’70 een 
weg door de jazz, gospel, soul, 
rhythm & blues. Ze nemen on-
derweg wat popmuziek mee, 
en ook schromen ze niet een 
frisse vertaling van het klassie-
ke repertoire op de schouders 
te nemen. Met gemak verove-
ren ze zo de harten van het pu-
bliek. 
Op een avond in het theater 
waarbij de lucht gevuld is van 
swingende en meeslepende 
ritmen, zal de toeschouwer het 
gevoel hebben dat hij meege-
voerd wordt op een exclusie-
ve reis door de muziek. Want 
een avond met het kwartet is 
er één van verrassing, herken-
ning, ontroering en bejubeling, 
maar bovenal: feest!
Prijs: vanaf 27 euro, inclusief 
pauzedrankje en garderobe. In-
fo: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of telefoon 0255-515789. 
(foto: Martin Hogeboom)

Sinterklaas bezoekt 
ijskoud SnowPlanet
Velsen-Zuid - Op zaterdag 26 
en zondag 27 november bren-
gen Sinterklaas en zijn Zwarte 
Pieten een bezoek aan SnowPla-
net. De Zwarte Pieten gaan ui-
teraard de piste op. Want de Pie-
ten moeten goed voorbereid zijn 
als ze op Sinterklaasavond op 
besneeuwde daken moeten lo-
pen. De Zwarte Pieten zijn na-
tuurlijk niet gewend aan de kou 
en sneeuw kennen zij helemaal 
niet in het warme Spanje. 
Vanaf 13.00 uur zetten de Pie-
ten de piste op stelten. Snow-
boardPiet laat vette tricks zien, 
en hoe zou StuntelPiet het er-
van af brengen op de piste? Na-
tuurlijk doen de Pieten ook leu-
ke spelletjes op de piste en tes-
ten de Pieten of er bij SnowPla-
net ook goede hulp-Pietjes zijn. 
Na alle sneeuwpret is het tijd 
voor het grote moment! In het 

après-ski café Rudi’s zal Sinter-
klaas cadeautjes uitdelen aan 
alle kinderen en legen de Pieten 
hun zakken strooigoed. Iedereen 
is welkom, de toegang is gratis  
en reserveren is niet nodig.
SnowPlanet is de ‘coolste’ in-
door sneeuwpiste met echte 
sneeuw. SnowPlanet heeft twee 
pistes. Een lange piste van 230 
meter en een beginnerspiste van 
100 meter. Daarnaast beschikt 
SnowPlanet over een grand ca-
fé, een grill- en fonduezaal, een 
à-la-carterestaurant, een après-
ski café, twee vergaderzalen en 
twee feestzalen. Naast vrij skiën, 
snowboarden en (privé)lessen 
biedt SnowPlanet ruime moge-
lijkheden voor feesten en (maat-
werk-) partijen voor de zakelij-
ke en particuliere markt. Snow-
Planet is het gehele jaar, 7 dagen 
per week geopend.

Programma Het Terras
Santpoort-Noord - Al enke-
le maanden is men in Dorpshuis 
Het Terras bezig met allerlei ac-
tiviteiten. 
De cursussen zijn nagenoeg vol-
geboekt. Er zijn nog wel enkele 
plaatsen beschikbaar bij beelden 
maken, zilversmeden en Men-
sendieck. In januari gaat de glas 
in lood cursus weer verder en er 
worden voorbereidingen getrof-
fen om een cursus mozaïeken te 
starten in januari 2012. Voor in-
formatie kunt u bellen met tel 
023-5384845.
Binnenkort staan de volgen-
de activiteiten op het program-
ma: Kinderkleding en speelgoed-
markt op zondag 20 november 
van 10.00 uur tot 15.00 uur. Om 
zelf speelgoed of kleding aan te 
bieden kun je je aanmelden op 
06-22173880. 
Grote Bingo met loterij op don-
derdag 8 december van 13.00 tot 
16.30 uur. De toegang bedraagt  
1,50 euro. Toegangskaarten zijn 
bij de beheerder verkrijgbaar of 

op de dag zelf. 
Workshop kerststuk op don-
derdagavond 15 december en 
maandagavond 19 december. De 
avond begint om 19.30 uur en zal 
ongeveer 2,5 uur duren. De kos-
ten bedragen 22.50 euro per per-
soon, inclusief koffie of thee. 
Zondag Middag Podium presen-
teert op 27 november Peter van 
Bugnum, de zanger met het Ne-
derlandse repertoire. Zaal open 
om 13.00 uur, aanvang 13.30 uur 
Kaarten à 3.00 euro zijn verkrijg-
baar bij de beheerder of bij de 
andere buurthuizen.
Op dinsdag, donderdag en vrij-
dag is er vrij biljarten. Op maan-
dag en woensdag wordt er door 
de biljartclub Het Terras ge-
speeld. Het Terras kan ook weer 
goede boeken gebruiken van al-
lerlei soort, dus ook kinderboe-
ken, voor de omruilbibliotheek. 
Heeft u zelf ideeën om iets te 
ontwikkelen of uit te voeren in 
Het Terras, bespreek het met het 
bestuur via 06-54685470.

Het leven is 
vurrukkulluk
IJmuiden – Nederland Leest is 
een jaarlijkse actie van de bi-
bliotheken en een poging om 
meer mensen aan het lezen te 
krijgen. Het boek ‘Het leven is 
vurrukkulluk’ van de schrijver 
Remco Campert stond dit jaar 
hierbij centraal. Zaterdag vond 
in de Velsense bibliotheek, on-
der het genot van een lekker 
ontbijt, een bespreking van dit 
boek plaats. De IJmuidense El-
len Heijmerikx, die onder ande-
re een boek schreef over hoe zij 
opgroeide in een strenge Noor-
se geloofsgemeenschap, was 
hierbij gespreksleider. Dit deed 
zij op enthousiaste wijze.
Dit boek verhaalt over de lief-
desgeschiedenis van Mees en 
Panda. ,,Ik vond het boek steeds 
briljanter worden tijdens het le-
zen, het houdt de spanning er 
in. Maar het is ook schrijnend’’, 
vertelt Ellen de aanwezigen. 
,,De dialoog en de gedachte-
gang volgen het heden en het 
verleden van de hoofdperso-
nen van het boek. Dat is soms 
verwarrend en heel anders, het 
vereist steeds een schakeling 
van de lezer. Ook schrijft Cam-
pert de woorden vaak zoals je 
ze zegt. Maar ik raad iedereen 
aan om het te lezen, het is knap 
geschreven. Het verhaal scha-
kelt snel en dat is wennen. Het 
verhaal valt ook in verschillen-
de stijlen uiteen, het zwabbert 
soms. Maar het is een perfec-
te weergave van die tijd, van 
de regels en de denkbeelden.’’ 
Het ene denken en het ande-
re doen, is vaak de logica van 
een vrouw, zo ook van Pan-
da. Mees daarentegen lapt al-
le regels aan zijn laars. Het ver-
haal is een mengeling van fan-
tasie en waarheid. Ellen: ,,Het 
boek greep me echt. Liet me 
niet los. Het balanceert op de 
rand van het absurde, maar dat 
maakt het juist zo spannend.’’ 
Campert leefde voor het schrij-
ven, het moest boven de lief-
de staan. Hij scheidde ook van 
zijn vrouw. ,,Dat was ook het 
tijdsbeeld: mannen waren veel 
meer met hun werk bezig. De 
schrijver zelf realiseert zich, dat 
hij in die tijd veel gemist heeft. 
Maar hij kon toen niet anders’’, 
aldus Ellen. Zelf is ze momen-
teel met haar derde boek be-
zig. ,,Religie is mijn kracht, het 
brengt gelaagdheid aan. Ik 
schijf uit eigen ervaring, die ge-
loofwaardigheid geeft aan het 
boek en bestaansrecht.’’ Dit 
derde boek gaat over het kind 
van een Spaanse gastarbei-
der, een vroegere vriendin van 
haar. ,,Ik mocht eigenlijk niet 
met haar omgaan. Die mensen 
waren ontzettend gastvrij, veel 
zingen en dansen, ik werd er 
in de watten gelegd.’’ Dan rea-
liseert Ellen dat ze al lang aan 
het woord is: ,,Als het te lang 
duurt, dan moeten jullie het 
zeggen, hoor.’’ Maar haar toe-
hoorders luisteren juist geboeid 
toe. (Carla Zwart)
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Wijn & Sfeer, dat kan 
alleen in IJmuiden
IJmuiden – Buiten schijnt de 
zon, maar binnen klinken de 
kerstliedjes en staan mooi ge-
dekte tafels. Het is zondagmid-
dag 13 november en in Holiday 
Inn Seaport Beach IJmuiden is 
een bijzonder smakelijk  eve-
nement dat honderden mensen 
met een ontwikkeld smaakge-
voel trekt: Wijn & Sfeer. Richard 
Blesgraaf van Slijterij & Wijnhuis 
Zeewijck organiseerde dit derde 
feest der zinnen samen met een 
tiental ondernemers die gespe-
cialiseerd zijn in smaak en sfeer. 
De opzet: lekker proeven, net-
werken en wat flessen, kistjes of 
kerstpakketten bestellen.
,,Ik kom voor de bubbels’’, lacht 
een elegante dame. De oes-
ters van Waasdorp smaken pri-
ma bij de champagne. Samen 
met een vriendin maakt ze het 
gezellig. Een goedgeklede heer 
loopt langs en trekt hun aan-
dacht. ,,Het lijkt hier wel een 
snoepwinkel’’, giebelen ze eens-
gezind. Ja, met de sfeer zit het 
wel goed. En ook met de wijn is 
niets mis. Dat zeggen Peter en 
Ciska Prijden uit IJmuiden. Pe-
ter staat volleerd wijn te keu-
ren en te proeven. De Argentijn-
se rode walst rond in het glas, 
de neus boven het glas neemt 
de veelheid aan geuren waar 
die vrijkomt na jaren opgeslo-
ten in fles of vat. En dan de uit-
gestelde slok. ,,Een beetje zuur-
stof erbij en het explodeert 
op de tong’’, roept de vinoloog 

van achter de tafel. En ja, Peter 
knikt. ,,Een beste wijn’’, vindt hij 
ook. De twee nemen regelmatig 
een wijntje en koken ook graag 
met wijn. Wijn & Sfeer vinden ze 
geweldig. 
,,Hier kunnen we de mensen la-
ten proeven wat we in de win-
kel hebben’’, zegt Richard Bles-
graaf. ,,Het is toch een beetje 
vreemd dat dat in de slijterij niet 
mag. Maar ik heb goede hoop 
dat dit in de toekomst gaat ver-
anderen.’’ Hij is zeer te spreken 
over de goede opkomst van het 
publiek. ,,Dit is on-IJmuidens 
gezellig en sfeervol. Maar aan 
de andere kant, alleen in IJmui-
den krijg je deze samenwerking 
voor elkaar. Iemand uit Wasse-
naar zei net nog tegen me dat 
hij geen 15 ondernemers bij el-
kaar krijgt. Wij wel dus.’’
Bleeker de Groot Wonen & Sla-
pen uit Beverwijk heeft wat 
mooie sfeerartikelen uit de win-
kel meegenomen. De bijzondere 
kussens krijgen veel aandacht. 
Ringfoto trekt ook veel mensen 
met haar mooie aanbiedingen 
op cameragebied. Ris Juwe-
liers voelt zich ook thuis op Wijn 
& Sfeer waar ze hun mooiste 
sieraden en horloges kunnen 
showen. Uit Santpoort komen 
l’Amuse met hapjes en de Sant-
poortse Verleiding met thee, 
koffie en bonbons. Het draait 
niet alleen om alcohol. Het gaat 
om de gezelligheid, de smaak 
en de sfeer. (Karin Dekkers)

Juwelier en goudsmid René Post
Oude juwelen inruilen? 
Regio - Juwelier en goudsmid 
René Post is sinds veertien jaar 
te vinden in Beverwijk. Verkoop, 
inkoop, reparatie en restaura-
tie van sieraden zijn hier hoofd-
zaak. Op dit moment is inkoop 
van edelmetaal zoals goud en zil-
ver erg actueel. Daar heeft Re-
né meer dan dertig jaar ervaring 
mee. Zijn moeder begon in 1975 
in Nederland met de inkoop van 
oud goud. René: ,,In 1972 was zij 
in New York waar veel juweliers-
zaken zich bezig hielden met het 
inkopen van oud goud. Zij gaf dit 
door aan haar werkgever die dat 
oppakte en de inkoop uitbreidde 
naar de hele Benelux. Dat werd 
een groot succes.” Als klein jon-
getje zocht René in het week-
end al goud uit. ,,Een deel werd 
gesmolten en een ander deel 
werd opgeknapt en weer ver-
kocht als occasion. Het zat er dus 
al vroeg in.” René volgde zijn op-
leiding voor juwelier/goudsmid in 
Schoonhoven. 
,,Op dit moment is de goud- en 
zilverprijs zo hoog dat het heel in-
teressant is voor de consument 
om oud goud en zilver in te le-
veren voor contant geld. Men 
kan ook oude sieraden omrui-
len voor nieuw, daar krijgt men 

zelfs een nog hogere inruilkoers 
voor. Hetzelfde geldt voor horlo-
ges, het assortiment is zeer uitge-
breid en actueel. De horlogemer-
ken zijn onder andere Guess, Da-
nish Design, Casio, Festina, Pris-
ma, TW-Steel en Max. De siera-
denmerken zijn Ti-Sento, Guess 
Jewels, Mi-Moneda, Swarovski, 
New-Bling, Blush en daarbij ook 
nog een grote collectie huismerk 
met diamant. 
Omdat er zoveel ingekocht/inge-
ruild wordt, is er ook een groot 
assortiment occasion sieraden 
voorradig. Deze zijn allemaal na-
gekeken of deze nog voldoen aan 
de geldende norm. Dus geen slij-
tage en met een goedgekeurd 
Nederlands keurteken. Naast zijn 
specialisatie van in- en verkoop 
van oud goud en zilver heeft Re-
né de meest uitgebreide collec-
tie trouwringen van de regio. Met 
meer dan acht merken relatierin-
gen zijn er meer dan vijfduizend 
variaties mogelijk. En deze wor-
den met twintig procent korting 
op de adviesprijs verkocht. Voor 
taxatie, verkoop, reparatie of aan-
schaf van een nieuw sieraad is 
juwelier/goudsmid René Post op 
de Breestraat 120 het juiste adres 
(telefoon 0251-225023).

HoorCare geopend
Santpoort-Noord - Maandag 
heeft wethouder Verkaik de  nieu-
we HoorCare hoortoestellenwin-
kel aan Hagelingerweg 45 in het 
winkelhart van Santpoort-Noord 
geopend.
,,Een professionele winkel en be-
wust geen grote winkelketen’’, 
zegt Arthur van Els van HoorCare. 
,,Wij werken met vaste gediplo-
meerde audiciens die altijd aan-
wezig zijn. Men heeft dus altijd 
dezelfde contactpersoon die zorgt 
voor een goed advies en luiste-
rend oor. Altijd een oplossing voor 
uw oren, eenvoudig tot high-tech. 
U bent van harte welkom, de kof-
fie en thee met iets lekkers staan 
voor u klaar.’’ De audicien maakt 
gebruik van geavanceerde ap-
paratuur om  precies te vertellen 
hoe het met het gehoor gesteld is. 
Tijdens het onderzoek en aanpas-
singen wordt de mogelijkheid ge-

boden om mee te kijken.
,,Wij werken samen met alle zorg-
verzekeraars. Afhankelijk van het 
zorgpakket wordt het  nieuwe 
hoortoestel gedeeltelijk of zelfs 
geheel vergoed. Bij aanschaf van 
een nieuw hoortoestel zorgen wij 
ervoor dat de vergoeding van de 
eventuele eigen bijdrage hele-
maal duidelijk zijn. Wij verzorgen 
vervolgens alle aanvragen en de-
claraties; dat is onze zorg!’’ 
De winkel is volledig verbouwd 
en heeft bushalte Broekbergen-
laan en een mindervaliden par-
keerplaats voor de deur. ,,De gra-
tis parkeergelegenheid is fantas-
tisch, en we voelen ons als kwa-
liteitswinkel thuis in de buurt. Ui-
teraard zijn wij van dinsdag tot en 
met zaterdag geopend om ieder-
een in de gelegenheid te stellen 
langs te komen.’’ (foto: K. Keuke-
laar)

Rabobank-
filiaal Plein 
1945 gaat 
verdwijnen
IJmuiden - In december van dit 
jaar gaat het filiaal van de Ra-
bobank aan Plein 1945 sluiten. 
De laatste jaren komen klan-
ten steeds minder vaak naar de 
bank op Plein 1945. Rabobank 
Velsen en Omstreken kiest er 
daarom voor het filiaal af te sto-
ten. Ook omdat de huur van het 
gebouw eind 2011 afloopt. Uit 
het oogpunt van veiligheid is 
het filiaal bovendien toe aan in-
vesteringen.
Rabobank Velsen en Omstreken 
blijft wel investeren in ouderen, 
die het bankfiliaal aan het Plein 
1945 mogelijk zullen missen. Zo 
heeft Rabobank eigen senio-
ren-adviseurs, die oudere klan-
ten kunnen bijstaan bij het za-
kendoen. Rabobank biedt ver-
der de mogelijkheid van een 
geldbestelservice, waarbij klan-
ten het geld veilig thuis krijgen 
bezorgd. Rabobank adviseert 
echter wel zo min mogelijk cash 
geld in huis te hebben en over 
te gaan tot het pinnen bij be-
taling aan de kassa. Rabobank 
zoekt nog naar een geschik-
te locatie voor een pinautomaat 
in de omgeving van Plein 1945. 
Daarbij wordt scherp gelet op 
een zo veilig mogelijke locatie 
op een niet te stille plek, mo-
gelijk inpandig bij een onder-
nemer. 
Vanaf 1 december 2011 kunnen 
de klanten uit IJmuiden terecht 
op het kantoor aan de Dok-
weg 17 in IJmuiden. Dagelijkse 
bankzaken zijn ook gemakkelijk 
thuis te regelen op een moment 
dat het de klant past via www.
rabobank.nl/velsen of door te 
bellen met 023-5133500.

Landschappen in Parterre
Velsen-Zuid - Van 13 novem-
ber tot en met 11 december is bij 
Parterre aan Torenstraat 7 in Vel-
sen-Zuid de expositie 8 Velsense 
landschappen te zien. De exposi-
tie behelst zowel historisch als re-
cent werk.
De gemeente Velsen ken acht 
‘landschappen’: de zee, het strand, 
de duinen, de binnenduinrand, de 
polders (de voormalige Wijker-
meer) en daar dwars doorheen het 
Noordzeekanaal, met aan de zuid-
kant IJmuiden en aan de noord-
kant industrieterrein. De tentoon-
stelling toont zeer diverse kunst-
werken die de acht landschappen 
illustreren. Het werk komt uit de 

historische collectie van Museum 
Kennemerland in Beverwijk, uit 
de kunstcollectie van de gemeen-
te Velsen en uit een particulie-
re collectie. Er is ook recent werk 
aanwezig van de beeldend kun-
stenaars Peter Balm uit Spaarn-
dam, Tanja Koelemij, John van den 
Goorbergh en Dan van Golber-
dinge uit IJmuiden. Het idee van 
de acht landschappen is voor het 
eerst gebruikt in 1994 door Siem 
Schaafsma bij een lezing voor de 
Federatie Welstandstoezicht, over 
de architectuur in de gemeen-
te Velsen. De openingstijden van 
Parterre zijn donderdag tot en met 
zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Kerstcollecte 
Leger des Heils
Regio - Het Leger des Heils Ken-
nemerland houdt van maandag 
28 november tot en met vrijdag 2 
december haar jaarlijkse collecte 
in de gemeente Velsen. In de ge-
meenten Beverwijk en Heemskerk 
wordt een week later gecollecteerd 
vanaf dinsdag 6 tot en met vrijdag 
9 december. Zij vragen voor deze 
collecte vrijwilligers. Opgeven via 
korps.kennemerland@legerdes-
heils.nl.

Kern met Pit!
Regio - Tot 30 november kun je je 
nog inschrijven voor Kern met Pit! 
Dus wil jij graag zelf iets aan jouw 
leefomgeving verbeteren, meld 
je dan snel aan. Via de wedstrijd 
Kern met Pit gaan bewonersgroe-
pen aan de slag om hun idee voor 
hun leefomgeving binnen een 
jaar te realiseren. www.kernmet-
pit.nl en schrijf je in.
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Vuurwerkavond bij 
Dier Medisch Centrum
Velserbroek - Op maandag 28 
november houdt Dier Medisch 
Centrum, aan de Zadelmaker-
straat 98, voor de vijfde keer de 
jaarlijkse vuurwerkavond. De 
avond is bedoeld voor eigenaren 
van honden die elk jaar erg bang 
zijn tijdens oud&nieuw. Maar de 
avond is ook heel nuttig om de-
ze angst voor te zijn: dus voor ei-
genaren van honden voor wie dit 
de eerste jaarwisseling wordt. 

Tijdens de avond, die om 19.30 
uur begint, krijgen de eigenaren 
inzicht in het angstige gedrag en 
tips om dit gedrag te doen stop-
pen. 
Tevens worden de meest ge-
bruikte kalmerende medicijnen 
besproken. Opgeven kan via in-
fo@dierenartsvelserbroek.nl of 
telefonisch, 023-5384444. Kos-
ten bedragen 5 euro per per-
soon. 

Groen gas
in de ban
Velsen - De overheid is voor-
nemens het belastingtarief voor 
‘groen gas’ als brandstof te ver-
vijfvoudigen. Wethouder Wester-
man is het daar niet mee eens en 
gaat daarom een brandbrief stu-
ren aan de Tweede Kamer met het 
verzoek maatregelen te treffen om 
tot een ‘gelijk speelveld voor alter-
natieve brandstoffen’ te komen. 
De belastingmaatregel komt voort 
uit de plannen die op Prinsjes-
dag zijn gepresenteerd. Energie-
belasting gaat meer dan vijf keer 
zoveel kosten. In Velsen zijn twee 
pompstations voor groen gas, in 
Velsen-Noord op de Concordia-
weg en in Velsen-Zuid bij Rein-
Unie/HCV aan de Amsterdamse-
weg. De brandstofpompen wor-
den onder meer gebruikt door de 
vuilniswagens, de Bios Groep, die 
het ov-vervoer in de IJmond doet, 
en door bussen en vrachtwagens 
van overheidsdiensten, zoals de 
gemeente. Per 1 januari zullen 
de twee pompen bovendien kun-
nen worden gebruikt door parti-
culieren en bedrijven. ,,Rijden op 
groen gas is uiteraard veel scho-
ner en in onze regio sterk groei-
end. Wij als gemeente, de provin-
cie en de overheid hebben er de 
afgelopen jaren flink in geînves-
teerd, het is daarom niet logisch 
dit nu af te straffen. Een zo gro-
te tariefsverhoging zal bovendien 
gevolgen hebben voor de tarieven 
van het OV-vervoer door de Bios 
Groep, waardoor het bedrijf in de 
problemen kan komen. Inderdaad 
is ook de markt voor elektrisch 
vervoer groeiend, maar dat geldt 
meer voor personenauto’s. Bus-
sen en vrachtwagens rijden juist 
vaker op gas. De belastingverho-
ging geldt ook voor biogas.’’

Files veroorzaken veel fijnstof
IJmond vraagt hulp 
aan minister Schultz
Regio - De regio IJmond staat te 
trappelen van ongeduld om vaart 
te krijgen in de maatregelen om 
verkeersfiles te lijf te gaan en 
daarmee de luchtkwaliteit dras-
tisch te verbeteren. De Colleges 
van B&W van Beverwijk, Heems-
kerk, Uitgeest en Velsen heb-
ben daarom (per brief) een drin-
gend verzoek gericht aan mi-
nister Melanie Schultz van Hae-
gen (Infrastructuur&Milieu) om 
zo snel als mogelijk de 2 miljoen 
euro aan subsidie over te maken 
die daarvoor nodig is.
Dit ogenschijnlijk bescheiden 
bedrag van 2 miljoen euro komt 
Velsen nog tekort om - over de 
gemeenten heen - voor de ge-
héle regio IJmond onder de noe-
mer ‘IJmond Bereikbaar’ een 
goed mobiliteitsplan te maken. 
De vier gemeenten en bedrijven-
verenigingen in de IJmond met 
daaronder 500 bedrijven, alsme-
de Tata Steel hebben elkaar al 
beloofd om alles uit de kast te 
halen. Ze denken bijvoorbeeld 
aan een mobiliteitspas waarmee 
werknemers in de regio gratis 
kunnen reizen. Ook wordt ge-
keken naar meer voorzieningen 
voor fietsers. Dit alles om au-
tomobilisten er toe te bewegen 
op een andere manier naar hun 
werk te gaan. De samenwerking 
tussen gemeenten en bedrijfsle-
ven heeft als voordeel dat daar-
door meer alternatieven voor-
handen zijn. Zo wordt ook geke-
ken of de inzet van de bussen, 
die Tata Steel voor zijn personeel 
laat rijden, ook voor werknemers 
van andere bedrijven beschik-
baar kunnen komen.
Als de verkeersdrukte 20% af-
neemt, is er weer een norma-
le doorstroming van het verkeer. 
Daarnaast gaat het om maatre-
gelen ter bevordering van het 
goederenvervoer over water en 
het spoor en dus minder over de 
weg. IJmond maakt bij dit alles 
dankbaar gebruik van succes-
volle ervaringen in Utrecht met 
het programma ‘Utrecht Bereik-
baar’. Het risico op longkanker 

wegens teveel fijnstof in de lucht 
- waar het IJmondgebied met 
zijn industrie en intense verkeer 
onevenredig veel last van heeft 
- wordt met onder andere de-
ze maatregelen meteen ook te-
ruggebracht. “Hierin moeten we 
meters maken, daarbij is subsi-
die belangrijk, voor een effectie-
ve aanpak. Zonder de benodig-
de subsidie, kunnen economi-
sche ontwikkelingen in de regio 
stil komen te liggen”, zegt wet-
houder Ronald Vennik van Vel-
sen. “Minister Cramer had inder-
tijd al beloofd ons te hulp te ko-
men. We vragen de nieuwe mi-
nister nu eens door te pakken”. 
IJmond Bereikbaar valt onder 
een groter programma waarmee 
Colleges van B&W van de vier 
IJmondgemeenten werken aan 
de verbetering van de luchtkwa-
liteit. Belangrijk, want er staan 
diverse ontwikkelingen op sta-
pel in de regio. Terwijl IJmond 
de grote toegangspoort voor de 
haven van Amsterdam is; daar 
zelfs een tweede grote zeesluis 
voor aan het bouwen is; en veel 
mensen uit de Amsterdamse re-
gio juist in de industriële agglo-
meratie IJmond werken, lijkt de-
ze regio wel een ondergescho-
ven kindje te blijven in de ogen 
van politiek Den Haag. 
,,Amsterdam is zijn financiële 
bijdragen voor het oplossen van 
knelpunten natuurlijk van har-
te gegund”, zegt Vennik, “maar 
de politieke aandacht die het 
krijgt, mag er niet toe leiden, dat 
het beperkt aantal miljoenen dat 
wij vragen, toch naar de Amster-
damse regio vloeit. Wij willen de 
minister nu juist helpen de lucht-
vervuiling hier in de IJmond on-
der de verplichte Europese nor-
men te krijgen. Daarom hebben 
we een uniek samenwerkings-
verband opgezet van onderne-
mingen, Kamer van Koophan-
del, gemeenten en milieudienst 
om tempo te kunnen maken. We 
steken er allemaal veel energie 
en geld in en vragen de minister 
ons nu eens serieus te nemen.’’ 

Even voorstellen, AV-
groep Kennemerland
Santpoort-Noord - Voor de men-
sen die iets zoeken over fotogra-
fie maar iets meer willen dan er al-
leen maar afdrukken van te ma-
ken, heeft AV-groep Kennemer-
land als club/vereniging iets meer 
te bieden dan alleen dat. De geza-
menlijke hobby is namelijk om se-
ries te maken van eigen foto’s, met 
geluid als achtergrond, en/of  met 
gesproken tekst bij de serie. Een 
aantal jaren terug heette dit dia-
overvloeiprojectie. Tegenwoordig 
kan dit met de computer, onder-
steund met een bepaald program-

ma zoals PicturesToExe, Wings Pla-
tinum, M-Objects en ProShow. El-
ke derde donderdag van de maand 
komt de club bijeen om met de-
ze programma’s te leren werken 
en aan clubgenoten de produc-
ties c.q. series te laten zien. Iede-
re maand heeft een ander thema. 
Bent u nieuwsgierig geworden wat 
het allemaal inhoudt, ga dan kijken 
op bij de AV-groep in het vereni-
gingsgebouw van de kerk, aan de 
Burgemeester Enschedélaan 67 te 
Santpoort Noord, of bekijk de web-
site www.avgroepkennemerland.nl

Aftrap ‘Jouw Velsen’ 
van John van Dijk Fonds
IJmuiden - Op donderdag 17 
november trappen leden van 
het John van Dijkfonds het pro-
ject ‘Jouw Velsen’ af met zes 
gastlessen op het Technisch 
College Velsen. Tot eind janua-
ri zullen ook andere scholen uit 
het voortgezet onderwijs door 
de leden worden bezocht. 
Het John van Dijk Fonds is door 
de gemeenteraad van Velsen 
ingesteld ter herinnering aan 
John van Dijk. John bracht jon-
geren en politiek dichter bij el-
kaar. Het Fonds bestaat uit 
raadsleden en steunfractiele-
den.
Aan de hand van veel beeldma-
teriaal leren de jongeren tijdens 
de gastlessen van gemeente-
raadsleden en leden van het 
John van Dijk Fonds hoe de ge-
meente Velsen werkt en krijgen 
ze uitleg over het scholenpro-
ject ‘Jouw Velsen’.
Het project ‘Jouw Velsen’ is een 
wedstrijd die jongeren in con-
tact brengt met de politiek, on-
dernemers, bestuurders en me-
dewerkers van maatschappe-
lijke organisaties, door over 
een onderwerp te gaan praten 
dat zij belangrijk vinden en dat 
speelt in ‘Jouw Velsen’. 
De jongeren kunnen mensen 
‘warm’ maken voor een nieuw 
idee zodat dit misschien wordt 
‘opgepikt’ door de gemeente of 
een van de vele organisaties in 
Velsen. Het hoeven geen he-
le grote activiteiten of plannen 

te zijn, vaak zijn kleine ideeën 
al heel belangrijk om een leu-
kere gemeente te worden voor 
jongeren.
De jongeren bedenken in een 
groepje van vier tot vijf leer-
lingen een onderwerp waar zij 
meer over willen weten of een 
idee dat zij zouden willen uit-
voeren. Ze worden op pad ge-
stuurd door het Fonds om men-
sen te gaan interviewen en ne-
men dit op met een camera. 
Vervolgens maken de jonge-
ren een filmpje over hun onder-
werp. Alle films zullen in maart 
worden uitgezonden op de lo-
kale televisie Seaport TV. De ju-
ry van het John van Dijk Fonds 
zal per school een filmpje no-
mineren. Tijdens de afsluiting 
op woensdag 21 maart debat-
teren de genomineerden on-
der leiding van de burgemees-
ter en met hulp van wethouders 
in de raadzaal van het stadhuis 
van Velsen. Na het debat kie-
zen de leden van het John van 
Dijk Fonds de winnaar en is er 
een feestelijke prijsuitreiking in 
de Burgerzaal van het stadhuis. 
Dit alles wordt live uitgezonden 
op Seaport TV en herhaald in de 
daaropvolgende week.
Andere jaren waren de klas-
sen wel te porren voor het wed-
strijdelement van het John van 
Dijkfonds. ,,Natuurlijk doen wij 
mee, wij gaan voor de prijs en 
de beker staat volgend jaar op 
onze school!”

Velsen-Zuid - Vorige week 
woensdagavond meldde een 
vrouw zich op het politiebureau 
die was aangevallen door een 
nog onbekende man. De vrouw 
was rond 22.15 uur aan het hard-
lopen op de Parkweg, komende 
uit de richting van het Pontplein, 
toen zij op een bankje een man 
zag zitten die haar in gebrekkig 
Engels gedag zei. Deze man heeft 
de 31-jarige IJmuidense vrouw 
even verderop van achter vastge-
pakt en tegen de grond gewerkt. 
De vrouw heeft zich hevig verzet 
en wist te ontkomen. Hierna is ze 
direct naar de politie gegaan. De 
politie wil deze man graag aan-
houden en is een onderzoek ge-
start. Er zijn zeer waarschijnlijk 
getuigen van het incident en de 
politie roept hen dringend op om 
zich te melden bij de politie via 
0900-8844. Van de man is het vol-
gende signalement bekend: ne-
groïde uiterlijk, ongeveer 25 jaar, 
1.80 meter, kort, zwart stijl haar, 
grote donkere ogen, smalle neus 
en donkere kleding. De man sprak 
gebrekkig Engels. 

Vrouw 
aangevallen
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IJmuiden - 20-11-2011, een 
mooie datum voor een bijzonde-
re avond! De Baptisten Gemeen-
te IJmuiden is aan het aftellen. 
Stond voor velen 11-11-’11 als 
bijzondere dag in de agenda ge-
markeerd, bij de Baptisten is het 
20-11-2011. Deze avond belooft 
een bijzondere avond te wor-
den, maar eigenlijk had het ie-
dere avond kunnen zijn, volgens 
Judith Reckers één van de orga-
nisatoren. Remco Hakkert is met 
zijn band uitgenodigd voor de-
ze bijzondere avonddienst. Rec-
kers licht toe: ,,Remco Hakkert 
is een getalenteerde muzikant 
die een grote passie heeft voor 
God, muziek en mensen. Muziek 
is al eeuwen lang een ‘taal’ voor 
mensen om zich te uiten naar 
God. Dus, wat koning David al 
3000 jaar geleden deed door zijn 
Psalmen, doen wij ook: getuigen 
in en door onze muziek over ons 
vertrouwen op God.” De Baptis-
ten Gemeente zet de deur open 
voor alle mensen die deze avond 
mee willen maken. De zaal gaat 
zondagavond 20-11-2011 open 
om 18.30 uur. Deze Worship en 
Witness dienst begint om 19.00 
uur. Na afloop van de dienst 
wordt er een collecte gehouden. 
De Baptisten Gemeente komt 
samen in hun gebouw aan de 
Eemstraat 28-30. Zie ook www.
baptistenijmuiden.nl.

Worship en 
Witness dienst

Velsen - Als laatste in een rij 
van collecterende goede doelen, 
komt de collectant van het Nati-
onaal MS Fonds vanaf 21 novem-
ber aan de deur. Het Nationaal 
MS Fonds financiert onderzoek 
naar MS en ontwikkelt program-
ma’s die mensen leren om te 
gaan met hun ziekte. Altijd vanuit 
een positieve insteek door uit te 
gaan van de mogelijkheden die 
je als mens met MS hebt. Dankzij 
uw donatie is er voorlichting, pa-
tiëntenondersteuning en onder-
zoek mogelijk naar MS! Heeft uw 
deurbel niet gerinkeld, een do-
natie is welkom op giro 5057. Zie 
ook www.nationaalmsfonds.nl.

Collecte
MS Fonds

IJmuiden - In twee bijeenkom-
sten wordt men wegwijs ge-
maakt in het gebruik van inter-
net, e-mail en de website van Bi-
bliotheek Velsen. De workshop 
is op maandag 28 november en 
maandag 12 december en start 
om 19.30 uur. De kosten voor de-
ze workshop bedragen 12,50 eu-
ro voor leden van de bibliotheek 
en 15 euro voor niet leden. Meld 
u zich van te voren aan door 
langs te komen (Dudokplein 16 
IJmuiden of Maanbastion 476) of 
belt u even met 0255-525353.

Internetwork-
shop in de bieb

‘Daniël’s Engelen’ in Witte Theater

Anders dan anders, 
maar leuk, leuk, leuk!
IJmuiden – Musicalgroep 
Boms was vorige en deze week 
een aantal malen in het Witte 
Theater te zien met de musical 
‘Daniël’s Engelen’. Het script en 
de liedteksten waren vertaald 
en bewerkt door Sietze Dolstra, 
regie was van Evert de Vries met 
hulp van regie-assistente Leny 
Warmenhoven, voor de muzi-
kale leiding tekende Bert Stoots 
en de choreografie werd ver-
zorgd door Yolanda Germain. 
De Zweedse film ‘As it was in 
heaven’ stond model voor de-
ze musical. Het Zweedse platte-
land, waar de film zich afspeelt, 
was vervangen door het Veluw-
se, streng gelovige dorp Doorn-
speet.
Daniël (Edwin Gravemaker) is 
een groot dirigent en krijgt na 
een hartaanval nog een jaar re-
servetijd. Hij gaat terug naar 
zijn geboortedorp, waar hij van 
een stijf kerkkoor een spran-
kelend zangensemble weet te 
maken. Oprecht zijn en op-
recht zingen, is hierbij het uit-
gangspunt. De koorleden wor-
den steeds losser en slaan hier 
behoorlijk in door. Zo heeft Le-
na (Esther Assendelft) een ver-
houding met een getrouwde 
man en zijn er nog een aantal 
ontwikkelingen. De dominee 
(Sietze Dolstra) ziet met lede 
ogen aan hoe zijn kudde veran-
dert in een beestenbende. De-
ze musical was anders dan an-
ders. Boms zette hiervoor tradi-
tionele musicals op de planken: 

met een klein groepje hoofdrol-
spelers en het koor, dat af en toe 
op mocht voor een liedje en een 
dansje. Nu stond vrijwel de he-
le groep steeds op het toneel en 
bijna iedereen had een rol, hetzij 
qua tekst of zang. Ook de mu-
ziek was dit keer anders, het 
ging vaak de jazzy kant op. Heel 
verrassend en verfrissend.
Een tijd daarvoor was de origi-
nele film op de televisie te zien 
en menigeen vroeg zich toen 
af: wat gaat Boms hier van ma-
ken? Maar het is ze prima ge-
lukt, om van de film een musical 
te maken. Met een paar kunst-
grepen, dat wel. Zo liepen er in 
de film een aantal mallotige fi-
guren rond, in de musical was 
dit teruggebracht tot eentje. An-
ja Verdoes liep als Anna con-
stant met een wazige glimlach 
rond, die op haar gezicht gebei-
teld leek. Het publiek begon al 
te lachen, als zij alleen maar op-
kwam. Aan het eind van het ver-
haal bekende de dirigent dat hij 
terug was gekomen om ieder-
een een hak te zetten. Hij had er 
geen fijne jeugd, in het pleegge-
zin, waar hij in opgroeide. Maar 
hij was de inwoners gaan waar-
deren, ging om ze geven. 
De musical eindigt met de 
mooie liedtekst: ‘Er ligt een weg 
voor je, al weet je niet waarheen. 
Er is licht aan de horizon.’
Hulde voor alle betrokkenen, die 
zich voor deze musical hebben 
ingezet. Het smaakte naar meer. 
(Carla Zwart)

Velsen - De gemeente Velsen 
gaat beleid vaststellen voor be-
graafplaatsen Duinhof, de Wes-
terbegraafplaats en de Biezen, 
die door de gemeente worden 
onderhouden. Uit een rapport is 
gebleken dat de gemeente jaar-
lijks 130.000 euro toe moet leg-
gen op het onderhoud van de 
begraafplaatsen. Ook is geble-
ken dat de tarieven voor begra-

ven bij deze drie begraafplaatsen 
vrij laag zijn, vergeleken met an-
dere gemeenten.
Momenteel wordt gewerkt aan 
beleid om de kosten dekkend te 
maken. Per 1 januari 2012 zullen 
de kosten voor begraven in ie-
der geval hoger worden. Verder 
nieuw beleid voor de begraaf-
plaatsen zal in 2012 bekend wor-
den gemaakt.

Tarief begraafplaatsen 
Velsen zijn te laag

Burgemeester opent Dag 
van de Duurzaamheid
Driehuis - Donderdag begon de 
dag al vroeg in het Pieter Ver-
meulen Museum aan de Drie-
huizerkerkweg in Driehuis 
waar groep 4 van de Jan Cam-
pertschool al om negen uur  ’s 
ochtends  aanwezig was in af-
wachting van de komst van 
voorleesburgemeester Weer-
wind en wethouder Wester-
man.

En om halftien was het dan zover 
dat de burgemeester op de lande-
lijke dag van de duurzaamheid een 
aanvang nam met het voorlezen 
van een hoofdstuk uit het boek Mr. 
Finney van Laurentien van Oranje 
met als titel: ‘Mr. Finney en de an-
dere kant van het water’. De leer-
lingen luisterden geboeid naar het 
verhaal over de Finmobiel, een 
walvishaai en een schildpad waar-
van een heel groot, opgezet exem-
plaar in het museum te zien was.  
Ondanks al deze spanning kon de 
burgemeester niet voorkomen dat 
hij toch ook antwoord moest ge-
ven op de vraag of hij zaterdag  
naar de intocht van Sinterklaas 
ging kijken.
Tegelijkertijd was in de kinder-
boerderij in Velserbeek een bij-
eenkomst met leerlingen uit groep 
8 waar ze, in groepjes, aan de 
hand van zes thema’s de duur-
zaamheid van de kinderboerderij 
konden scannen. Een aantal vra-
gen uit de scan kon via proefjes 

uit de leskist ‘energie’ van het Pie-
ter Vermeulen Museum inzichtelijk 
worden gemaakt, zoals het meten 
van verschillende lampen en het 
werken met een isolatiehuisje.
De dag van de duurzaamheid 
werd ’s avonds afgesloten in de 
bibliotheek. Hier vond de prijsuit-
reiking plaats van de door de ge-
meente uitgeschreven duurzaam-
heidwedstrijd waarbij burgers en 
scholieren uitgenodigd waren om 
ideeën te leveren die de gemeente 
Velsen duurzamer moeten maken.
Door een deskundige jury zijn de 
ingezonden ideeën beoordeeld 
met als resultaat dat wethouder 
milieu, Wim Westerman, een prijs 
van 5000 euro kon uitreiken aan 
molen De Zandhaas in Santpoort. 
Zij hebben het idee ontwikkeld om 
stroom op te wekken middels een 
generator die
aan de voortdurend draaiende 
wieken zal worden gemonteerd.
En tenslotte ging de aanmoedi-
gingsprijs naar Jesper, Jordy en 
Kevin met hun plan om zwerfvuil 
zoals kauwgom en sigarettenpeu-
ken beter op te vangen. In samen-
werking met de gemeente zullen 
zij op diverse plaatsen in de ge-
meente speciale tegels met een 
rooster plaatsen waar de mensen 
hun vuil in moeten gooien. De ge-
meente zal vervolgens zorgdragen 
voor het tijdig schoonmaken van 
deze tegels.  (Joop Waijenberg, fo-
to: Reinder Weidijk)

Hart Veilig Wonen
Velsen – GGD Kennemerland 
heeft in opdracht van de wethou-
ders Volksgezondheid in de re-
gio het project Hart Veilig Wonen 
opgezet. Dit project voorziet in 
een goede spreiding van AED’s, 
Automatische Externe Defibrila-
toren in de verschillende wijken. 
Met een AED kan men bij hart-
falen een elektrische schok toe-
dienen. Met alleen een AED ben 
je er nog niet. Er moeten ook 
mensen zijn die weten hoe je er-
mee moet werken. Daarom wil 
de GGD bij de AED’s aansluiting 
op de meldkamers van ambulan-
cezorg Kennemerland en bete-
re begeleiding voor buurtvrijwil-
ligers.  Gemeenten binnen Ken-
nemerland kunnen zelf kiezen of 
en in welke mate ze het project 

willen uitvoeren.
Politie Kennemerland heeft eer-
der dit jaar het project Burgernet 
ingezet. Burgernet is een digitale 
dienst die door de politie wordt 
gebruikt voor opsporing, voor-
lichting tijdens rampen en cri-
ses en zoekgeraakte personen. 
Burgernet zou ook kunnen wor-
den ingezet voor het gebruik van 
AED’s, maar biedt niet dezelfde 
faciliteiten als het project Hart 
Veilig Wonen.
In Velsen is in 2009 al een mo-
tie ingediend voor een sprei-
dingsplan en inventarisatie voor 
AED’s. Daarom wordt nu geke-
ken naar de mogelijkheden en 
alternatieven van Burgernet en 
Hart Veilig wonen, zowel regio-
naal als in gemeentelijk gebied.
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IJmuiden - Het zogenaamde Van 
der Wiele-jeugdtoernooi in IJmui-
den wordt steeds populairder. Uit 
Texel, Purmerend, Heerhugowaard, 
Heemstede enzovoort stromen de 
kinderen op zondag toe naar het 
Jan Ligthartgebouw in IJmuiden, 
waar hevige strijd gevoerd wordt 
om de bekers. Niet voor het eerst 
won Raymond Koopmanschap het 
toernooi, na in de laatste ronde to-
taal verloren te hebben gestaan te-
gen Max Doornbosch uit IJmuiden. 
Helaas liet Max Raymond glippen 
in tijdnood, maar zoals Max de laat-
ste tijd speelt zal het niet lang meer 
duren of hij pakt de beker. Ray-
mond eindigde gelijk met Timo Kui-
pers, maar won op weerstandspun-
ten. Derde werd Stella van Buuren 
uit de Velserbroek. Qua talent kan 
ze meedoen voor de beker, maar 
haar aandacht is meestal ergens 
anders. In de B-groep was eigen-
lijk geen strijd. De in IJmuiden vol-
strekt onbekende Corne Vlaming 
uit Texel, maar zeer opvallend met 
een enorme beugel in zijn mond 
won met overmacht. Op de twee-
de plaats eindigde Rianne Mensin-
ga uit de Heerhugowaard en derde 
werd Rudi van Velzen uit Haarlem, 
zoon uit een bekende damfamilie.

Unanimiteit 
voor nieuw 
winkelcentrum
IJmuiden - Tijdens de wijkplat-
formvergadering van 9 november 
heeft het wijkplatform IJmuiden-
Noord zich unaniem geschaard 
achter plan van de winkeliersver-
eniging voor een nieuw winkel-
centrum. Nu de koopgoot van de 
baan is en de gemeente het alter-
natief van Multi Vastgoed begin 
november heeft afgewezen, lijkt 
het erop dat we met lege handen 
staan. Het plan van de winkeliers 
komt erop neer dat de flats aan 
de Lange Nieuwstraat tegenover 
de winkels tussen de Velserduin-
weg en het Marktplein afgebro-
ken worden. Op de plaats waar nu 
de weg en het fietspad loopt wor-
den dan nieuwe winkels gebouwd 
met erboven appartementen. De 
straat wordt verschoven tot ach-
ter deze nieuwbouw. Met dit plan 
gaat de belangrijkste wens van 
de winkeliers in vervulling name-
lijk een straat met aan twee kan-
ten winkels. Ook het wijkplatform 
vindt dit de meeste wenselijke op-
lossing. Tijdens onze vergadering 
waren twee bewoners uit de be-
wuste flats aanwezig. Tot onze ver-
rassing hadden zij er geen enkele 
moeite mee indien deze flats ge-
sloopt gaan worden.

Velsen-Noord - Zaterdag 26 
november om 20.00 uur organi-
seert dansgroep De Moeie Voet-
jes een vrijdansavond in Wijk-
steunpunt Watervliet aan de 
Doelmanstraat 34. De toegang 
bedraagt 4 euro.

Vrijdansen

DCIJ-nieuws

WBV koopt panden 
Engelmundusstraat
IJmuiden - Woningbedrijf Vel-
sen heeft al langer de wens al-
le medewerkers op één locatie te 
huisvesten. Het liefst op de hui-
dige plek zodat het kantoor goed 
bereikbaar blijft voor huurders. 
Met de aankoop van de panden 
Engelmundusstraat 22 (beneden 
en boven) en Engelmundusstraat 
24-zwart (alleen beneden) wordt 
dit mogelijk. 
,,We willen begin 2012 starten 
met de verbouw van de aan-
gekochte panden. Wij realise-
ren hier vijftien werkplekken. Na 
de verbouwing wordt ons kan-
toor aan de Lange Nieuwstraat 
ook de werkplek van de mede-
werkers van de Aannemerij. Het 
gaat om tien kantoorfuncties en 
tien onderhoudsmedewerkers. 
Wij willen de verbouw en de in-
terne verhuizing voor 1 juli 2012 
afronden. De voorkant van beide 
woningen/winkel verandert niet. 
Wel wordt de buitenkant opge-
knapt. De verbouwing is er op 
gericht de ruimtes geschikt te 
maken voor werkplekken en een 
doorgang binnendoor te creëren 
van het huidige kantoor naar het 
nieuwe deel.” 
,,Wij hebben de aanvraag voor 

de verbouwing (omgevingsver-
gunning) bij de gemeente Vel-
sen ingediend. Deze ligt bin-
nenkort een periode ter inzage 
op het stadhuis. De planning en 
verbouwplannen kunnen wij pas 
definitief maken als de gemeente 
de vergunning heeft afgegeven.”
,,Wij hebben regelmatig met 
omwonenden gesproken over 
de parkeeroverlast die zij erva-
ren van onze medewerkers. Er 
is afgesproken dat de mede-
werkers van Woningbedrijf Vel-
sen hun auto’s zoveel mogelijk 
op het grote parkeerterrein ach-
ter de Hema parkeren. Ook voor 
de servicesbusjes is het kantoor 
aan de Lange Nieuwstraat straks 
de uitvalsbasis. Om de overlast 
van aan- en afrijden te beperken, 
krijgen de medewerkers de op-
dracht hun servicebusjes alleen 
incidenteel en voor korte tijd in 
de directe omgeving te parke-
ren als dit strikt gezien voor hun 
werk noodzakelijk is.” 
,,Ook in de toekomst blijven wij 
aandacht geven aan dit onder-
werp. Wij willen daarmee be-
reiken dat wonen en werken in 
deze wijk goed samen blijven 
gaan.”

Familie- en vrienden-
toernooi bij BC Velsen
IJmuiden - Het Familie- en 
vriendentoernooi was weer een 
groot feest. Afgelopen zondag 
14 november 2011 werd alweer 
het 35e toernooi gehouden in 
sporthal Zeewijk. Het toernooi 
was zeer goed bezocht. Bijna 120 
spelers hebben de hele zondag 
tegen, en met elkaar gespeeld in 
28 verschillende poules. De pou-
le winnaars konden een heerlij-
ke taart winnen. Aan het einde 
van de middag werden de bijna 
90 taarten uitgereikt aan de ver-
schillende winnaars.
Bij dit toernooi is het de opzet 
dat de leden van de BC Velsen 
spelers uitnodigen die nog nooit 
geshutteld hebben, bijvoorbeeld 
neven, nichten, ooms, tantes, 
opa’s, oma’s, buren of vrienden. 
Uitgangspunt is gezelligheid en 
samen op een plezierige wijze 
iets sportiefs doen.

Om aan het toernooi een bij-
zonder karakter te geven zijn er 
aan één zijde van de hal norma-
le badmintonvelden neergezet, 
maar aan de andere zijde moet 
er gespeeld worden met een 
handicap. Op volleybal hoog-
te worden lakens tussen de ba-
nen gespannen zodat je de te-
genstander niet ziet. Dit laatste 
leidt tot plezierige en verrassen-
de momenten.
Nieuw was dit jaar de Tombola 
met prachtige prijzen om geld in 
te zamelen voor het 60-jarig be-
staan. Dit wordt gevierd op 1 no-
vember 2012.
De organisatie was dit jaar weer 
in handen van Christy, Robin, 
Barend, Inge, Mandy, Merel, Ni-
cole en Kees en zij hadden het 
toernooi weer tot in de puntjes 
georganiseerd, bedankt. Zie ook 
www.bcvelsen.nl.

IJmuiden heeft centrum  
voor jeugd en gezin
IJmuiden - Vandaag opende 
wethouder Annette Baerveldt 
het inlooppunt van het Centrum 
voor Jeugd en Gezin IJmond in 
IJmuiden. Het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) is de plek 
in IJmuiden waar ouders, verzor-
gers, kinderen, jongeren en col-
lega beroepskrachten terecht 
kunnen met vragen over opvoe-
den en opgroeien. Dit is het vijf-
de inlooppunt in de regio IJmond 
en is gesitueerd aan het Markt-
plein 1. Voorheen het pand van 
de IJmuider Courant.
Het inlooppunt CJG IJmuiden 
is een belangrijke stap om het 
CJG bereikbaar en herkenbaar 
te maken voor de inwoners van 
IJmuiden. Er is  inloopspreekuur 
op dinsdag en donderdag van 
09.00 tot 17.00 uur en op woens-
dag en vrijdag ochtend van 09.00 
tot 12.00 uur. Tijdens dit inloop-
spreekuur kunnen ouders, jeug-
digen en collega beroepskrach-
ten vragen om informatie, advies 
of hulp. 
Het CJG inlooppunt in IJmui-
den is tevens de werkplek voor 
de medewerkers van JGZ Ken-

nemerland en GGD Kennemer-
land die in IJmuiden werkzaam 
zijn. Zij zijn verhuisd van hun 
huidige locatie in IJmuiden naar 
de gezamenlijke locatie aan het 
Marktplein. Aan het Marktplein 
treft u het consultatiebureau 0–4 
jaar en  de schoolarts en school-
verpleegkundige. Daarnaast 
wordt samengewerkt met het 
maatschappelijk werk, welzijn en 
vele andere partnerorganisaties 
om ouders, jeugdigen en profes-
sionals zo goed mogelijk te kun-
nen ondersteunen
Het Centrum voor Jeugd en Ge-
zin IJmond is een initiatief van de 
gemeenten Beverwijk, Heems-
kerk, Velsen en Uitgeest.
Het CJG is tevens bereikbaar via 
de website  www.CJGIJmond.nl  
of telefonisch tijdens kantoor-
uren via 088–9958355.
In Velserbroek is het CJG inloop-
punt bereikbaar in het Gezond-
heidscentrum Velserbroek. Het 
CJG inloopspreekuur in Velser-
broek wordt gehouden op maan-
dag en donderdag van 13.00 tot 
17.00 uur en op woensdagoch-
tend van 09.00 tot 12.00 uur.

Expositie 1001 
Italianen in de IJmond
IJmuiden - Vijftig jaar geleden 
verzette de Italiaanse immigran-
ten zich tegen de Hollandse pot 
en eisten Italiaans eten. Deze 
dag ging de geschiedenis in als 
de dag van het Spaghetti oproer. 
In het kader van 50 jaar wer-
vingsverdrag tussen Nederland 
en Italië, organiseren Bibliotheek 
Velsen en Stichting Culturissima 
de expositie 1001 Italianen in de 
IJmond. Op zaterdag 19 novem-
ber wordt deze tentoonstelling in 
de Centrale Bibliotheek in IJmui-
den geopend.
De expositie geeft een beeld van 
het leven en werk van Italiaan-
se gastarbeiders in de IJmond, 
aan de hand van (gedigitaliseer-
de) originele documenten, foto’s, 
filmfragmenten. Meer dan 300 
documenten afkomstig uit ver-
schillende privécollecties en de 
collectie van het Nationaal Ar-
chief vormen samen deze expo-
sitie. Ook hebben velen gehoor 
gegeven aan de oproep in de lo-
kale pers en zijn er privé objec-
ten beschikbaar gesteld 
Eenenvijftig jaar geleden werd 
het wervingsverdrag onderte-
kend tussen Nederland en Italië. 
In het verdrag wordt de komst 
van Italiaanse arbeidsmigranten 
geregeld. Op deze manier kon 
het Italiaanse arbeidsoverschot 
helpen bij het oplossen van het 
Nederlandse arbeidstekort.
Het wervingsverdrag met Italië 
zal in de daarop volgende jaren 
model staan voor de wervings-
akkoorden die Nederland sluit 

met andere landen als Span-
je, Griekenland, Portugal, Tur-
kije, Marokko en het voormalig 
Joegoslavië. Met de gereguleer-
de komst van de Italianen begint 
het tijdperk van de ‘gastarbei-
ders’. En daarmee het begin van 
multicultureel Nederland.
Op zaterdag 19 november wordt 
tijdens een lunch de expositie 
geopend. Wethouder Wim Wes-
terman, Daniela Tasca (artis-
tiek coördinator van 1001 Italia-
nen) en schrijfster Katja Schoon-
dergang nemen tijdens de ope-
ning het woord. Aanmelden kan 
door een mail te sturen naar 
mcortlever@bibliotheekvelsen.nl 
o.v.v. 1001 Italianen of bel: 0255-
561422. De kosten voor deelna-
me bedragen 10 euro per per-
soon.
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Autoruitschade?

in één keer klaar!
ook met uw  
verzekeraar!
Autoglaz Kennemerland
Nijverheidsweg 12
1948 PV Beverwijk
Tel: 0251-210960
www.autoglaz.nl

Waterloo F1 volledig in 
nieuwe sponsorkleding
Driehuis - Op 29 oktober zijn de 
jongens van Waterloo F1 volledig 
in nieuwe sponsorkleding ge-
stoken door de nieuwe sponsor 
Unixx. Zowel trainingspakken als 
tenues voor de wedstrijden heb-
ben ze gekregen. 
De jongens van Waterloo F1 
voetballen nu al bijna 4 jaar zeer 
succesvol samen en ze zijn al 
twee maal kampioen geworden. 
Het team is dit jaar in de der-

de klasse gaan spelen waarin 
ze ook weer bovenin meedraai-
en en er is zelfs één jongetje ge-
scout voor de Ajax jeugd. Daar-
om hebben zij deze kleding dik 
verdiend. Namens Waterloo wil-
len zij de sponsoren Fred en Ab 
van Unixx Security en Service 
enorm bedanken. Ook de F2 is 
dit jaar begonnen met competi-
tievoetbal. Bij dit team kunnen ze 
nog enkele spelertjes plaatsen.

Mini’s VV IJmuiden 
behaalt overwinning
IJmuiden –  Zaterdag speelden 
de mini’s van VV IJmuiden een 
thuiswedstrijd tegen de Leeu-
wen van RKV Velsen. Waren de 
hummels vorige week nog supe-
rieur in het veld, dit keer ston-
den zij oog in oog met een ge-
duchte tegenstander. Hoewel Vel-
sen IJmuiden in het begin van de 
eerste helft op een zijspoor zette, 
trok het team na de rust ook de-
ze wedstrijd naar zich toe. Na de 
aftrap ging Velsen recht op doel 
af. Keeper Luca Pronk was op zijn 
qui vive en stopte deze poging 
perfect. IJmuiden werd op eigen 
helft teruggedrongen maar ver-
dedigers Adam Mola, Jelle Hae-
ser, Fabricio de Haas en Christian 
de Geus bewaakten het doel met 
hand en tand. Helaas konden zij 
niet voorkomen dat de 0-1  vroeg 
viel.  Velsen kreeg de tweede tref-
fer in hun voordeel cadeau; Kie-

wiet speelde de bal verkeerd te-
rug op Pronk en Velsen profiteer-
de direct van de rebound. Kiewiet 
maakte zijn fout goed door snel 
daarna de stand te breken met 
een treffer in de lange hoek; 1-2. 
Velsen rook revanche en ging op 
jacht. Pronk kwam te ver uit zijn 
doel en viel. Jos Bomas bedacht 
zich geen moment en nam zijn 
plaats in. Hiermee redde hij zijn 
team van een derde tegentreffer. 
Na de rust hervond IJmuiden zijn 
vechtlust.
Met mooie passes, panna’s en 
pingeltjes brachten zij de te-
genstander in verwarring. Kelvin 
Haasnoot schoot de gelijkmaker 
er wonderschoon in. Haasnoot te-
kende gelijk voor zijn tweede hat-
trick in zijn carrière; ook de 3-2 en 
de 4-2 kwamen van zijn voet. De 
penaltyreeks werd met 5-4 in het 
voordeel van Velsen beslecht.

Loon naar werken voor 
minibiker Don Groos
IJmuiden - Zaterdag was de 
kampioenshuldiging 2011 Mi-
ni Biken in Rouveen. Het is een 
eind rijden maar je krijgt er wel 
wat voor terug: een goed geor-
ganiseerde avond met een lek-
ker hapje eten  en muziek. En 
natuurlijk een prachtige beker 
voor IJmuidenaar Don Groos. 
De teams kwamen voor de hul-
diging van de kampioenen en ze 
waren er allemaal met hun ou-
ders, helpers, sponsoren en al-
le belangstellenden. Voorzitter 
Hank Kok van Rap Holland vond 
het heel bijzonder dat Don in zijn 
vierde racejaar al driemaal het 
kampioenschap mee naar huis 
neemt.
,,Volgend jaar een herkansing 
voor de anderen’’, merkte Don 
op. ,,Maar voor 2013 ben ik al 
een andere minibike aan het 
bouwen, dus misschien dan een 
kans voor de concurrentie.’’
Na veel bijpraten met vrien-
den (dat zijn ze allemaal) was 
het tijd om huiswaarts te keren. 
Laat nou de beker 2 mm te hoog  

zijn voor de al zo rijkelijk gevul-
de prijzenkast! Don dankt nog-
maals alle medewerkers voor af-
gelopen raceseizoen. ,,Volgend 
jaar willen we doorgaan waar we 
nu zijn gestopt. En dat is de bes-
te willen zijn.’’

Sinterklaas komt 
naar Velsen-Noord
Velsen-Noord - Zaterdag 19 no-
vember komt Sinterklaas met zijn 
pieten een bezoek brengen aan 
Velsen-Noord. Het thema dit jaar 
is ‘sport’.
Sinterklaas komt dit jaar specta-
culair  aan om 10.00 uur op het 
Rolandsplantsoen (einde Wijker-
straatweg tegenover Seven Seas). 
Vanaf hier maakt hij, begeleid 
door de Pietenband van de IJmui-
der Harmonie, VKRC en sportver-
enigingen uit Velsen-Noord, per 
koets om 10.15 uur een rondrit 
door het dorp. Nieuw dit jaar is 
dat de bewoners van de straten 
waar de rondrit door heen gaat 
een brief in de bus krijgen met 
het verzoek of zij hun huis willen 
versieren, de pieten hopen dat 
vele bewoners aan dit verzoek 
voldoen zodat Sinterklaas zeer 
verbaasd zal zijn als hij door het 
mooie Velsen-Noord toert. Om 
10.30 uur komt Sinterklaas aan in 

het winkelcentrum en om 11.00 
uur wordt hij welkom geheten 
door Wethouder Robert ter Beest 
in de muziektent op het Stra-
tingsplantsoen. Om 11.15 start de 
tweede rondgang door het dorp. 
’s Middags om 13.30 uur is er een 
leuk sportief kinderprogramma 
voor kinderen uit groep 1 tot en 
met 4 in Buurtcentrum De Mel. 
De kinderen van de basisschool 
de Triangel krijgen een dag van 
te voren een kaart via de school 
en kinderen in Velsen-Noord wo-
nen maar niet op de Triangel zit-
ten kunnen vanaf donderdag 17 
november een kaartje bij Buurt-
centrum de Mel halen. De intocht 
wordt georganiseerd door Stich-
ting Vrienden van Velsen-Noord 
en  Buurtcentum de Mel en vele 
vrijwilligers. De route kunt u be-
kijken op www.demel.nl. informa-
tie: Buurtcentrum de Mel, tele-
foon 0251-210050.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Afgelopen  zater-
dag was het normale parcours aan 
de beurt voor de klootschieters van 
sportvereniging Full Speed. Zes-
tien spelers in vier mix-teams had-
den de loting volbracht en konden 
afreizen naar het kille Spaarnwou-
de. Het was wel rustig weer, maar 
het uitzicht was beneveld. Team 
4 met Dries, Sonja, Nico en Dirk, 
werden eerste op 73 schoten en 5 

meter. Team 1 met Raymond, Cees, 
Jan St. en Joke werden tweede op 
86 en 8 meter. Team 2 met Elly, 
Bertus, Ina en Gerda, werden der-
de op 89 schoten en 7 meter. Team 
3 met, Lia, Harm, Sander en Rob, 
werden vierde op 90 schoten en 
25 meter. Voor informatie: Harm 
Jongman, telefoon 0255-514780 
of Ton Boot, telefoon 0255-510085. 
Zie ook www.svfullspeed.nl.

IJmuiden - Zaterdagavond 19 
november organiseert Jeu de 
Boulle verenigning PUIJ haar 
jaarlijkse kienavond. Deze avon-
den zijn altijd zeer gezellig en ie-
dereen is van harte uitgenodigd. 
De aanvang is 20.00 uur, van-
af 19.30 uur is het clubhuis ge-
opend. Er zullen drie rondjes ge-
kiend worden en is er een lote-
rij met allemaal mooie prijzen. 
De kienblaadjes kosten 2,50 eu-
ro per blaadje en de lootjes kos-
ten 0,50 euro per lootje. Voor een 
lekker hapje wordt gezorgd. PUIJ 
bevindt zich naast het Kerbert 
asiel aan de Heerenduinweg. 
Mer informatie: B. Buitenhuizen, 
telefoon 023-5393818.

Kienavond
bij PUIJ

IJmuiden - Op zaterdag 19 no-
vember is er weer een zangavond 
in de Ichthuskerk aan de Snelli-
usstraat 40. Er worden prachtige 
liederen uit allerlei bundels ge-
zongen. Zin om een klein uurtje 
geestelijke liederen te zingen? 
Jan Schotvanger praat de liede-
ren aan elkaar en leidt tevens de 
samenzang. Ary Rijke, de vaste 
organist voor deze avonden, be-
speelt het orgel. De avond begint 
om 19.30 uur en de kerk is om 
19.00 uur open. Iedereen is har-
telijk welkom.

‘Om te zingen 
naar de kerk’

IJmuiden - Op 8 november heeft 
het wijkplatform in aanwezig-
heid van wethouder Arjen Verka-
ik, wijkbeheerder Piet van Oos-
terom en wijkagent Nick Koomen 
een nachtschouw gehouden. Ver-
der fietste raadslid Leo Kwant van 
LGV nog mee. De eerste stop was 
op Plein 1945. Een aantal bewo-
ners hadden ons benaderd over 
de overlast van jeugd op het plein. 
Op zich vinden ze het niet erg als 
ze daar met elkaar wat rond han-
gen, maar het wordt hinderlijk als 
dat gepaard gaat aan herrie van 
knallende uitlaten en racende au-
to’s met gierende banden. En het 
wordt onaanvaardbaar als dat tot 
01.30 uur in de nacht duurt. Ge-
lukkig meldde Van Oosterom dat 
er gewerkt wordt aan een oplos-
sing. Echter omdat deze nog niet 
vastligt, wilde hij er nog niet over 
uitweiden. Een ander probleem 
is het vuurwerk. Overal zijn de 
knallen weer te horen. Volgens 
Koomen is het geen probleem 
om vuurwerk via internet te be-
stellen en thuis te laten bezorgen. 
Zijn oproep is om incidenten di-
rect te melden; vooral als daarbij 
een signalement van de dader(s) 
gegeven kan worden. Hij vertel-
de dat er op basis van dergelijke 
meldingen in het verleden jonge-
ren met zeer zwaar vuurwerk zijn 
opgepakt.

Nachtschouw 
IJmuiden
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Nieuwe plaats 
voor twee 
kunstwerken
Velsen – Twee kunstwerken in 
de gemeente Velsen krijgen een 
nieuwe plek. Het gaat om een 
naamloos kunstwerk in Sant-
poort-Zuid en een het kunst-
werk ‘Patient en verpleger’van 
Charlotte Pallandt. Het naamlo-
ze kunstwerk zonder titel, waar-
van de maker onbekend is, stond 
ongeveer 30 jaar op de hoek van 
de Bloemendaalsestraatweg en 
de Rusburglaan. Het kunswerk, 
een rood/blauwe beton- en 
staalconstructie, kwam op deze 
plaats niet tot zijn recht. Het was 
te groot en niet in harmonie met 
de achtergrond. De herinrichting 
van de Bloemendaalsestraatweg 
was reden om het kunstwerk te 
verplaatsen. De Kunstcommis-
sie heeft in overleg met het col-
lege gekozen voor het einde van 
de Heerenduinweg, bij het be-
gin van de weg naar IJmuider-
slag. Het andere kunstwerk werd 
in 1970 aangekocht door de ge-
meente Velsen en stond twee 
jaar bij verpleeghuis Kennemer-
gaarde in Santpoort-Noord. In 
1972 ging het naar het nieuwe 
Zeeweg Ziekenhuis, waar het tot 
de sloop in 2006 stond. Het was 
de bedoeling het beeld terug te 
plaatsen bij de Binnenhaven op 
hetzelfde terrein. Aangezien de 
Binnenhaven niet zal worden ge-
realiseerd, hebben medewerkers 
van Velserduin aan de Schel-
destraat een verzoek kunnen 
doen het beeld bij deze voorzie-
ning te plaatsen. De Kunstcom-
missie kon zich vinden in dit ver-
zoek. Bij beide kunstwerken is 
de plaatsing nog afhankelijk van 
een toekenning van de benodig-
de vergunningen. 

Vocaal dubbelkwartet 
Cigale wint eerste prijs
IJmuiden - Afgelopen zaterdag 
vond het 2-jaarlijkse Topfestival 
voor vocale ensembles plaats 
in Schouwburg en Congres-
centrum Orpheus in Apeldoorn. 
Dit festival, georganiseerd door 
Balk, de landelijke bond voor 
zangkoren en groepen in de 
lichte muziek, is het belangrijk-
ste festival van Nederland en 
mag dan ook gezien worden als 
een soort Nederlands kampi-
oenschap.
Voor een zaal met bijna 1300 
enthousiaste zangliefhebbers 
mocht Vocaal dubbelkwartet Ci-
gale uit Velsen de eerste prijs in 
ontvangst nemen in de catego-
rie Topklasse kleine groepen. 
Deze bestaat uit een glassculp-
tuur, een gratis liedarrangement 
en een geldprijs voor het inzet-
ten van een zangcoach.
Cigale nam het stokje over van 
het deels Velsense mannenk-
wintet Brothers-4-Tune, die de 

prijs twee jaar geleden won.
Het vocaal dubbelkwartet on-
der leiding van Han Bruinen-
berg beweegt zich al vele jaren 
in de top van het amateur zang-
circuit, maar moest zich tot dus-
ver steeds tevreden stellen met 
eervolle vermeldingen, tweede 
plekken en de status van pu-
blieksfavoriet. De doorslag gaf 
dit jaar de artistieke uitvoering. 
Daarvoor werd in de afgelopen 
maanden hard gewerkt met re-
gisseur Evert de Vries, die zijn 
sporen in de theaterwereld al 
ruimschoots heeft verdiend.
Cigale is druk bezig met de voor-
bereidingen voor een avondvul-
lende theatervoorstelling, die 
volgend jaar op 29 en 30 juni zal 
plaatsvinden in het Witte Thea-
ter.
Het dubbelkwartet heeft nog 
een vacature voor een bas/bari-
ton met ervaring. Zie ook www.
cigalevelsen.nl. 

Velsen Lokaal dringt 
aan op bouw Het Terras
Santpoort-Noord - Om de leef-
baarheid van diverse clubs in 
Santpoort Noord een impuls te 
geven wil Johan van Ikelen raads-
lid Velsen Lokaal dat er haast 
wordt gemaakt met de herbouw 
van ‘Het Terras’. Na de brand in 
maart 2007, is het dorpshuis nog 
steeds niet teruggekeerd en is er 
nog steeds sprake van gebrekki-
ge tijdelijke huisvesting.
,,De gemeente kan niet trots zijn 
op 7 jaar procedures uitwerken’’, 
stelt van Ikelen. Het Terras vervult 
in Santpoort-Noord een belang-
rijke functie van algemeen belang 
voor diverse clubs en verenigin-
gen. Na de brand heeft men eerst 
een periode gebruik gemaakt van 
ruimte in het voormalige IJmond 
MTS gebouw. Nu heeft men een 
ruimte in het station van Sant-
poort Noord. Nieuwbouw is ken-
nelijk een moeizaam traject, ver-
oorzaakt door een opeenstape-
ling van vertragingen bij de ge-
meente zelf. Al vanaf halverwe-
ge 2007 waren er concrete plan-
nen voor herbouw in combinatie 

met kleinschalige woningbouw. 
In 2008 reserveerde de gemeen-
te geld voor het deel dat niet door 
de brandverzekering werd ge-
dekt. De gemeente kreeg van de 
verzekering al een bedrag van 1,2 
miljoen euro, maar van concrete 
actie is nog steeds geen sprake. 
Woningcorporatie Brederode had 
in die tijd al het meest bruikba-
re plan ontwikkeld. In de afgelo-
pen vergadering van het wijkplat-
form werd gemeld dat de defini-
tieve bouwplannen klaar zijn en 
bij de gemeente liggen.
Men zou halverwege 2013 met 
de bouw kunnen beginnen, zo-
dat pas in het voorjaar van 2014 
sprake kan zijn van de in gebruik 
name van het pand. Dat is ech-
ter ruim 7 jaar na de brand. Vel-
sen Lokaal vraagt zich af waar-
om alles zo lang heeft kunnen 
duren. Teveel toezeggingen ble-
ken tot nu toe van geen enkele 
waarde te zijn geweest. Van Ike-
len: ,,Wij pleiten dan ook voor een 
snelle(re) realisatie van nieuw-
bouw.’’

Van de Onderwijsmarkt 
word je wijzer
Velserbroek – Alle middelba-
re scholen uit Velsen en Haar-
lem-Noord waren vrijdagavond 
vertegenwoordigd op de Onder-
wijsmarkt in het Polderhuis. Deze 
markt werd al voor de derde keer 
opgezet door de gezamenlijke 
scholen. ,,En dat gaat in goed 
overleg’’, aldus Bouke Hoekstra 
van het Vellesan College die de 
organisatie coördineerde.
De bedoeling van de Onderwijs-
markt is de leerlingen van groep 
8 te wijzen op de scholen in de 
regio. Alleen een bezoek aan de 
Onderwijsmarkt is natuurlijk nog 
niet genoeg, want meestal volgt 
er nog wel een visite aan de uit-
gekozen scholen om een beter 
beeld te krijgen. Maar op de On-
derwijsmarkt kon je toch al een 
aardig idee krijgen van wat de 
verschillende scholen te bieden 
hebben. Sommige scholen lij-
ken elkaar te overlappen, maar 
toch heeft iedere school zijn ei-
gen aanbod en bijzonderhe-
den, zoals tweetalige opleidin-
gen, sportklassen of gespecia-
liseerde opleidingen op het ge-
bied van techniek of groen. Er 
zijn grote en kleinschalige scho-
len, scholen met één zoals VM-
BO en scholengemeenschappen 
met bijna alle mogelijkheden in 
huis. Sommige scholen zijn van 
naam veranderd of gefuseerd. 
Zo heb je sinds vijf jaar de Duin 
& Kruidberg Mavo in Driehuis, 
voorheen onderdeel van het Ich-
thus College. Het Sterren Colle-
ge is een fusie tussen het Noord-
zee College en de Lieven de Key-
school. Zij hebben nu een prach-
tig nieuw gebouw op het voor-
malige Kinheimterrein achter de 
Verspronckweg in Haarlem, waar 

buitenruimte is voor de groen-
klassen. Izabella van Es uit Bloe-
mendaal wil zich inschrijven voor 
het Mendel College, maar weet 
nu al dat het waarschijnlijk inlo-
ten wordt. ,,Daarom moet ik ook 
andere scholen bekijken, want 
als ik niet wordt ingeloot moet 
ik toch ergens heen.’’ Ze heeft 
veel zin in de nieuwe school. 
Net zoals de meeste leerlingen 
van groep 8 is de basisschool 
wel een beetje zat. Koen en Jes-
se staan voor de Schoter Scho-
lengemeenschap telefoonhoes-
jes uit te delen. Zij zitten al in 
de eerste klas en hebben het er 
best naar hun zin. Beiden doen 
de sportklas. Sportklassen op di-
verse niveaus zijn ook een groot 
succes op het Vellesan College. 
Daar is bovendien een dansklas, 
waar jongeren worden voorbe-
reid op de dansacademie. Het 
Vellesan College heeft niet alleen 
leerlingen uit de regio, maar zelfs 
uit Amsterdam. Datzelfde geldt 
natuurlijk ook voor het Maritiem 
College, onderdeel van Techni-
sche School Velsen, waar zelfs 
een internaat is voor de leerlin-
gen die van ver komen.
Leuk om te zien dat alle scho-
len samenwerken om de toe-
komstige leerlingen te helpen bij 
de keuze voor de nieuwe school. 
Broodnijd was er niet. Een aan-
tal scholen behoren zelfs tot de-
zelfde organisatie. En bij het Vel-
lesan College stappen regelma-
tig leerlingen over naar de Tech-
nische School bij de buren. Mooi 
ook om te zien dat men in deze 
regio zo’n compleet onderwijs-
aanbod kan bieden aan alle stu-
diebollen van de toekomst. (Ka-
rin Dekkers)

De Dierenfotograaf
Gratis dierenfoto bij Van 
Roijen Dierenspecials
Santpoort-Noord - Op dinsdag 
22 november van 13.00 tot 18.00 
uur kan men terecht bij Van Roij-
en Dierenspecials aan de Hoofd-
straat 158 om gratis een (zwart/
wit) foto te laten maken van de 
hond en/of kat, eventueel samen 

met kind.
Extra mogelijkheden zijn er om 
extra dingen bij de fotograaf te 
bestellen zoals;  sleutelhangers, 
‘Hier waak ik’ bordjes, fotopak-
ketten et cetra. Een afspraak ma-
ken is niet nodig.

De Klavier-
schippers in 
Thalia Theater
IJmuiden - Show accordeonor-
kest De Klavierschippers bestaat 
30 jaar. Zij sluiten het jubileum-
jaar op zaterdag 10 december op 
bijzondere wijze af met een spec-
taculair diner dansant in het Tha-
lia Theater aan de Breesaapstraat 
52. Op deze avond, om 19.30 uur, 
zaal open 19.00 uur, wordt uit de 
keuken van Restaurant Augusta 
een heerlijk drie gangendiner ge-
serveerd. Tussen de gangen door 
kunt u genieten van swingende 
dansmuziek en bekende melo-
dieën van het 20-koppige orkest 
dat onder leiding staat van diri-
gent Thomas Moore. Op het pro-
gramma staan medleys van on-
der andere Engelbert Humper-
dinck, Dean Martin, The Beatles 
en Elvis. De Klavierschippers zo-
als u ze gewend bent, maar zoals 
u ze nog nooit gezien heeft! De 
kosten bedragen 45 euro (inclu-
sief sprankelend aperitief en drie 
gangendiner). Reserveren kan via 
telefoon 0255–514217.
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Tender College herhaalt 
voedselbankproject
IJmuiden - Evenals vorig jaar is 
het Tender College aan de Een-
hoornstraat in IJmuiden ook nu 
weer met het voedselbankpro-
ject aan de gang gegaan. Hoe-
wel vorig jaar de weergoden niet 
echt meewerkten, het was koud 
en er lag veel sneeuw, bleek het 
project een groot succes. Chris 
Bulte, lerares en mede- organi-
satrische vertelt: ,,Daarom heb-
ben we besloten het dit jaar te 
herhalen , maar we hebben het 
tijdstip wat vervroegd. Enerzijds 
in de hoop dat het beter weer 
zou zijn en anderzijds omdat 
er in december al zoveel acties 
plaatsvinden.’’
,,Ter voorbereiding hebben we 
eerst met de leerlingen het 
project uitgebreid besproken 
en aan de hand van een film-
pje over de voedselbank ver-
der toegelicht. Aansluitend zijn 
de leerlingen de afgelopen twee 
woensdagen langs de deur ge-
gaan om te proberen de nodi-
ge blikken soep, spaghetti en 
potjes appelmoes los te peute-
ren’’, aldus juf Bulte. Zij vervolgt: 
,,Voor de leerlingen in ieder ge-

val een hele ervaring om op de-
ze manier aan de slag te gaan 
want bij de één word je enthou-
siast te woord gestaan en bij 
een ander vangen ze bot en dan 
is het zaak om toch vriendelijk te 
blijven.’’ Wat er allemaal ingeza-
meld is hebben de leerlingen in 
eigen regie in gelijke porties sa-
mengesteld en  vervolgens heb-
ben ze het keurig verpakt in do-
zen. En dat het project ook de-
ze keer succesvol is afgesloten, 
bleek wel uit de meer dan zestig 
voedselpakketten die Anneke 
Minks, vrijwilligster bij de Voed-
selbank Velsen, in ontvangst 
mocht nemen. ,,Hier zijn niet al-
len wij, maar in het bijzonder de 
mensen voor wie het bedoeld is, 
ontzettend blij mee. Hoewel de 
vraag naar deze vorm van on-
dersteuning niet minder wordt, 
is het steeds moelijker om vol-
doende voedselpakketten te 
kunnen uitdelen. Wij denken dat 
de huidige, economische situa-
tie hier debet aan is’’, aldus An-
neke Minks. Zie ook www.voed-
selbankvelsen.nl (Joop Waijen-
berg)

Renovatie 
voor stadhuis
IJmuiden - Het oude gedeelte 
van het stadhuis van Velsen moet 
worden gerenoveerd. Het stadhuis 
dat is ontworpen door Dudok en 
in 1965 is opgeleverd heeft een 
monumentenstatus. Het is daar-
om belangrijk de eigenheid van 
het gebouw zo veel mogelijk te 
behouden. In het stadhuis kampt 
men echter met isolatieproble-
men. De aluminium kozijn gelei-
den veel koude. Aangezien er as-
best is verwerkt in het gebouw, zal 
ook dat dan moeten worden ver-
wijderd. Inmiddels heeft het colle-
ge gekozen voor een soort reno-
vatie, waarbij het uiterlijk van het 
gebouw zo min mogelijk wijzigt en 
de nadruk ligt op het binnenkli-
maat. Op verzoek van de gemeen-
teraad heeft het college zich bo-
vendien gebogen over duurzaam-
heidsmaatregelen, zoals klimaat-
installatie, verlichting en verwar-
ming van het gebouw. Het college 
kiest voor een pakket aan maat-
regelen die zich op korte en lan-
gere termijn terugverdienen en 
die kostenneutraal zijn. Ook wordt 
heel praktisch bekeken of het 
praktisch is meteen ander onder-
houd te plegen, zoals vervanging 
van tapijten en het verven van 
wanden en het opknappen van de 
fietsenstalling. Ten tijde van de re-
novatie zal men op zoek moeten 
naar een locatie voor raadsverga-
deringen en de ambtenaren die in 
het oude stadhuis werken, onge-
veer 135 personen. Men verwacht 
alle nodige informatie in decem-
ber aan de raad te kunnen geven, 
zodat in februari een beslissing 
over de renovatie kan worden ge-
nomen. (Karin Dekkers)

Twitteren naar de hemel
Troostend Allerzielen 
Velsen Verlicht
Velsen – De derde Allerzie-
len Velsen Verlicht, woensdag 
9 november op begraafplaats 
de Biezen, trok naar schatting 
1200 belangstellenden. De weg 
naar de Biezen werd goed aan-
gegeven. Parkeren en fietsen-
stalling goed georganiseerd 
met verkeersregelaars. 
Op de begraafplaats hing een 
feeërieke sfeer door de duizen-
den lichtjes en vele vuurkor-
ven. Wethouder Ronald Ven-
nik opende de bijeenkomst 
met een gedicht van Wilmink 
en een slag op de gong. Ook 
wethouders Annet Baerveldt 
en Wim Westerman waren aan-
wezig.
Naar mate je leeftijd vordert, 
word je vaker geconfronteerd 
met de dood. Maar bij Allerzie-
len Velsen Verlicht werden ook 
veel jongeren en kinderen be-
trokken. Zo was er een ‘vertel-
jas’ met vele lapjes die allemaal 
hun eigen verhaal hadden, en 
droeg Dick Kortekaas met zijn 
prachtige stem een verhaal 
voor van Nijntje en haar overle-
den oma, van Dik Bruna. Een-
voud zegt vaak meer dan dui-
zend woorden. En dit kinder-
verhaal is treffend door zijn 
eenvoud en ontroerde ook vol-
wassenen. Dan waren er Jel-
le Dijkstra en Bart Steman (fo-
to), twee jongeren, die samen 
het project Twitteren naar de 
Hemel opstelden. Hier konden 
nabestaanden een korte bood-
schap intypen, die meteen op 
twitter.com/allerzielen was te-
rug te vinden.
De bedoeling van Allerzie-
len Velsen Verlicht is om sa-

men overledenen te herden-
ken. Allerzielen is van oor-
sprong een rooms-katholieke  
traditie, maar op deze bijzon-
dere bijeenkomst op de Biezen 
is iedereen welkom. Met deze 
derde bijeenkomst kan men al 
spreken van een traditie. En het 
is zeker een vorm van troost om 
met familie of een goede vriend 
deze avond te bezoeken en te-
rug te denken aan overlede-
nen. Wat ook een troost kan zijn 
is om een eigen ritueel te ma-
ken ter herinnering aan iemand 
die is overleden. Voor sommi-
ge mensen is dat een kaarsje 
naast een foto op het dressoir, 
voor anderen een bezoek aan 
een speciale plaats of het sa-
menkomen met familie. Kun-
stenaar Pavel van Houten helpt 
nabestaanden met het maken 
van een ritueel, met behulp van 
een vragenlijst. Door je eigen 
ritueel te maken, geef je een 
persoonlijke vorm aan een her-
denking. De verschillende kun-
stenaars op Allerzielen Velsen 
Verlicht lieten ook allemaal op 
eigen wijze zien hoe je kunt 
herdenken. Zo was Ada Leen-
heer in de weer met lichtjes. En 
een ander met klankschalen 
die helend werken. Er werden 
namen van overledenen ge-
zongen bij een vuurcirkel.
Alle kunstuitingen vonden 
hun publiek. Sommige men-
sen vonden het al prettig rustig 
op een bankje te zitten en uit te 
kijken over de vijver met hon-
derden drijflichtjes. Om de kou 
te verdrijven was er glühwein 
en warme chocolademelk. (Ka-
rin Dekkers)

Hoe effectief zijn 
gemeentelijke subsidies?
Velsen - Onafhankelijk gemeen-
teraadslid Beryl Dreijer vraagt 
zich af of en hoe de gemeente 
Velsen peilt hoe effectief subsi-
dies zijn? Uit onderzoek van de 
Algemene Rekenkamer is na-
melijk gebleken dat overhe-
den hun subsidiebeleid nauwe-

lijks of slecht evalueren. In Vel-
sen wordt, na bezuinigingen, in 
2012 een bedrag van maximaal 
8,2 miljoen uitgegeven aan sub-
sidies aan ongeveer 100 instel-
lingen. Daarom vraagt Beryl Dre-
ijer aan  het college of en hoe 
subsidies worden geëvalueerd. 

Waterloo G2 wint van 
Buitenboys in Almere
Driehuis - Waterloo G2 moest 
aflopen zaterdag weer een uit-
wedstrijd spelen tegen Buiten-
boys G1 uit Almere Buiten.
Dylan Schiphorst schrijft: ,,Plus 
dat het mooi weer was die dag, 
en dat de zon over de voetbalvel-
den scheen.
Buitenboys die de aftrap aan Wa-
terloo gaf. En de wedstrijd was 
begonnen, en door snel spelen 
van Jim die de eerste doelpunt 
voor Waterloo wist te scoren.. 
1-0 voor Waterloo. Dylan werd 
in het veld gezet. Dylan vond dat 
er een doelpunt moest vallen. En 
dat gebeurde door mooi over te 
spelen, van Jurg naar Yvonne en 
toen naar Jim die speelde de bal 
naar Dylan toe. Dylan wist er 2-0 
van te maken. Toen hoorden we 
de fluit van de scheidsrechter 
omdat de eerste helft was afge-

lopen. Na de rust gingen we het 
veld weer op, Buitenboys deed 
de aftrap. Na 5 minuten spe-
len kreeg Buitenboys een vrije 
trap toegewezen. De vrije trap 
werd genomen door een speler 
van Buitenboys en dit werd een 
doelpunt, dus was de stand 2-1. 
Door goed spelen van Waterloo 
werd er weer een doelpunt ge-
maakt door Jim. Hij kreeg de bal 
aangereikt door Dylan zodat Jim 
kon scoren. 
Na deze goede wedstrijd was het 
voetballen afgelopen.’’
Ook speelde Waterloo G1 tegen 
Roda 23 uit Amstelveen. Deze 
wedstrijd heeft Waterloo G1 met 
5-4 gewonnen. Dit was ook een 
spannende wedstrijd. Volgende 
week moet Waterloo G1 thuis te-
gen Koedijk G1 spelen. Kom alle-
maal kijken naar deze wedstrijd. 

Verkoopdag
Handwerkclub 
Velserhooft
Santpoort-Noord - Zaterdag 
26 november houdt handwerk-
club Velserhooft haar verkoopdag. 
Vanaf 11.00 tot 16.00 uur is ieder-
een van harte welkom in de recre-
atiezaal van Velserhooft aan de 
Valckenhoeflaan. Eveneens aan-
wezig is Unicef en de Wereldwin-
kel. Met de opbrengst steunt men 
het werk van de OIG/ IHD en het 
Ronald MacDonaldhuis. Meer in-
foramtie: 023-5386567.

IJmuiden - ‘In concert’ is een mu-
ziekprogramma voor de allerklein-
sten met de liedjes uit afgelopen 
voorstellingen. Er wordt gezongen 
over herkenbare en uitdagende 
thema’s voor de kinderen. Klassiek, 
pop, rap, Ierse Folk, Rock ‘n Roll en 
alles wat daar tussen zit komt voor-
bij. Een speciaal concert, afgewis-
seld met mooie, gekke en grappi-
ge verhalen die gehouden wordt op 
zondag 18 december om 14.30 uur.

Hollandse 
Kade in Wt
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Velsen – Op het stadhuis van 
Velsen gaan meer mensen wer-
ken bij Publiekszaken, Automa-
tisering, Facilitaire Dienst en Fi-
nanciën. Er worden extra men-
sen aangenomen, maar ook wor-
den mensen en taken van diver-
se afdelingen verschoven naar 
Publiekszaken. Er is extra geld 
vrijgemaakt om dit te realiseren. 
Burgemeester Weerwind vindt 
het belangrijk te investeren in de 
kwaliteit van dienstverlening op 
het stadhuis.

Velsen 
investeert in 
bedrijfsvoering

Velsen - De gemeente Velsen 
houdt op 9 januari van 17.00 tot 
19.30 uur haar nieuwjaarsre-
ceptie voor inwoners en exter-
ne relaties. Tijdens deze bijeen-
komst zijn inwoners van Vel-
sen en medewerkers van or-
ganisaties die samenwerken 
met de gemeente welkom om 
het glas te heffen op het nieu-
we jaar. Het college van B&W 
en gemeenteraadsleden zijn 
dan ook aanwezig. Voor de me-
dewerkers in het stadhuis zijn 
er twee aparte recepties: een 
eindejaarsbijeenkomst en een 
nieuwjaarsreceptie. Alle bijeen-
komsten zijn in de burgerzaal 
van het stadhuis.

Nieuwjaars-
receptie 
stadhuis

Santpoort-Noord – Er is een 
voorontwerp bestemmingsplan 
gemaakt voor groengebied de 
Biezen, tussen N208, Santpoort 
en Driehuis. Daarin wordt be-
perkte woningbouw toegestaan 
aan de Kwekerslaan, voor en-
kele woningen. De Biezen moet 
echter een groengebied blij-
ven. De uitbreidingsplannen 
voor bestaande tuincentra en 
uitbreiding van de manege aan 
de Rijksweg passen wel in het 
voorontwerp. In 2012 zal Groen-
rijk Santpoort verhuizen naar de 
Rijksweg in Velserbroek. De ge-
meente maakt geen plannen 
voor deze vrijkomende grond. 
,,Wij zijn afhankelijk van initia-
tieven waar het plannen betreft’’, 
zei wethouder Verkaik. Het voor-
ontwerpbestemmingsplan ligt 
gedurende zes weken ter inzage 
in het stadhuis.

Beperkte 
woningbouw 
in de Biezen

De Jonge Stem brengt 
sprankelend Our House
IJmuiden – Vrijdag 18 en za-
terdag 19 november is in Stads-
schouwburg Velsen de musical 
Our House te zien van musical-
vereniging De Jonge Stem. Het 
wordt de première van het stuk 
in Nederland. De teksten en lied-
jes zijn door nieuwe regisseur en 
schrijver Jedidjah Julia Noomen 
vertaald. Our House is een mo-
derne musical uit 2002, gebouwd 
op de aanstekelijke liedjes van 
de Britse band Madness. De ar-
tistieke begeleiding is in de ver-
trouwde handen van Ineke Wen-
tink en Bas Jongsma. 
,,Wij zijn een grote familie’’, ver-
tellen penningmeester Riny 
Scholte en secretaris Paula ter 
Wal. Paula zat als jongere zelf 
op de Jonge Stem. Nu is het de 
beurt aan hun kinderen, want al-
leen de jeugd tussen 12 en 22 
mag het podium op bij De Jon-
ge Stem. Dat betekent dat er bij 
de grote scenes wel 50 sterren 
op het podium staan te stralen.  
Want het enthousiasme voor de 
nieuwe musical Our House is 
groot. Tijdens de doorloop afge-
lopen zondag werden de punt-
jes op de i gezet door Jedidjah 
en choreografe Annemarie Lib-
bers. Het orkest was er ook bij en 
de liedjes klonken ijzersterk. Ook 
werd nog eens gekeken naar de 
kleding. Dagmar Hendriks van 
het naaigroepje besliste ineens 
dat er naar haar idee een rood 
jurkje teveel in de groep stond. 
Dat moest nog gauw veranderd 
worden.
,,Nu even rustig’’, roept Annema-
rie ondertussen tegen De Jonge 

Stemmen. ,,Daarna mogen jullie 
uit je dak. En hou contact met je 
publiek.’’ Maar het is moeilijk je 
rustig te houden op de muziek 
van Baggy Trousers van Mad-
ness, je ziet dat iedereen staat te 
trappelen van enthousiasme. 
Jop Van Gennip en Christa 
Moerdijk spelen de hoofdrollen. 
Het verhaal draait om de jonge 
Joe Rossi die een inbraak pleegt 
om zijn vriendinnetje Sarah te 
imponeren. Vanaf dat moment 
wordt het verhaal in twee de-
len gesplitst: er is een goede en 
een slechte Joe. ,,Dat betekent 
ook heel veel kledingwissels’’, 
zegt Jop. Hij kijkt met spanning 
en enige stress uit naar de pre-
mière. Net als Christa. Vier jaar 
geleden kwamen ze allebei bij 
De Jonge Stem. Christa: ,,Toen 
zei ik nog eens tegen Jop, mis-
schien hebben we over vier jaar 
een hoofdrol. We hadden het ei-
genlijk niet durven dromen, maar 
het gebeurt nu wel.’’ ,,Chris-
ta heeft een dijk van een stem’’, 
zegt Jop. En Christa vindt dat Jop 
ook geweldig is. Je kunt zien dat 
er chemie is tussen de twee. En 
dat is ook nodig als je de hoofd-
rol speelt. Beiden vinden de mu-
sical boeiend. ,,Leuke muziek en 
lekker vlot’’, zegt Jop. 
Deze laatste week voor de uit-
voering is intensief: elke dag 
wordt geoefend om het vrijdag 
perfect te kunnen brengen. De-
ze musical verdient een goed 
publiek. Er zijn voor beide voor-
stellingen nog kaarten verkrijg-
baar bij Stadsschouwburg Vel-
sen. (Karin Dekkers)

Meer zout en materieel 
voor gladheidsbestrijding
Velsen – Na twee sneeuwrijke 
winters met veel problemen is de 
gemeente Velsen nu beter voor-
bereid op de winter. Samen met 
HVC (ReinUnie) is opnieuw een 
plan gemaakt voor de gladheids-
bestrijding. 
Er is geïnvesteerd in meer zout, 
materieel en mankracht om de 
sneeuw te verwijderen van we-
gen en fietspaden. Samen met 
HVC zijn prioriteiten bijgesteld 

welke wegen en fietspaden als 
eerste sneeuwvrij moeten wor-
den gemaakt. De gemeente Vel-
sen heeft daarbij aangegeven 
dat ook doorgaande fietsroutes 
prioriteit hebben. In noodgeval-
len zullen medewerkers in dienst 
van de gemeente worden inge-
zet bij gladheidsbestrijding. De 
gemeente Velsen heeft zelf ook 
materieel gekocht om mee aan 
de slag te gaan.

Meldactie zorgstapeling
Regio - Nederland moet bezui-
nigen. De stapeling van maatre-
gelen in de zorg zal voor sommi-
ge mensen heel slecht uitpak-
ken: meer betalen en minder of 
helemaal geen zorg meer krijgen. 
Zorgbelang Noord-Holland houdt 
daarom een landelijke meldactie 
van 15 november tot 1 december. 
Met de resultaten laat Noord-
Holland aan de gemeentelijke 
politiek zien wat de effecten zijn 
van de voorgenomen maatrege-
len. Meedoen kan via de websi-
te van Zorgbelang Noord-Hol-
land of via de afdeling Informatie 
en Klachtenopvang.
De overheid wil een aantal be-
staande regelingen voor chro-
nisch zieken of gehandicapten 
aanpassen of afschaffen. Daar-
bij wordt de eigen bijdrage voor 
bepaalde vormen van zorg ver-
hoogd, de zorgtoeslag wordt la-
ger en het eigen risico voor de 
zorgverzekering wordt hoger.
Deze maatregel op maatregel be-
tekent een enorme lastenverzwa-
ring voor een kwetsbare groep 
mensen. Omdat er zoveel maat-
regelen genomen worden, zullen 
veel mensen er iets van merken. 
Het gaat bijvoorbeeld om mensen 
met een persoonsgebonden bud-
get (pgb), mensen met een Wa-
jonguitkering, mensen die in de 
sociale werkvoorziening (Wsw) 

werken, kinderen met een rug-
zakje, bewoners van verpleeg- of 
verzorgingshuizen, mensen met 
Wmo en mensen met begelei-
ding. Mensen die te maken heb-
ben met een van deze maatrege-
len kunnen meedoen. Ook men-
sen die nu of in de toekomst Wmo 
of AWBZ-begeleiding van de ge-
meente krijgen kunnen reageren. 
Dat kan via de website van Zorg-
belang Noord-Holland. Mensen 
die liever telefonisch willen mel-
den kunnen bellen met de afde-
ling Informatie en Klachtenop-
vang: 0900–2437070 (0,10 per 
minuut). 
Met de meldactie wil Zorgbe-
lang harde feiten verzamelen. 
Maar achter die feiten zitten per-
soonlijke verhalen, meningen en 
emoties. Die kunnen op het so-
ciale netwerk www.deeljezorg.nl 
gedeeld worden. Daar vindt ook 
discussie plaats over de stapeling 
en de gevolgen daarvan. De re-
sultaten van de meldactie wor-
den aangeboden aan de landelij-
ke en gemeentelijke politiek. Zo 
laat Zorgbelang Noord-Holland 
zien dat de stapeling van bezui-
nigingsmaatregelen in de praktijk 
hard aankomt. De Wmo-raad van 
de gemeente en andere lokale 
belangenbehartigers kunnen de 
concrete resultaten van de meld-
actie gebruiken bij hun werk.

Boogschietvereniging 
VZOS bestaat 120 jaar
Santpoort-Noord- Afgelopen 
zondag werden bij Boogschiet-
vereniging VZOS in Santpoort-
Noord de jubileumwedstrijden ge-
houden. Dit in verband met het 
120-jarig bestaan van de ver-
eniging. Hierbij werd er traditio-
neel geschoten op oude blazoe-
nen uit 1891. Een blazoen is de 
schietschijf waarop de pijlen wor-
den gericht. Normaal wordt er ge-
schoten in 30 beurten waarbij de 
hoogste score (de roos) 10 pun-
ten bedraagt. Het totaal te beha-
len punten is dan 30 maal 10 is 
300 punten. Bij de jubileumwed-
strijden werd op de oude zwart wit 
blazoenen in plaats van gekleur-
de blazoenen geschoten. Vroeger 
had je nog geen ‘roos’ (binnenste 
10). Dat heette toen een ‘peper-
muntje’, een witte stip in een zwart 
vlak. Je krijgt 6 punten. De telling 
loopt van 1 tot 5. Er werd nu ge-
schoten met maximaal 50 pijlen 
in 2 stuks per serie, dus in totaal 
waren ook 300 punten te beha-
len, namelijk als je 50 keer het pe-
permuntje schiet. De winnaar van 
de Jubileumbeker was Ron Hei-
lig met 264 punten, op de voet ge-
volgd door de ‘koningsschutter’ 
van VZOS Rob van Dijk met 262 
punten. De derde en vierde plaats 
gingen naar Alex Paap en Frank 
Schweitzer. Na de wedstrijden 
werden aan enkele jubilarissen 
herdenkingspenningen uitgereikt, 
zoals voor het 12,5 en 25-jarig lid-
maatschap. Handboogschietver-
eniging Vooruitgang Zij Ons Stre-

ven is opgericht in 1891 en is een 
van de oudste sportverenigingen 
van de gemeente Velsen. De ver-
eniging telt op dit moment rond 
de 100 leden waarvan er een tien-
tal nationale en enkele zelfs inter-
nationale bekendheid genieten. 
Ruim 50 schutters zijn meerdere 
keren per week actief op de 14 in-
doorbanen van VZOS gelegen op 
Sportpark Groeneveen aan de Ha-
gelingerweg. Het hele jaar door 
worden er verschillende boog-
schietwedstrijden gehouden, zo-
als Koningsschieten, nieuwjaars-
wedstijden en competitieweds-
tijden, zowel regionaal als lande-
lijk. Men is van harte welkom ook 
eens, na 20.00 uur, op een woens-
dagavond of vrijdagavond of zon-
dag, na 10.30 uur, een kijkje te ko-
men nemen.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 

Dwars-
ligger

De 
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Estudiantina Ensemble 
in het Witte Theater
IJmuiden - Het Estudiantina En-
semble project heeft zich ten 
doel gesteld om de traditione-
le Cubaanse ‘Estudiantina Dan-
zón’ muziek te eren en te con-
tinueren. 
De Danzón is na de onafhan-
kelijkheid van Haïti naar Santi-
ago de Cuba overgekomen en 
heeft zich daar ontwikkeld tot 
een unieke Cubaanse muziekstijl 

die de basis heeft gelegd voor de 
ontwikkeling van de modernere 
Cubaanse Son, Salsa en Timba. 
De band speelt zaterdag 19 no-
vember om 20.30 uur een geva-
rieerd repertoire van traditionele 
Cubaanse muziek in de Estudi-
antina Danzón stijl die uiterma-
te geschikt is om op te dansen 
maar ook zeer interessant is voor 
de luisteraar. 

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor het ‘Estudiantina EnsEmblE’ 

op 19 november 2011 om 20.30 uur. 
bon is geldig voor 2 personen

Nieuw jaarboek van 
Historische Kring Velsen
Velsen - Deze week is de twin-
tigste jaargang van Velisena; 
Velsen in historisch perspectief, 
het jaarboek van de Historische 
Kring Velsen (HKV), verschenen. 
Een klein jubileum voorafgaande 
aan het jubileumjaar van de ver-
eniging, die in 2012 twintig jaar 
bestaat. 
De presentatie vond maandag 
plaats tijdens de najaarsleden-
vegadering, na de lezing door de 
heer H. Korting, getiteld: ´Ver-
raders, waarvoor in een bevrijd 
Nederland geen plaats zal zijn´ 
(een uitspraak van koningin Wil-
helmina). Over de bestraffing 
van de tienduizenden foute Ne-
derlanders.
In het 19de jaar van de HKV 
verschijnt de 20ste jaargang. 
Hoe kan dat? Wel, al in 1992, 
het jaar waarin de HKV opge-
richt werd, bracht de redactie 
de eerste jaargang uit, toen nog 
het 0-nummer genoemd. Daar-
in werd ook een wedstrijd uit-
geschreven om een passen-
de naam voor het jaarboek te 
bedenken. Gekozen werd voor 
Velisena, een zeer oude naam 
voor een riviertje dat in de Vroe-
ge Middeleeuwen door het ge-
bied van het huidige dorp Velsen 
stroomde. 
In het nieuwe jaarboek artike-
len over een proefopgraving 
naar het Huis te Velsen, ge-
schreven door Jan Morren. Het 
Huis te Velsen stond tussen het 

huidige Driehuis en Santpoort-
Noord.   In het artikel over fami-
lie de Bie beschrijft Jan Morren 
de bewoningsgeschiedenis van 
een aantal verdwenen boerde-
rijen in De Breesaap, waar de-
ze familie woonde en werkte. De 
Werkgroep Genealogie van de 
HKV haalt een eerder bekende 
IJmuidenaar uit de vergetelheid: 
de voormalige kanaalgraver en 
duiker Nicolaas Engelhart in het 
artikel Kanaalgraver Engelhart. 
Tot over de grenzen waren zijn 
naam en faam bekend. Wim Sel-
len noteert in zijn artikel infor-
matie over de beperkte stakin-
gen die uit protest tegen de be-
zetter en zijn vervolging van de 
joodse Nederlanders in februari 
1941 op beperkte schaal in Vel-
sen gehouden werden. Zijn arti-
kel is getiteld 70 jaar herdenking 
Februaristaking 1941-2011.
Zoals gebruikelijk hebben de 
auteurs en de redactie de arti-
kelen weer rijkelijk geïllustreerd 
met veel, vaak onbekende af-
beeldingen die de teksten on-
dersteunen. Het nieuwe jaar-
boek zal met ingang van dins-
dag 15 novenber voor 9,95 te 
koop zijn bij:  
Boekhandel Erasmus in IJmui-
den, de centrale Bibliotheek 
Velsen, te IJmuiden, Boekhan-
del Bredero in Santpoort-Noord, 
Bruna in Velserbroek en de Be-
verwijkse Boekhandel in Bever-
wijk.

Tata Steel gebruikt eerste 
doekfilterinstallatie 
Velsen - ,,Wij hechten bijzonder 
veel waarde aan een gezond mi-
lieu’’, aldus Site Manager Dook 
van den Boer afgelopen maan-
dag tijdens de opening van het 
eerste gedeelte van de doekfil-
terinstallatie voor de zogenaam-
de  ruimte-ontstoffing.  De ope-
ning vond plaats in aanwezig-
heid van Tjeerd Talsma, gedepu-
teerde van de Provincie Noord-
Holland, burgemeester Van 
Leeuwen van Beverwijk en verte-
genwoordigers van de rijksover-
heid, de gemeenten en organi-
saties uit de omgeving. 
De start van de bouw begon in 
december 2010 bij de sinterfa-
briek en in 2015 zal de gehele 
installatie volledig operationeel 
zijn. Hierdoor zal de uitstoot van 
fijn stof, dioxine en zware meta-
len enorm kunnen worden ver-
laagd. 
De bouw van deze installatie 
vloeit voort uit een al in 2007 ge-
start proces om te komen tot een 
nieuwe milieuvergunning voor 
het staalbedrijf. Een totale inves-
tering van rond de 100 miljoen 
euro moet er straks voor zor-
gen dat, als de drie nog te bou-
wen doekfilterinstallaties voor 
de rookgasreiniging van de sin-
terfabriek gereed zijn, de uitstoot 
van fijn stof met zo’n 75 procent 
vermindert. Tevens zal de uit-

stoot van lood en andere zwa-
re metalen drastisch worden be-
perkt.
Dook Van den Boer vervolgt: 
,,En naast het terugdringen van 
emissies, zijn we in het hele be-
drijf druk bezig met het terug-
dringen van het energieverbruik. 
Momenteel lopen er meer dan 
honderd projecten om energie te 
besparen. We gaan bijvoorbeeld 
de restwarmte van de warm-
band gebruiken voor de verwar-
ming van diverse gebouwen. Sa-
men met twee andere projecten 
in de hoogovens en de staalfa-
briek levert dit elk jaar een be-
sparing op die gelijk staat aan 
het energieverbruik van 20.000 
huishoudens.’’
Om een indruk te geven van de 
enorme filterdoekinstallatie die, 
wat de werking betreft, te ver-
gelijken is met een grote stofzui-
ger, gaf hij nog een aantal tech-
nische details prijs. Deze nieu-
we installatie is in staat is om 
900.000m3 stoffige lucht te filte-
ren en heeft zes filterkamers met 
in totaal 16.548 filterzakken. De 
filterzakken worden regelmatig 
middels perslucht
gereinigd waarna de ‘filterkoek’ 
wordt opgevangen die daarna 
weer in de sinterfabriek wordt 
hergebruikt. Zie ook www.tatas-
teel.nl. (Joop Waijenberg)

Santpoort-Zuid - Het Zondag-
MiddagPodium in Velsen brengt. 
zondag 20 november een optre-
den van Eddy en Ria in ’t Brede-
rode Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201. La Donna Mobile: we-
reldberoemde melodieën. Prach-
tige melodieën waarmee de har-
ten van miljoenen muziekliefheb-
bers over de hele wereld worden 
veroverd. Bruisend, energiek en 
met een aanstekelijk enthousias-
me weet La Donna Mobile ieder-
een tot zingen en dansen te ver-
leiden. De professionele musici 
Ria Hurkens en Eddy van Dam-
me zullen u uitnodigen om er sa-
men dansend en zingend een 
feestelijk optreden van te maken. 
De voorstelling begint om 14.00 
uur en vanaf 13.30 uur is de zaal 
open. Kaarten à 4 euro zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij alle 
zomipo-locaties en zondag aan 
de zaal. Zie ook www.buurthuis-
debrulboei.nl.

ZoMiPo

Velsen-Noord – De gemeen-
ten Velsen, Beverwijk en Heems-
kerk hebben een Bodemkwali-
teitsplan en een Grondstromen-
beheerplan gemaakt voor Tata 
Steel. Sinds 2008 is het besluit 
Bodemkwaliteit geldig. Daarom 
zijn alle gronden van Tata Steel 
ingedeeld in drie kwaliteiten: van 
schoon tot vervuild. Aan het ver-
plaatsen van grond binnen die 
gebieden worden nu beperkin-
gen gesteld. Op die manier kan 
vervuilde grond niet zomaar wor-
den verplaatst. Het is een taak 
van gemeenten geworden om dit 
Grondstromenbeheerplan te ma-
ken en te controleren.

Grondplan 
voor Tata Steel

Velsen – De gemeente Vel-
sen trekt bijna 100.000 euro uit 
voor een sociaal vangnet voor 
leerlingen in het voortgezet on-
derwijs. Bij het basisonderwijs 
wordt al brede opvang geboden 
voor kinderen met problemen. 
Stichting Socius maatschappelij-
ke dienstverlening biedt nu ook 
hulp aan leerlingen in het voort-
gezet onderwijs. Leerlingen die 
meer hulp nodig hebben dan 
die op school via een zorgteam 
kan worden gegeven, kunnen nu 
laagdrempelig naar Socius. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om leer-
lingen die te maken krijgen met 
een scheiding, verslaving of psy-
chische problemen. Door in een 
vroeg(er) stadium hulp te bie-
den, hoopt men kinderen goed 
door de schoolperiode heen te 
helpen. Het genoemde bedrag is 
bestemd voor 2011 en 2012. Eind 
2012 zal worden geëvalueerd of 
en hoe deze wijze van samen-
werking wordt voortgezet. 

Vangnet voor 
middelbare 
scholieren

Concert ‘Sisters in Song’ 
in Engelmunduskerk
Velsen-Zuid - Na 26 jaar we-
reldwijde tournees met de le-
gendarische Engelse band Mag-
na Carta vond Linda Simpson in 
2009 dat het tijd was voor iets 
nieuws. Ze startte een solo car-
rière en begon in Engeland haar 
project ‘Mamadon’t’, waarin zij 
jonge musici coacht op de weg 
naar een professionele carriè-
re. Inmiddels verscheen in 2010 
haar eerste solo cd met de titel 
‘Moving On’. Linda Simpson ont-
moette enkele jaren geleden de 
Nederlandse zangeres Elrieke.  
Zij was zo onder de indruk van 
de vocale kwaliteiten van de-
ze getalenteerde jonge singer-
songwriter, dat ze Elrieke heeft 

gevraagd haar te vergezellen tij-
dens haar geplande Nederland-
se najaarstournee. In de afge-
lopen maanden hebben beide 
zangeressen in Engeland en in 
Nederland hard gewerkt aan een 
repertoire, dat zowel uit Magna 
Carta nummers als uit nieuwe 
eigen composities bestaat.
Zaterdagavond 19 november 
vindt om 20.15 uur hun concert 
‘Sisters in Song’ plaats in de En-
gelmunduskerk aan het Kerk-
plein 1. Kaarten kosten 14,50 
euro en zijn verkrijgbaar via de 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of via de kassa van de schouw-
burg aan de Groeneweg 71, tele-
foon 0255-515789.
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VVH/Velserbroek E1 
maakt stappen!
Velserbroek - Gesponsord door 
Harald Veer, eigenaar van Divi-
dent tandtechniek, is VVH/Vel-
serbroek E1 compleet in het 
nieuw gestoken. Dit moet de 
goede voetbalprestaties ex-
tra gestalte gaan geven. Deze 
11 voetballers (negen jongens 
en twee meiden) spelen alweer 
voor het derde seizoen met el-
kaar samen en groeien steeds 
meer naar elkaar toe. Vorig jaar 
werd het team kampioen in de E 
4e klasse waardoor dit jaar be-
gonnen werd in de 3e klasse. Het 
team ontwikkelt zich echter op 
een dusdanige wijze dat het dit 
niveau ook ontgroeid is. Er wordt 
dan ook regelmatig geoefend 
tegen teams uit hogere klas-
ses. Dit seizoen doet VVH/Vel-
serbroek E1 weer mee voor het 
kampioenschap in de 3e klasse 
en in het voorjaar wordt hoogst-

waarschijnlijk de stap gezet naar 
de 2e klasse. Onder leiding van 
drie spelers uit de zondag 1 van 
VVH/Velserbroek wordt twee 
keer per week met veel plezier 
en veel werklust getraind.
Volgend jaar schuift dit team 
door naar de D-junioren en 
daarom zijn ze nog op zoek naar 
enkele spelers tussen de 9 en 11 
jaar uur die hun volgend jaar ko-
men versterken! Het team heeft 
ondertussen ook een website: 
vvhvelserbroeke1.ditismijnteam.
nl. 
Een keer meetrainen? Op de 
website staan de contactgege-
vens. De junioren van VVH/Vel-
serbroek maken een groei door 
die symbool staat voor de we-
deropstanding van VVH/Velser-
broek en zijn vastbesloten om 
VVH/Velserbroek naar een ho-
ger plan te tillen.

Terrasvogels heeft 
nieuw voetbalbestuur
Santpoort-Noord - Hans Ou-
dendijk en John Visser namen, 
na zich jaren ingezet te hebben, 
afscheid van het bestuur. Door 
dit afscheid en een nieuwe taak-
verdeling kwamen er nieuwe va-
catures vrij.
Het nieuwe Terrasvogelsbestuur, 
bestaande uit Peter van Ga-
len (voorzitter), Herman Sinte-
nie (penningmeester), Niels Pul-
lens (secretaris), Richard van de 
Bos (westrijdsecretaris), Edward 
van Holk (technische zaken), Lex 
Kortekaas (materiaal) en Ferdy 
Heeremans (PR en sponsoring) 
is tijdends de jaarlijkse ledenver-
gadering aangenomen. 
Het enthousiaste team, vol nieu-
we ideeën, gaat er tegenaan. 
De vereniging zal op alle fron-
ten aangepakt worden. Een ver-
nieuwd beleidsplan met betrek-
king tot de jeugd, overige seni-
oren en de selectie moet er voor 

zorgen dat de club naar een ho-
ger niveau getild wordt.
In de afgelopen drie seizoenen 
kwam er elk jaar een senioren-
team bij. Zodoende is de zon-
dagtak met zeven teams weer 
goed vertegenwoordigd. Nu is 
het zaak om het vlaggenschip 
naar een hoger niveau te bren-
gen. 
Het eerste team van Terrasvogels 
is dit seizoen goed begonnen. 
Na tien wedstrijden staat Terras-
vogels met 22 punten op de der-
de plaats in de vijfde klasse C, 
kort achter Osc en Geel Wit. On-
der begeleiding van trainer Si-
mon de Weers, leider Frits Hee-
remans en fysiotherepeut Ivar 
Rombouts (instituut van Ham) 
gaat Terrasvogels 1 dit seizoen 
voor de prijzen. Ook zondag was 
Terrasvogels oppermachtig te-
gen de Germaan. Met verzorgd 
spel won Terrasvogels 3-1.

Echtpaar Stahievitch
en cello-viool duo
Santpoort-Noord - Op vrijdag 
18 november om 20.00 uur het 
pianisten echtpaar Aksana. Uit-
gevoerd worden Mozart (qua-
tre-mains), Chopin, Prokofiev en 
Schubert. De vierhandige sona-
te van Mozart waarmee het con-
cert begint is uitermate geschikt 
voor een ideaal echtpaar. Het is 
transparant, licht en vol van lief-
de. 
De mooiste duo’s voor viool en 

cello worden op zondag 20 no-
vember om 15.00 uur uitgevoerd 
door de violist Vegard Nilsen en 
de cellist Ansfried Plat. Op het 
programma Haydn, Ravel en 
Kodály. 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf 
een half uur voor aanvang is de 
zaal open. Toegang vrij, een bij-
drage in de onkosten wenselijk. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl. 

Onze Gezellen F9 met 
nieuw tenue naar de top
Regio - Vorig jaar nog in de geitjes en nu in de echte competitie als 
F9 van Onze Gezellen. De mannen winnen, spelen gelijk en verliezen 
ook, maar voorop staat het voetbalplezier en mooie samenspel. Nu in 
een nieuw tenue met echte rugnummers, want dat verdienen ze wel.

SC Santpoort onderuit
Velserbroek - Het derde team 
van Schaakclub Santpoort ging 
in Nieuw Vennep onderuit. 
Hans Kors op bord 1 kon geen 
gaten in de verdediging van 
2000+ speler Poncin schie-
ten, maar speelde door zether-
haling remise. Henk Swier aan 
bord 3 kon ook geen voordeel 
uit de opening halen, ook re-
mise 1-1. Ondertussen had Ro-
nald Hoekstra het hele bord in 
brand gestoken, zijn pion en lo-
per geofferd. Desondanks werd 
het toch remise. Ouker de Jong 
kwam aan bord 7 met wit niet 
lekker uit de opening en verloor, 
terwijl op een vol punt werd ge-
rekend. Ouker had verkeerd ge-
rekend en verloor voor het eerst 
sinds een jaar, jammer 1,5-3,5. 
Bert Stangenberger viel in een 
herhaling van zetten en moest 

genoegen nemen met remise 
2-4. Alle druk lag nu bij Ozden 
Tuna en Willem Dijkman. Oz-
den en zijn tegenstander waren 
in grote tijdnood beland, helaas 
voor SC Santpoort viel het kwart-
je de verkeerde kant op,  2-5. 
Willem speelde alleen nog voor 
de eer en zijn ratingpunten, hij 
stond goed tot gewonnen en zijn 
tegenstander kreeg zo de bib-
bers dat hij zijn gebit haast niet 
binnen kon houden, hij klapper-
tandde er op los alsof hij het ijs-
koud had. Goed door gegaan 
Wim, 5-3. 
In de onderlinge competitie van 
dinsdag gaat Richard Dietvors 
nog altijd aan de leiding, ge-
volgd door Wim Gravemaker, Jan 
Burggraaf en Ronald Hoeksta. 
Voor meer informatie www.
schaakclubsantpoort.nl

Santpoort-Zuid - Wederom 
komt Sinterklaas naar Sant-
poort-Zuid en wel op zaterdag 
19 november. Na een lange reis 
komt hij aan om 14.00 uur. Van-
uit ’t Brederode Huys gaat Sin-
terklaas en zijn Pieten in optocht 
door Santpoort-Zuid. Na afloop 
van deze optocht, rond 14.45 uur, 
kunnen de kinderen in de Poor-
terszaal Sinterklaas een hand-
je geven en wellicht hebben de 
Pieten voor ieder kind wat in de 
zak. Sinterklaas hoopt alle kinde-
ren van Santpoort-Zuid te mo-
gen begroeten.

Sinterklaas in 
Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid - Afgelopen zo-
mer heeft de woongemeenschap 
Santpoort-Zuid met een enquê-
te gepeild hoe de  bewoners van 
Santpoort-Zuid dachten over 
de ideale toekomst voor Sant-
poort-Zuid, en wat zij belang-
rijk vinden als het gaat om het 
groen, het verkeer, de voorzie-
ningen, woningbouw en werk-
gelegenheid. De woongemeen-
schap heeft de uitkomsten van 
dit onderzoek vertaald naar een 
visie op de toekomst van Sant-
poort-Zuid. De woongemeen-
schap Santpoort-Zuid nodigt al-
le bewoners van Santpoort-Zuid 
van harte uit om op dinsdag 22 
november om 20.00 uur naar het 
Brederode Huys te komen voor 
een presentatie van de uitkom-
sten van dit onderzoek.  De wet-
houders te Beest en Westerman 
zullen op 22 november aanwezig 
zijn en reageren op de toekomst-
visie van de woongemeenschap. 
Natuurlijk zullen bewoners vol-
op de kans krijgen mee te dis-
cussieren. Vooraf opgeven is niet 
nodig. Zie ook www.woonge-
meenschapsantpoortzuid.nl.

Bewoners in 
gesprek met 
wethouders

Santpoort-Zuid - Vanaf maan-
dag 9 januari is bij Vereniging 
Santpoorts Belang een cursus 
Yoga en Pilates. De beide dis-
ciplines Yoga en Pilates werken 
met verlenging van de spieren in 
combinatie met de juiste adem-
haling. Lichaam en geest staan 
met elkaar in verbinding en heb-
ben invloed op elkaar. De oefe-
ningen helpen mee om hiervan 
bewust te zijn en evenwichtiger 
in het leven te staan. De cursus 
bestaat uit twaalf lessen van een 
uur en de kosten bedragen 36 
euro. Docente is Astrid Peels. De 
lessen zijn om 09.00 of 10.00 uur 
in ’t Brederode Huys, achter De-
kaMarkt in Santpoort-Zuid. Zie 
www.santpoortsbelang.nl bij de 
categorie Bewegen, Yoga en Pi-
lates. Inschrijven kan uitsluitend 
via de website.

Yoga en Pilates
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Stadsschouwburg Velsen
Spetterende show
met Britse popmuziek
Velsen - In de slipstream van 
The Beatles kwam een hele rits 
Britse popartiesten en bands tot 
grote successen in de USA vanaf 
halverwege de jaren ’60. In Ame-
rika staat deze golf van plotse-
linge populariteit van de Britse 
beat te boek als ‘The British In-
vasion’. Op dinsdag 22 novem-
ber (20.15 uur) waant het pu-
bliek zich in de Stadsschouw-
burg Velsen opnieuw in de six-
ties voor een avond vol van Brit-
se popmuziek uit die tijd. Een in 
het buitenland gelauwerde en 
swingende tributeband speelt 
muziek van o.a. The Beatles, The 
Kinks, Dusty Springfield, Gerry & 
The Pacemakers en The Hollies.
In deze swingende theaterpro-
ductie ‘The Best of British Pop-
invasion’ komen de verschil-
len tussen de scenes in Liver-
pool en Londen duidelijk naar 

voren. “De muziek in het zuiden 
was compleet anders dan die 
uit het noorden. Londen rock-
te meer, met een groep als The 
Kinks. Ook een ruig nummer als 
‘Wild Thing’ van The Troggs be-
hoort bij dat deel. Daar tegen-
over stonden de groepen die 
met harmonieën aan de gang 
gingen. ‘You’ve Got Your Trou-
bles’ van The Fortunes en ‘Bus 
Stop’ en ‘Carrie Anne’ van The 
Hollies zijn daar prachtige voor-
beelden van”, vertelt Kevin Hart-
nett, maker van de voorstelling 
vlak voor vertrek naar Nederland 
waar de voorstelling in een ex-
clusief aantal theaters, waaron-
der de Stadsschouwburg Velsen, 
gespeeld gaat worden.
Prijs: vanaf 28,50 euro, inclusief 
pauzedrankje en garderobe. In-
fo: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of telefoon 0255-515789.

Velsen - Cabaretière Paulien 
Cornelisse staat op donderdag 
24 november (20.15 uur) met 
haar voorstelling ‘Hallo Aarde’ 
in de Stadsschouwburg Velsen. 
Haar boek ‘Taal is zeg maar echt 
mijn ding’ werd een megabest-
seller, haar debuutcabaretpro-
gramma bekroond met de be-
langrijkste cabaretprijs De Neer-
lands Hoop. Met haar tweede 
theaterprogramma ‘Hallo Aarde’ 
bewijst Cornelisse opnieuw dat 
ze een hele verfijnde neus heeft, 
waar het gaat om het tonen van 
opmerkelijk gedrag van mensen 
en hun taalgebruik. Paulien Cor-
nelisse laat in haar voorstelling 
‘Hallo Aarde’ een verhelderend 
licht schijnen over dieren en hun 
vaak onbegrijpelijke bezigheden. 
Wat zeggen konijnen als zij kon-
den praten? Aan het eind van de 
avond zal het publiek anders te-
gen de wereld aankijken. Kort-
om: in ‘Hallo Aarde’ wordt on-
misbare informatie verstrekt 
waar bezoekers de rest van hun 
leven iets aan kunnen hebben. 
Anderhalf uur bij Paulien in de 
theaterzaal en je krijgt een heer-
lijke verse blik op ons aller dage-
lijks leven. Toegang vanaf 19,50 
euro, inclusief pauzedrankje en 
garderobe. Info: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of telefoon 
0255-515789.

Paulien 
Cornelisse
in Velsen

Velsen - Na de succesvolle film-
versie van ‘Oorlogswinter’ is Jan 
Terlouw’s beroemde superboek 
nu ook in een bijzondere musi-
caljas gegoten. Door overwel-
digende videoprojecties, zang, 
dans en het spannende ver-
haal is de musical, vrijdag 25 no-
vember (19.30 uur) in de Stads-
schouwburg Velsen, een on-
vergetelijke totaalbeleving voor 
jong en oud. Musicalsterren Jan-
ke Dekker (moeder van Michiel) 
en Timo Descamps (piloot Jack) 
zijn te zien in de groots opgezet-
te musical ‘Oorlogswinter’. Ieder-
een vanaf acht jaar kan meele-
ven met de bijna zestienjarige 
Michiel (Soy Kroon) die tijdens 
de laatste winter van de Twee-
de Wereldoorlog gaandeweg be-
trokken raakt bij illegale activitei-
ten. Een uniek decor bestaande 
uit LED-schermen zorgen voor 
een onvergetelijke theaterbele-
venis. Jan Terlouw was na afloop 
razend enthousiast over de voor-
stelling: ,,Ik vond de voorstelling 
een indrukwekkend spektakel, 
dat er esthetisch uitziet en met 
overgave wordt gebracht. Com-
plimenten voor wat er wordt ge-
presteerd, heel indrukwekkend.’’ 
Prijs: vanaf 24,50 euro, tot en met 
12 jaar vanaf 19,50 euro, inclu-
sief pauzedrankje en garderobe.
Info: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of telefoon 0255-515789.

‘Oorlogswinter’ 
in Schouwburg

Deep River Quartet
in Stadsschouwburg
Velsen - Al bijna dertig jaar 
weten de vier heren van het 
Deep River Quartet vrijwel el-
ke wereldhit van de twintig-
ste eeuw een eigenzinnige en 
fraaie ‘Make Over’ te geven. De 
grote schare fans in de IJmond 
weet allang dat The Deeps met 
hun wervelende feel good-the-
aterconcerten vol wereldhits 
voor het mooist denkbare kip-
penvel bezorgen.
Op zaterdag 26 november 
(20.15 uur) komt het muzikale 
viertal naar de Stadsschouw-
burg Velsen voor een werve-
lende concert, waarin de zan-
gers een vlotte mix van onver-
valste soul, swingende gospels 
en legendarische liedjes pre-
senteren. In het theaterconcert 
‘Make Over’ komen klassiekers 
als ‘Bridge over troubled water’, 
‘Blowin’in the Wind’, ‘Goodbye 
Baby, Goodbye Baby’ en ‘Ain’t 
No Sunshine’ voorbij.
Ondersteund door een trio van 
piano, contrabas en slagwerk, 
weet het Deep River Quartet 

op heel specifieke wijze ver-
schillende muziekstijlen te ver-
tolken. De vier zangers zin-
gen zich sinds de jaren ’70 een 
weg door de jazz, gospel, soul, 
rhythm & blues. Ze nemen on-
derweg wat popmuziek mee, 
en ook schromen ze niet een 
frisse vertaling van het klassie-
ke repertoire op de schouders 
te nemen. Met gemak verove-
ren ze zo de harten van het pu-
bliek. 
Op een avond in het theater 
waarbij de lucht gevuld is van 
swingende en meeslepende 
ritmen, zal de toeschouwer het 
gevoel hebben dat hij meege-
voerd wordt op een exclusie-
ve reis door de muziek. Want 
een avond met het kwartet is 
er één van verrassing, herken-
ning, ontroering en bejubeling, 
maar bovenal: feest!
Prijs: vanaf 27 euro, inclusief 
pauzedrankje en garderobe. In-
fo: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of telefoon 0255-515789. 
(foto: Martin Hogeboom)

Energieopwekking
in De Zandhaas
Santpoort-Noord - Op 11 no-
vember, de Dag van de Duur-
zaamheid in Velsen, heeft De 
Zandhaas de gemeentelijke 
Duurzaamheidsprijs (5000 euro) 
gewonnen met een idee voor op-
wekking van elektrische energie 
in het molenbedrijf. Korenmolen 
De Zandhaas is een in vol bedrijf 
zijnde korenmolen, die dateert 
uit 1779. Molenaar Jos Kors heeft 
met vrijwilliger Frederik den Haan 
een concreet plan uitgewerkt, dat 
voorziet in plaatsing van een ge-
nerator die net als de molenste-
nen via de zogeheten koningspil 
door de wind via de wieken  wordt 
aangedreven. Aangezien de mo-
len gemiddeld rond de 2.600 uur 
per jaar draait vormt dit een soli-
de basis om een aanzienlijke hoe-
veelheid stroom op te wekken. Dit 
plan is zo een voorbeeld van duur-
zame innovatie en het past uitste-

kend in het gemeentelijk klimaat-
programma: ‘Velsen Stad van de 
Wind’. In een meer dan 200 jaar 
oude molen wordt moderne tech-
niek aangewend en wordt daar-
mee  een bijdrage aan klimaat-
verbetering en het terugdringen 
van CO2 uitstoot geleverd. De  
Zandhaas is een begrip in de ge-
meente Velsen, een veel bezocht 
levend monument. De molen kan 
met deze extra functie  een nog 
belangrijker  educatieve  rol ver-
vullen voor de vele scholen die op 
bezoek komen en een voorbeeld 
zijn voor de gemeente als innova-
tief centrum voor duurzame ener-
gie. De Zandhaas is nu op zoek 
naar sponsoren die haar duurza-
me ambities delen en willen bij-
dragen in de geraamde investe-
ringskosten van rond 45.000 euro. 
Meer informatie bij molenaar Jos 
Kors, telefoon 023-5391793.

Hippisch Centrum Velsen
Springcompetitie en A 
dressuurproeven
Velsen-Zuid - Zondag 13 no-
vember organiseerde mane-
ge Hippisch Centrum Velsen de 
springcompetitie. Een vijftigtal 
ruiters had zich voor deze gezel-
lige springwedstrijd ingeschre-
ven.
In de eerste rubriek met een 
hoogte van 10 tot 20 centimeter 
klassiek met barrage werd fraai 
eerste Jody Burger met Rodeo. 
Een knappe tweede prijs ging 
naar Lieke Biersteker met even-
eens Rodeo en Nanouk Adam 
mocht de derde prijs mee naar 
huis nemen.
Daarna volgde rubriek 2 met een 
hoogte van 20 tot 40 centimeter 
klassiek met barrage. Kim Blok 
met Iska behaalde het oranje ro-
zet voor de eerste prijs, Claudia 
Peil met tweede. Tessa Cliteur 
met Uk behaalde de derde prijs 
en Claire v/d Berg met Mistral 
werd uiteindelijk vierde.
Op stijl werd eerste Claire v/d 
Berg met Mistral en Kim Blok 
met Iska behaalde de tweede 

prijs en Claudia Peil mocht de 
derde prijs in ontvangst nemen.
Het parcours werd verhoogd 
naar 40 tot 60 centimeter en in 
de barrage werd eerste Daph-
ne Oudshoorn met Kiss Me. Ge-
volgd door Chantal de Vries met 
UK en Yvonne de Vries werd 
knap derde met Mistral. Julie 
Baas met Paddy mocht de eerste 
prijs in ontvangst nemen op stijl 
en Hannah Hamers met de pony 
Leo werd tweede. Tot slot mocht 
Daphne Oudshoorn met Kiss Me 
het witte rozet mee naar huis ne-
men voor de derde prijs.
Na afloop van de wedstrijd ble-
ven de klanten nog gezellig na-
praten onder het genot van een 
drankje bij de open haard.
Zondag 20 november worden de 
A (aangepaste) dressuurproe-
ven georganiseerd voor de jong-
ste ruiters. Zondag 27 november 
brengen Sinterklaas en zijn pie-
ten een bezoek aan de manege. 
Zie ook www.hippischcentrum-
velsen.nl.
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Duurzaamheidprijs voor De Zandhaas

Korenmolen De Zandhaas wint 
de 1e prijs op de Dag van de 
Duurzaamheid. De molen wil 
stroom gaan opwekken uit wind-
energie. Drie brugklasleerlingen 
wonnen de 2e prijs met een idee 
tegen kauwgom en sigaretten op 
straat.  

De Dag van de Duurzaamheid is een 
jaarlijks terugkerend landelijk ini-
tiatief waarin burgers, bedrijven 
en instellingen worden opgeroe-
pen verantwoordelijkheid te nemen 
voor een meer duurzame woon- en 
leefomgeving en hier aan bij te dra-
gen. De inzending van Korenmolen 
de Zandhaas past volgens de jury 
naadloos in dit streven. 

1 miljoen kansen
Korenmolen De Zandhaas heeft de 
status van monument. Dagelijks 
wordt er op authentieke wijze met 
windkracht gemalen en voor veel toe-
risten is deze molen een trekker. Nu 
is het plan opgevat om de energie op 
te vangen van de 1 miljoen omwente-
lingen die de wieken jaarlijks maken. 
Het idee is een generator te plaatsen 
waarmee de wind stroom opwekt. 

De motivatie van de gemeente Velsen 
om aan De Zandhaas de eerste prijs 
toe te kennen is dat het idee prak-
tisch is, kleinschalig, lokaal en ver-
bonden aan een voor ieder zichtbaar 
en markant punt in Velsen. Het ver-
bindt eeuwen oude techniek aan mo-

Wegwerkzaamheden
overweg Schulperspad

Brommen en fietsen op de stoep

Van dinsdag 22 novem-
ber tot en met donder-
dag 24 november 2011 zal 
de overweg Schulpers-
pad nabij de Duinvliet-
straat / Melklaan in Vel-
sen-Noord voor al het ver-
keer zijn afgesloten. Tij-
dens deze periode ver-
vangt Tata Steel de rails 
en het wegdek. Voor de 
werkzaamheden geldt dat 
de uitvoering afhankelijk 
is van de weersomstan-
digheden.

De gemeente Velsen ontvangt 
regelmatig het verzoek van 
burgers om meer op te treden 
tegen het rijden met fietsen 
en brommers op de stoep en in 
parken en plantsoenen. Hoe-
wel hier vaak de jeugd als ver-
oorzaker wordt genoemd, blijkt 
uit onderzoek dat deze overlast 
wordt veroorzaakt door perso-
nen van alle leeftijden.

Het team Toezicht & Handhaving 
van de gemeente Velsen zal, in sa-
menwerking met de politie, hier 
meer aandacht aan gaan geven en 
mogelijk over gaan tot bekeuren. 

De hoogte de bekeuring voor fiet-
sers bedraagt in 2011 € 40,- en voor 
brommers/scooters € 70,-.

Iedereen van 14 jaar en ouder moe-
ten zich kunnen legitimeren.  In-
dien iemand zich niet kan legiti-
meren bestaat de kans dat hij of 
zij hier ook een bekeuring voor 
krijgt. De hoogte van deze bekeu-
ring wordt vastgesteld door de Of-
ficier van Justitie. Zowel de hand-
havers van het team Toezicht & 
Handhaving van de gemeente Vel-
sen als ook de politie zijn bevoegd 
om naar een geldig legitimatiebe-
wijs te vragen.

derne en schone energieopwekking. 
Daarnaast versterkt het de recrea-
tieve en toeristische positie en is een 
goed voorbeeld van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.  

Weg met kauwgom en sigaretten
De tweede prijs ging naar Jordi van 
de Lugt, Jesper te Beest en Kevin 
Singels. Deze jongens van 12 jaar 
willen iets doen aan kauwgom en si-
garetten op straat. Dat kan met zo-
genaamde ‘roostertegels’. Deze te-
gels vangen de rotzooi en worden 
periodiek geleegd. Zij gaan, met de 
gemeente, onderzoeken op wel-
ke plekken deze ‘roostertegels’ ge-
plaatst moeten worden. 

Mr. Finney
De prijsuitreiking in de bibliotheek 
was het sluitstuk van de duurzaam-
heiddag. Burgemeester Franc Weer-

wind trapte in de ochtend af in het 
Pieter Vermeulen Museum in Drie-
huis. Hij las voor uit: Mr. Finney, de 
andere kant van het water. Dit kinder-
boek van Prinses Laurentien en Syb 
Posthuma is een verhaal over de aar-
de en oplossingen voor de klimaatver-
andering. Landelijk wordt dit boek op 
de Dag van de Duurzaamheid door tal 
van prominenten voorgelezen. 

Speciaal voor deze dag is het mu-
seum een samenwerking aange-
gaan met de kinderboerderij Velser-
beek in Velsen-Zuid. Kinderen on-
derzochten de kinderboerderij op 
duurzaamheid. Aan de hand van een 
vragenlijst brachten zij het duur-
zaamheidgehalte in kaart. Zoals 
de aanwezigheid van toiletten met 
spaarstand en een regenton.

Foto’s: Reinder Weidijk
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Speciaal voor ondernemers IJmond

Veiligheidscongres Beverwijk
Drie op de tien ondernemers is 
jaarlijks slachtoffer van crimi-
naliteit. Op een veiligheidscon-
gres 22 november in Beverwijk 
krijgen ze preventieve maat-
regelen, tips en adviezen aan-
gereikt om schade en fraude te 
voorkomen. 

Voor alle ondernemers in de 
IJmond wordt op dinsdag 22 no-
vember 2011 een veiligheidscon-
gres georganiseerd in Beverwijk. 
Daar kunnen zij in workshops 
praktische tips en adviezen krij-
gen en voorbeelden van preventie-
ve maatregelen. Om dit congres on-
der de aandacht te brengen bracht 
burgemeester Franc Weerwind op 
dinsdag 1 november een bezoek 
aan verschillende ondernemers in 
IJmuiden. Hij deed dat samen met 
de teamchef van de Politie Velsen, 
de heer Marijn Putman, en de voor-
zitter van de winkeliersvereniging, 
de heer Piet Schouten.

De gastsprekers van het veilig-
heidscongres zijn de heer Fred 
Teeven, staatssecretaris Veiligheid 
en Justitie, en misdaadverslagge-
ver John van den Heuvel. Zij zul-
len met praktijkvoorbeelden het 
belang van veiligheid onder de aan-
dacht brengen bij de ondernemers. 
Het congres wordt georganiseerd 
door het Regionaal Platform Cri-
minaliteitsbeheersing samen met 
de Kamer van Koophandel Amster-
dam, MKB IJmond en Rabobank 
IJmond-Noord. Deelname is gra-
tis; aanmelding is noodzakelijk bij 
www.kvk.nl/veiligheidscongres. 

Onderzoek tevredenheid 
Wmo-aanvragers

Dag van de mantelzorg

Zijn aanvragers tevreden met de 
hulp en steun die ze krijgen van-
uit de Wet maatschappelijke on-
dersteuning (Wmo)? De gemeen-
te Velsen laat dat dit najaar on-
derzoeken.

De gemeente biedt ondersteuning 
aan mensen met (lichamelijke) be-
perkingen vanuit de Wet maat-
schappelijke ondersteuning. Deze 
ondersteuning verschilt van persoon 
tot persoon en varieert van hulp met 
vervoer (denk aan bijvoorbeeld een 
rolstoel of scootmobiel) tot hulp bij 
het huishouden. De ondersteuning is 
erop gericht dat iedereen zo lang mo-
gelijk zelfstandig en volwaardig aan 
de samenleving kan deelnemen.

Omdat de gemeente het belangrijk 
vindt om te weten wat aanvragers 
van de ondersteuning en de daarbij 
behorende dienstverlening vinden, 
gaat er een onderzoek plaatsvin-
den. Dit onderzoek wordt uitgevoerd 

door SGBO, een onafhankelijk on-
derzoeksbureau. In een vragenlijst 
komen de verschillende aspecten 
van de ondersteuning aan de orde. 
De vragenlijsten worden rond 21 no-
vember 2011 verstuurd aan ca. 1.000 
willekeurig gekozen aanvragers.

De gemeente hoopt dat de aanvra-
gers de tijd willen nemen deze in te 
vullen en terug te sturen. De resulta-
ten worden voorgelegd aan het colle-
ge, de raad en de (Wmo)-raad. Waar 
nodig kunnen werkprocessen wor-
den aangepast of geoptimaliseerd.
De uitkomsten van het onderzoek 
worden naar verwachting medio mei 
2012 bekendgemaakt, onder andere 
op www.velsen.nl.

Meer informatie over het onder-
zoek in te krijgen bij de gemeente 
via telefoonnummer 140255 / 0255-
567200, via de mail info@velsen.nl 
of bij de balie van het Klant Contact 
Centrum in de hal van het stadhuis.

Donderdag 10 november 2011 was 
de landelijke dag van de mantel-
zorg; wethouder Wim Wester-
man heeft tijdens deze dag enkele 
mantenzorgers in Velsen bezocht.  
Mantelzorgers zijn mensen die 
langdurig onbetaald zorgen voor 
een chronisch zieke, gehandicap-
te of hulpbehoevende partners, 
ouder, kind of ander familielid, 
vriend of kennis. Zij nemen deze 
zorg op zich door de persoonlijke 
band die zij met de hulpbehoeven-
de hebben. Om overbelasting van 
mantelzorgers te voorkomen kun-
nen zij ondersteuning krijgen. De 
gemeente faciliteert daarbij. 

In Nederland zijn er ruim 2,6 mil-
joen mensen die voor een lange-
re tijd intensief  voor  ander zorgen.  
Jaarlijks is er de Dag van de Mantel-
zorg. In het hele land worden dan ac-
tiviteiten georganiseerd om man-
telzorgers een hart onder de riem te 
steken.

Op de foto is de wethouder in ge-
sprek met de heer en mevrouw van 
Zandvoort. Een aantal andere man-
telzorgers in Velsen heeft genoten 
van een brunch die hen die dag werd 
aangeboden als klein gebaar van 
waardering voor het vele werk dat zij 
als mantelzorger verrichten".

 

 

Speciaal voor de winkeliers 
aan de Kennemerlaan en de 
Lange Nieuwstraat wordt er 
op 21 november a.s. een trai-
ning over preventie van win-
keldiefstal gegeven. Opgeven 
kan bij Kees.goedknegt@rpc-
kennemerland.nl 

Lees de
Begrotingsspecial

Foto: Reinder Weidijk
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Milieu, een schone zaak
De gemeente heeft een voor-
beeldfunctie op het gebied van 
duurzaamheid. Maar het goede 
voorbeeld geven is niet genoeg 
om een gezonde, schone en hygië-
nische leefomgeving te waarbor-
gen. Behalve een schoon en zui-
nig wagenpark, energiezuinige 
gebouwen en een duurzaam in-
koopbeleid bij de gemeente zelf, 
is er ook veel beleid en regelge-
ving op Milieugebied.

Een zo laag mogelijke uitstoot van 
schadelijke stoffen, beperking van 
geluidsoverlast, bescherming van 
bodem en water, bereikbaarheid, 

ruimtelijke kwaliteit, veiligheid en 
leefomgeving: dat is zo’n beetje waar 
het gemeentelijke milieubeleid zich 
mee bezighoudt. 

Naast algemene milieuwetgeving die 
in Velsen, mede door de aanwezig-
heid van industrie, aan de orde van 
dag is, heeft het gemeentebestuur 
zelf ook verschillende beleidsambi-
ties geformuleerd, zoals het Milieu-
beleidsplan 2008-2012, het Gemeen-
telijk Klimaatprogramma en het Af-
valplan. Voor verschillende milieu-
programma’s is al in de Voorjaarsno-
ta besloten tot een verhoging van de 
Milieubegroting met € 172.000.

Velsen begroot
voor de toekomst

Hoe komt de gemeente 
aan haar geld?

Maandag 7 november 2011 
heeft de gemeenteraad de be-
groting  2012 vastgesteld.
Met een collegeprogramma 
2010-2014 getiteld ‘Vertrou-
wen in de kracht van Velsen’ 
lijkt het vanzelfsprekend dat 
de gemeente een sluitende be-
groting presenteert met ruim-
te voor goede voorzieningen en 
het nodige nieuwe beleid. De 
economische crisis gaat echter 
ook aan Velsen niet voorbij, zo-
dat we niet om een aantal pijn-
lijke keuze heen kunnen.

Binnen een sobere begroting ma-
ken we strategische keuzes. We 
maken het bedrijven zo aantrekke-
lijk mogelijk zich in Velsen te ves-
tigen, omdat dat goed is voor de 
economie. We helpen mensen om 
succesvoller te zijn op de arbeids-
markt en in hun rol in de samenle-
ving. We versterken cultureel on-
dernemerschap, zodat kunst- en 
cultuurinstellingen minder af-
hankelijk zijn van gemeentelijke 

subsidie. We houden de Velsense 
sportvoorzieningen op niveau door 
te letten op optimale bezetting en 
kostendekkendheid. We doen een 
beroep op participatie van inwo-
ners en maatschappelijke partners 
om Velsen samen schoon, heel, vei-
lig en sociaal te houden. En we kij-
ken vooruit om in de toekomst vol-
doende ontwikkelingsruimte te 
behouden, in de vorm van bestem-
mingsplannen, stimuleringsplan-
nen en kritisch toezicht op vele 
terreinen.

De begroting van Velsen kijkt ver-
der dan 2012. Het collegeprogram-
ma 2010-2014 is leidend. Ook de 
Visie op Velsen 2025 is mede bepa-
lend, en daarom willen we in 2012 
drie strategische agenda’s ont-
wikkelen voor het leven, wonen 
en werken in Velsen. De begroting 
2012 is dus eigenlijk het begin van 
ons beleid voor de toekomst.

Ronald Vennik
Wethouder van Financiën

De algemene inkomsten van de 
gemeente nemen in 2012 toe 
tot €  83,7 miljoen (2011: € 82,5 
mln). Het grootste deel van die 
inkomsten komt van het Rijk, in 
de vorm van een zgn. algemene 
uitkering van ruim € 59 miljoen. 
Het is de verantwoordelijkheid 
van de gemeente om met die uit-
kering op een goede manier in-
vulling te geven aan al haar wet-
telijke verantwoordelijkheden.
Natuurlijk heeft de gemeente ook 
eigen inkomsten. Dit zijn verschil-
lende gemeentelijke belastingen: 
de OZB, hondenbelasting, preca-
riobelastingen voor bedrijven, toe-
ristenbelasting en parkeergelden. 
In totaal komt er zo €  83,7 miljoen 
aan ‘algemene dekkingsmiddelen’ 
binnen. Dat zijn niet alle inkom-
sten: er zijn ook belastingen die di-

rect worden besteed aan het onder-
werp waarvoor ze zijn bestemd. Een 
voorbeeld hiervan is de afvalstof-
fenheffing, waarmee onder meer de 
huisvuilinzameling wordt betaald. 
De totale gemeentebegroting omvat 
daardoor een veel hoger bedrag van 
€ 149 miljoen.

De netto woonlasten zijn, als alle lo-
kale belastingen bij elkaar worden 
opgeteld, in Velsen helaas hoger dan 
gemiddeld in Nederland. Daar staat 
tegenover dat Velsen werkt met een 
gezonde, sluitende begroting en 
zich verre houdt van onverantwoor-
de financiële risico’s. Dat wil zeg-
gen, er wordt niet meer uitgegeven 
dan er binnenkomt. Als alles pre-
cies loopt zoals begroot houdt de ge-
meente in 2012 een positief saldo 
over van € 386.000. 

Foto: Reinder Weidijk
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Een volle
economische agenda

Samen aan de slag met 
maatschappelijke zorg

Op het gebied van Economische 
Ontwikkeling staan versterking 
van haven en industrie, toeris-
me en recreatie, én van detail-
handel en horeca in de begroting 
voor 2012 voorop. Verder heeft 
de raad eerder dit jaar de Visie op 
Velsen 2025 vastgesteld, waarin 
de wenselijke ontwikkeling van 
de gemeente voor de toekomst is 
geschetst. In deze visie met als 
ondertitel ‘Kennisrijk werken 
in Velsen’ ligt het accent op een 
‘Velsense economie die zich dy-
namisch, kennisrijk en innova-
tief ontwikkelt’.

Om een aantrekkelijk vestigingskli-
maat te bieden wil de gemeente het 
bedrijfsleven zoveel mogelijk sti-
muleren en faciliteren. Velsen pro-
fileert zichzelf, en de IJmond, ac-
tief als high-tech regio voor indu-
strie (staal), constructie (offshore) 
en logistiek (visserij). Concurrentie-
kracht, samenwerking en innovatie 
zijn de kernwoorden. 

Als makelaar en schakelaar ziet de 
gemeente een rol voor zichzelf om 
bedrijven met hun onderzoek en ont-
wikkeling aan tafel te brengen met 
kennisinstellingen, zodat in Velsen 
ooit een high-tech campus zal ont-
staan. Dit past in de ambitie van Vel-
sen om zich te richten op de kennis-
industrie, onderzoeksinstituten op 
het gebied van energie en duurzaam-

heid en proeftuinen voor nieuwe 
technologieën. Deze sectoren moe-
ten –naast toerisme, haven en (het 
stimuleren van) evenementen– in de 
toekomst mede het profiel van Vel-
sen bepalen.
Intussen blijft het college pal staan 
voor de facelift van de toegangsweg 
naar IJmuiden aan Zee en het rea-
liseren van de Kustvisie, projecten 
waar al jaren hard aan wordt gewerkt 
en die belangrijk zijn voor het toeris-
tisch potentieel van de gemeente. Be-
halve voor de haven en het cultureel 
erfgoed is er daarom ook aandacht 
voor wandel- en fietsroutes tussen 
de belangrijkste attracties, voor aan-
trekkelijke overnachtigingsmoge-
lijkheden (o.a. in het gebied Halka-
de/Dokweg) en goed vindbare toeris-
tische horecalocaties. Velsen heeft 
de groeiende stroom ferry- en crui-
sepassagiers genoeg te bieden en wil 
zich, o.a. via citymarketing, profile-
ren als actieve, avontuurlijke en at-
tractieve kustplaats.

De vernieuwing van het winkelcen-
trum van IJmuiden en een gezon-
de ontwikkeling van de detailhandel 
elders in Velsen krijgt van het col-
lege ook alle prioriteit. Samenwer-
king met de lokale middenstand en 
marktkooplieden, en het faciliteren 
bij de schaalvergroting van bouw-
markten (m.n. in Velserbroek) en su-
permarkten, staan hoog op de econo-
mische agenda.

Op het gebied van Maatschap-
pelijke Zorg is de belangrijkste 
taak van de gemeente het uitvoe-
ren van de Wet Maatschappelij-
ke Ondersteuning (WMO), om te 
zorgen dat mensen met een be-
perking de voorzieningen, hulp 
en ondersteuning krijgen die ze 
nodig hebben.

In 2012 werkt de gemeente aan een 
nieuw WMO-beleidsplan met als 
motto ‘Samen aan de slag’. Hierin 
staat een nieuwe benadering cen-
traal: de nadruk ligt op het samen 
met de aanvrager nagaan wat de mo-
gelijkheden zijn en hoe hij zijn eigen 
verantwoordelijkheid kan nemen. 
De verwachting is dat bij een uitge-
breider en intensiever persoonlijk 
contact, veel mensen in hun eigen 
omgeving (een deel van) de hulp-
vraag kunnen oplossen. Zo hoopt 
het college onnodige en ongewens-
te afhankelijkheid van een ‘zorgen-
de overheid’ te verminderen en meer 
individuele hulp te kunnen bieden 
waar die ook echt nodig is.

De maatschappelijke ondersteu-
ning richt zich niet alleen op kwets-
bare mensen en mensen met een be-
perking. Door het ondersteunen van 
mantelzorgers, het stimuleren van 
vrijwilligerswerk en wijkinitiatie-
ven wil het gemeentebestuur actief 
burgerschap stimuleren, onder meer 
door waar mogelijk bestaande regels 

en gevestigde structuren te doorbre-
ken. In wijkteams wordt al gewerkt 
aan een schoon, sociaal, heel en vei-
lig Velsen. 

De gemeente biedt schuldhulpver-
lening aan inwoners met financiële 
problemen, om hen te helpen weer 
op eigen benen te staan. Daarnaast 
staat de geestelijke en lichamelijke 
gezondheid van de Velsenaren hoog 
op de agenda. Speerpunten zijn de 
preventie van overgewicht, het voor-
komen van overmatig gebruik van 
genotmiddelen en het voorkomen 
van depressiviteitsklachten.

Door de vergrijzing wordt de ge-
meente geconfronteerd met steeds 
verder stijgende kosten. Daarom zijn 
bezuinigingen nodig en die worden 
gerealiseerd door de nieuwe aanpak 
bij de uitvoering van de WMO. Daar-
bij is integratie van een aantal ac-
commodaties en ontmoetingsacti-
viteiten in de wijken onvermijdelijk. 
Dit leidt tot een maximale spreiding 
en betere bezetting van welzijns-
voorzieningen. Deze bezuinigin-
gen betekenen o.a. een einde aan de 
voorlichtingsactiviteiten voor oude-
ren, de activiteiten in wijksteunpunt 
De Delta en ook die van de Stich-
ting Welzijn Velsen in buurthuis 
de Veste. Het college onderzoekt of 
het wijksteunpunt Zee- en Duin-
wijk, liefst kostendekkend, voor de-
ze buurt behouden kan blijven.
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Meer uitkeringsgerechtigden 
meer stimulans bieden
Burgers hebben hun eigen ver-
antwoordelijkheid als het gaat 
om Werk en Inkomen. De ge-
meente vervult een stimuleren-
de rol en biedt een solide vang-
net waar dat nodig is. Meer men-
sen dan gehoopt hebben zo’n 
vangnet in de vorm van een uit-
kering nodig: het aantal uitke-
ringsgerechtigden is met 26% 
toegenomen. Daarom heeft het 
college de post uitkeringen met 
€ 875.000 moeten verhogen. Ge-
lukkig ontvangt Velsen voor een 
groot deel hiervan een bijdrage 
van het Rijk.

De gemeente helpt, waar mogelijk, 
inwoners met een inkomen op of 
rond bijstandsniveau om (weer) aan 
werk te komen. Dit gebeurt bijvoor-
beeld door reïntegratietrajecten en 
(bij)scholing, die betere kansen bie-

den op de arbeidsmarkt.
Voor mensen die desondanks lang-
durig op een uitkering zijn aange-
wezen, is het belangrijk dat ze toch 
actief deelnemen aan de maat-
schappij. De gemeente wil de burger 
daarbij graag een duwtje in de rug 
geven. Het werk- en inkomensbe-
leid van de gemeente Velsen is dan 
ook gericht op zowel arbeidsparti-
cipatie als maatschappelijke par-
ticipatie, door voorzieningen voor 
zo veel mogelijk mensen toeganke-
lijk te maken en sociaal isolement te 
voorkomen of te doorbreken. Hier-
voor heeft de gemeente een speciaal 
armoedebeleid vastgesteld.

Het gemeentebestuur wil met dit 
beleid het aantal uitkeringsgerech-
tigden de komende jaren geleidelijk 
aan verlagen, zodat minder druk op 
de begroting komt te liggen. 

De juiste balans tussen
wonen, werken en recreëren
Het gemeentebestuur wil voor-
zien in de eigen woningbehoef-
te van de Velsense bevolking en 
daarnaast ook (kennis)bedrijven 
aantrekken. Daarbij moeten met 
het oog op de toekomst vele afwe-
gingen worden gemaakt op het ge-
bied van planologie, ruimtelijke 
en leefkwaliteit. Hoe de gemeente 
er in 2025 uit moet zien, is voor een 
groot deel beschreven in de door 
de gemeenteraad vastgestelde Vi-
sie op Velsen 2025.

Het is nog niet eenvoudig om die vi-
sie te verwezenlijken. De ruimtelijke 
omgeving in Velsen is complex, door 
de opeenhoping van woon-, werk-, re-
creatieve en natuurfuncties. Het is 
mooi dat er zoveel voorzieningen zijn, 
maar die staan tegelijkertijd vaak ook 
weer op gespannen voet met elkaar.  
Het verruimen van de ene functie be-
tekent vaak het beperken van de ande-
re. Daarin moet steeds de juiste balans 
worden gevonden. In 2012 moet daar-
om de Woonvisie voor Velsen klaar 
zijn, als basis voor het toekomstige 
volkshuisvestingsbeleid. 

Intussen zijn al vele ruimtelijke pro-

jecten in volle gang. In 2012 en de ja-
ren erna is de gemeente o.a. betrok-
ken bij gebiedsontwikkelingen in het 
Centrumgebied IJmuiden (winkel-
centrum, HOV, Lange Nieuwstraat, 
Velserduinplein), Velsen-Noord (bre-
deschool, Sportpark Rooswijk, De 
Schouw, Groene IJmond en onder-
delen van het project ‘Frisse Wind’) 
en het Noordzeekanaalgebied (Oud-
IJmuiden, Kustvisie, Grote Hout, 
Kromhoutstraat, Zeesluis, Tata Steel). 
Ook bij ontwikkelingen als het Stads-
park, Grote Buitendijk/Hofgeest 
en Nieuw Helmduin (onderwijs- en 
sporthuisvesting) is de gemeente ac-
tief betrokken. 

Om in de toekomst voortvarend verder 
te kunnen met ontwikkelingsplannen 
moeten in 2012 tenminste 2 bestem-
mingsplannen klaar zijn voor besluit-
vorming: Zeezicht (globaal het noord-
westelijk deel van de gemeente, van 
de grens met Wijk aan Zee, het terrein 
van Tata Steel tot de Velsertunnel tot 
de zuidgrens van het Noordzeekanaal) 
en De Biezen (het gebied tussen de 
A208 en de Hagelingerweg, ten zuiden 
van de spoorlijn en ten noorden van de 
Santpoortse Dreef ).

Zuinig op –en mét–
Velsens cultuuraanbod
Het gemeentebestuur is zuinig 
op het basisaanbod van beel-
dende en podiumkunst, inclu-
sief de amateurkunst. Daar-
om subsidieert de gemeente 2 
theaters (die samen jaarlijks 
114.000 bezoekers trekken), 
het Kunstencentrum (1.300 
cursisten) en zo’n 60 amateur-
kunstinstellingen. Er is nauwe 
samenwerking tussen en met 
culturele instellingen en daar-
naast –in het kader van cul-
tuureducatie– met scholen. Zo 
komen er een Kunstmenu voor 
basisscholen en Rondjes Cul-
tuur voor het voortgezet onder-
wijs.

Inwoners van Velsen realiseren 
zich soms nauwelijks dat zich om 
hen heen ook veel cultuur bevindt 
die niet op een podium, aan de 
wand of op een sokkel thuishoort. 
Om deze schat aan cultuurhis-
torisch erfgoed optimaal tot zijn 
recht te laten komen, werkt de ge-
meente aan 4 digitale routes die op 
een moderne manier de historie, 
kunst, monumenten en archeolo-
gie van Velsen openbaren. In een 
innovatie- en informatiecentrum 
aan de kust kan in de toekomst ook 

het Pieter Vermeulen Museum een 
plek krijgen. Dit sluit aan bij het 
uitgangspunt in de Visie op Velsen 
2025, dat in de cultuursector een 
krachtenbundeling nodig is.

De bibliotheek is een van de be-
langrijkste culturele voorzienin-
gen in de gemeente. Bijna 1 op de 
3 Velsenaren is lid van de biblio-
theek, die jaarlijks ruim 540.000 
materialen uitleent. De gemeente-
raad moet zich binnenkort uitspre-
ken over eventuele verzelfstandi-
ging van de bibliotheek, omdat de-
ze vanaf 2013 zal worden getrof-
fen door bezuinigingen. Een fusie 
met de bibliotheken van Haarlem 
en Duinrand behoort tot de moge-
lijkheden. Een andere optie is ver-
gaande samenwerking met andere 
lokale culturele organisaties.
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Leren, ontwikkelen,
ontplooien voor alle leeftijden
De Velsense jeugd moet de kans 
krijgen om zijn talenten te ont-
wikkelen, kennis te vergaren 
en zich te ontplooien. Het ge-
meentebestuur zet zich er al ja-
ren voor in dat leerplichtige kin-
deren naar school gaan en om 
vroegtijdige uitval te voorko-
men. Voor veel activiteiten kijkt 
de gemeente naar onderlinge sa-
menhang: onderwijs, zorg, wel-
zijn, sport en cultuur gaan hand 
in hand.

Ook ouders krijgen ondersteuning 
om hun kinderen goede ‘startkwali-
ficaties’ te laten verwerven voor een 
beroep of vervolgopleiding. Zo zorgt 
de gemeente voor leerlingenvervoer, 
peuterspeelzalen en voor- en vroeg-
schoolse educatie. In Brede Scho-
len, belangrijke centra waar allerlei 
functies zijn gecombineerd, wordt 
kinderen zo nodig de hele werkdag 
van hun ouders een veilige en inspi-
rerende sociale omgeving geboden. 
Na de basisschool wil het college in 
Velsen ook een doorgaande leerlijn 
waarborgen naar het VMBO, MBO 
en HBO, met name gericht op tech-
nische en maritieme opleidingen.  

Desondanks kunnen op een bepaal-
de leeftijd achterstanden ontstaan, 
die voor jongeren een belemmering 
kunnen vormen om volwaardig in 
de maatschappij te functioneren. 
Via het Centrum voor Jeugd en Ge-
zin, dat in 2012 twee laagdrempelige 

inlooppunten krijgt, probeert de ge-
meente te zorgen dat niemand bui-
ten de boot hoeft te vallen. 

In de gemeentebegroting is het pro-
gramma Jeugd en Educatie terug te 
vinden in menskracht, maar ook in 
huisvesting en andere voorzienin-
gen. Huisvestingskosten zijn met 
voorsprong de hoogste post op de 
onderwijsbegroting. Samen met 
schoolbesturen kijkt de gemeente 
daarom onder meer naar de basis-
scholen in Velserbroek. Het leerlin-
genaantal neemt daar af, zodat een 
deel van de huisvesting leeg zal ko-
men te staan en een nieuwe bestem-
ming moet krijgen. Het Ichthus Ly-
ceum gebruikt daarentegen noodlo-
kalen en moet uitbreiden. In het ka-
der van versterking van het VMBO 
wordt ook het Vellesan College uit-
gebreid. De Molenduin-school voor 
speciaal onderwijs in Santpoort-
Noord wordt gemoderniseerd. Voor 
de Bosbeekschool, Klipper en Zand-
loper zijn nog plannen in de maak. 

Buiten het reguliere onderwijs biedt 
de gemeente Velsen ‘tweede kans’-
onderwijs voor 16 en 17-jarigen via 
het Voortgezet Algemeen Volwas-
senen Onderwijs (VAVO). Ook vol-
wassenen krijgen de kans aan het 
onderwijs deel te nemen. Hierbij 
speelt ook alfabetisering een rol, 
als onderdeel van de inburgering en 
middel om mee te doen in de maat-
schappij.

Allemaal de ruimte, allemaal 
verantwoordelijkheid
Het gemeentebestuur heeft de 
wettelijke taak de openbare 
ruimte in te richten en te behe-
ren, maar de verantwoordelijk-
heid voor een schone, hele, vei-
lige en sociale omgeving delen 
we met z’n allen. De financiën 
dwingen Velsen de komende ja-
ren een lager kwaliteitsniveau 
van de openbare ruimte te accep-
teren. Als inwoners, woningcor-
poraties en andere partners sa-
men mede verantwoordelijkheid 
nemen, kan de gemeente toch 
aantrekkelijk blijven en hoeven 
de bezuinigingen op wegen- en 
groenonderhoud geen al te grote 
gevolgen te hebben.

De verkeersveiligheid en bereik-
baarheid van Velsen mogen niet ter 
discussie staan. De gemeente voert 
op dit gebied al jaren een consequent 
beleid, vastgelegd in onder meer het 
Lokaal Verkeer- en Vervoersplan, 
het Fietsbeleidsplan en het Par-
keerbeleidsplan. Ook aan de reali-
satie van de Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer (HOV)-verbinding tussen 
IJmuiden en Haarlem wordt hard 
gewerkt. De eerste gedeelten van 
het tracé zullen komend jaar gereed-
komen, andere stukken zijn nog in 
voorbereiding.

De verkeersintensiteit op de Lange 
Nieuwstraat moet verder omlaag. In 
2012 komt de herinrichting van de 
Julianakade en de IJmuiderstraat-
weg aan bod. In de tweede helft van 
het jaar zal ook worden gestart met 
het project “Herinrichting van het 

industriegebied IJmuiden–West”. 
De werkzaamheden aan de Bloe-
mendaalsestraatweg en de Wüstel-
aan in Santpoort, het Moerberg-
plantsoen in IJmuiden en de Meer-
vlietstraat in Velsen-Zuid worden 
juist afgerond.

Veel aandacht blijft er voor de ver-
keersveiligheid, met name rond 
scholen. Door de omgeving van ba-
sisscholen minder aantrekkelijk te 
maken voor auto’s en het fietsge-
bruik te bevorderen zijn al goede re-
sultaten geboekt. Bij alle herinrich-
tingen wordt steeds scherp geke-
ken naar het belang van de fietsers. 
Zo zijn onlangs belangrijke fietspa-
den gerealiseerd langs de Pontweg, 
de Santpoortse Dreef en de Staalha-
venweg. Met subsidie van de Milieu-
dienst  IJmond worden bij verkeers-
regelinstallaties wachttijdvoorspel-
lers aangebracht.

In september 2011 is het project 
IJmond Bereikbaar gestart. Daar-
in werkt Velsen samen met de an-
dere IJmondgemeenten, de Milieu-
dienst IJmond en het bedrijfsleven. 
Naast verbetering van de bereikbaar-
heid is het doel ook de luchtkwaliteit 
te verbeteren. Het project start met 
een aantal concrete verkeersmaatre-
gelen, zoals uitbreiding van de aan-
sluiting van de Velsertraverse op de 
A22, verbetering van de havenrou-
te in IJmuiden (door het bedrijfsle-
ven) beschikbaarstelling van een OV-
pas (IJmond Bereikbaarpas) en lan-
cering van een website www.ijmond-
bereikbaar.nl met actuele informatie.
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Een veelomvattend veiligheidsbeleid
In 2014 moet 80% van de Velsenaren zich veilig voelen in de eigen 
wijk. Dat percentage is nu al 78%. Het gemeentebestuur wil het aan-
tal woninginbraken en vernielingen in ieder geval niet laten stij-
gen. Wel is er de hoop dat in 2014 meer gevallen van huiselijk geweld 
zichtbaar worden, natuurlijk niet door toename van het aantal inci-
denten maar door het vaker melden hiervan.

Naast de woonomgeving wil Velsen de horecaoverlast en diefstal uit win-
kels en bedrijven verder terugdringen. De gemeente werkt samen met part-
ners om veilig ondernemen te bevorderen, onder meer door keurmerktra-
jecten bij winkelcentra en, met name voor het horecagebied Kennemerlaan, 
de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). Het college zet ook in op minder 
overlast en criminaliteit door jongeren, inclusief het nastreven van minder 
alcoholgebruik door jongeren. Hiervoor ligt al een plan bij de gemeenteraad. 

Ook de verkeersveiligheid en bouwveiligheid zijn onderdeel van het pro-

gramma Openbare orde en veiligheid in de begroting. Het college wil het 
aantal letselongevallen laag houden. En door kritische vergunningverlening 
en zorgvuldige bouwregelgeving, inspecties en controles moet ook de veilig-
heid in de bouw gewaarborgd zijn.

Voor crisis- en rampenbestrijding is er een regionale samenwerking in de 
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Basis daarvoor is een wettelijk ver-
plicht regionaal risicoprofiel, dat ook ten grondslag ligt aan de afspraken 
tussen gemeente, politie, brandweer en GHOR (Geneeskundige Hulpverle-
ningsOrganisatie in de Regio).

Dat Velsen op evenementengebied flink aan de weg timmert, vraagt de nodi-
ge voorbereiding en maatregelen voor de veiligheid. Om hiermee professio-
neel om te gaan is bij behandeling van de Voorjaarsnota besloten een evene-
mentenregisseur aan te stellen. Ook voor de hiermee samenhangende ver-
gunningen Drank- en Horecawet is de organisatie versterkt.

Investeren en bezuinigen 
voor een gezonde sport

Dienstverlening, administratie 
en organisatie prima op orde

Veel Velsenaren doen aan sport, 
en de gemeente wil daar de best 
mogelijke voorzieningen voor bie-
den. Dat is niet eenvoudig want de 
exploitatie van sportaccommoda-
ties in Velsen is verre van kosten-
dekkend. In 2012 overschrijdt de 
gemeentelijke sportbegroting de 
grens van € 6 miljoen. In de jaren 
daarna zijn bezuinigingen onver-
mijdelijk.

Het belang van de sport staat niet ter 
discussie. Ruim 71% van de inwo-
ners van Velsen doet aan sport, de 
sportaccommodaties in Velsen krij-
gen een ruime voldoende als rapport-
cijfer en zijn gemiddeld voor 81% be-
zet. En het zwembad krijgt maar liefst 
280.000 bezoekers per jaar. Daar staat 
tegenover dat de sportsubsidies in 
2013 moeten worden gehalveerd en 
dat sporthallen, gymzalen en andere 
sportaccommodaties ook veel onder-
houd nodig hebben. 
Als verbindende schakel tussen sport, 

gezondheid, welzijn, cultuur en onder-
wijs heeft de gemeente 6 ‘combinatie-
functies’ gecreëerd: ambtenaren die 
coördineren en ondersteunen om de 
jeugd allerlei sport- en andere activi-
teiten te bieden. Zo’n stimulans is ook 
de Jeugdsportpas (JSP), waarmee elk 
jaar zo’n 1.000 kinderen kennis maken 
met verschillende sporten. Voor kin-
deren die moeilijk aansluiting vinden 
bij een sportvereniging is er Club Ex-
tra. De komende jaren wil de gemeen-
te Velsen ook ‘sociale media’ inzetten 
om de sport nieuwe impulsen te geven.

Bij het subsidiëren van sportinstellin-
gen is de gemeente genoodzaakt stren-
gere eisen te stellen aan de hiervoor 
geleverde prestaties en hoe deze aan-
sluiten bij de gemeentelijke sportdoel-
stellingen. Sportaccommodaties moe-
ten kostendekkender worden door ta-
riefsverhogingen. Dit geldt vooral 
voor de buitensport maar ook voor het 
zwembad en de binnensport. Deze be-
zuinigingen worden de komende 3 jaar 
stapsgewijs doorgevoerd. 

Het gemeentebestuur loopt echter 
niet weg voor noodzakelijke investe-
ringen. Zo komt er een nieuwbouw 
voor de Waterloo gymzaal en voor de 
sporthal Zeewijk-Nieuw Helmduin, 
liefst in combinatie met de nieuw-
bouw voor de basisschool De Zand-
loper. Sportpark Rooswijk in Velsen-
Noord krijgt vanaf 2012 een fikse op-
knapbeurt. Zwembad De Heerendui-
nen ondergaat de nodige verbeterin-
gen, met name in verband met Arbo-
richtlijnen.

Foto: Stadsfotograaf Ton Heijnen

Velsen heeft de dienstverlening 
aan burgers goed op orde, maar 
blijft scherp op de kwaliteit van 
de gemeentelijke producten. Die 
dienstverlening moet niet alleen 
goed zijn, maar ook efficiënt tot 
stand komen. Daarom werkt Vel-
sen samen met andere gemeen-
ten in de regio Kennemerland, zo-
als op het gebied van de Regiona-
le UitvoeringsDiensten (RUD’s). 
Ook zijn er allianties zoals 
IJmond Bereikbaar en de samen-
werkingsagenda met Amsterdam.

Met de invoering van de Gemeen-
telijke Basisadministratie (GBA) is 
een hoge kwaliteit van de opslag van 
persoonsgegevens in Velsen gewaar-
borgd. De kwaliteit van de GBA wordt 
elke 3 jaar door het Ministerie ‘geau-
dit’, en maandelijks intern gecontro-
leerd. Het informatiebeveiligingsplan 
Burgerzaken wordt elk jaar geactua-
liseerd op basis van een, ook jaarlijks 
uitgevoerde, risicoanalyse. Zo is er 
ook een beveiligingsplan Belastingen 
en Invordering, dat op dezelfde wijze 
wordt getoetst.

De gemeentelijke WOZ-administra-
tie (Wet waardering Onroerende Za-
ken) heeft in 2010 door de Waarde-
ringskamer, het controle-instituut 
van de Minister van Financiën, een 
hogere waardering gekregen. Er zijn 
maar 16 gemeenten in Nederland met 
een betere kwalificatie. Velsen wil 
proberen dit niveau in 2012 ook te be-
reiken. Dat de zaken in Velsen goed 
verlopen blijkt ook uit het feit dat de 
gemeente Uitgeest heffing en invor-

dering op het gebied van de WOZ aan 
Velsen heeft uitbesteed. De mogelijk-
heden tot uitbreiding van deze dienst-
verlening aan Uitgeest en andere ge-
meenten worden onderzocht.

In het begrotingsoverzicht voor Be-
stuur, bevolkingszaken en burger-
participatie is te zien dat de afgifte 
van meer evenementenvergunningen 
naar verwachting € 35.000 aan extra 
inkomsten uit leges (vergoedingen 
aan de gemeente) oplevert. Verder be-
zuinigt de gemeente € 50.000 op com-
municatie en voorlichting door be-
kendmakingen te publiceren op de ei-
gen website, in plaats van in de tradi-
tionele media. De belastingopbrengs-
ten uit de OZB vallen mee. De be-
langrijkste investering gaat naar het 
over meerdere jaren gespreide pro-
ject Klantgerichte Dienstverlening. 
In 2012 wordt hieraan € 700.000 be-
steed, met name op het gebied van di-
gitalisering en organisatieontwikke-
ling. 

Een bijzondere post in dit stuk van de 
begroting is het bedrag van €  10.000 
dat de gemeente beschikbaar stelt 
voor de jaarlijkse Veteranendag. Ie-
der jaar wordt een bijeenkomst voor 
de Velsense Veteranen georganiseerd 
waarmee de gemeente haar waarde-
ring wil tonen voor de inzet van de 
veteranen, niet alleen uit de Tweede 
Wereldoorlog, Indië, Nieuw-Guinea 
en Korea, maar ook de jongere vete-
ranen ingezet bij internationale vre-
desmissies in bijvoorbeeld Libanon, 
Cambodja, de Balkan, Irak of Afgha-
nistan.
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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burge-
meester en wethouders terecht om te praten over een 
vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen
 zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het 
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200, 
e-mail: info@velsen.nl
 
Voor vragen over:

-  Openbare orde en veiligheid, brandweer en ram-
penbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel 
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt 
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

-  Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

-  Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, open-
bare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich 
wenden tot wethouder Ronald Vennik

-  Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wen-
den tot wethouder Robert te Beest

-  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie 
mondiale bewustwording, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project 
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Wim Westerman

 Indeling wijkwethouders:

-  wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; 
IJmuiden-Zuid; Driehuis

-  wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
 
Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur 
en op donderdagavond van  18.00 - 20.00 uur met al uw 
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
 
Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
 
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend. 
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten 14 0255.

Burgerzaken

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

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keuken-
klacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 tot 14.00 uur) 
E-mail ondernemersloket@velsen.nl 
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 
 
Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur. 
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken 
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, 
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, 
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u 
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk 
riool zit, de gemeente te bellen. 
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de 
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de 
website: www.velsen.nl  
  
HVC

Voor meldingen en vragen over het ophalen van 
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straat-
reiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van HVC, telefoon (0255) 566 100. 
Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 
08.00 tot 17.00 uur. In het weekend gesloten. 
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 
via www.hvcinzameling.nl of 
e-mail: klantenservice-velsen@hvcgroep.nl.
HVC is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd.

Openingstijden afvalbrengstation:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 

Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
 u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woning-

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan 
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl 
(voor vragen over preventie)
 
Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
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Regeling uitruil eindejaarsuitkering 
gemeente Velsen 
ten behoeve van een vergoeding woon-werkverkeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
hebben in de vergadering van 8 november 2011 besloten 
de Regeling uitruil eindejaarsuitkering gemeente 
Velsen ten behoeve van een vergoeding woon-werk-
verkeer. Het besluit treedt in werking met ingang van 
de dag volgend op die waarbij deze op de wettelijk 
voorgeschreven wijze is gepubliceerd en ligt voor 
iedereen kosteloos ter inzage bij de afdeling Human 
Resources van de gemeente Velsen.

Subsidieplafond 2012

Burgemeester en wethouders van Velsen maken 
met inachtneming van artikel 4:27 Algemene wet 
bestuursrecht bekend dat de raad van Velsen in zijn 
vergadering van 7 november 2011 in het kader van de 
vaststelling van de begroting voor 2012 heeft besloten:

het subsidieplafond voor 2012 vast te stellen op 
€ 8.200.187,-- overeenkomstig het totaal van de 
subsidiebijlage behorende bij de begroting 2012.

Ter inzage

De subsidiebijlage ligt gedurende vier weken ter 
inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 
te IJmuiden en nadien bij de afdeling Financiën. Deze 
subsidiebijlage wordt ook gepubliceerd op de website 
van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl 

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 5 tot en met 
11 november 2011 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. 
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand (0255) 567 424.

w11.000700  Eksterlaan 6 IJmuiden 
   het kappen van 2 bomen (07/11/2011)
w11.000699   Oranjestraat 27 t/m 31 IJmuiden 
   het verwijderen van asbesthoudende 
  materialen (07/11/2011)
w11.000698  Broekerdreef 140 Velserbroek 
   het vervangen van reclame-
  elementen (07/11/2011)
w11.000697  Minister van Houtenlaan 123 
  Velsen-Zuid 
   het plaatsen van 6 lichtmasten 
  (07/11/2011) 
w11.000702  Kerkerinklaan 54 Santpoort-Noord 
   het kappen van een boom 
  (08/11/2011)
w11.000701  Wustelaan 44 Santpoort-Zuid 
   het kappen van een boom 
  (08/11/2011)
w11.000704  Amsterdamseweg ong. Velsen-Zuid 
   het kappen van 110 populieren   
  (09/11/2011)

w11.000705  Hofgeesterweg 6 Velserbroek
   het plaatsen van 66 zonnepanelen 
  (10/11/2011)
w11.000706  Velserduinweg 52 b IJmuiden 
   wijziging op bouwvergunning 
  B2-5-2005 (11/11/2011)

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende zes weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat 
de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. Een 
voorlopige voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergunning-
verlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen-reguliere 

procedure

w11.000471 Waterloolaan 1 Driehuis 
  het slopen van een bestaand club- 
  gebouw, het kappen van een aantal 
  bomen en het oprichten van een 
  nieuw clubgebouw (09/11/2011)
w11.000531  Olieweg ong. Velsen-Noord 
   het oprichten van een vrieshuis 
  (09/11/2011)
w11.000599  Wijkerstraatweg 162 Velsen-Noord 
   het wijzigen van de voorpui van een 
  bedrijfspand (11/11/2011)
w11.000600  Charlotte de Bourbonlaan 5 
  Santpoort-Zuid 
   het kappen van een boom 
  (14/11/2011)
w11.000602  Bagijnenkamp 15 Velserbroek 
   het kappen van 2 bomen (11/11/2011)
w11.000603  Lockerskamp ong. Velserbroek & 
  Zeeweg ong. IJmuiden 
   het kappen van 43 bomen   
  (11/11/2011)
w11.000604  Geelvinckstraat 75 Velsen-Noord 
   het verwijderen van asbesthoudende 
  materialen (14/11/2011)
w11.000605  Kruidbergerweg 54 Santpoort-Noord 
   het kappen van 10 bomen   
  (10/11/2011)
w11.000607  Valeriuslaan 66 Driehuis 
   het kappen van een boom 
  (11/11/2011)
w11.000609  Waalstraat 101 IJmuiden 
   het verwijderen van asbesthoudende 
  materialen (10/11/2011)
w11.000612  Gijzenveltplantsoen ong. IJmuiden 
   het kappen van 2 iepen (14/11/2011)
w11.000613  De Olmen ong. IJmuiden 
   het kappen van 2 bomen 
  (14/11/2011)

w11.000616  Driehuizerkerkweg 17 Driehuis 
   het kappen van een eik (14/11/2011)
w11.000648  Schoutenstraat 12 C IJmuiden 
   het plaatsen van een voorportaal 
  (10/11/2011)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV 
de volgende vergunning verleend voor het organiseren 
van een evenement:

i.11.010141   in de omgeving van het Vestingplein 
  Velserbroek
   een Sinterklaasintocht op 19 november 
  2011 (09/11/2011)
i11.010428  op het Vestingplein Velserbroek 
  een kerstsamenzang op 24 december 
  2011, (09/11/2011)
i11.010751  op het strand van IJmuiden aan Zee 
  mountainbike strandrace op 11 
  december 2011, (09/11/2011)
i11.011091  slotfeest 25 jaar Velserbroek parkeer-
  terrein Villa Westend, Westlaan 41 
  Velserbroek
   op 18 november en 19 november 2011 
  (14/11/2011)
i11.011260  door het centrum en op het Broek-
  bergenplein Santpoort Noord 
  een Sinterklaasintocht op 19 
  november 2011 (14/11/2011)

Burgemeester en wethouders hebben op grond van 
artikel 35 Drank- en Horecawet (DHW) ontheffi  ng 
verleend voor de onderstaande dag en locatie:

i11.011108   Villa Westend, Westlaan 41 
  Velserbroek 
  Slotfeest 25 jaar Velserbroek op 18 en
   19 november 2011 (14/11/2011).
i11.011093   Cafe Bartje Santpoort-Noord
   Samenkomst Netwerkborrel op 
  21 november 2011 (14/11/2011).

Film- en foto opnamen

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
op grond van art 2.12 een vergunning verleend voor 
het maken van fi lm en/of foto opnamen:

i11.01792   kermissen en evenementen fi lm foto- 
  opnamen periode 2012, (09/11/2011).

Verleende omgevingsvergunning(en) – 

uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:

w11.000438  Hofgeesterweg 2 Velserbroek 
  het slopen van bouwwerken, het 
  oprichten van een woning met bij- 
  behorende bouwwerken (o.a. stallen 
  voor hobbymatig houden van 4 paarden 
  en opslagruimten) en het kappen van 
  bomen (03/11/2011)

De verleende omgevingsvergunning (uitgebreide 
procedure) inclusief de verklaring van geen 
bedenkingen en de overige bijbehorende stukken 
liggen met ingang van 21 november 2011 gedurende 
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zes weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering. Tevens zijn deze stukken 
digitaal in te zien op de website velsen.nl via het menu 
bekendmakingen/downloads omgevingsvergunning. 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden tegen dit besluit binnen een termijn 
van 6 weken met ingang van de dag na die waarop het 
besluit ter inzage is gelegd een gemotiveerd beroep-
schrift indienen bij de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het 
beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten 
minste bevatten de naam en adres van de indiener, de 
dagtekening, een kopie van het besluit waartegen het 
beroep is gericht, de gronden van het beroep. 

Een beroepschrift schorst de inwerkingtreding 
van het besluit echter niet. Hiertoe kunnen belang-
hebbenden op grond van artikel 8:81 van de Algemene 
wet bestuursrecht de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem, verzoeken een voorlopige voor-
ziening te treff en indien onverwijlde spoed, gelet op 
de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is 
wel dat ook beroep is ingesteld. Voor de behandeling 
van het verzoek om voorlopige voorziening en/of 
het beroepschrift zijn griffi  erechten verschuldigd. 
Meer informatie hierover kunt u vinden op 
www.rechtspraak.nl.

Bekendmaking Wet geluidhinder

De directeur van Milieudienst IJmond maakt namens 
het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond 
het volgende bekend.

Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder voor 
de omgevingsvergunning Hofgeesterweg 2 te 
Velserbroek is genomen.

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben ten 
behoeve van de omgevingsvergunning Hofgeester-
weg 2 te Velserbroek, een verzoek om vaststelling van 
hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder 
ingediend bij Milieudienst IJmond. Het hogere waar-
den besluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai.
De bevoegdheid van het college tot vaststelling van 
hogere waarden Wet geluidhinder is gedelegeerd aan 
het dagelijks bestuur van de Milieudienst IJmond. 
Het dagelijks bestuur heeft de uitoefening van deze 
bevoegdheid gemandateerd aan de directeur van de 
Milieudienst IJmond. 

De directeur van de Milieudienst IJmond heeft een 
besluit hogere waarden Wet geluidhinder genomen 

ten behoeve van de omgevingsvergunning Hof-
geesterweg 2 te Velserbroek. 
Het besluit tot vaststelling van de hogere waarden 
ligt met ingang van 21 november 2011 gedurende zes 
weken, samen met de omgevingsvergunning, ter 
inzage bij afdeling Vergunningen & Uitvoering van 
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden, op werk-
dagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond 
van 18.00 tot 20.00 uur. Eveneens is een exemplaar 
van het besluit samen met de omgevingsvergunning 
in te zien bij Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2 te 
Beverwijk op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Binnen de bovenstaande termijn kunnen belang-
hebbenden beroep indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA, Den Haag, onder vermelding van “Besluit 
hogere waarden Wet geluidhinder omgevingsver-
gunning Hofgeesterweg 2 te Velserbroek”. 

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding 
van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld kan bij 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, een verzoek om voorlopige 
voorziening worden ingediend. 

Santpoortse genomineerd 
voor 100% NL Adwards
Regio - Marco Borsato is af-
gelopen zaterdag vlak voor 
aanvang van zijn show ‘Dro-
men Durven Delen: Dichtbij On 
Tour’, verrast met twee 100% 
NL Award nominaties. Marco 
is genomineerd voor de Award 
‘Artiest van het Jaar’ en met zijn 
single ‘Dichtbij’ heeft hij een 
nominatie weten te krijgen voor 
‘Hit van het Jaar’.
Marco ontving de twee nomi-
naties uit handen van Krystl uit 
Santpoort-Noord die hij tijdens 
zijn show als gast ontvangt. 
De zanger was hiermee blij ver-
rast, omdat hij namelijk in de 
veronderstelling was dat hij 
Krystl juist zou overvallen met 
twee nominaties voor de 100% 

NL Awards. Maar Krystl had 
ook twee nominaties klaar lig-
gen voor haar gastheer.
Krystl is genomineerd voor de 
Award ‘Nieuwkomer van het 
Jaar’ en met haar album ‘Rol-
ling’ maakt ze kans op een 
Award voor ‘Album van het 
Jaar’.
Van maandag 14 tot 17 novem-
ber worden alle nominaties 
voor de 100% NL Awards be-
kend gemaakt. Via www.100p.
nl kan tot en met 31 december 
op de genomineerden worden 
gestemd. 
De 100% NL Awards worden in 
januari 2012 aan de winnaars 
uitgereikt. (foto: Danny van den 
Berg)

Vrijdag Telstar-Cambuur
Poortvliet blikt vooruit
Het is heel simpel voor ons: We 
hebben een goed resultaat no-
dig. Hier ontbrak het de laatste 
weken keer op keer aan. Tegen 
Volendam hebben we qua voet-
bal veel gedomineerd en kunnen 
we daar tevreden op terugkijken. 
Toch zijn er ook gedeeltes waar 
het niet goed genoeg was en zo 
verlies je toch weer een wed-
strijd. Tegen Cambuur zullen we 
daarom weer volle bak moeten 
spelen. Een goed resultaat is het 
enige wat telt. Niet alleen voor 
ons, maar ook voor het publiek 
en de moraal van het team. De 
focus moet bij ons liggen op de 
verdediging omdat wij te gemak-
kelijk goals tegen krijgen. Voorin 
hebben we ook voldoende kwa-
liteit om de goals te maken. We 
zijn gewoon te kwetsbaar, hoe-
wel wij vaak gewoon goed voet-
bal laten zien.
Cambuur is een mooie, maar 
vooral erg sterke tegenstan-
der. Zij kennen het spelletje door 
en door en weten precies hoe 
zij hun kwaliteiten uitermate 
goed kunnen gebruiken. Ze zak-
ken graag in en zijn op de coun-
ter levensgevaarlijk. Tegen MVV 
scoorde zij ook maar liefst 5 keer. 
Een prachtige prestatie. Voor-
in hebben ze met Mark de Vries 
een sterke spits die de bal goed 
kan vasthouden. Het is een aan-
sprekende tegenstander en wij 
gaan ze met open vizier bestrij-
den om tot een mooi resultaat te 
komen.

Het is nog even afwachten met 
welke spelers wij zullen gaan 
starten vrijdag. Naast de perso-
nele problemen rondom Frank 
Korpershoek, Calvin Mac-Intosch 
en Andrzej Ornoch missen we 
ook de geschorste Jergé Hoef-
draad. Verder staan er een aan-
tal vraagtekens achter Danny 
Schenkel die wat last van de lies 
heeft. Daarnaast is ook Raymond 
Fafiani niet helemaal fit. Hij heeft 
wat last van de enkel. Kevin 
Brands zit momenteel thuis na-
dat er kiezen zijn getrokken. Hij 
heeft erg veel last, dus we zullen 
dat ook even moeten afwachten.
De jongens smachten naar een 
succes, naar opnieuw compli-
menten, maar nu ook met pun-
ten. Fijne wedstrijd!

Jan Poortvliet

Regio - De politie Kennemer-
land heeft vorige week op drie 
plaatsen in Kennemerland men-
sen aangehouden als verdach-
te van handel in harddrugs. Het 
onderzoek was een aantal we-
ken geleden gestart op basis 
van binnengekomen informa-
tie. In woningen in Zwanenburg, 
IJmuiden en Haarlem zijn huis-
zoekingen uitgevoerd, in totaal 
werden vijf mensen aangehou-
den. Het gaat om vier mannen 
en een vrouw. De politie vond 
een handelshoeveelheid hard-
drugs, hoeveelheden contant 
geld en tientallen mobiele tele-
foons. Alle goederen, een scoo-
ter en een motor zijn in beslag 
genomen. 

Aanhoudingen 
drugshandel

Driehuis - Afgelopen zondag 
rond 18.00 uur kwam er een mel-
ding binnen dat er mannen over 
de schutting van een tuin wa-
ren geklommen aan de Van Den 
Vondellaan. De politie ging di-
rect naar de locatie en heeft in 
de buurt bij de woning twee ver-
dachten aangehouden. Het gaat 
om twee mannen zonder vas-
te woon- of verblijfplaats in Ne-
derland. Bij de woning waar het 
tweetal over de schutting was 
geklommen, is braakschade ge-
constateerd. De inbrekers zijn 
niet binnen geweest. 

Verdachten 
aangehouden




