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Sint veilig aangekomen
IJmuiden - Wat een drukte op 
de loswal zaterdag rond het mid-
daguur. Het leek wel of heel Vel-
sen aanwezig was om de Goed-
heiligman te verwelkomen die op 
het schip Willem Beukelsz aan-
kwam in IJmuiden.
Grote vreugde was er toen de 
eerste glimp van Sinterklaas in 
zicht kwam. Heel wat kinderhart-
jes gingen sneller kloppen bij het 
zien van de Sint en zijn zwarte 
pieten en het vermoeden van al-
le cadeaus die aan boord zijn. En 
het is toch fijn dat in IJmuiden 

Sinterklaas altijd alle tijd neemt 
om de kinderen te begroeten.
Ondanks de discussies om het 
bestaansrecht van zwarte piet, is 
het kinderfeest in IJmuiden zon-
der problemen verlopen.
Natuurlijk ging het massaal in 
optocht door de straten van 
IJmuiden naar het stadhuis, 
waar de eerste burger van Vel-
sen, Franc Weerwind, Sinterklaas 
officieel welkom heette. Met de 
aankomst van Sint is het aftellen 
voor het heerlijk avondje begon-
nen. (foto’s: Reinder Weidijk)

Ondernemingen in spotlight

Velsense bedrijven 
genomineerd voor prijs

velsen - Airborne oil & Gas 
uit IJmuiden, ovenbouw 
Holland Bv uit velsen-Noord 
en Danieli Corus uit vel-
sen-Noord zijn genomineerd 
voor de IJmond onderne-
mingsprijs 2013. Tijdens het 
regionale netwerkevene-
ment IJmond onderneemt 
op donderdag 12 december 
wordt de winnaar bekent ge-
maakkt.

De IJmond Ondernemingsprijs 
is in het leven geroepen om on-
dernemerschap te belonen en 
de veelzijdigheid van de regi-

onale economie voor het voet-
licht te brengen. De prijs gaat 
naar een echte IJmondse on-
derneming die opvalt door on-
dernemerskwaliteiten, passie, 
de authentieke kracht van het 
product, strategie en financië-
le prestaties. Dit jaar zijn daar 
aan toegevoegd als extra crite-
ria: techniek en de samenwer-
king rond techniek.
De verkiezing is een initia-
tief van de Haven en Onder-
nemingsvereniging (HOV) 
IJmond, de Ondernemersver-
eniging Heemskerk, Bever-
wijk, Uitgeest (OHBU), Kamer 

van Koophandel Amsterdam en 
MKB IJmond.
Tijdens de netwerkavond 
IJmond Onderneemt wordt dit 
jaar voor het eerst de IJmond 
Duurzaam Award uitgereikt. 
Deze gaat naar een bedrijf die 
het meest duurzaam onder-
neemt. 
Wilt u meedingen naar de 
Duurzaam Award? Geeft uw 
bedrijf dan op bij de Milieu-
dienst IJmond.
Aanmelden voor de netwerk-
avond IJmond Onderneemt in 
BOBS in Uitgeest kan via www.
ijmondonderneemt.nl.
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Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Het Coöperatiefonds 
zoekt lokale 
projecten die een 
bijdrage verdienen.

Lees meer over het Coöperatiefonds op 
rabobank.nl/velsen.

Rabobank. Samen sterker.

Ons verkiezings-

programma is 

in aantocht.

Doekfilter in bedrijf
IJmuiden - De doekfilterin-
stallatie voor de rookgasrei-
niging van de Sinterfabriek 
is voltooid en in bedrijf ge-
nomen. Daarmee is de lucht-
kwaliteit in de regio signifi-
cant gestegen.

Sinds het najaar van 2011 was 
de eerste helft van de innovatie-
ve milieu-installatie - de doek-
filterinstallatie voor de ruimte-
ontstoffing - al operationeel. ,,Ik 
ben enorm trots op dit resultaat 
en wil iedereen die aan dit pro-
ject heeft meegewerkt van harte 
feliciteren”, aldus Dook van den 
Boer, directeur van Tata Steel in 
IJmuiden. ,,Dankzij hun jarenlan-
ge inzet is een van de belang-

rijkste milieu-investeringen van 
ons staalbedrijf in IJmuiden ge-
realiseerd. En dat ook nog ruim 
een jaar eerder dan gepland. Dat 
is een topprestatie”, aldus Van 
den Boer. Tata Steel voldeed al 
aan de milieunormen. Dankzij de 
doekfilterinstallatie van de Sin-
terfabriek realiseert het staalbe-
drijf in IJmuiden een forse aan-
vullende milieuwinst. De hoe-
veelheid zware metalen, dioxine 
en fijn stof in de uitstoot van de 
Sinterfabriek zal met minimaal 
75 procent afnemen. De grote 
stoompluim boven de vorige mi-
lieu-installatie, de zogenaamde 
Hogedrukwasser, is vanaf van-
daag verdwenen. (foto: Vincent 
Bloothoofd)
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Stil verdriet
Ga maar naar de hoeken van 
de straten van een stad of van 
een dorp en vraag het aan de 
mensen: wat is het ergste wat 
je kan overkomen? Ze zullen 
zeggen: het verliezen van een 
kind. En tussen het bruisen-
de nieuws van iedere dag le-
zen we de schokkende werke-
lijkheid: ‘kind dood’ door een 
noodlottig ongeval, een bru-
te moord, door onvermogen in 
een uitzichtloos bestaan, door 
een slopende ziekte of tijdens 
een geboorte, waar zo intens 
verlangend naar was uitgezien. 
Leven in de bloei gesnoeid; le-
ven in de knop gebroken. En 
terwijl het ene nieuws het an-
dere al weer tot verleden 
maakt, blijft het leed voor de 
ouders en direct betrokke-
nen iedere minuut zijn actuali-
teit behouden. Geen minuut uit 
hun gedachten, geen moment 
uit hun hart. Verdoofd door die 
onverwachte slag. Ontredde-
ring, verkramping, immens ver-
driet maken het haast onmo-
gelijk om opnieuw contact te 
maken met natuurlijke gevoe-
lens van tederheid, aandacht 
of energie. Het is een plotselin-
ge reis door een zwarte tunnel 
van uitzichtloosheid, heen en 
weer geslingerd door tegen-
strijdige gedachten:’Het kan 
niet waar zijn, het is waar; het 
kan niet waar zijn, het is waar.’ 
Hoe kan een mens verdragen 
wat ondraaglijk is? 
Misschien kom je ze ook te-
gen: die vrouwen en mannen, 
die hun leven met moeite weer 
proberen te hernemen, die 
naast het blijvend gevoel van 
het gemis van hun kind hun le-
ven weer draagbaar proberen 
te maken door het uiten van 
hun gevoelens, door hun dier-
baren levend te houden met 
een  kaarsje dat brandt bij hun 
foto, door de bloemen bij het 
graf, door het noemen van hun 

naam. Zij hebben de kwets-
baarheid, broosheid en kost-
baarheid van het leven ervaren. 
Zij zijn in aanraking gekomen 
met tal van heftige gevoelens, 
die afwisselend - soms onbe-
sproken - door elkaar aanwe-
zig kunnen zijn: verdriet, mach-
teloosheid, woede, onvermo-
gen, het onnatuurlijke gevoel je 
kind te moeten overleven. Met 
steeds als basaal gevoel: de 
pijn van het gemis. Terwijl de 
glans van het leven is verdwe-
nen en het gevoel ‘nooit meer 
compleet te zijn’ voortduurt, 
trachten zij hun weg te vinden 
met liefdevolle herinneringen 
aan een kind dat hen zo dier-
baar was. Ze vragen geen aan-
dacht. Het is stil verdriet. 
Sterkte en kracht komt hen toe 
in hun dappere zoeken naar 
een nieuwe balans in hun le-
ven, en een warm gevoel van 
medeleven en hartelijkheid. 
Het geldt voor al die moeders 
en vaders in de stilte van een 
dorp, in de winkelstraten van 
een stad, in de nabijheid van 
ons huis. Want het verliezen 
van een kind is het ergste wat 
je kan overkomen. 

Piet Bogaart Coaching en 
Consultancy | www.bogaart.nl | 
info@bogaart.nl | 0255-518406

Janus: betrouwbare 
partner sinds 1923
IJmuiden - Janus Makelaardij 
en Vastgoedbeheer is al vele ja-
ren actief in de gemeente Velsen 
en omstreken.
,,Als één van de oudste make-
laarskantoren in de IJmond heb-
ben wij de meeste  veranderin-
gen in de markt al eens meege-
maakt en wij kennen de regio als 
geen ander’’, zegt Dimitri van der 
Raadt. En hij vervolgt: ,,Als gere-
nommeerd kantoor zijn wij ge-
specialiseerd in woningmake-
laardij, bedrijfsmakelaardij en 
vastgoedbeheer.’’
Dimitri is al 12 jaar werkzaam bij 
dit makelaarskantoor en sinds 1 
november van dit jaar zwaait hij 
hier nu de scepter sinds hij de 
aandelen van Janus Makelaardij 
heeft overgenomen.
Stephanie Janus, die bezig is 
met haar opleiding voor make-
laar, ondersteunt hem hierbij ter-
wijl zij tevens de beheertak on-
der haar hoede heeft. ,,Wij zijn 
momenteel erg actief op het ge-
bied van de regionale verkoop 
en verhuur van woningen en we 

gaan ons de komende tijd sterk 
richten op de nieuwe ‘social me-
dia’ zoals Facebook. Vóórdat een 
woning wordt getoond op Fun-
da, kunnen wij deze woning al 
op Facebook zetten als speciale 
service voor onze klanten’’, ver-
telt Stephanie. ,,En als één van 
de weinige makelaars hebben 
we ook een eigen Janus App. 
waar ons complete woningaan-
bod op te vinden is. Deze App. 
kan gratis gedownload worden 
en draait zowel op de bestu-
ringssystemen van Apple als An-
droid’’, voegt Dimitri toe.  
,,En gezien het feit dat we zo 
goed draaien wil ik er nog even 
op wijzen dat we dringend op 
zoek zijn naar een telefoniste/re-
ceptioniste die ook nog een aan-
tal lichte, administratieve werk-
zaamheden onder haar hoede 
kan nemen’’, besluit Dimitri het 
gesprek. 
Meer informatie over Janus Ma-
kelaardij is te vinden op www.ja-
nusgroep.nl. Bellen kan natuur-
lijk ook: 0255-547575.

Milieutaken over naar 
Milieudienst IJmond
IJmuiden - De provincie Noord 
Holland wil een deel van haar 
milieutaken vanaf 1 januari 2014 
laten uitvoeren door de Milieu-
dienst IJmond. Daarbij gaat het 
zowel om vergunningverlening, 
toezicht als handhaving. Me-
dio december wordt deze over-
heveling van taken formeel ge-
maakt in de toetredingsvergade-
ring van de Milieudienst IJmond.
Doordat gemeenten, milieudien-
sten en provincies hun krach-
ten bundelen en hun milieuta-
ken onderbrengen in een om-
gevingsdienst, verbetert de mi-
lieuveiligheid en de kwaliteit 
van de vergunningverlening, 
het toezicht en de handhaving. 
Naast de provincie Noord-Hol-
land, participeren de volgen-

de gemeenten in de Milieu-
dienst IJmond: gemeente Haar-
lem, Velsen, Beverwijk, Uitgeest 
en Heemskerk.
In 2009 werd vanuit het Rijk op-
dracht gegeven om aan de slag 
te gaan met het vormen van om-
gevingsdiensten. Noord-Hol-
land kent in totaal vier omge-
vingsdiensten: naast de IJmond, 
participeert de provincie ook in 
de Regionale uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord, de Om-
gevingsdienst Noordzeekanaal-
gebied en de Omgevingsdienst 
Flevoland, Gooi en Vechtstreek. 
Met het beleggen van de uitvoe-
ringstaken bij de Milieudienst 
IJmond voldoet de provincie nu 
volledig aan de eisen van het 
Rijk.

Inloophuis Kennemerland
Gratis workshop 
uiterlijke verzorging
Santpoort-Noord - Inloophuis 
Kennemerland aan de Wulver-
derlaan 51 organiseert op vrij-
dag 29 november, in samenwer-
king met het Kennemer Gast-
huis en de stichting Look Good 
Feel Better, een gratis workshop 
uiterlijke verzorging voor men-
sen met kanker van 10.00 uur 
tot 12.00 uur. In een ontspan-
nen sfeer krijgt u professione-
le adviezen over huid- en haar-
verzorging. Speciaal getrainde 
schoonheidsspecialisten en vi-
sagisten laten zien op welke ma-
nier u uw huid het beste kunt 
verzorgen en welke make-up het 
beste bij u past. Een haarwer-
ker/kapper laat zien welke mo-
gelijkheden pruiken bieden en 
er is gelegenheid te experimen-
teren met sjaals en andere al-

ternatieven. De workshop duurt 
twee uur en is voor u als deel-
nemer gratis. Na de workshop 
krijgt u een tasje met cosmetica-
producten mee naar huis. Er zijn 
maar een beperkt aantal plaat-
sen! Aanmelden kan via info@
inloophuiskennemerland of 023-
8885367/06-34944729.
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Donderdag 
21 november

Israël Producten Cenrtrum 
houdt open huis van 10.30 tot 
18.00 uur en na telefonische 
afspraak, 0251-228286 of 06-
27307722. Zeeuwstraat 12 in 
Velsen-Noord.
Expositie Marga Tupang in 
pArterre, Torenstraat 7 in Vel-
sen-Zuid. Te bezichtigen op 
vrijdag, zaterdag en zondag 
van 14.00 tot 17.00 uur. Expo-
sitie is te zien tot en met 8 de-
cember.
Clubavond bij Audio Visue-
le groep Kennemerland in het 
clubgebouw aan de Burg. En-
schedelaan 67 in Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Vel-
sen: Optreden Internationaal 
Danstheater. Aanvang 20.15 
uur.

Vrijdag 
22 november

Verkoop Unicef-artikelen 
bij Albert Heijn aan het Du-
dokplein in IJmuiden.
Israël Producten Cenrtrum 
houdt open huis van 10.30 tot 
18.00 uur en na telefonische 
afspraak, 0251-228286 of 06-
27307722. Zeeuwstraat 12 in 
Velsen-Noord.
Art IJmuiden in Felison 
Cruise Terminal. Geopend van 
13.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de tentoon-
stelling ‘Van Bouwval tot Mu-
seum’ en ‘Een Kabinet van 
Kunst, Kitsch en Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. ‘Het duistere dierenrijk’, 
leuke voorstelling voor kinde-
ren en vaste tentoonstelling 
voor alle leeftijden.
Film ‘Il Y a Longtemps que 
je t’aime’ in ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201 Santpoort-Zuid. Aan-
vang 14.00 uur.
Vogeltentoonstelling bij 
Fauna Felisena, Eksterlaan 8 
(Jan Ligthartgebouw). Van 
20.00 tot 22.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Tony Neef in de nostalgische, 
muzikale voorstelling van Wim 
Sonneveld. Aanvang 20.15 
uur.
The ‘ZZ Tops’ in het Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 52 
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.
Film ‘Borgman’ in het Wit-
te Theater, Kanaalstraat 257 

IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
23 november

Sinterklaas in Velsen-Noord. 
De Sint komt om 10.00 uur 
aan bij de Meo kade (concor-
diastraat)
Vogeltentoonstelling Fauna 
Felisena, Eksterlaan 8 (Jan 
Ligthartgebouw). Van 10.30 
tot 16.00 uur.
Strandexcursie georgani-
seerd door IVN Zuid Ken-
nemerland op het IJmuider-
strand. Start 12.30 uur bij de 
bushalte, einde Kennemer-
boulevard.
Art IJmuiden in Felison Cruis 
Terminal. Geopend van 13.00 
tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de tentoon-
stelling ‘Van Bouwval tot Mu-
seum’ en ‘Een Kabinet van 
Kunst, Kitsch en Kuriosa’ zien.
Intocht Sinterklaas Velser-
broek. Het programma loopt 
van 14.00 tot 16.00 uur.
Sinterklaasintocht Sant-
poort-Zuid. Zijn intocht be-
gint om 14.00 uur bij ‘t Brede-
rode Huys aan de Bloemen-
daalsestraatweg 201 in Sant-
poort-Zuid. 
Aankomst Sinterklaas in 
Spaarndam. Rond 14.00 uur 
zal Sint met de pakjesboot 
aanmeren aan de Kolk in 
Spaarndam.
Tentoonstelling Ikonen in de 
Adelbertuskerk, Sparrenstraat 
IJmuiden. Van 15.00 tot 17.00 
uur.
Bingo- en loterijavond in 
speeltuin De Veilige Haven, 
Heerenduinweg IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Optreden Van Velzen. Aan-
vang 20.15 uur.

Zondag
24 november

Grote rommelmarkt in 
sporthal Zeewijk, Eenhoorn-
straat 2 IJmuiden. Van 09.00 
tot 15.00 uur.
Expositie ‘Kennemer Land-
schappen’ op de Buitenplaats 
Beeckestijn, Rijksweg 134 Vel-
sen-Zuid. De expositie duurt 
tot en met 12 januari.
Hoogmis met het Hoorns By-
zantijns Koor. Aanvang 10.00 
uur.
Art IJmuiden in Felison 
Cruise Terminal. Geopend van 
13.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 

geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de tentoon-
stelling ‘Van Bouwval tot Mu-
seum’ en ‘Een Kabinet van 
Kunst, Kitsch en Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. ‘Het duistere dierenrijk’, 
leuke voorstelling voor kinde-
ren en vaste tentoonstelling 
voor alle leeftijden.

Maandag
25 november

Postzegelavond bij Postze-
gel Vereniging Santpoort in 
Het Terras, stationsgebouw 
aan de Santpoortse Dreef in 
Santpoort-Noord. Aanvang 
19.00 uur.

Dinsdag
26 november

Verkoopdag Rode Kruis-arti-
kelen van 09.30 tot 13.30 uur 
in De Moerberg, Zuiderkruis-
straat 74 IJmuiden.
Kledingbeurs in Het Kruis-
punt in Velserbroek. Van 10.00 
tot 12.00 uur.
OTK speelt Peter Pan in 
Stadsschouwburg Velsen. 
Aanvang 19.30 uur.
Lezing over klimaatverande-
ring door Rob Smit in ‘t Bre-
derode Huys, Bloemendaal-
sestraatweg 201 Santpoort-
Zuid. Van 20.00 tot 22.00 uur.

Woensdag
27 november

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de tentoon-
stelling ‘Van Bouwval tot Mu-
seum’ en ‘Een Kabinet van 
Kunst, Kitsch en Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. ‘Het duistere dierenrijk’, 
leuke voorstelling voor kinde-
ren en vaste tentoonstelling 
voor alle leeftijden.
Israël Producten Cenrtrum 
houdt open huis van 14.30 
tot 18.00 uur. in het gebouw 
van de Vrije Evangelische Ge-
meente, Van Riemsdijklaan 1 
Beverwijk.
Schoenpakketje maken 
voor het paard van Sinter-
klaas bij Informatieboerde-
rij Zorgvrij, Genieweg Velsen-
Zuid. Van 13.30 tot 15.30 uur. 
Kosten 2,- per kind.
Verkoopdag Rode Kruis-arti-
kelen van 14.00 tot 16.30 uur 
in Servicefl at De Luchte, Lod. 
van Deyssellaan 4 in Driehuis.
OTK speelt Peter Pan in 
Stadsschouwburg Velsen. 
Aanvang 19.30 uur.
Film ‘Borgman’ in het Wit-
te Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 
28 november

Open introductieavond bij 
Odd Fellows Velsen, Stations-
weg 95 Velsen-Zuid. Vanaf 
19.30 ontvangst.

Zonnebloemloterij 
succesvol verlopen

Velsen - De trekking van de win-
nende lotnummers van de jaar-
lijkse Zonnebloemloterij heeft 28 
oktober plaatsgevonden. 
Landelijk zijn erop 5020 loten 
geldprijzen gevallen, waaronder 
de hoofdprijs van 15.000 euro. 
Vele duizenden vrijwilligers heb-
ben zich de afgelopen maan-
den ingezet om 1,2 miljoen loten 
te verkopen voor dit goede doel, 
dat zich inzet voor mensen met 
een fysieke beperking. De op-
brengst van de loterij draagt in 
belangrijke mate bij aan de kos-
ten voor bijvoorbeeld aangepast 
vervoer en voorzieningen. 
Ook in de regio IJmond van de 
Zonnebloem hebben zich dit jaar 
tientallen vrijwilligers vanuit de 
vier afdelingen voor de lotterij-
verkoop ter ondersteuning van 
het goede doel ingezet. Eén van 
de grotere prijzen viel dit jaar op 

de Linneusstraat in IJmuiden. 
Mevrouw Anja Cramer won een 
bedrag van 5000 euro op een lot, 
welke zij van haar bezoekvrijwil-
liger van de afdeling IJmuiden-
West mevrouw Sophia Heilig had 
gekocht.
Anja Cramer is erg blij met haar 
prijs. ,,Hoe dan ook ben ik blij dat 
ik een goed doel als De Zonne-
bloem ondersteun.” Op de vraag 
waar zij het gewonnen bedrag 
aan gaat besteden, antwoorde 
zij: ,,Op dit moment weet ik het 
nog niet, maar het geld is van 
harte welkom, zeker nu de feest-
dagen er aankomen.”
De winnende lotnummers zijn 
te vinden op www.zonnebloem.
nl/loterij. De uitslag is tevens te 
vinden op NOS Teletekst pagi-
na 552 en op te vragen via het 
servicenummer 0900-0633 (0,35 
eurocent per gesprek). 

‘Verkenning’ naar
fusie Velsen-Beverwijk

Velsen - Gedeputeerde staten 
(GS) van Noord-Holland stellen 
een verkenner aan die in overleg 
met de gemeenten Velsen, Be-
verwijk, Heemskerk en Uitgeest 
gaat onderzoeken wat er nodig 
is voor de vorming van ‘robuuste 
gemeenten in de IJmond’. Daar-
bij wordt gekeken naar enerzijds 
een fusie tussen Heemskerk en 
Uitgeest en anderzijds een fusie 
tussen Velsen en Beverwijk.
GS complimenteren de IJmond-
gemeenten Velsen, Beverwijk, 
Heemskerk en Uitgeest dat zij 
de noodzaak onderkennen om 
de samenwerking in de regio te 
versterken en dat zij al het initi-
atief hebben genomen om een 
IJmondcommissie in te stellen. 
GS zien dit als een eerste stap 
naar een robuust lokaal bestuur 
in de IJmond. Zij vinden het po-
sitief dat de gemeenten geza-
menlijk een samenwerkingsa-
genda opstellen en de ambities 
voor de IJmond bepalen. Elvira 
Sweet, gedeputeerde bestuurlij-
ke vernieuwing: ‘GS willen daar-
om samen met de gemeenten 
optrekken en verkennen wat er 

verder nog nodig is om tot een 
robuust lokaal bestuur te ko-
men. Met name voor Uitgeest zal 
daarvoor waarschijnlijk meer no-
dig zijn dan een IJmondcommis-
sie. Dan moet je daar ook met el-
kaar het gesprek over aan wil-
len gaan.’
GS stellen voor om een verken-
ner te benoemen. De verkenner 
gaat in overleg met de gemeen-
ten na wat er nodig is voor ro-
buuste gemeenten in de regio.
GS denken daarbij aan robuus-
te gemeenten bestaande uit, in-
dien Uitgeest in januari 2014 
kiest voor de IJmond, enerzijds 
een verregaande samenwerking 
dan wel fusie tussen Heemskerk 
en Uitgeest en anderzijds een 
verregaande samenwerking dan 
wel fusie tussen Velsen en Be-
verwijk.
Wat GS betreft zou de verkenner 
op korte termijn kunnen star-
ten, zodat zijn rapportage be-
schikbaar is aan het begin van 
de nieuwe bestuursperiode in de 
gemeenten. GS hebben de vier 
betrokken gemeenten per brief 
over hun voorstel geïnformeerd.





Velsen - Afgelopen zomer heb-
ben 22 bedrijven uit de haven van 
IJmuiden de coöperatie IJPOS op-
gericht. Zij willen de haven van 
IJmuiden op de kaart zetten als 
one-stop shop voor de scheep-
vaart en de offshore-industrie. 
Door bundeling van krachten, de-
len van kennis en een gezamen-
lijk communicatieplatform draagt 
IJPOS bij aan de economische 
groei in de regio en toename van 
de werkgelegenheid in de ha-
ven. Inmiddels is de website www.
ijpos.nl online en is de nationale 
en internationale PR-campagne in 
gang gezet.
IJmuiden Port & Offshore Servi-
ces (IJPOS) bestaat uit een groep 
dienstverlenende bedrijven in het 
zeehavengebied. Alle betrokken 
bedrijven vertegenwoordigen ver-
schillende specialismen, variërend 
van hydraulische systemen tot 
sleepvaart, van afvalverwerking 
tot het uitvoeren van onderwater-
werken en van staalbouw tot elek-
tronische installaties en scheeps-
reparaties. Ook niet-technische 
diensten, zoals levering van hy-
drografische meetsystemen en 
navigatieapparatuur, worden aan-

geboden. Door de nauwe samen-
werking binnen het netwerk biedt 
IJPOS een hogere kwaliteit van 
dienstverlening en meer diversi-
teit in het serviceaanbod. De sa-
menwerking heeft de afgelopen 
periode een aantal interessan-
te projecten opgeleverd. Bij diver-
se montagewerkzaamheden aan 
baggerschepen en schepen voor 
de windmolenparken, heeft Wes-
co IJmuiden gebruikgemaakt van 
de diensten van IJPOS-leden en 

overige toeleveranciers uit het ha-
vengebied van IJmuiden. In op-
dracht van Imtech leverde Nau-
tikaris het precisie meetinstru-
ment F180 op: volledig nageke-
ken, gekalibreerd en werkend. In 
het jaarplan voor 2014 worden de 
verschillende speerpunten verder 
uitgewerkt. Rustig bouwen aan de 
toekomst van de haven, en daar-
mee tegelijkertijd aan die van de 
ondernemers, is de opdracht. Zie 
ook www.ijpos.nl.
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Frisse wind door Villa Westend
Velserbroek - De afgelopen 
weken heeft een frisse wind ge-
waaid door Villa Westend. Het 
veelzijdige horecabedrijf aan de 
Westbroekplas heeft een ver-
nieuwd management en sales-
team. Het vizier is gericht op het 
bedrijfsleven (vergaderingen, 
presentaties en lunches), maar 
ook op het ontwikkelen van 
plannen voor de zomerperiode. 
Als het aan eigenaar Bob Zand-
berg ligt, dan krijgt het strand 
voor Villa Westend in 2014 de 
uitstraling van het Spaanse ei-
land Ibiza, inclusief dj’s op drij-
vend podium, loungebanken en 
strandbarbecue.
Het salesteam van Villa Westend 
is sinds een paar weken aan-
gevuld met Lara Seegers. Zij is 
geen onbekende in het Velsen-
se horecalandschap. Lara vormt 
sinds vorige maand een duo met 

Nina Claassen, die al vijf jaar in 
het horecabedrijf werkzaam is. 
,,De tijd dat bedrijven zelf op-
belden is voorbij’’, aldus de sa-
lesmedewerkers. ,,We moeten 
echt op pad en dat doen we ook. 
Met onze nieuwe bedrijfsauto’s 
bezoeken wij bedrijven en de-
len flyers uit. We zijn nu bezig in 
het westelijk havengebied van 
Amsterdam.´´ Villa Westend is 
een geweldige locatie voor be-
drijfsfeesten, maar ook voor ver-
gaderingen en seminars. Daar-
naast weten veel particulieren 
hun weg naar de Westbroekplas 
te vinden, bijvoorbeeld voor een 
bruiloft of jubileum.
De komende periode organi-
seert Villa Westend zelf ook veel 
activiteiten. Zaterdag 30 novem-
ber komt Sinterklaas op bezoek 
en tot die tijd kunnen kinderen 
hun schoentje komen zetten. ´s 

Avonds vindt een Aprés Okto-
berfest plaats met dj’s en live-
muziek. Beide kerstdagen wordt 
een 5-gangendiner geserveerd 
onder begeleiding van live-mu-
ziek (er zijn nog tafels beschik-
baar). En uiteraard wordt de 
jaarwisseling weer op knallen-
de wijze gevierd met Carte Blan-
che NYE, een feest dat van 22.00 
tot 04.00 uur duurt. Tickets kos-
ten 35 euro en zijn onder meer 
verkrijgbaar bij Villa Westend en 
via www.bynightevents.com. De 
dresscode is gala. De feestda-
gen worden op 1 januari afge-
sloten met de Unox Nieuwjaars-
duik en op 4 januari met 100% 
Nieuwjaar.
Villa Westend is gevestigd aan de 
Westlaan 41 in Velserbroek, tele-
foon 023-5381878 en mail info@
villawestend.nl. Zie ook www.vil-
lawestend.nl en Facebook.

Ondernemers werken samen

IJPOS: At your service

Samenwerking SIG 
en ‘Ook Voor Jou’
IJmond - De SIG en de stich-
ting ‘Ook Voor Jou’ hebben beslo-
ten nauw samen te gaan werken. 
Beide organisaties bieden in de 
IJmond ondersteuning aan kinde-
ren, jongeren en volwassenen met 
een verstandelijke beperking of 
autismespectrumstoornis.
Gezamenlijk zullen beide organi-
saties adequaat kunnen inspelen 
op de grote veranderingen die de 
sector te wachten staan. De sa-
menwerking werd maandag 18 
november feestelijk beklonken 
met de overhandiging van twee 
schilderijen, die door cliënten zijn 
gemaakt.
De stichting ‘Ook Voor Jou’ is een 
particulier initiatief, dat in 2006 
vanuit Beverwijk is gestart met de 
opvang van kinderen uit het spe-
ciaal onderwijs, vrijetijdsgroepen 
voor jongeren en kleinschalige 
dagbesteding voor volwassenen. 
De stichting heeft diverse projec-
ten in de IJmond.
SIG biedt al bijna 45 jaar profes-
sionele ondersteuning bij opvoe-
den, wonen en leven van mensen 
met een verstandelijke beperking. 

De organisatie, die is gevestigd 
in Heemskerk, heeft voorzienin-
gen (dagbesteding, woonprojec-
ten, steunpunten ambulante on-
dersteuning) in Midden- en Zuid-
Kennemerland. Qua visie en werk-
wijze staan  ‘Ook Voor Jou’ en de 
SIG dicht bij elkaar; beide organi-
saties gaan uit van het individu en 
richten zich op versterking van ei-
genwaarde en mogelijkheden van 
cliënten, opdat zij volwaardig aan 
de samenleving kunnen meedoen.
De samenwerking vergroot het 
zorgaanbod in de regio en leidt 
naar verwachting, door koppeling 
van taken, ook tot verlaging van 
de organisatiekosten. Gezamenlijk 
hopen ‘Ook Voor Jou’ en SIG te-
vens sterker te staan in het over-
leg met de gemeenten in de re-
gio, die per 2015 de begeleiding 
en ondersteuning van mensen 
met een verstandelijke beperking 
gaan uitvoeren (Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning).
De samenwerking tussen SIG en 
‘Ook Voor Jou’ wordt maandag 25 
november feestelijk bekrachtigd 
in Heemskerk.

Grote schoonmaak
in Pieter Vermeulen
Driehuis - De komende zes we-
ken is het een een kale bedoe-
ling in het Pieter Vermeulen Mu-
seum. Zelfs het depot is zo goed 
als leeg. Alle collectiestukken die 
dierlijke materialen of papier be-
vatten, worden op dit moment in 
de ontvangstruimte van het mu-
seum ontsmet.
Ondanks zorgvuldige ongedierte 
bestrijding vinden door de slech-
te staat van de tijdelijke huisves-
ting veel insecten hun weg naar 
de collectie. Deze insecten en lar-
ven komen in de natuur goed van 
pas want zij ruimen dode dieren 
op. Helaas kunnen ze veel schade 
aan de opgezette dieren en ande-
re collectiestukken toebrengen.
Om de collectie in zijn geheel te 
ontsmetten, is er in de ontvangst-
ruimte van het museum een spe-
ciale vloer gelegd. Hierop zijn al-
le collectiestukken die gevoe-
lig zijn voor de insecten en hun 
larven op elkaar gestapeld. Daar 

omheen is een tent geplaatst. De 
tent is gevuld met stikstof om de 
insecten en larven te doden. De-
ze methode levert voor mede-
werkers en bezoekers geen ge-
vaar op. Toch is voor de zekerheid 
de ontvangstruimte afgesloten. 
Mocht de tent om wat voor reden 
dan ook kapot gaan dan is al het 
werk voor niets geweest en moet 
de hele procedure worden her-
haald. Dat wil het museum dan 
ook voorkomen.
Tijdens de ontsmetting is de ten-
toonstelling ‘Het duistere Die-
renrijk’ gewoon te bezoeken. Ter 
compensatie van het ongemak 
(geen koffieruimte, beperkte aan-
kleding) krijgen particuliere be-
zoekers 50 procent korting op de 
entreeprijs. Na 1 januari, als de 
collectiestukken schoon en ver-
plaatst zijn, is de zeehond net als 
de aaivos en de andere opgezette 
dieren weer gewoon terug op zijn 
vertrouwde plek.





21 november 20139

LEUKE ZAKENLEUKE ZAKENLEUKE ZAKEN

Een jaar geleden is Cees Bakker Schoenen in Bever-
wijk overgenomen door een nieuwe eigenaar. De naam, 
de service en het team zijn echter hetzelfde gebleven. In 
deze krant vindt men een waardebon voor mooie korting 
op Durea en Finn Comfort schoenen.
Cees Bakker Schoenen is een Comfort Schoenwinkel en 
voert de merken Durea, Solidus, Foot-notes, Finn Com-
fort, Ganter, Wolky, Rockport, Mephisto en sinds kort 
ook Gabor. Deze merken gaan met hun tijd mee, zonder 
concessies te doen aan het comfort. Moderne schoenen 

met een goed voetbed dus. De hele collectie is boven-
dien geschikt voor losse inlegzolen of steunzolen. Wat 
voor de een goed merk is, betekent niet automatisch dat 
het voor de ander ook zo is. Niet te vlug steunzolen ne-
men, zoek eerst de juiste schoenen en bepaal dan of 
steunzolen wel nodig zijn. Het klantgerichte team van 
Cees Bakker Schoenen doet er alles aan om iedereen 
met de juiste schoenen naar huis te laten gaan.
Cees Bakker Schoenen, is gevestigd aan de Breestraat 
18 in Beverwijk.

Mooie kortingen bij Cees Bakker Schoenen

Op zaterdag 23 november zal de welbe-
kende ‘Oesterman’ Marcus van den Noord 
oesters komen steken in de winkel van 
Nico Waasdorp in IJmuiden-Haven. Dit is 
een leuk opstekertje met het oog op de 
komende feestdagen én het prachtige 
oesterboek van Inge Bruijnooge dat eer-
daags verschijnt, ook een mooie cadeau-
tip voor de feestdagen.
Marcus zal op deze dag een aantal ‘spe-
ciale’ soorten oesters opensteken. Het pu-

bliek kan kennis maken met deze top 
oesters. Marcus is naast oesterkenner 
een ware entertainer, dus gezellig-
heid is verzekerd deze dag van 11.00 
tot 16.00 uur. Zaterdag 23 november 
wordt ook een speciale actie gehou-
den: namelijk een mandje Fines de 
Normandie met een fl es Oester wijn, 
samen voor 19,95 euro. 

Nico Waasdorp, Halkade 27, IJmuiden.

Zaterdag oesters proeven bij Nico Waasdorp

Bartje Boven is schot in de roos
Bartje Boven bestaat nu drie jaar en nadert alweer bijna haar 250ste feestje. Ge-
zien de diverse soorten bijeenkomsten die er gehouden, cq gevierd worden is 
Bartje Boven een schot in de roos. 
In deze herfsttijd hebben ze naast de normale buffetten speciale winterkost in de 
aanbieding! Zowel Café Bartje als Bartje Boven zijn ook apart te huur voor fees-
ten, vergaderingen en andere bijeenkomsten. 

Bartje Boven, Hoofdstraat 150, Santpoort-Noord, telefoonnummer 023 5378640, e-
mail: cafebartjeboven@gmail.com.

Het bier staat koud, de bratwürst is warm en 
de muziek ligt klaar! Alle elementen voor een 
geslaagd Après Oktoberfest in Villa Westend 
zijn aanwezig. Op zaterdag 30 november van 
20.00 tot 02.00 uur is het zo ver.
Wie kent het niet, het Oktoberfest: gekenmerkt 
door grote bierpullen, liters bier, Duitse muziek 
en natuurlijk dirndls en lederhosen. In Duits-
land is dit feest al eeuwen een groot succes.
De voeten gaan op deze avond van de vloer 
met de muziek van DJ Mitch, de Deutsche 
Schlagers, live sänger Peter met Hollandse hits, 
DJ Barry en DJ Mitch met het après-ski-uur 
en natuurlijk Fraulein Behave met de lekkerste 
mixen en hits van nu!
Bezoekers van het Après Oktoberfest kunnen 
natuurlijk ook genieten van de muziek en een 
dansje wagen op de dansvloer onder het genot 
van een van de ander drankjes uit het aanbod 
van Villa Westend! Tickets voor het Après Ok-
toberfest zijn verkrijgbaar via www.apresokto-
berfest.nl. De minimumleeftijd is 18 jaar.

Après Oktoberfest
in Villa Westend

Bloemetje van de Week
Velserbroek - GroenRijk Velser-
broek trakteert iedere week op 
een bloemetje. Afgelopen week 
was dat Yvonne Bax. Aad de Ko-
ning lokte haar naar het tuincen-
trum waar Yvonne het bloemetje 
van Bloemsite Stacey kreeg over-
handigd.
,,Voor mij verdient Yvonne een 
bloemetje, omdat zij al enige jaren 
tobt met de gezondheid van haar 
man. De laatste tijd heeft ze vaak 
het ziekenhuis bezocht met hem. 
Dit alles doet ze uiteraard met 
veel liefde, ondanks haar drukke 
bestaan als lerares op de Klipper 

en elke week repeteren voor de 
musical. Het zou héél fijn zijn als 
Yvonne het bloemetje krijgt.’’
Ook iemand opgeven voor Bloe-
metje van de Week? Stuur dan 
een mail naar marketing@velser-
broek.groenrijk.nl en vertel waar-
om die persoon volgens jou een 
bloemetje verdient. Houd er reke-
ning mee dat dit in de krant wordt 
vermeld. Elke week wordt uit de 
inzendingen een keuze gemaakt. 
Het boeket kan op zaterdag wor-
den opgehaald bij GroenRijk Vel-
serbroek. Dan wordt ook een foto 
gemaakt voor de krant.

Auto glijdt 
over vangrail

Velsen-Zuid - Een automobilist 
is dinsdag aan het begin van de 
middag over de vangrail heen-
geschoten. De man kwam rond 
het middaguur uit de Velsertun-
nel en nam de afslag van de A22 
naar Velsen-Zuid. In de bocht 
ging het mis toen de man eerst 
in de rechterberm kwam, een 
stuurcorrectie maakte en vervol-
gens naar links de vangrail over 
schoot en daar een stukje op 
doorgleed. De bestuurder bleef 
ongedeerd maar zijn wagen 
raakte beschadigd. Vermoede-
lijk heeft het natte, gladde weg-
dek een rol gespeeld. (foto: Mi-
chel van Bergen)

Zware strijd voor 
the Smugglers

Velserbroek - Zondag speelde 
the Smugglers een pot rugby te-
gen Alkmaar 2. Ieder voorgaand 
seizoen is dit altijd al een span-
nende wedstrijd geweest. Daar-
om beloofde ook deze wedstrijd 
tegen Alkmaar een goede wed-
strijd te worden. 
Het duurde maar drie minuten 
tot de eerste try van the Smug-
glers, gemaakt door Simon Ed-
wards. Iets meer dan tien mi-
nuten later scoorde hij nog een 
keer voor the Smugglers. Het 
leek erop dat het the Smugg-
lers gemakkelijk werd gemaakt, 
maar het tegendeel werd na een 
tijdje bewezen door Alkmaar, zij 
drukte ook een try. 
Toch was deze try niet genoeg 
om te zorgen voor een omscha-
keling in de eerste helft, want 
Joey van Strien, die speciaal 
uit het buitenland was geko-
men, drukte de derde try voor 

the Smugglers. Na rust waren 
de krachten gelijk verdeeld over 
beide teams. Alkmaar zorgde er-
voor dat ze snel op gelijke score 
kwamen met the Smugglers. De 
wedstrijd lag helemaal open en 
was bijzonder spannend, langs 
de lijn en op het veld. Hans Ol-
denburg leek de spanning weg 
te halen door een try te drukken 
en the Smugglers weer te voor-
zien van een voorsprong. 
Alkmaar maakte zeven minuten 
voor tijd weer gelijk en de span-
ning was weer helemaal terug. 
Vlak voor tijd kregen the Smug-
glers een penalty dichtbij de pa-
len in de buurt, deze werd goed 
benut en er was wederom een 
voorsprong. In de laatste minuut 
van de wedstrijd haalde Joost 
Maarschalk de spanning volle-
dig weg door nog een try te sco-
ren. De eindstand werd 36-26. 
(Daan Rustemeijer)

www. .nl

www. .nl
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Velsen – Gemeenteraadslid Beryl 
Dreijer van de gelijknamige frac-
tie heeft vragen gesteld over de-
claraties, (studie)reizen en wacht-
geld van oud-bestuurders van de 
gemeente. Dat doet zij vanwe-
ge de transparantie van regelin-
gen, niet omdat er onvolkomenhe-
den zijn geconstateerd. Het colle-
ge heeft geantwoord dat er in mei 
van dit jaar door de raad gedrags-
codes voor de burgemeester en 
wethouders zijn vastgesteld, daar-
in staat onder meer dat bestuur-
ders melding moeten maken van 
neven-inkomsten. Ook het colle-
ge hecht sterk aan integriteit. Zo 
worden op de website van de ge-
meente bijvoorbeeld de neven-
functies van bestuurders vermeld. 
Ook op het gebied van declaraties 
wordt veel helderheid verschaft. 
Gemaakte kosten worden zoveel 
mogelijk direct aan de gemeen-
te gefactureerd. Op de vraag naar 
een stijging van de kosten voor het 
college, is geantwoord dat dit on-
der meer te maken heeft met ex-
tra kosten voor het bestuursse-
cretariaat. Dreijer heeft ook ge-
vraagd naar de wachtgelden van 
oud-bestuurders. Deze zijn zonder 
namen vrijgegeven. Het gaat dan 
om soms fikse bedragen, waar-
bij een persoon vanaf 2003 een 
bedrag van ruim 60.000 euro per 
jaar ontvangt, met een einddatum 
van 2022. Bij de andere vijf perso-
nen gaat het om bijna gelijksoorti-
ge bedragen, maar wel voor kor-
tere perioden, die eindigen tussen 
2013 en 2017. Tot nog toe hoefden 
ex-bestuurders niet te solliciteren. 
Daar gaat nog deze maand veran-
dering in komen, waarbij een re-
integratiebureau wordt ingezet. 

Dreijer vraagt 
naar oud-

bestuurders

Teamleider Maritiem 
College met pensioen
IJmuiden - Vrijdag 15 november 
is de laatste werkdag van Leo van 
der Valk want op deze dag neemt 
hij, na 39 jaar als docent werk-
zaam te zijn geweest, afscheid 
van ‘zijn’ school, het Maritiem Col-
lege Velsen.
Wat hem vandaag precies te 
wachten staat is nog een verras-
sing, maar dat er de nodige aan-
dacht aan zijn afscheid besteed 
zal worden is hem inmiddels wel 
duidelijk geworden.
Leo van der Valk, geboren en ge-
togen Amsterdammer, heeft toch 
zijn hart verpand aan IJmuiden 
en aan het maritiem onderwijs in 
deze plaats waar hij inmiddels 37 
jaar in diverse vakken les gege-
ven heeft.
,,Wij bieden één van de beste, 
technische opleidingen in Ne-
derland’’, vertelt Leo gepassio-
neerd. ,,Hier leren kinderen al 
op jonge leeftijd wat zelfstandig-
heid betekent. Wij vormen eigen-
lijk de maatschappij in het klein. 
Dat komt mede doordat 95% van 
de leerlingen bij ons gedurende 
de week intern verblijft want als 
ze later op een schip terecht ko-
men zijn ze zeker niet elke avond 
thuis. Maar voor een aantal kinde-
ren, die zo van de basisschool af-
komen, vraagt dit in het begin nog 
wel de nodige extra aandacht’’, 
licht hij toe.

Ook over de vorm van onderwijs 
die op het Maritiem College wordt 
gevolgd kan hij enthousiast ver-
tellen. ,,Kinderen houden bij ons 
een portfolio bij, want niets is zo 
mooi als een leerling die trots is 
op wat hij of zij heeft geprodu-
ceerd. In deze portfoliomap wor-
den opdrachten, foto’s en der-
gelijke bewaard alsmede voort-
gangsrapportages en reflectie-
verslagen en na afloop van el-
ke periode vindt een portfolioge-
sprek plaats met de mentor over 
zijn of haar ontwikkeling. Vooral in 
het begin kunnen deze gesprek-
ken confronterend zijn omdat je 
je, als puber, tijdens zo’n gesprek 
behoorlijk bloot moet geven’’, ver-
volgt hij.
Bang om, na zijn pensionering, in 
een zwart gat te vallen is Leo zeker 
niet. ,,Eerst gaan mijn vrouw en ik 
even met vakantie. En daarna heb 
ik al voldoende plannen die voor 
de nodige tijdvulling gaan zorgen. 
Ik ga collega’s trainen en coa-
chen,  ga verder met het schrij-
ven van een boekje over tools die 
je als docent nodig hebt wanneer 
je met lastige situaties wordt ge-
confronteerd en ik pak mijn hobby 
fotograferen weer op’’, zo besluit 
Leo van der Valk terwijl hij, sym-
bolisch, de fiets pakt om definitief 
afscheid te nemen van ‘zijn’ Ma-
ritiem College. (Joop Waijenberg)

IJmuiden - Zondag 24 no-
vember wordt in sporthal Zee-
wijk van 09.00 tot 15.00 uur een 
grote rommelmarkt georgani-
seerd. Men vindt er oude, bruik-
bare, spullen, zoals lp’s, boeken, 
kleding en aardewerk. De toe-
gang bedraagt 2 euro per per-
soon, kinderen gratis. De kantine 
is geopend voor een kopje koffie. 
Sporthal Zeewijk vindt men aan 
de Eenhoornstraat 2 (hoek Plane-
tenweg), telefoon 0255-513010.

Rommelmarkt

Driehuis – Serviceflat De Luchte 
heeft bij de gemeente Velsen om 
een garantstelling gevraagd voor 
een lening van 600.000 euro. Het 
college heeft hierin toegestemd, 
mits ook de raad akkoord gaat. 
Het bedrag zal worden gebruikt 
om vrijkomende huurappartemen-
ten voor ouderen te renoveren. De 
Luchte omvat 113 appartementen 
die inmiddels 40 jaar bestaan en 
toe zijn aan modernisering.

Luchte krijgt 
garantstelling

Expositie in pArterre
Veslen-Zuid - Dankzij het spot-
ten van kunstenaarsechtpaar 
Janssen en Daniels uit Velsen-
Noord, is men trots op de mooie 
tentoonstelling van het fijnzinni-
ge en tegelijk krachtige werk van 
de onlangs afgestudeerde Marga 
Tupang. Het openingswoord door 
Egbert werd met veel belangstel-
ling door alle aanwezigen ge-
volgd.  De expositie is te bezoe-
ken op vrijdag, zaterdag en zon-
dag tot en met 8 december van 
14.00 tot 17.00 uur. De kunstenaar 
is zelf aanwezig op 1 en 8 de-
cember. De toegang is gratis en 
voor elke bezoeker is er een gra-
tis pakketje met een kleine cata-
logus en fraaie kaarten. pArterre, 
Raadhuis voor de Kunst, Toren-
straat 7. (foto: Afke Spaargaren)

Chocoladeletters,
@wie zoet is

Regio - Wereldwinkel Beverwijk 
verkoopt dit jaar chocoladelet-
ters vol symboliek en heerlijke 
romige melkchocolade: de let-
ters @ en de &. Opvallende let-
ters, anders dan anders. En op 
elke verpakking kan de gulle ge-
ver een eigen tekst toevoegen. 
Zo is het een origineel en per-
soonlijk cadeau.
De letter @ kun je richten aan 
wie je wilt. @wie zoet is, @mijn 
lieve zus, @juf Evelien. Tegelij-
kertijd worden de cacao- en sui-
kerboeren er beter van. Zij be-
steden de fairtrade ontwikke-
lingspremie bijvoorbeeld @nieu-
we wegen, @schoolgeld voor de 
kinderen of @nieuwe gereed-
schappen.
Ook de letter & is er voor ieder-
een. Voor familie, vrienden, col-
lega’s. Én voor de cacao- en de 
suikerboeren in Afrika en La-

tijns-Amerika. Zij verkopen hun 
product tegen eerlijke handels-
voorwaarden. Dat geeft hen 
meer zekerheid & een goede 
prijs. De letters kosten in de win-
kel 2,29 euro. 
Wie uitkijkt naar de feestdagen, 
kan in de Wereldwinkel uitste-
kend terecht. Mooie wijnen, geu-
rige dessertkoffie, biologische 
cacaopoeder, lekkernijen als 
fudge en nougat: allemaal extra 
lekker als er fairtrade op staat. 
Voor een bijzondere maaltijd is 
er een ruime keuze aan zowel in-
grediënten als servies, sfeervolle 
kaarsen en kerstdecoraties. Al-
les afkomstig uit de hele wereld 
en eerlijk ingekocht.
Leuk om weg te geven bo-
vendien, én om te krijgen. Ge-
deeld genoegen dus, voor ie-
dereen. Wereldwinkel Beverwijk, 
Breestraat 15.

Decibel bestaat 15 jaar
IJmuiden - Popkoor Decibel uit 
Driehuis, een gemengd koor met 
ruim 40 leden, zingt zowel klas-
siekers als eigentijdse nummers, 
vaak in bijzonder verrassende 
arrangementen. 
Gedurende het afgelopen jaar is 
op uiteenlopende wijze stilge-
staan bij het 3e lustrum. Zo wa-
ren er een filmavond, een zang-
workshop, diverse optredens en 
natuurlijk een groot feest. 
Ter afsluiting is een spectaculair 
jubileumconcert voorbereid on-
der de titel ‘Rockin’ through the 
years!’ Het programma bestaat 
uit een aantrekkelijke mix van  
rockballads en ‘stevige’ num-
mers van onder andere: Queen, 
U2, Radiohead, E.L.O. en Ma-

roon5. Het koor zal daarbij be-
geleid worden door vaste pianist 
Michael Jansse en de 5-koppige 
band Van Nature.
Dit concert vindt plaats op 
woensdag 27 en donderdag 28 
november, in het Thaliatheater in 
IJmuiden.
Kaarten kosten 8,50 euro en zijn 
te bestellen via  decibel3hs@
hotmail.com of te koop aan de 
kassa van het theater. Aanvang 
20.15 uur, zaal open om 19.30 
uur. Na afloop van het concert is 
er gelegenheid om met de koor-
leden na te praten en te proosten 
op het jubileum.
Meer informatie: Hannie Jansen, 
06-24273814 of decibel3hs@
hotmail.com.
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Kouder, maar geen winter
De komende tijd wordt het 
duidelijk minder mild, maar de 
echte winterkou blijft voorals-
nog buiten onze landsgren-
zen. Een gedeelte van de seri-
euze kou stroomt wel richting 
Noord-Frankrijk waar het tot 
matige vorst gaat komen.

Het algehele West-Europe-
se stromingspatroon is aan het 
veranderen en een noordcom-
ponent in de windrichting zal 
de komende dagen nadruk-
kelijk aanwezig blijven. Noor-
denwind in deze tijd van het 
jaar betekent twee dingen. In 
de eerste plaats zijn de bo-
venluchttemperaturen dikwijls 
laag wat de (natte) sneeuw-
kans doet toenemen, maar aan 
de andere kant wordt een wind 
uit het noorden aangevoerd 
over een lang traject met nog 
relatief warm zeewater. Dat is 
een reden waarom het nooit 
echt koud kan worden halver-
wege de maand november.

Hoewel de lucht helemaal 
stroomopwaarts richting pool-
gebieden trekt bij -5 graden, 
wordt tijdens het lange traject 
zoveel (zee)warmte opgepikt 
dat dezelfde lucht onze om-
geving uiteindelijk bereikt met 

een temperatuur van +4 tot +7 
graden. Vooral ‘s middags is 
het dik boven nul.

Op woensdag regende het 
enige tijd en deze regenzone 
markeerde de koudere lucht 
die op vandaag uitstroomt 
over onze regio. Tot en met 
het weekeinde blijft het meest 
droog met wolkenvelden. Ook 
zijn er wat opklaringen. Als de 
avond en nacht helder ver-
loopt, dan kan het kwik dalen 
tot rond het vriespunt. Over-
dag blijft het de hele periode 
steeds ruim boven nul.

Op termijn zou het hoge-
drukgebied bij Ierland kun-
nen doorschuiven in de rich-
ting van Scandinavië. Dan 
draait de wind wat resoluter 
door naar noordoost en wordt 
er koude(re) lucht aangevoerd. 
Maar dan nog is het afwach-
ten of er stroomopwaarts vol-
doende kou aanwezig is!

Meer via de weerprimeurlijn 
0900-1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Brederode Dalton
wint schooldammen
IJmuiden - Vanwege de ver-
bouwing in het stadhuis, dit jaar 
geen schooldammen in de Bur-
gerzaal, maar moesten onge-
veer 90 leerlingen van de ge-
meente Velsen zich melden aan 
de Eksterlaan. Het was enorm 
spannend.  Vooral toen Bredero-
de Dalton klop kreeg van West-
broek, de school die bij de dam-
mers nog bekend stond als de 
Ark. Dat Westbroek zou gaan 

winnen werd zeer waarschijnlijk 
geacht, maar Westbroek verloor 
van het Anker en speelde een 
paar keer gelijk. Uiteindelijk won 
Brederode Dalton voor het An-
ker en Franciscus. Al deze scho-
len en nog een paar gaan zich 
melden in Purmerend voor het 
kampioenschap van Noord-Hol-
land. Annette Baerveldt, wethou-
der voor ondermeer sport, reikte 
de bekers uit.

Velsen - Mensen met een in-
komen op het minimum kun-
nen in aanmerking komen voor 
een tegemoetkoming voor deel-
name aan Sociaal Culturele Ac-
tiviteiten. Daarbij kan bijvoor-
beeld worden gedacht aan het 
lidmaatschap van een sportclub 
of een andere vereniging. Ook 
voor een dagje uit, een bezoek 
aan een museum, of het volgen 
van een cursus kan een tege-
moetkoming worden verkregen. 
De gemaakte kosten moeten wel 
aangetoond kunnen worden met 
bonnetjes en/of entreekaart-
jes. Mensen van 65 jaar of ouder 
hoeven de kosten niet aan te to-
nen. De Formulierenbrigade Vel-
sen kan kijken of iemand in aan-
merking komt voor deze tege-
moetkoming en helpen dit for-
mulier in te vullen. De Formulie-
renbrigade Velsen is gevestigd 
in gebouw Waterstaete, Dok-
weg 27a. Op werkdagen zijn zij 
bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 
uur op 088-8876900 en via for-
mulierenbrigadevelsen@socius-
md.nl. Bij mensen die graag hulp 
willen maar niet mobiel zijn komt 
de Formulierenbrigade thuis.

Formulieren-
brigade

IJmuiden - In het kader van het 
jubileumjaar van de oud-katho-
lieke kerken in de IJmond is er in 
de Adelbertuskerk aan de Spar-
renstraat een tentoonstelling van 
ikonen. Deze zijn op traditione-
le wijze gemaakt door mevrouw 
Marechal uit Velsen-zuid. Tevens 
stelt de heer Houkes uit Velser-
broek zijn particuliere collectie 
oude Russische ikonen tentoon. 
De tentoonstelling is tot en met 
zaterdag 23 november dagelijks 
van 15.00 tot 17.00 uur te be-
zichtigen. Tijdens de openings-
uren zal er door genoemde per-
sonen tekst en uitleg worden ge-
geven over de wijze van schilde-
ren en de betekenis van de af-
beeldingen. Zondag 24 novem-
ber zal er tijdens de hoogmis in 
bovenstaande kerk om 10.00 uur 
het Hoorns Byzantijns Koor op-
treden. Na deze dienst is er ook 
nog gelegenheid om de ikonen 
te bewonderen. De toegang van 
beide evenementen is gratis.

Ikonen in 
Adelbertuskerk

IJmuiden - Op vrijdagmiddag 
werd tussen 13.00 en 15.10 uur 
ingebroken in een flatwoning 
op de vijfde etage van een flat-
gebouw aan de Peperkers in 
IJmuiden. De daders kwamen 
de woning binnen door het slot 
in de voordeur te forceren (Bul-
gaarse methode). Uit de wo-
ning werden twee horloges en 
een laptop gestolen. De politie 
stelde een buurtonderzoek in. 
Dit leidde (nog) niet tot een ver-
dachte.

Inbraak in flat

Wijn & Sfeer is groot 
feest voor fijnproevers
IJmuiden aan Zee - Zondag 
viel er veel te proeven en te ge-
nieten bij Wijn & Sfeer, het cu-
linair kerst ‘event’ van Slijterij & 
Wijnhuis Zeewijck in het Holiday 
Inn Hotel. Ook deze negende 
editie stond bol van goede wijn, 
port, likeuren en verrukkelijke 
hapjes van diverse aanbieders.
Bij binnenkomst ontving men 
een boekje met informatie, waar-
op men ook de gewenste wij-
nen kon aankruisen. Er was een 
enorm aanbod van wijnen, inclu-
sief champagnes en zelfs biolo-
gische wijnen van over de he-
le wereld. De gastheren van de 
wijnhuizen lieten de gasten op 
deskundige wijze proeven.
,,Er werd verteld wat je hoort te 
proeven’’, aldus een opgetogen 
Peter Geldof, een van de organi-
satoren van het stratenvoetbal in 
Velserbroek. ,,Dan merk je waar-
op je moet letten. Je begint bij de 
minder dure wijnen. En al gauw 
proef je dat beslist niet altijd de 
duurste wijn de lekkerste is. Ie-

dereen heeft natuurlijk zijn eigen 
voorkeuren.’’ Zijn vriendin Mo-
nique Das genoot ook zeer van 
de kazen. Zij waren samen op 
stap met Janet van der Kolk, van 
Hair Label uit IJmuiden (zie foto). 
,,Het gaat ook om de gezellig-
heid van zo’n evenement’’, aldus 
een bezoeker. ,,Het is altijd leuk 
om weer bekenden te treffen.’’
Voor veel ondernemers is dit een 
passende gelegenheid om hun 
mooiste producten te presen-
teren. En dat waren er natuur-
lijk heel wat uit de regio. Sla-
gerij Vreeburg kwam met puur 
natuurproducten, Minato Mirai 
met Japanse sushi en Mijn Feest 
Taart met likeur eclairs. 
Richard en Esther Blesgraaf van 
Slijterij & Wijnhuis Zeewijck or-
ganiseren enkele malen per jaar 
dit soort evenementen waarbij zij 
graag samenwerken met andere 
ondernemers. Deze proeverijen 
zijn altijd zeer geslaagd te noe-
men. Het was dan ook zeer druk 
bij Wijn & Sfeer.

Sinterklaasfeest voor 
klanten voedselbank
IJmuiden - Zaterdag 30 novem-
ber organiseert DFDS Seaways 
een sinterklaasfeest voor gezin-
nen die het wat minder hebben. 
Zij worden aan boord van het 
schip Princess Seaways getrak-
teerd op een lunch met een be-
zoek van de goedheiligman en 
zijn pieten en een optreden van 
Yes-R.
Voor het feest zijn klanten van de 
voedselbanken IJmond-Noord, 
Velsen en Haarlem uitgenodigd. 
Ook zijn er plaatsen beschikbaar 
voor gezinnen die net boven 
de voedselbanknorm zitten. Zij 
krijgen normaal geen steun en 
daardoor is het financieel moei-
lijk in deze tijd. De afgelopen da-
gen konden mensen zich opge-
ven. Vanwege de overweldigen-
de belangstelling zijn de inschrij-
vingen nu gesloten.

Erica van Dongen van de voed-
selbank IJmond-Noord: ,,We zijn 
blij met dit geweldige initiatief 
van DFSD Seaways. De reacties 
van de gezinnen die bij ons aan-
kloppen zijn zeer positief. Zij ver-
heugen zich erop om met hun 
gezin toch Sinterklaas te kunnen 
vieren.’’
DFDS Seaways doet graag iets 
terug voor de maatschappij. 
Jaarlijks wordt er bij het hoofd-
kantoor in Kopenhagen een 
lunch georganiseerd voor dak- 
en thuislozen tijdens Kerstmis. 
Door de economische crisis zijn 
veel gezinnen in Nederland niet 
in staat om hun kinderen een fij-
ne Sinterklaasviering te geven. 
DSFS Seaways verheugt zich er-
op om kinderen te laten genie-
ten van een fijne Sinterklaasfeest 
aan boord van Princess Seaways.

www. .nl

www. .nl
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Film ‘Borgman’
in het Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 22 en woens-
dag 27 november gaat het Witte 
Theater, Kanaalstraat 257 weer 
films vertonen. Om 20.30 uur 
draaien zij de film ‘Borgman’.
Verkoop van kaarten alleen voor 
aanvang van de film vanaf 20.00 
uur. De toegangsprijs is 7,50 eu-
ro.
Camiel Borgman woont met 
twee anderen in een onder-
grondse hut in het bos. Op een 
dag zijn de mensen uit het na-
burige dorp het zat en worden ze 
met geweld weggejaagd. Borg-

man vlucht naar de villa van een 
rijk gezin. Marina’s man moet 
niets van hem hebben, maar 
Marina heeft medelijden met 
Borgman, en geeft hem tijdelijk 
onderdak in het tuinhuisje. Van-
af dan ontstaan scheurtjes in de 
relatie van Richard en Marina en 
gaat Borgman zich steeds meer 
met hun gezinsleven en huwelijk 
bemoeien. ‘Borgman’ is de eer-
ste Nederlandse film in 38 jaar 
die werd geselecteerd voor de 
hoofdcompetitie van het filmfes-
tival van Cannes.

DCIJ-nieuws
Willem Winter redt punt 
na recordaantal zetten

IJmuiden - De rivaliteit tussen 
het ‘Verenigd Amsterdams Dam-
genoodschap (VAD) en DCIJ is 
altijd groot geweest. Enkele ma-
len bestreden de verenigingen 
elkaar zelfs direct om de landsti-
tel. Beiden hebben een stapje te-
rug moeten nemen maar een ge-
zonde rivaliteit is gebleven.
Er vielen ook ditmaal enkele op-
merkelijk uitslagen. Jan Maar-
ten Koorn de revelatie dit sei-
zoen blunderde in een nagenoeg 
gewonnen stand tegen Dirk Vet 
die net terug was gekomen van 
het WK voor pupillen. Stijn Tuij-
tel trok kort daarna de stand 
weer gelijk door een regelmati-
ge winst op de KNDB voorzitter 
Hans Vermeulen. Aan bord één 
moesten de DCIJ ers een teleur-
stelling incasseren. Jesse Bos 
verloor van Jos Eggen nadat hij 
lange tijd goede vooruitzichten 
had op een redelijk resultaat. Fe-
roz Amirkhan speelde een rom-
melige partij waarin geen doel-
gerichte strategie viel te ontdek-
ken. Hij speelde uiteindelijk re-
mise.
Cees van der Vlis speelde als 
in zijn beste dagen en won op 
overtuigende wijze van de ster-
ker geachte Henk Twijnstra. Na 
puntendelingen van Conall Sleu-
tel, Cees Pippel en Martin van 
Dijk Was na acht duels de stand 
8-8 volkomen in evenwicht, Naar 

Joop Wind speelde te passief te-
gen Kees Binnenkade en verloor 
in het gevorderde middenspel. 
De deelnemers en toeschouwers 
waren van mening dat DCIJ, on-
danks een licht voordelige stand 
van Willem Winter, zou gaan ver-
liezen. 
Winter (foto) rechte de rug en 
haalde alles uit de kast om voor 
het tiental nog een punt uit het 
duel te slepen. Na een  record 
aantal zetten (104) en zeven uur 
spelen slaagde hij erin om Her-
man van Westerloo op de knie-
en te krijgen 
Het tweede tiental haalde flink 
uit door tegen de ‘Rivieren dam-
mers’ met 16-4 te winnen.

Showpiet uit Velsen-
Noord maakt hit
Velsen-Noord - Vorige week 
verscheen de debuutsingle ‘Si Si 
Si’ van Showpiet. Het is een co-
ver van de zomerhit ‘Mi Mi Mi’ 
van de Italiaanse groep Sere-
bro. De tekst werd geschreven 
door Myléne Nijssen uit Velsen-
Noord. Zij kreeg hulp van Ha-
rold Verwoert. Verwoert is geen 
onbekende in de Sinterklaaswe-
reld, want hij scoort al jaren hits 
met Diego.
De videoclip van ‘Si Si Si’ is te 
bekijken op YouTube. Het lied-
je wordt gedraaid door diverse 
radiozenders. Op dit moment is 
het liedje zelfs het meest aange-
vraagde liedje op Sinterklaas.fm.
Showpiet is ook genomineerd 
voor de verkiezing ‘Piet van het 
Jaar’, dit naast vier mannelijke 
genomineerden. Nijssen: ,,Show-
piet is als enige vrouw geno-
mineerd, het is tijd voor Sinter-
klaashits van een vrouwelijke 
hand. Geweldig toch?’’

Velsen-Zuid – Afgelopen za-
terdag 16 november, waren tien 
spelers van Full Speed afdeling 
Klootschieten present om hun 
PK te gooien. Ondanks het goe-
de weer, waren de prestaties 
niet om over naar huis te schrij-
ven. Nico werd eerste met 24–6. 
Jan St. werd tweede met 25–2. 
Elly werd derde met 27–69. Ber-
tus werd vierde met 28–8. Wil-
lem werd vijfde met 30–27. Dries 
werd zesde met 30–5. Harm 
werd zevende met 31–7. Ber-
tie werd achtste met 34–40. Ton 
werd negende met 39–22. Tien-
de werd Gerda met 42–18. Op 
de agenda staat zaterdag 30 no-
vember de kienavond. Voor info 
bel Harm Jongman 0225-514780 
of Ton Boot 0255-510085 of kijk 
op nieuwe website via google: 
full speed ijmuiden.

Klootschieten

IJmuiden - Zaterdag 23 novem-
ber wordt er weer gebingood in 
speeltuin De Veilige Haven aan 
de Herenduinweg. De bingo be-
gint om 20.00 uur, zaal open 
19.30 uur. Er zijn weer leuke prij-
zen te winnen. Wie woonachtig 
is in IJmuiden en geen vervoer 
heeft, kan contact opnemen met 
telefoonnummer 0255-527010 of
0255-518077, dan komt men 
u ophalen en wordt u na af-
loop weer thuis gebracht. De 
opbrengst van deze avond is 
voor de speeltuin om weer leu-
ke speeltoestellen te kopen voor 
de jeugdige bezoekers van de 
speeltuin.

Bingo- en 
loterijavond

Cunnar Kops vijfde 
op EK Judo -23 jaar
IJmuiden - Opnieuw kan de 
21-jarige IJmuidenaar Cunnar 
Kops een mooie judoprestatie op 
zijn naam bijschrijven. Afgelo-
pen vrijdag werd hij vijfde op het 
Europese Kampioenschap tot 23 
jaar in Samokov Bulgarije. 
In de klasse tot 66 kilogram won 
hij in de eerste voorronde van 
Almog uit Israel met zeven pun-
ten en in de tweede voorron-
de van Weichinger uit Oostenrijk 
met tien punten. 
In de kwartfinale verloor Cunnar 
van Gjakova uit Kosovo en kwam 
in de herkansing. Daar won hij 

van Khachatrian uit Ukraine met 
tien punten. Toen mocht hij voor 
de derde plaats tegen de Rus 
Shamilov, die van tevoren de fa-
voriet was voor het kampioen-
schap. Hoewel Cunnar snel ach-
ter kwam te staan, bleef hij de 
hele wedstrijd kans houden op 
winst, omdat de conditioneel te-
rugliep en Cunnar onverminderd 
actief bleef. De Rus kreeg ech-
ter niet genoeg straffen, waar-
mee Cunnar genoegen moest 
nemen met een vijfde plaats. He-
laas geen brons, maar wel een 
heel mooi resultaat.

Velsen-Zuid - Op vrijdagmiddag 
omstreeks 12.00 uur raakte een 
71-jarige man uit Beverwijk ge-
wond bij een kortstaart aanrijding 
op de A9 onder Velsen-Zuid. Het 
slachtoffer stond stil voor de brug 
over het zijkanaal C toen hij van 
achteren werd aangereden door 
de bestuurster van een perso-
nenauto, een 27-jarige vrouw uit 
Delft. Door de klap schoot de auto 
van het slachtoffer naar voren en 
botste op de auto voor hem. Het 
slachtoffer liep nekklachten en 
verwondingen aan zijn hand op. 
De brandweer moest het dak van 
de auto verwijderen, zodat de be-
stuurder uit zijn auto gehaald kon 
worden. Hij werd voor onderzoek 
overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanrijding 
met letsel

Velsen - De politie heeft zon-
dagavond meerdere fietsers ge-
controleerd op het voeren van de 
juiste verlichting in Velsen. Hier-
bij werden tien fietsers bekeurd, 
die geen fietsverlichting voer-
den. Alle overtreders kregen hun 
boete direct mee.

Fietsverlichting

Concert Nova Ensemble  
in Laurentiuskerk
IJmuiden - Op zaterdagmiddag 
28 december geeft het beroem-
de Nova Ensemble uit Sint Pe-
tersburg een concert in de Lau-
rentiuskerk, Fidelishof 30. 
Om 13.30 uur gaat de kerk open 
en het concert begint om 14.00 
uur. Het concert is gratis toegan-
kelijk. Na afloop van het concert 

houden de leden van het ensem-
ble bij de uitgang een schaalcol-
lecte.
De mooiste liederen staan op 
het repertoire. Naast de juweel-
tjes uit de Russische kerkmuziek 
staan prachtige nieuwe liederen 
van Russische Componisten op 
het programma. 



Professoren in de dop 
bij de IJmondtrekkers

IJmuiden - Zaterdag 16 novem-
ber zijn de kabouters van Scou-
tinggroep de IJmondtrekkers 
naar Nemo geweest. Dit mu-
seum voor technologie is super 
leuk voor kinderen. Je mag niet 
alleen overal aanzitten, het moet! 
‘s Ochtends om tien uur verza-
melden acht kabouters (meis-
jes van 7-11 jaar) zich op de 
parkeerplaats van station Drie-
huis. Voor sommige was het best 
spannend, want zij gingen voor 
de allereerste keer met de trein. 
Aangekomen bij Nemo gaf een 
dame van het museum nog een 
korte uitleg en daarna versprei-
den de kabouters zich over de 
verdiepingen van het museum.
De bellenblaas was erg in trek. 
Je kon een enorme zeepbel om 
jezelf heen trekken. Maar er 
was nog zo veel meer te zien en 
doen! Om kwart over twaalf was 
er bijv. een demonstratie van een 
kettingreactie met uitleg hoe het 
werkt. Ook ontzettend interes-
sant.
Op de tweede verdieping zijn al-
le kabouters het laboratorium in-

gedoken. Allemaal met een witte 
jas aan proefjes doen. Waarom 
rijst een cake door bakpoeder? 
Welke kleuren zitten er in groene 
en bruine viltstift? Wat gebeurt 
er als vloeistof gaat koken? De 
kabouters kunnen nu allemaal 
het antwoord vertellen.
Aan het einde van de middag 
spendeerden de kabouters nog 
wat zakgeld in het winkeltje en 
daarna gingen we weer met de 
trein naar huis. Even na half vijf 
werden we op het station weer 
opgewacht door alle ouders en 
de kabouters gingen moe en vol 
verhalen naar huis. Het was een 
gezellige speciale opkomst!
Vind je het ook leuk om span-
nende dingen te ondernemen 
en ben je tussen de 7 en 11 jaar 
oud? Zowel de Welpen (jongens) 
als Kabouters (meisjes) hebben 
nog ruimte voor nieuwe leden. 
Kijk op www.ijmondtrekkers.nl 
voor meer informatie of kom op 
zaterdag om 14.00 uur een keer-
tje kijken bij onze clubhuizen 
aan de Heerenduinweg (achter 
de tennisbanen).

Kennemers slachtoffer 
dadendrang Stormvogels
IJmuiden - Na vele ongelukkige 
wedstrijden de laatste maanden 
gespeeld te hebben, is Stormvo-
gels er eindelijk in gelaagd weer 
eens een overwinning te boe-
ken. Met niet minder dan 1-7 
kreeg  De Kennemers in Bever-
wijk er behoorlijk van langs.
Ruim tien minuten hadden de 
Beverwijkers een licht veldover-
wicht, maar daarna nam Storm-
vogels het initiatief over en na 
een kwartier kon Patrick Krop 
de 0-1 aantekenen. Na een vrije 
schop van Erik Homan beland-
de de bal voor de voeten van 
Brian Sno die de bal half miste 
waardoor Micha Plug een niet 
te missen kans kreeg aangebo-
den: 0-2.
Stormvogels leek haar voor-
sprong tot 0-3 uit te breiden, 
maar dat feest ging niet door 
omdat de scheidsrechter een 
lob van Dennis Verwer afkeur-
de, omdat hij een overtreding 
had geconstateerd. Een paar 
minuten voor rust werd de stand 
op 1-2 gebracht door Spiros Li-
mons die een voorzet van Tim 
Vonk met het hoofde verzilverde. 
Nadat Limons een kans had ge-
mist, was het voor Stormvogels 
het sein er een schepje bovenop 
te doen en met succes. De su-
persnelle Kevin Sterling kreeg 
na een vrije schop van Erik Ho-
man de bal voor zijn voeten en 
met een bekeken schuiver be-
paalde hij de stand op 1-3. Na 
ruim een kwartier spelen werd 
Erik Homan door Jurjen Dikker 
in de diepte gestuurd en met 

een schot in de uiterste hoek 
werd dopelman Van Egmond 
opnieuw het nakijken gege-
ven, 1-4. De koek was nog lang 
niet op voor Stormvogels, want 
na een hoekschop van Ster-
ling zorgde Jurjen Dikker met 
een prachtige snoekduik dat de 
stand 1-5 werd.
Met nog tien minuten te gaan 
werd het de show van invaller 
Henk Swier, die de aan zijn en-
kel geblesseerd geraakte Patrick 
Krop knap verving. Na een diep-
tepass van Dennis Verwer kwam 
Swier alleen voor doelman Van 
Egmond die vervolgens voor de 
zesde maal de bal uit het net 
moest halen. In de slotminuten 
werd Swier in het strafschopge-
bied aangetikt en de boven op 
de situatie staande scheidsrech-
ter Selier gaf hiervoor een straf-
schop, die hoog en hard door de 
lange spuits werd ingeschoten, 
1-7. 
Door deze overwinning steeg 
Stormvogels een paar plaatsen, 
maar is nog steeds in gevaar. 
Daar hopen de jongens van trai-
ner Dick-Jan Ente de komende 
twee thuiswedstrijden, die op 1 
en 8 december op het program-
ma staan, voorlopig een einde 
aan te brengen. Het eerste elf-
tal van de zaterdag deed even-
eens heel goede zaken door Ou-
derkerk met 7-0 te verslaan en is 
door deze overwinning een stuk 
veiliger geworden. Tim Steng 
was met vier doelpunten de top-
scorer. Zaterdag 23 november is 
men vrij.

Sinterklaas komt met 
boot naar Velsen-Noord

Velsen-Noord - Zaterdag 23 no-
vember komt Sinterklaas met zijn 
Pieten een bezoek brengen aan 
Velsen-Noord. De Sint komt dit 
jaar aan met de boot om 10.00 
uur bij de Meo kade (concordias-
traat). Het thema is dit jaar ‘kleur’ 
dus kom in vrolijke kleren en/of 
schmink je in vrolijke kleuren. De 
organisatie hoopt dat er op de ka-
de veel kinderen zijn om de Sint 
te verwelkomen. Dan gaat de Sint 
met de Pieten in optocht richting 
Stratingsplantsoen.
Om 11.00 uur wordt de Sint wel-
kom geheten door wethouder Ro-
bert te Beest. Ook wordt er aan de 
bewoners van de straten waar de 
optocht doorheen komt gevraagd 
of zij hun huis willen versieren. 
De organisatie hoopt net als vo-
rig jaar weer op vele versierde 
huizen. Zowel voor de kleurrijkst 
verklede kind, als voor het mooist 
versierde huis kan men een prijs 
winnen. 
De prijs voor de mooiste fiets 

wordt om 11.15 uur door de Sint 
uitgereikt. ’s Middags is er in Wa-
tervliet van 13.30 tot 14.30 uur 
een feest voor de kinderen uit 
groep 1 tot en met 4. 
De kinderen van de basisschool 
De Triangel krijgen donderdag 21 
november een kaartje op school. 
Kinderen uit Velsen-Noord die 
niet op de Triangel zitten kun-
nen hun kaartje vanaf donder-
dag 21 november halen bij Wijk-
centrum de Mel-Watervliet (in-
gang van Diepenstraat). De route 
kunt u vinden op de website van 
Buurtcentrum de Mel :www.de-
mel.nl. Het bezoek van Sinterklaas 
wordt o.a. mogelijk gemaakt door 
vele vrijwilligers, Buurtcentrum 
de Mel, Ondernemersvereniging 
Velsen-Noord en Stichting Vrien-
den van Velsen-Noord en de be-
woners van Velsen-Noord dankzij 
hun gift voor de intocht. Voor in-
formatie: Lydia Moreira, wijkcen-
trum De Mel-Watervliet, telefoon 
0251-210050 of Lydia@demel.nl.

www. .nl

www. .nl

IJmuiden - Afgelopen zaterdag 
speelden er diverse jeugdteams 
van DKV. De E1 zette de goe-
de start van vorige week gewoon 
voort. Tegen TOP werd er met maar 
liefst 0-15 gewonnen. Ben scoor-
de maar liefst 6 keer, maar de an-
deren deden een flinke duit in het 
zakje, want Isa scoorde vier keer 
en Dewi en Raphaël scoorden ook 
hun deel. En iedereen weet dat je 
bij korfbal goed moet samenspe-
len om tot scoren te komen. De 
C1 speelde een spannende wed-
strijd tegen Oosterkwartier C1. 
DKV en Oosterkwartier waren ge-
durende wedstrijd aan elkaar ge-
waagd, de stand ging dan ook ge-
lijk op. Helaas was Oosterkwartier 
net iets sterker en wist te winnen 
met 4-6. Doelpunten zijn gemaakt 
door Thijs, Stan, Eva en Sverre. De 
B1 moest tegen Meervogels B4 
uit Zoetermeer, de nummer 2 van 
het veld. De eerste helft ging ge-
lijk op, door 2 punten van Jaron 
stond het bij rust 2-2. Helaas wis-
ten ze dit niet vast te houden en 
liep Meervogels uit tot 6-3. De A1 
speelde een prima wedstrijd tegen 
Tempo A3, volgens coach Johan. 
‘Ze krijgen steeds meer zelfver-
trouwen’, zegt hij ‘en dat zie je te-
rug in het veld.’ De A1 kon Tempo 
goed bijhouden en liet Tempo niet 
weglopen. Een paar minuten voor 
tijd kwam DKV zelfs op een 13-15 
voorsprong. Jammer genoeg wist 
Tempo de stand vlak voor tijd ge-
lijk te trekken; 15-15. Vrijwel ieder-
een wist te scoren in deze wed-
strijd. Zie ook dkv-ijmuiden.nl.

DKV-Jeugd-
wedstrijden

Dakdekker valt van dak

IJmuiden - Vrijdagochtend 
is bij Ymuiden Stores aan de 
Trawlerkade een dakdekker 
door een dakkoepel geval-
len. Mogelijk is de man op het 
dak gestruikeld en op de koe-
pel van plexiglas gevallen. Hij 
kwam terecht in de loods. In 

zijn val is hij eerst op een rand 
gevallen en daarna op een ma-
gazijnkar.
Volgens omstanders was hij di-
rect aanspreekbaar. Hij is met 
onbekende letsel naar het zie-
kenhuis overgebracht. (foto: Ko 
van Leeuwen)

IJmuiden- Vrijdag 22 november 
vindt de opening plaats van de 
vogeltentoonstelling bij Fauna 
Felisena. De tentoonstelling is te 
bezoeken van 20.00 tot 22.00 uur 
op zaterdag 23 november van 
10.30 tot 16.00 uur. Er zijn wel 
25 soorten kanarie- en tropische 
vogels te bewonderen. Iedereen 
is van harte welkom. De entree 
is rolstoelvriendelijk. Meer infor-
matie: 06-10321272. De tentoon-
stelling wordt gehouden in het 
Jan Ligthartgebouw aan de Ek-
sterlaan 8.

Vogeltentoon-
stelling
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Technisch en Maritiem 
College denken vooruit
Velsen - Op dinsdag 12 en 
woensdag 13 november hebben 
het Technisch en Maritiem Col-
lege Velsen aan de Briniostraat 
10 en 12 in IJmuiden meege-
daan aan een uniek project. Bei-
de scholen, bekend om hun be-
roepsgerichte opleidingen, heb-
ben de deuren op die twee da-
gen opengesteld voor 75 studen-
ten van de PABO opleiding  InHol-
land uit Haarlem.
Voor de komende jaren wordt een 
tekort aan technisch personeel 
verwacht, gezien de vergrijzing 
in die sector en de aantrekkende 
economie zoals die voorspeld is. 
Het Technisch en Maritiem Col-
lege Velsen zien hier mogelijkhe-
den voor leerlingen met een pas-
sie voor techniek en maritiem en/
of met een praktische leerstijl. 

Hun kansen op een mooie baan 
in de nabije toekomst is aanzien-
lijk. Echter, steeds minder kinde-
ren kiezen na de basisschool voor 
een technische opleiding.
Het Technisch en Maritiem Colle-
ge Velsen denkt dat dit voor een 
deel veroorzaakt wordt doordat 
docenten op basisscholen onvol-
doende op de hoogte zijn van de 
mogelijkheden die een techni-
sche opleiding biedt. Om die re-
den bieden beide scholen samen 
met InHolland een project aan, 
om toekomstige docenten van het 
basisonderwijs in de regio voor te 
lichten.
Twee dagen lang zullen 75 jon-
ge studenten kennismaken met 
techniek en nautisch in het alge-
meen en met beide scholen aan 
de Briniostraat in het bijzonder!

IJmond komt
goed door recessie

Velsen – In de Economische 
Agenda 2011-2014 van de ge-
meente Velsen wordt terug ge-
keken op de bestuursperiode die 
maart 2014 eindigt. Dan zijn er de 
gemeenteraadsverkiezingen en 
kan een ander gemeentebestuur 
gekozen worden. De Economi-
sche Agenda is een rapport over 
de ontwikkelingen die in deze pe-
riode mede tot stand zijn gekomen 
door het beleid van burgemeester 
en wethouders. De Economische 
Agenda wordt in drie aparte delen 
gepresenteerd: Haven & Industrie; 
Detailhandel & Horeca en Toeris-
me & Recreatie.
Wij mogen in Velsen niet ontevre-
den zijn over de Haven & Industrie: 
er wordt in de Economische Agen-
da zelfs gesproken over topindu-
strie op het gebied van industrie, 
vis, energie, haven, strategische 
sectoren en zakelijke diensten. 
Tata Steel doet het relatief goed; 
Crown van Gelder heeft een sterke 
positie opgebouwd op het gebied 
van nieuwe papiersoorten; de con-
structie- en machinebouw deed 
in positieve zin van zich spreken 
door innovatie en betere samen-
werking, ook met het technisch 
onderwijs. IJmuiden is een vaste 
uitvalbasis geworden voor (wind)
energie en heeft daarmee nieuwe 
bedrijven aangetrokken. De Vel-
sense cruisehaven profiteert mee 
van de ontwikkeling in de crui-
sevaart. En al die ontwikkelingen 
kunnen niet zonder een zakelijke 
dienstverlening die in de IJmond 
sterk verbonden is met de haven 
en de industrie en ook daar is in 
deze regio veel groei. De afgelo-
pen jaren is dan ook veel gebeurd 
en nog gaande, in het havenge-
bied, de Kromhoutstraat, Halkade, 
Grote Hout enzovoorts. Veel daar-
van kan men met eigen ogen aan-
schouwen, maar ook wordt meer 
achter de schermen hard gewerkt 
aan ontwikkelingen en samenwer-
king, profilering en marketing.
De detailhandel heeft het moeilijk 
in deze crisis, vooral de non-food 
winkels kregen te maken met een 
flinke daling. Dat merk je aan de 
teruglopende standplaatsen bij de 
weekmarkten en de leegstand van 
winkels. De supermarkten doen 
het echter wel goed en vertonen 

een stijgende lijn in verkopen. In 
Velsen zou geen overaanbod van 
winkels zijn, maar door internet-
verkoop zal ook de komende ja-
ren het aantal winkels terug kun-
nen lopen. 
De opgave voor de detailhan-
del schuilt in samenwerking, bij-
voorbeeld met horeca. Ook moe-
ten winkels zich meer onderschei-
den, bijvoorbeeld door een duide-
lijker doelgroepkeuze of een uniek 
assortiment. Velsen werkt mee aan 
ontwikkelingen in winkelcentra als 
IJmuiden centrum, Kennemerlaan, 
Zeewijk en Velserbroek. Er zijn di-
verse acties om de markten te ver-
sterken en er wordt gepraat over 
het verplaatsen van de markt in 
IJmuiden. 
Op horeca-gebied laat vooral de 
drankensector in Velsen een ken-
tering zien. De partycatering en 
hotels laten daarentegen een groei 
zien. Door internet neemt de prijs-
concurrentie bij horecagelegen-
heden toe. Sinds 2002 is het aan-
tal horecabedrijven in Velsen ge-
groeid van 154 naar 165 in 2013. 
De gemeente speelt in op de wen-
sen van horeca-ondernemers door 
hen meer ruimte te geven, bijvoor-
beeld via bestemmingsplannen, 
maar ook door vereenvoudigde 
regelgeving. De gemeente staat 
uitbreiding van verblijfsmogelijk-
heden zoals B&B’s en hotels jui-
chend toe.
Op het gebied van toerisme & re-
creatie werkt het college hard aan 
marketing en profilering om deel 
te nemen aan de groeiende be-
langstelling van toeristen uit het 
buitenland. Dat gaat dan vaak om 
kort verblijf. Vooral IJmuiden aan 
Zee als avontuurlijke kustplaats 
en dynamische havenplaats (met 
vis) wordt gepromoot. Velsen doet 
er alles aan om festivals te behou-
den, zoals het Havenfestival, Turn 
Up the Beach, Dance Valley en 
Dutch Valley. Een van de speer-
punten voor meer toerisme is be-
ter inspelen op de groep passa-
giers (en werknemers) van crui-
ses. Het aantrekkelijker maken 
van het kustgebied is een lopen-
de ontwikkeling. Verder is er veel 
gestoken in de ontwikkeling van 
wandel- en fietsroutes, gelinkt aan 
horeca.  

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

SP kiest kandidatenlijst 
Velsen - In aanloop naar de ge-
meenteraadsverkiezingen in 
maart 2014 heeft de SP Velsen 
tijdens een ledenvergadering de 
kandidatenlijst vastgesteld.
Robert van Koten was al eerder 
gekozen als lijsttrekker. Mireille 
Koedijker staat op plaats twee, 
gevolgd door Gerko Buist, Sjanet 
Busard, Robin van Kouteren en 
Harry Aukes op plaats zes.
De lijst wordt gecompleteerd 
door Joop Luster, Martin Lur-
sen, Eggy Smits, Dini Vos, Ri-

chard Pootjes, Freek Weber, Pa-
trick Nieborg en Jacqueline Keur 
op plaats veertien. De plaat-
sen vijftien tot en met achttien 
worden ingenomen door Henk 
Dekker, Peter Bakkum, Jan Rie-
dijk en Johan Frenay. De IJmui-
dense schrijfster Conny Braam 
is lijstduwer. De ledenvergade-
ring heeft tevens Gerko Buist uit 
IJmuiden gekozen als afdelings-
voorzitter en Tom Bleijendaal uit 
Heemskerk gekozen als organi-
satiesecretaris.

‘Happy Days’ in Thalia

IJmuiden - De 50er jaren komen 
weer tot leven in Thalia op vrijdag 
13 en zaterdag14 december in het 
Thalia Theater, Breesaapstraat 52, 
met de dinervoorstelling ‘Happy 
Days’. In de warme kerstsfeer van 
Thalia wordt u tijdens deze revue 
mee terug genomen naar de swin-
ging jiving fifties! De tijd van doo-
wap muziek en de rockabilly!
De spruitjeslucht die boven Ne-
derland hangt maakt plaats voor 
petticoats en nozems die met hun 
vetkuiven en buikschuivers voor 
de snackbar hangen. 
Huishoudens ontdekken massaal 
de koelkast, toaster en diepvries, 

er rijdt ineens een Berini door de 
straat en teenagers dansen mas-
saal de rock ’n roll! Een heerlijk 
swingende voorstelling met lied-
jes van Hollandse bodem zoals 
van Johnny & Rijk, Wim Sonneveld 
en Rita Corita. Maar ook met bui-
tenlandse hits van o.a. Doris Day, 
Buddy Holly, Elvis Presley en The 
Everly Brothers zullen tijdens de-
ze dinervoorstelling uw avondje uit 
tot een onvergetelijke Happy Day 
maken.
De toegang bedraagt 39,50 euro 
(2-gangendiner, koffie en koffie-
dessert). Men kan reserveren via 
www.thaliatheater.nl.

Regio - Het is voor kinderen van 
alle leeftijden vaak moeilijk te be-
vatten dat hun ouders uit elkaar 
gaan. Ook al ben je nog zo dui-
delijk, dan nog is het vaak te veel 
om in een keer te horen en te be-
grijpen. Dat geldt niet alleen voor 
jonge kinderen, maar ook voor 
pubers die toch al zoveel aan hun 
eigen lijf en hoofd hebben. Daar 
komt nog bij, dat iedere dag weer 
opmerkingen en vragen ontstaan, 
doordat je kind van de buitenwe-
reld reacties krijgt op uw schei-
ding. Leg dus, als je kind daarom 
vraagt, keer op keer weer helder 
en eerlijk uit waarom jullie zijn 
gescheiden. Het belangrijkste is 
dat uw kind er niet aan twijfelt dat 
u allebei nog evenveel van hem/
haar houdt. Over deze en ande-
re vragen kan men terecht bij het 
gratis Inloopspreekuur Schei-
den van Socius Maatschappelijke 
Dienstverleners. Woensdag van 
8.30 tot 10.00 uur in het Gezond-
heidscentrum in Velserbroek en 
donderdag van 8.30 tot 10.00 uur 
Van den Vondellaan 1a in Drie-
huis. Telefoon: 088-8876900. Voor 
vragen kan men ook mailen naar: 
scheidenvelsen@socius-md.nl.

Inloop over 
scheiden

Velsen - De Jaarvergadering van 
de gymnastiekvereniging RKGV 
Velsen heeft bestuurslid Jan Mooij 
benoemd tot erelid van de vereni-
ging voor de vele werkzaamheden, 
die hij meer dan 20 jaar voor de 
vereniging heeft verricht. Jan heeft 
onlangs besloten te stoppen met 
deze werkzaamheden. Het bestuur 
heeft hem hierop voorgedragen 
voor het erelidmaatschap, dat hem 
dus door de aanwezigen op de 
jaarvergadering werd toegekend. 
Jan kende de gymzalen in de ge-
meente op zijn duimpje en on-
derhield ondermeer de contacten 
met de leidinggevenden. Tijdens 
de vergadering werden de overige 
agendapunten, waaronder nieuwe 
initiatieven om meer Velsenaren 
aan het bewegen te krijgen aan 
de leden gepresenteerd. Hen werd 
tevens gevraagd meer mond op 
mond reclame te maken voor het 
bewegen tijdens hun uren.

Jan Mooij 
erelid RKGV 

Velsen

Velsen-Zuid - Team Verkeer 
heeft tijdens een snelheids-
controle met de lasergun op de 
Parkweg in Velsen-Zuid zater-
dagmiddag 1200 passanten ge-
controleerd op veilig rijgedrag. 
Hierbij heeft de politie 8 hardrij-
ders uit het verkeer gehaald, om-
dat zij tussen de 73 km/uur en 
de 87 km/uur over de Parkweg 
reden, terwijl daar maximum 50 
km/uur is toegestaan. 

controle 
Parkweg
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De Jonge Stem 60 jaar
Fame zit vol talent
Velsen – Ter ere van het 60-jarig 
bestaan presenteerde Jeugdmu-
sicalvereniging De Jonge Stem 
afgelopen weekeinde haar jubi-
leumvoorstelling Fame. Een uit-
stekende keuze, gezien de mo-
gelijkheid om de vele talenten 
van de leden van De Jonge Stem 
te demonstreren. Zang, dans en 
drama kwamen volop in beeld, 
net als bij de spelers van Fame. 
En wat een talent hebben we 
dan toch in Velsen.
Fame de Musical is gebaseerd 
op de gelijknamige tv-serie en 
films over de leerlingen van de 
New York City Highschool of 
Performing Arts. Ook in de Vel-
sense musical kwamen we de 
bekende hoofdfiguren tegen: de 
verslaafde Carmen (Asha Hen-
driks), analfabeet en danser Ty-
rone ( Bryan Urtubia Almona-
cid), de komische Joe (Sander 
Koridon) en Schlomo (Wouter 
Wensink). Ook de andere hoofd-
rollen, docenten en meer leer-
lingen werden goed neergezet 
door De Jonge Stemmers. Daar-
bij hoorde het publiek prachti-
ge liedjes en stemmen en za-
gen zij wervelende dansnum-

mers, tot zelfs tapdance aan toe. 
De choreografie van zo’n gro-
te groep moet niet gemakkelijk 
zijn geweest, maar op het toneel 
gebeurde van alles tegelijk en 
geen moment verslapte de aan-
dacht van het publiek. Luid ap-
plaus was er tussendoor voor de 
diverse solistische optredens en 
de komische momenten. En ook 
aan het einde was er een groot 
en terecht applaus voor het op-
treden, dat kleurrijk en vakkun-
dig was en een grote amuse-
mentswaarde had.
Fame leende zich bovendien 
goed voor een intermezzo waar-
bij liedjes uit voorgaande musi-
cals nog eens naar boven wer-
den gehaald. De Jonge Stem is al 
zestig jaar een club waarbij jon-
ge mensen hun talenten kunnen 
ontwikkelen, zich kunnen ver-
maken, vrienden kunnen maken 
en jaarlijks op het podium kun-
nen laten zien waar hun passie 
ligt. Daarbij worden zij gesteund 
door veel vrijwilligers, een aan-
tal professionals en door onder-
nemers die dit allemaal moge-
lijk maken. Chapeau! (foto: Bart 
Bakker)

HOV loopt op schema
Velsen - Op 2 december wordt 
de halfjaarlijkse rapportage van 
het Hoogwaardig Openbaar Ver-
voer Velsen besproken in de com-
missie Mobiliteit & Wonen in het 
Provinciehuis in Haarlem. Belang-
stellenden kunnen hierbij aanwe-
zig zijn. De rapportage geeft de 
stand van zaken weer over de pe-
riode januari-juni 2013. 
Het HOV loopt op schema in Vel-
sen, de meeste deelprojecten zul-
len eind 2015 klaar zijn met een 
uitloop naar medio 2016. Inmid-
dels rijdt buslijn 75 natuurlijk al 
van IJmuiden naar Haarlem met 
zo’n 3000 passagiers per werk-
dag. In 2016 zal deze busverbin-
ding er heel anders uitzien. De 
frequentie wordt opgeschroefd 
naar vijf keer per uur, in de spits 
naar zes keer per uur. Door speci-
ale maatregelen en aanpassingen 
zal de bus minder last hebben van 
opstoppingen. Zo wordt de bus-
route vanaf de Santpoortse Dreef 
onder het spoor door geleid langs 
Westerveld en vandaar af over de 
oude spoorweg naar IJmuiden. 
Door de bus van de doorgaan-
de weg af te halen is de verbin-
ding veel minder gevoelig voor fi-
les. Waar het HOV op doorgaande 
wegen rijdt wordt gezorgd voor 
een snellere doorstroming, door 
bijvoorbeeld stoplichten die op 
groen springen voor de bus. 
Rolstoelers en ouders met kin-
derwagens kunnen straks drem-
pelloos de HOV-bus inrijden. Bij 
de haltes komen digitale borden 
waarop te volgen is wanneer de 
eerstvolgende bus arriveert. Bij 

elke halte komt een overdekte 
fietsenstalling. En de abri’s wor-
den afgestemd op de verwachte 
aantallen reizigers.
Het HOV is toekomstgericht. De 
spoortunnel bijvoorbeeld wordt 5 
meter hoog en is daarmee voor-
bereid op een eventule opwaar-
dering naar een sneltram. Ook 
de busbanen houden rekening 
met de ruimere bochten die een 
tram moet maken. Bij de keuze 
voor het wegdek is onderhouds-
arm een vereiste, maar ook wordt 
de aannemer uitgedaagd zo ge-
luidsarm mogelijk asfalt neer te 
leggen. 
Het HOV is ook toekomstgericht 
omdat zij een oplossing biedt voor 
een betere bereikbaarheid, nu en 
in de toekomst.
Dankzij HOV en provincie Noord-
Holland kan men in Velsen veel 
infrastructuurprojecten opzetten, 
waarvoor anders geen geld was 
geweest. Denk aan de omlegging 
van de Hoofdstraat, de rotonde 
op de Zeeweg/ Waterloolaan en 
het opknappen van de omgeving 
Kromhoutstraat in IJmuiden. 
De laatste cijfers laten zien dat 
provincie Noord-Holland zo’n 60 
miljoen euro kwijt is aan het HOV 
in Velsen. De gemeente Velsen 
staat weliwaar genoemd voor bij-
na 4 miljoen euro, maar een half 
miljoen daarvan is de waarde van 
ingebrachte gronden. 
Wie meer wil weten over HOV 
Velsen is altijd welkom op het 
projectbureau aan Zeeweg 1 in 
IJmuiden. Of kijk op de website 
van de provincie Noord-Holland.

IJmuiden - Zaterdag 23 novem-
ber organiseert het IVN Zuid-
Kennemerland een strandexcur-
sie in IJmuiden. Langs de vloed-
lijn en bij laag water gaan de 
deelnemers op zoek naar plant-
jes, schelpen en andere zeedie-
ren. Een ervaren gids vertelt over 
hun leefwijze en bijzondere ken-
merken. Het aardige van het 
strand is dat er altijd wel iets is 
te zien of te vinden, zeker in de 
herfst. Bij storm wordt de zeebo-
dem omgewoeld. Een paar da-
gen later is het strand bezaaid 
met dieren die kort daarvoor nog 
in het zand ingegraven waren. 
Soorten die we kunnen treffen 
zijn het goudkammetjes maar 
ook veel schelpdieren zoals de 
grote strandschelp en kokkels. 
Iedereen die op het strand eens 
lekker wil uitwaaien en zijn ken-
nis over het strand wil vergroten 
is van harte welkom. De strand-
excursie begint om 12.30 uur en 
start bij de bushalte aan het ein-
de van de Kennemerboulevard 
(bij de strandopgang). Deelna-
me is gratis. Aanmelden kan via 
www.np-zuidkennemerland.nl. 
De excursie duurt circa 1,5 uur.

Strandexcursie

Art IJmuiden grootste 
3-daagse manifestatie
Veslen - Van vrijdag 22 tot en 
met zondag 24 november wordt 
de Felison Cruise Terminal weer  
omgetoverd tot fraaie kunsthal: 
Art IJmuiden.
Na het succes van vorig jaar 
zal deze tweede editie nog rui-
mer van opzet zijn. Niet alleen 
de begane grond maar ook de 
eerste verdieping wordt vol-
ledig ingericht met boeiende 
kunst. Van meer dan vijftig kun-
stenaars worden schilderijen, 
beelden, collages, keramieken, 
tekeningen, glaswerken, foto’s 
en lichtsculpturen getoond.

Speciaal voor Art IJmuiden ont-
wierp Eric J. Coolen de poster. 
Hij was onlangs de publieks-
winnaar van de Kunst & Cul-
tuurprijs De Olifant 2013. Van 
hem zullen ook diverse tekenin-
gen en illustraties te zien op de 
expositie.
Art IJmuiden wordt georgani-
seerd door Brooqz – art, aan-
bieder van kwalitatief goede 
hedendaagse kunst tegen be-
taalbare prijzen.
Art IJmuiden is op alle drie de 
dagen geopend van 13.00 tot 
17.00 uur.

66ste editie Sinterklaastoneel
OTK speelt Peter Pan
Velsen - Onderwijzers Toneelver-
eniging Kennemerland speelt dit 
jaar Peter Pan en Wendy op 26, 
27, 28 en 29 november, aanvang 
19.30 uur in Stadsschouwburg 
Velsen. De juffen en meesters zijn 
sinds augustus weer druk aan 
het repeteren voor de inmiddels 
66ste  voorstelling. Actrice Loulou 
Rhemrev bewerkte speciaal voor 
OTK het verhaal van J.M Barrie 
tot een mooi stuk. Deze bewer-
king  is niet alleen erg leuk voor 
kinderen maar het is ook een ver-
sie die ouders, opa’s en oma’s en 
andere toneelliefhebbers zal aan-
spreken.
Wendy vertelt het allerliefst de 
hele dag verhalen over piraten.  
Kinderen luisteren graag naar 
haar, maar wat zij niet weet is dat 

er de laatste tijd nog iemand vol 
bewondering meeluistert. Zijn 
naam is Peter, Peter Pan, de jon-
gen die nooit oud wordt. Peter 
komt uit Nimmerland, het land 
waar dromen werkelijkheid wor-
den als je er maar in gelooft! Pe-
ter Pan vraagt Wendy mee te ko-
men naar Nimmerland. Hij en de 
Verloren Jongens kunnen wel 
een Wendy-moeder gebruiken, 
die voor hen zorgt, zakken aan 
broeken naait en verhalen vertelt. 
Alleen is niet iedereen blij met dit 
plan. De gevaarlijke, gemene en 
afschrikwekkende kapitein Haak 
wil daar een stokje voor  steken…
Kaarten à 8,50 euro per stuk zijn 
verkrijgbaar Stadsschouwburg 
Velsen: www.stadsschouwburg-
velsen.nl.

Boksexamens 
bij Tinca Tinca 
Boxing Gym

IJmuiden - Zaterdag werden er 
voor de tweede keer boksexa-
mens gehouden voor de jeugd 
van 7 tot en met 15 jaar bij Tin-
ca Tinca Boxing Gym IJmuiden. 
Deze examens zijn dit jaar van 
start gegaan en zijn dus nieuw 
in de boksport en is een initia-
tief van de Nederlandse boks-
bond. Op het examen kunnen 
een embleem en een diploma 
behaald worden als de verschil-
lende oefeningen goed worden 
uitgevoerd. De kleur van het 
embleem is hetzelfde als bij-
voorbeeld de banden in het ju-
do of karate. Bij Tinca Tinca is 
het embleem een boksende vis, 
dat is ook het logo van de club. 
Er waren twee groepen uitge-
nodigd voor de examens: de 
beginners voor de gele vis en 
de gevorderden voor de oranje 
vis. Onder grote belangstelling 
van familie en bekenden be-
gonnen de deelnemers aan het 
examen, wat ongeveer een uur 
duurde, daarna was het wach-
ten op de uitslag. Alle deelne-
mers zijn geslaagd en mochten 
hun diploma en embleem opha-
len bij de examinatoren. Daar-
na was er taart voor de deelne-
mers en de toeschouwers die 
zeer verrast waren over wat de 
deelnemers allemaal konden en 
moesten doen. Het was dus een 
zeer geslaagde dag.
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Alle films Alfred 
Hitchcock op één avond

Velsen - Het spannende én hi-
larische ‘De Man die het Wist’, 
op dinsdag 3 december (20.15 
uur) te zien in de Stadsschouw-
burg Velsen, begint met een voor 
theaterbegrippen ongebruike-
lijke oproep aan het publiek. 
Niet alleen moeten de telefoons 
vooral aanblijven (handig om in 
noodgevallen 112 te bellen), ook 
wordt het publiek opgeroepen 
‘zo veel mogelijk beeld- en ge-
luidsopnamen te maken’ (van 
onschatbare waarde voor even-
tueel bewijsmateriaal). Want 
naast spanning, liefde en zelfs 
seks, is het publiek getuige van 
‘een moord... én nog een moord’. 
Vijf topacteurs zijn met succes-
regisseur Bruun Kuijt de uitda-
ging aangegaan om in één voor-
stelling het volledige oeuvre van 
Alfred Hitchcock na te spelen. In 
een doldwaas verhaal komen in 
‘De man die het wist’ fragmen-
ten voorbij uit al zijn 53 films, 
waaronder klassiekers als ‘Psy-
cho’, ‘The Birds’, ‘Rear Window’ 
en ‘North by Northwest’. 

‘De Man die het Wist’ is niet al-
leen een ode aan één van de be-
roemdste regisseurs uit de film-
geschiedenis – en daarmee een 
must-see voor liefhebbers van 
‘The master of suspense’, maar 
tegelijkertijd ook aan het am-
bacht van theater maken. 
De acteurs spelen in een razend 
tempo meer dan 30 dubbelrollen 
en deinzen er niet voor terug op 
het podium met auto’s langs ra-
vijnen te scheuren, met een boot 
de achtervolging op zee in te 
zetten, of met een vliegtuig over 
een maïsveld te vliegen. Behal-
ve op het toneel zien we de ac-
teurs ook daarbuiten, waar ze 
zelf alle technische handelin-
gen verrichten die voor het ver-
haal noodzakelijk zijn. Maar ook 
achter de schermen blijkt er van 
alles aan de hand en is de grote 
vraag: houden ze het vol tot het 
doek valt? 
Prijs vanaf 26,25 euro. Meer info: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of tel. 0255-515789. (foto: Joris 
van Bennekom) 

African Angels zorgen 
voor opzwepend concert
Velsen - Wie kunnen beter de 
winterkou verdrijven dan The 
African Angels? De groep fas-
cinerende vrouwen uit Afrika 
die Leoni Jansen om zich heen 
heeft verzameld voor een nieu-
we hartverwarmende show vol 
opzwepende dans en zang. Op 
woensdag 4 december (20.15 
uur) bezorgen de prachtige 
zangeressen het publiek van 
de Stadsschouwburg Velsen 
kippenvel met mooie gospel-
songs, traditionele Afrikaanse 
(kerst)liederen en klassiekers 
als ‘Gimmy Hope Johanna’. Een 
concert met ingrediënten waar 
Zuid-Afrika bekend om staat: 
intense beleving, verstilde mo-
menten, maar vooral heel veel 
vrolijkheid.
Een feest van muzikaliteit, ver-
binding en schoonheid! Een 
optreden van Cape Town Ope-
ra is altijd een zinderend feest 
en een magische start van de 
feestmaand.
Cape Town Opera is Afrika’s 
belangrijkste operahuis en 
winnaar van de Chorus of the 
Year Award bij de International 
Opera Awards in Londen 2013. 
Wereldwijd worden de zangers 
en zangeressen van Cape Town 
Opera geroemd om hun prach-
tige stemmen en wervelende 
performance. 
De harten van pers en publiek 

zijn wereldwijd veroverd, want 
van Amerika tot Israël, van Au-
stralië tot Zweden – een optre-
den van Cape Town Opera is 
altijd een zinderend feest. Re-
gisseur Leoni Jansen, die eer-
der in het theater prachtig op-
zien baarde met ‘African Ma-
ma’s, zorgt er met Cape Town 
Opera voor dat ‘African Angels’ 
ook op de Nederlandse büh-
ne een swingend theaterfeest 
wordt. Dé beste manier om de 
feestmaand te beginnen.
Toegang vanaf 32,25 euro. 
Meer informatie: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of tele-
foon 0255-515789. (foto: Hes-
sel Stuut)

Russische stemmen 
in Stadsschouwburg

Velsen - Enkele dagen na het 
vertrek van Sinterklaas luiden 
de prachtige stemmen van het  
Don Kosakenchor de kerstpe-
riode in. 
Op zondag 8 december (14.30 
uur) komt het wereldberoemde 
Russische koor naar de Stads-
schouwburg Velsen. Het Don 
KosakenChor Russland, dat on-
der leiding van de Nederland-
se chef-dirigent Marcel Ver-
hoeff staat, brengt met ‘A Rus-
sian Souvenir’ een afwisselend 
programma vol instrumentaal 
vuurwerk, warmbloedige liede-
ren en schitterende melodie-
en over het dagelijkse leven, de 
liefde, de strijd en het verleden. 
‘Een feestje. Juichende lyrische 
hoge tenoren naast diepe me-
ditatieve bassen. Virtuoos be-
speelde balalaika’s naast zin-
gende accordeons’ schreef het 
Noordhollands Dagblad over 
een eerder optreden. Voor één 
middag waant het publiek in de 
blauwe theaterzaal van het Vel-
sense theater zich aan de oe-
vers van de Don.
Na zijn studie zang, koor- en 
orkestdirectie leidde Mar-
cel Verhoeff het Oeral Kozak-
kenkoor in Den Haag. In 1987 
maakte hij zijn eerste studiereis 
naar de Sovjet-Unie. Op Euro-

pa’s oostflank rolde hij van de 
ene gastdirectie in de andere. 
Moskou, Sint Petersburg, Sofia, 
hij kon overal terecht. In 1993 
keek de Nederlandse chef-diri-
gent zijn ogen uit op het Kozak-
kenfestival van Krasnodar, diep 
in Zuidoost- Rusland. Bij wijze 
van groet zingen de bezoekers 
elkaar toe. Vaak weten ze na 
drie noten al uit welke Kozak-
kenregio iemand stamt. Sinds-
dien had hij maar een doel voor 
ogen om als de dirigent van het 
Don KosakenChor Russland, 
vernoemd naar de Donrivier 
die uitmondt in de Zwarte Zee, 
de wereld te veroveren met de 
mooiste Russische klanken.
Alle zangers van dit unieke 
koor waar Verhoeff mee naar 
Velsen komt hebben een pro-
fessionele opleiding. Soloba-
riton Jevgeni Polikanin staat 
overal ter wereld in operahui-
zen. Als het Don KosakenChor 
Russland tegenwoordig op de 
radio is, herkennen liefhebbers 
de klank van Marcel Nikola-
jevitsj zoals hij in Rusland ge-
noemd wordt. Heldere frase-
ring, donkere kleur. En vooral 
veel energie.
Prijs vanaf 31,25 euro. Zie ook 
www.stadsschouwburgvelsen.
nl. 

Velsen - Sinds de première 
van ‘De Ideale Man’ staat de 
telefoon van de kassa van de 
Stadsschouwburg Velsen rood-
gloeiend. Op zaterdag 7 de-
cember (20.15 uur) strijkt de 
veel bejubelde en met sterren 
overladen productie van het 
Nationale Toneel in het Velsen-
se theater neer. ‘Soldaat van 
Oranje’-regisseur Theu Boer-
mans maakte van de door No-
belprijs-winnares Elfriede Jeli-
nek bewerkte komedie van Os-
car Wilde een waar theater-
feest. Topacteurs Mark Riet-
man, Anniek Pheifer en Aria-
ne Schluter schitteren in deze 
‘boosaardige’ komedie waar-
in niemand perfect is. Over-
eenkomsten met levende po-
litici en persoonlijkheden uit 
het openbare leven zijn in de-
ze voorstelling over een staats-
secretaris met een geheim niet 
uit te sluiten. 
Robert Chiltern is een staats-
secretaris van Buitenlandse 
Zaken en een alom gerespec-
teerd politicus. Zijn gedrag is 
voorbeeldig, zijn karakter on-
berispelijk. Kortom, hij is de 
ideale man. Maar Robert be-
schouwt de staat als een groot 
hedgefund, dat er alleen maar 
toe dient om winst te maken. 
In het perfecte huis van het 
perfecte koppel Robert en Ger-
trude Chiltern is het altijd feest. 
In hun gastvrije huis wordt de 
deur platgelopen door zowel 
goede vrienden als vage profi-
teurs. De harmonie is volmaakt, 
zolang iedereen zich houdt aan 
zijn zelfopgelegde rol. 
Ongenode gast Laura Cheve-
ley, oud-klasgenote van Ger-
trude, veroorzaakt barsten in 
die uiterlijke perfectie. Terwijl 
zij tornt aan de gaafheid van 
het beeld van Robert, valt het 
huis letterlijk uit elkaar. Theu 
Boermans, die onlangs op tele-
visie ‘De Prooi’ (met Pierre Bok-
ma) regisseerde, maakte van 
‘De Ideale Man’ van Oscar Wil-
de een geestige slapstick-voor-
stelling met een hoop gooi- en 
smijtwerk. En fabuleus acteer-
werk! 
Toegang vanaf 26,25 euro. 
Meer informatie: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of tele-
f0oon 0255-515789. (foto: Kurt 
van der Elst)

‘De Ideale Man’ 
van Nationale 

Toneel in Velsen

Paulien Cornelisse in 
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Of Paulien Corne-
lisse zich al verwonderd heeft 
over typische, regionale uitdruk-
kingen als ‘Een beest op je rug 
hebben’ of ‘Even kantje pikken’ 
zal het publiek op vrijdag 6 de-
cember (20.15 uur) merken als 
in de Stadsschouwburg Velsen 
het doek opgaat voor haar nieu-
we veel bejubelde show ‘Maar 
ondertussen’. Met een heerlij-
ke verse blik maakt Paulien gro-
te zaken klein en blaast zij klei-
ne zaken op. Maar ondertussen. 
‘De Neerlands Hoop’-cabaret-
prijs-winnares trok twee seizoe-
nen volle zalen met een verras-
sende solo vol geestige bespie-
gelingen over mensen, hun taal-
gebruik en hun onhebbelijk-
heden. Kijkers van ‘De Wereld 
Draait Door’ en cabaretfans we-
ten dat je na een avondje met 
Paulien en haar originele gevoel 

voor humor heel anders tegen 
het dagelijkse leven aankijkt.
Prijs vanaf 19,75 euro. Meer info: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of tel. 0255-515789. (foto: Tessa  
Posthuma de Boer)





21 november 201326

Tai chi-studenten 
scoren goed in Utrecht
Velsen - Elf studenten van Tai Chi 
School Kennemerland hebben za-
terdag goed gescoord op het in-
ternationale STN Tái Chi Chu-
an-toernooi in Utrecht. Eric Delft, 
Jaap Schaap, Mia Zijlstra en Jan 
Langedijk gingen naar huis met 
de derde prijs in de categorie 
Groep tai chi sabelvorm. Lange-
dijk werd tevens winnaar in de 
categorie Zwaardvorm.
In het Sportcentrum Olympos was 
volop gelegenheid om te genie-
ten van de mooie bewegingsleer 
tai chi. Deze zachte, krachtige 
Chinese krijgkunst is gebaseerd 
op ontspanning, concentratie, 

groei en beheersing van innerlij-
ke kracht. ,,Het was een prachti-
ge dag met gezellige mensen die 
verhalen vertelden over, je raadt 
het al, tai chi’’, aldus Langedijk, 
die in Velsen woont.
De doelstellingen van het toer-
nooi zijn promotie van tai chi, het 
verbetering van vaardigheden, 
uitwisseling van ervaring tussen 
de beoefenaars uit de verschillen-
de landen en het promoten van 
een gezonde manier van leven. 
Deze kampioenschappen wor-
den jaarlijks in de maand novem-
ber georganiseerd. Zie ook www.
taichikennemerland.nl.

Eerste grote test 
IJHmusementsorkest
Velsen-Zuid - Zaterdagavond 
23 november beleeft het IJHmu-
sementsorkest, onderdeel van 
muziekvereniging IJmuider 
Harmonie,haar primeur door mee 
te doen aan het Druiffestival in 
Midwoud. Aan dit muzikale eve-
nement zal het orkest onder lei-
ding van Theo Bleeker, voor het 
eerst als amusementsorkest deel-
nemen. Tijdens het optreden op 
het typisch Noord-Hollandse fes-
tival zal het orkest diverse genres 
waaronder pop, rock, swing, mu-
sical en soundtracks ten gehore 
brengen. Ook het begeleiden van 
zanger Dennis Coppen uit Lely-
stad gaan zij deze avond niet uit 
de weg. Zaterdag 23 november is 
voor de orkestleden enorm span-
nend omdat hun optreden door 
een vakjury zal worden beoor-
deeld. Een mooie graadmeter voor 
het IJHmusementsorkest dat in-
middels een jaar bezig is met de 
transitie van een harmonieorkest 
naar een amusementsorkest. Za-
terdagavond zal tevens het eerste 
optreden zijn in haar nieuwe outfi t. 

De beoordeling van de jury is voor 
het orkest en dirigent belangrijke 
feedback om haar muzikale kwa-
liteit te verbeteren in de aanloop 
naar november van volgend jaar. 
Dan zullen zij in de Stadschouw-
burg van Velsen met medewerking 
van diverse artiesten en koren een 
Promsnight organiseren. (foto: Fo-
tografi e Stefan Ruijgrok)

Teams TVIJ door naar 
NK voor clubteams

IJmuiden - Afgelopen zaterdag 
werd in Küdelstaart de derde en 
laatste plaatsingswedstrijd tram-
poline voor clubteams gehouden.
In de C1 waren het Zoë Hekelaar 
en Marit Rijntjes die het team vei-
ligstelde voor plaatsing in de fi -
nales. Zoë werd met een sco-
re van 73.900 derde en Marit met 
72.200 elfde. Britney Steenber-
gen en Tessa Koster eindigden als 
24e en 26te. Het team kwam to-
taal op 220,700 punten en dit was 
ruim voldoende voor een tweede 
plaats in het eindklassement.
In de D2 Werd Merel Wolzak 
vierde en Mara Smelt negende. 
Dawy van Tintelen werd twaalfde 
en Britt Klous kwam niet verder 
dan de 26ste plek. Hun scoorden 
73.500, 71.100, 68.600 en 52.700. 
Dit was door de goede resultaten 
van de vorige wedstrijden ruim 
voldoende om uiteindelijk op een 
derde plek uit te komen. Dus ook 
team D2 gaat mee naar de fi na-

le. De E5 was ook succesvol! Hun 
kwamen uit op de tweede plaats 
en kwamen daardoor uit op de 
eerste plaats in het eindklasse-
ment. Daan Overbeek voerde de 
lijst aan met de eerste plaats. 
Met 75.400 punten was hij ruim 
2.6 punten te sterk voor de con-
currenten. Myra Veldhuyzen werd 
16e met 66.600 punten. Lean-
ne Timmerman werd 21e met 
65.500 punten. Ella Edwards 
kwam niet verder dan een 43e 
plek met 38.900 punten. De E3 en 
de E4 werden uitgeschakeld. De 
7e plaats voor Djeda van Hemert 
hielp helaas niet genoeg om een 
plek in de fi nale te bemachtigen. 
De teams  eindigden uiteindelijk 
op de achtste en tiende plaats. 
Zaterdag 23 november zijn de A 
en B teams aan de beurt. Hun rei-
zen af naar Zoetermeer voor de 
laatste kans op een plaats in de 
fi nale. De fi nale wordt gehouden 
op 14 december in Oss.

Geslaagde aangepaste 
dressuurproeven bij HCV
Velsen-Zuid - Om beginnende 
ruiters in de gelegenheid te stellen 
aan dressuurwedstrijden deel te 
nemen organiseerde manege Hip-
pisch Centrum Velsen afgelopen 
zondag A(angepaste) dressuur-
proeven. Deze proeven zijn on-
derverdeeld in A1, A2 en A3. Een 
groot aantal leerlingen zich inge-
schreven voor deze dressuurwed-
strijd. Voor een aantal leerlingen 
was het hun eerste dressuurproef 
en de spanning was dan ook van 
de gezichten af te lezen.
In de A3 proef werd Amber Fay 
Metten met Diva knap eerste met 
220 punten. Kes Wiese met de po-
ny Mistral mocht de tweede prijs 
mee naar huis nemen met 217 

punten en Sterre Kamphuis met 
Mistral en Sterre Nieuwenhui-
zen met Penotti werden ex aquo 
fraai derde met 213 punten. Daar-
na volgde de A2 proef. De eerste 
prijs en het oranje rozet ging naar 
Nadie Bosman met de pony UK 
met 97,5 punt. Nina Koreman met 
Mistral werd fraai tweede met 97 
punten en de derde prijs ging uit-
eindelijk naar Max de Keijzer met 
UK met 96 punten.
Tot slot de A1 proef. Kelly vd Hoek 
met Anky behaalde de eerste prijs 
met 71 punten. Een tweede prijs 
ging naar Vera Oerlemans met 
Lucky met 70 punten en Marije 
Stapper met Diva werd derde met 
69 punten. 

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant Op maandag en 
woensdag kan men vanaf ca. 
11.45 tot 13.15 uur terecht in 
restaurant. Men betaalt, afhan-
kelijk van de maaltijdkeuze 6,50 
of 7,50 euro voor een driegan-
gen diner. Vooraf reserveren is 
niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 29 novem-
ber: ossenstaartsoep, hutspot 
met suddervlees en toetje van 
de chef toe. Kosten 6,-. Aanvang 
12.30 uur. Reserveren maandag 
25 november tussen 11-12 uur.
Gym voor minder mobiele ou-
deren Woensdagochtend vanaf 
11.00 uur. Meer informatie: Mar-
cel Stam, 023-5 396528.
Sinterklaas kienmiddag is in-
middels uitverkocht.
Uitverkoop Meijssen Mo-
de op donderdag 28 novem-
ber. Aanvang 14.00 uur. Verkoop 
duurt tot circa 16.00 uur.
Vrijdagmiddagsoos. Men kunt 
van 14.30 tot 16.30 uur terecht 
voor een hapje uit de frituur, een 
drankje en leuke muziek. Vrije 
inloop.
Expositie Theo Krijgsman. 
Men kan de gratis expositie be-
kijken gedurende de openings-
tijden. Expositie is te zien tot 3 
december.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650.
Open Tafel, 5 dagen in de week. 
Kosten voor een 3-gangen 
maaltijd bedraagt 6 euro. Vrijdag 
22 november: champignonsoep, 
spitskool met schnitzel en perzik 
me slagroom toe. Woensdag 27 
november: pompoensoep, broc-
colistamppot met slavink en vla 
toe.
Kienavond woensdag 27 no-
vember. Kosten 2,- p.p. incl. kop-
je koffi e/thee gratis. Zaal open 
19.00 uur.

Bibliotheek Velserbroek, 023-
5381901.
Thema 50+ koffi eochtend op 
donderdag 28 november. Van 
10.00 tot 12.00 uur. Toegang 
gratis.

Stichting Dorpshuis Het Ter-
ras, Roos en Beeklaan 2 Sant-
poort, 023-5396962.
Kerstworkshop ‘zilveren kerst-
taartje’ maken. Op vrijdag 13 de-
cember, aanvang 19.00 uur. Kos-
ten 24,50. Aanmelden kan via 
023-5384845.

ANBO Nieuws Santpoort/
Velserbroek: 
Dinsdagavond klaverjassen 
van 19.30 - 22.15 uur.
Donderdagmorgen Schilderen 
van 10.00 - 12.00 uur.
Vrijdagmiddag klaverjassen 
van 13.30 - 16.15 uur.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws
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23 november van 12.00-17.00 uur

Zonnepanelen-evenement
Hoe meer zonnepanelen, hoe be-
ter – vindt de gemeente Velsen. 
Daarom organiseert zij op zater-
dag 23 november een uniek Rou-
te du Soleil zonnepanelen evene-
ment in het Tata Steel Stadion.

Het evenement biedt een aantrek-
kelijk programma met interessan-
te lezingen, een zonnewinkelstraat 

met allerlei producten, demonstra-
ties, ervaringen en advies op maat. 
Ook voor kinderen zijn er leuke ac-
tiviteiten.

Iedereen is van harte welkom tussen 
12.00 en 17.00 uur aan de Minister 
van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid. 
Op www.routedusoleil.nl staat meer 
informatie.

Brederode Dalton
wint schooldamtoernooi
Wethouder Annette Baerveldt 
overhandigde woensdag 13 no-
vember 2013 de eerste prijs 
aan het winnende team van het 
Schooldamtoernooi 2013.

De Brederode Daltonschool 1 streek 
met de eer. De tweede plaats was 
voor het team Het Anker 1 en derde 
werd Franciscus 1.
Er deden maar liefst 21 teams, ver-
deeld over 8 basisscholen uit de ge-
meente Velsen mee aan het jaarlijk-
se schooldamtoernooi 2013. (foto: 
Gemeente Velsen)

Bollen planten
De bewoners van de Wijk aan Zeeërweg hebben op woensdag 13 november 
2013 samen met de wethouder Ronald Vennik een groot aantal bollen ge-
pland. De narcissenbollen zijn beschikbaar gesteld door de gemeente Velsen 
omdat de bewoners van deze weg met elkaar meer dan 100 boomspiegels op 
een fantastische manier onderhouden. (foto: Ko van Leeuwen)

Sinterklaas
Burgemeester Franc Weerwind verwelkomde Sinterklaas zaterdag 16 no-
vember 2013 op de Loswal in IJmuiden. Vele honderden kinderen waren 
daarbij aanwezig en ook langs de route door IJmuiden stonden veel belang-
stellenden. De tocht per koets verliep heel goed met dank aan de uitstekende 
organisatie van het Sinterklaascomité. (foto: Reinder Weidijk)

Opening Waterloozaal
Op vrijdag 15 november 2013 opende wethouder Annette Baerveldt, met 
een goed gekozen worp, de nieuw Waterloozaal. De gymzaal werd ge-
opend onder toezicht van leerlingen van de Jan Campertschool en de 
Toermalijn, maar ook waren er omwonenden en verschillende sportver-
enigingen en -groepen. Na 47 jaar is er met de nieuwe  sportaccommoda-
tie een juweeltje toegevoegd aan Driehuis. (foto: Reinder Weidijk)
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Projecten verbetering leefkwaliteit Velsen-Noord

Frisse wind in Velsen-Noord
Voorwoord
In de afgelopen periode hebben 
we een grote stap voorwaarts ge-
zet in het project Frisse Wind. 
Dit meerjarig project beoogd de 
leefbaarheid in de wijk te verbe-
teren. Als project- en wijkwet-
houder van Velsen-Noord ben ik 
echt trots op de tot nu toe behaal-
de resultaten – al wil ik hier ook 
benadrukken dat het een team-
prestatie is van het hele colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders. Immers, elke portefeuille-
houder heeft een bijdrage aan het 
geheel geleverd. 

Het project Frisse Wind bestaat 
al sinds juni 2008, toen de ge-
meenteraad de projectopdracht 
vaststelde. Hierin is beschreven 
hoe de gemeente samen met de 
bewoners, het wijkplatform, de 
corporaties, de instellingen en 
bedrijven de verbetering van de 
wijk Velsen-Noord aanpakken.

De frisse wind heeft al hard ge-
waaid door Velsen-Noord. Van-
af de start tot nu is hard gewerkt 
aan veel projecten. Een groot 
aantal hiervan (ruim dertig) is 
klaar en een aantal loopt nog. Zo 
is er een nieuwe fiets- en voet-

gangersbrug over de Velsertun-
nel gekomen en is de oversteek 
voor fietsers aan de Wenckebach-
straat aangepast. In september 
is het eerste deel van Sportpark 
Rooswijk opgeleverd. 

Begin 2014 wordt de Wijker-
straatweg bij de winkels aange-
past en wordt de eerste paal ge-
slagen van de Brede School. Er 
zijn enkele projecten die zich 
over meerdere jaren uitstrekken 
zoals de bouwlocaties, de grond-
uitgifte Grote Hout en de verbe-
tering van de woningvoorraad. 
De wind is dus nog niet gaan lig-
gen. 

Het programma Frisse Wind in 
Velsen-Noord is vrijwel afgerond. 
Dat betekent natuurlijk niet dat 
we als gemeente geen aandacht 
meer zullen besteden aan de leef-
baarheid in Velsen-Noord. Dit zal 
onze blijvende aandacht houden. 
In dit laatste voortgangsbericht 
breng ik met genoegen verslag uit 
over de projecten.

Robert te Beest
Project- en wijkwethouder
Velsen-Noord

Brede School Velsen-Noord
De Brede School in Velsen-Noord is een 
bouwproject voor basisschool de Trian-
gel en de welzijnsactiviteiten van Stich-
ting Welzijn in Velsen-Noord. Ook wordt 
er een gymzaal gerealiseerd en worden 
de voorzieningen uitgebreid met onder 
andere een consultatiebureau en een 
verloskundigenpraktijk. De planning is 
om in het voorjaar van 2014 te starten 
met de bouw zodat in 2015 het gebouw 
gereed is.

Historie
College en raad hebben in juni 2011 
de visie, het programma/functies 
en de toekomstige plek voor de Bre-
de School vastgesteld. Nadat men 
al een eind op weg was met de plan-
vorming voor de toekomstige Bre-
de School, gericht op onderwijs en 
welzijnsactiviteiten voor kinderen, 
werden de plannen in de nacht van 
31 december 2011 doorkruist van-
wege de brand in het Wijkermeer-
centrum. Dit was aanleiding om op-
nieuw te kijken naar het programma 
van de toekomstige Brede School.

Op 22 mei 2012 heeft het college van 
B&W de voorkeur uitgesproken om 
een Brede School te ontwikkelen 
met  voorzieningen voor jongeren, 
volwassenen en ouderen.

Het gebouw
De planontwikkeling van de Bre-
de School is tot stand gekomen door 
intensieve samenwerking tussen 
Stichting Welzijn Velsen, Stichting 
Fedra en de gemeente Velsen. Het 

ontwerp is gemaakt door GAJ archi-
tecten. Bij het ontwerpen van het ge-
bouw is naast het functionele ge-
bruik in een vroeg stadium gekeken 
naar beheer en exploitatie van het 
gebouw. Tevens is gezocht naar mo-
gelijkheden om een gebouw te rea-
liseren waarbij de verschillende ge-
bruikers elkaars ruimtes gebruiken.

De hoofdentree van het gebouw be-
vindt zich op de hoek Wijkerstraat-
weg-Heirweg. Het schoolplein van 
de school ligt aan de rechterzijde van 
de school aan de Heirweg en sluit 
aan op het groen waardoor de speel-
mogelijkheden voor de kinderen zijn 
uitgebreid. Het parkeren en halen & 
brengen voor de ouders bevindt zich 
aan de zijde van de Wijkermeerweg. 

Milieubewust en energiezuinig bou-
wen is een doelstelling van de ge-
meente Velsen. In het gebouw zijn 
duurzaamheidsmaatregelen opge-
nomen.
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Sportpark Rooswijk
Nadat de gemeenteraad in 2011 
het schetsontwerp voor sportpark 
Rooswijk had goedgekeurd, is ge-
start met het uitwerken van het 
project. In januari 2013 is de aanne-
mer aan het werk gegaan. Er is be-
gonnen met de aanleg van het nieu-
we parkeerterrein en de inrit van 
het sportpark aan de Wittehekweg, 
de aanleg van het nieuwe honk- & 
softbalveld en het handbalveld. De 
bestaande voetbalvelden hebben 
nieuwe hekwerken en lichtmasten 
gekregen. 

Begin september 2013 is de eerste 
fase van het sportpark opgeleverd 

en in gebruik genomen. Op 14 sep-
tember is het sportpark feestelijk 
geopend door wethouder Annet-
te Baerveldt. De verenigingen had-
den een groot openingsfeest georga-
niseerd en hebben trots het nieuwe 
sportterrein gepresenteerd aan le-
den en buurtbewoners. 

In september is een deel van de ba-
rakken achter op het terrein ge-
sloopt, zodat in oktober het laatste 
deel van de rondgang kan worden 
aangelegd. Wanneer in het plantsei-
zoen 2013-2014 de nieuwe bomen 
en hagen zijn geplaatst, is het sport-
park echt helemaal klaar.

Bedrijven
Herstructurering
Bedrijven Wijkermeerweg
De Wijkermeerweg is nu een rom-
melige bedrijfsweg. Er is na een 
collegebesluit in maart 2013 met 
de aangrenzende bedrijven gespro-
ken over verandering van het be-
drijventerrein en van deze weg. 

De bedrijven kunnen straks het ter-
rein op en af via de recent gereali-
seerde Concordiastraat. Er is door 
de gemeente Velsen een schets ge-
maakt voor herinrichting van de 
Wijkermeerweg en omgeving. De 
tekening toont een fraaie nieuwe 
straat met 30 kilometer zone. Rich-
ting het Wijkeroogpark verandert 
de Wijkermeerweg in een fiets-
pad. De gehele omgeving is over-
zichtelijker met nieuwe bestrating 
en grasoppervlakken. Het plan is 
om de Vletterliedenstraat in tegen-
stelling tot eerdere plannen te be-
houden en nieuw in te richten met 
parkeerplaatsen voor de bedrij-
ven. Eind 2013 staat een voorlopig 
ontwerp op de planning waarna in 
2014 en 2015 gewerkt wordt aan de 
uitvoering.

Bedrijventerrein
De Grote Hout
Twee nieuwe bedrijfspanden ver-
rezen de afgelopen maanden op het 
zogenaamde carré van het bedrij-

venterrein Grote Hout. Gelijktij-
dig met de bouw van deze panden 
is een weg aangelegd dwars over 
het Carré. Deze nieuwe weg gaat 
Transportstraat heten.

Langs de Concordiastraat legden 
de nutsbedrijven nieuwe gas- en 
waterleidingen aan waarop de be-
drijven in het gebied aangesloten 
worden. Wij verwachten in dit deel 
van het bedrijventerrein de ko-
mende jaren meer gronden uit te 
gaan geven aan bedrijven.

In juni besloot de gemeenteraad 
van de gemeente Velsen om de zee-
kade van het bedrijventerrein zelf 
te laten herstellen. Als alles volgens 
plan verloopt kunnen de werk-
zaamheden aan de kade daadwer-
kelijk starten in de zomer van 2014. 
De gronden achter deze kade wil 
de gemeente in erfpacht gaan uit-
geven aan bedrijven met havenge-
bonden activiteiten. Deze moeten 
wel passen bij de milieurandvoor-
waarden die gelden op deze locatie. 

Tegelijk met de voorbereidingen 
voor het herstellen van de zeekade 
wordt in opdracht van de gemeen-
te gezocht naar geschikte kandida-
ten hiervoor.

Schetsontwerp
Wijkermeerweg
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Openbare ruimte/verkeer
Parkeren Wijkerstraatweg
Om het parkeerknelpunt aan de Wij-
kerstraatweg rondom de winkels te 
verbeteren komen er nieuwe par-
keerplaatsen in combinatie met het 
invoeren van een blauwe zone. De-
ze beperkte parkeerduur is een proef 
van een jaar. In de eerste helft van 
2013 is door de gemeente Velsen een 
voorlopig ontwerp gemaakt en met 
betrokkenen besproken. De jaren 
er voor is overleg met ondernemers 
gevoerd om tot een oplossing te ko-
men. Het ontwerp is inmiddels uit-
gewerkt en afgerond. De uitvoering 
met herbestrating is gepland in het 
eerste kwartaal 2014.

Groen & openbare ruimte
Het Wijkeroogplantsoen is af. Dit 
onderdeel van het Groen- en Water-
plan voegt veel groen toe aan de re-
gio. Er is eigenlijk een groter Wijker-
oogpark ontstaan door de opknap-
beurt. Na uitvoering is het herstel 
van de historische Scheybeeck in het 
internationaal vakblad voor land-
schapsarchitectuur Topos genoemd: 
“Een nieuwe, kunstmatige loop voor 
een stroompje in het Wijkeroogpark 
in Velsen, Nederland heeft de ver-
binding tussen het park en zijn om-
geving hersteld.” In samenwerking 
met Rijkswaterstaat is een unieke 
vishevel gerealiseerd, waardoor de 
Scheybeek uitmondt in het Noord-
zeekanaal.

In de Gildenbuurt is nieuwe bestra-
ting aangelegd. De kinderen gaan 
graag naar de vernieuwde speel-
plaats, in het midden van de buurt. 
Jongeren en kinderen kunnen te-
recht op de jongerenontmoetings-
plek bij de kruising Grote Hout of 
Koningsweg / Pontweg. Alle leeftij-
den kunnen elkaar ontmoeten in de 

opgeknapte groengebieden en speel-
plekken. De herinrichting van het 
laatste stukje Wijkerstraatweg volgt 
nog. Het ontwerp maakt onderdeel 
uit van de herstructurering van het 
bedrijventerrein Wijkermeerweg.

Vrachtverkeer
Na aanpassing van de Pontweg en de 
(her)plaatsing van de hoogte porta-
len is met ondernemers gesproken 
over de nieuwe route voor vracht-
wagens. Als resultaat hiervan is de 
bebording verbeterd en een infor-
matieve routekaart gemaakt en ver-
spreid. De overlast van vrachtver-
keer in de woonomgeving is nu sterk 

afgenomen. De route bij de Wrak-
kenweg is bekeken door verkeers-
kundigen van de gemeente Velsen 
en door hen besproken met Rijkswa-
terstaat. Een alternatieve route zou 
ten koste zijn gegaan van het Wijker-
oogpark en was daarom niet realis-
tisch. De bestrating is wel hersteld 
en Rijkswaterstaat verscherpt het 
waarschuwingssysteem om te hoge 
vrachtwagens ruim voor de tunnel 
om te leiden.

Fietsers en voetgangers
De fiets- en voetgangersbrug over 
de Velsertunnel is er gekomen – een 
veilige verbinding voor deze wegge-
bruikers. De sociaal onveilige tun-
nel onder het Gildenspoor is verwij-
derd. Er is een nieuwe fietsersover-
steek gemaakt over de Wenkebach-
straat. Deze wordt veel gebruikt. De 
verkeerslichten en detaillering zor-
gen voor een veilige oversteekmoge-
lijkheid over deze drukke weg. Dit is 
meteen een goede verbinding tussen 
de woningen in de Gildenbuurt en 
het nieuwe sportpark Rooswijk.

Woningen
Woonomgeving
Aan het Stratingplantsoen is een wo-
ningbouwproject gerealiseerd. In 
combinatie met de verbeterde open-
bare ruimte en de ontmoetingsplek 
is het een fraai woongebied gewor-
den.

De gemeente blijft samen met diver-
se partijen werken aan de leefbaar-
heid en woningverbeteringen. Hier-
bij kun je denken aan een nacht-
schouw om sociaal onveilige plek-
ken in beeld te brengen, het opknap-
pen van de omgeving van voormalig 
conferentiecentrum de Schouw en 
het verminderen van het energiever-
bruik van woningen. De leefbaarheid 
van Velsen-Noord blijft de aandacht 
houden van de gemeente Velsen. 

Bouwlocaties
Er zijn drie plekken in Velsen-Noord 
waar gebouwd kan worden, name-
lijk de twee locaties die vrij komen 
doordat de scholen samen gaan in 
de nieuwe Brede School , en de plek 

waar conferentieoord de Schouw 
heeft gestaan. 

Het stationsgebied Beverwijk is 
eerder als bouwlocatie aangegeven 
maar valt nu niet meer binnen de Ge-
meente Velsen doordat de gemeen-
tegrens is aangepast. De gronden 
zijn overgedragen aan de gemeente 
Beverwijk. 

De huidige schoollocaties komen 
vrij in de tweede helft van 2015. Een 
nieuwbouwplan of ander gebruik 
van de panden is nu nog niet aan de 
orde. Het zijn wel plekken in Velsen 
Noord waar in de toekomst nieuw-
bouw mogelijk is. 

De gemeente Velsen verkent de mo-
gelijkheden voor een herontwikke-
ling van de locatie de Schouw maar 
er is vanwege het particulier eigen-
dom, de aanwezigheid van hoofd-
leidingen en de moeizame woning-
markt nog geen financieel haalbaar 
plan ontstaan.
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1 Aanleg Rollantplantsoen

2 Herinrichting pleintje Geelvinckstraat / Melklaan 

3 Planontwikkeling stationsgebied Beverwijk (voormalig Ankie's hoeve)

4 Terugdringen van wateroverlast

5 Vervanging (gedeeltelijk) riolering en parkeren Van Kalkarstraat en omstreken

6 Rioleringswerkzaamheden tussen Melklaan en Meerweidenlaan 

7 Rioleringswerkzaamheden tussen Melklaan, Wijkerstraatweg en Wijkeroogstraat

8 Herinrichting en vervanging riolering Gildenbuurt

9 Herinrichting Grote Hout of Koningsweg (zuidelijk deel)

10 Herprofilering van de Staalhavenweg 

11 Aanpassing kruispunt van de Concordiastraat en de Pontweg

12 Aanleg van het tweede deel van de Concordiastraat 

13 Reconstructie Basisweg

14 Onderzoek verbeteren routering te hoog vrachtverkeer (Wrakkenweg)

15 Ontsluiting naar Van Gelder Recycling (nieuwe Corverslaan)

16 Herinrichting van de Pontweg

17 Herinrichting van de Wijkerstraatweg nabij Rollantplantsoen

18 Verlengde Wijkermeerweg wordt fietspad

19
Aanleggen verbindingsweg t.b.v. bedrijven Concordiastraat - Wijkermeerweg (Vlet-
terliedenstraat)

20 Hoogteportaal Grote Hout- of Koningsweg

21 Aanleg fiets- en voetgangersbrug over Velsertunnel

22 Aanleg westelijke randweg door provincie Noord-Holland

23 Aanleg extra fietsverbinding met Beverwijk (Emplacementsweg)

24 Onderzoek realisatie extra parkeerplaatsen centrum

25 Onderzoek naar de haalbaarheid van het verplaatsen van het Gildenspoor

26 Onderzoek naar verplaatsing entree Nuon (relatie met nr. 25)

27 Afsluiten tunneltje Melkpad

28 Herinrichting Wijkeroogplantsoen

29 Herinrichting volkstuinen en omgeving

30 Aanleg nieuwe brug naar Wijkeroogpark

31
Aanpassen startdocument (bestemmingsplanprocedure) locatie de Schouw n.a.v. 
participatietraject

32 Oplevering woningen Geelvinckstraat (awv Eigen Haard i.s.m. Bouwfonds)

33 Oplevering woningen Ladderbeekstraat (awv Eigen Haard i.s.m. Bouwfonds)

34
Onderzoek mogelijkheden herstructurering woningvoorraad in samenwerking met 
corporaties (niet als nummer op de kaart)

35
Opstellen startdocument (bestemmingsplanprocedure) Brede School i.s.m. 
gebruikers (programma, ontwerp, exploitatie)

36 Herstructurering Sportpark Rooswijk

37 Realiseren weekmarkt

38 Herinrichting Stratingplantsoen inclusief speelvoorziening

39 Plan herstructurering Wijkermeerweg en bedrijfsaneringen

40 Gronduitgifte Grote Hout

41 Aan- en verkoop stuk grond Eendrachtsstraat 

42 Herstraten Wijkerstraatweg nabij winkels

43 Omzetten hoogteportaal van de Wijkerstraatweg naar Wijkermeerweg

44 Aanleg 150 kV leidingen Liandon + vervangen riool Stratingplansoen

45 Aanpassen/verplaatsen oversteek fietsers Wenckebachstraat

Hieronder is het programma in een tabel samengevat. De nummers 
van de lijst corresponderen met de nummers op de kaart. Zo ziet 
u in één oogopslag welke projecten er in uw omgeving nog in 
uitvoering zijn. Dit is een sterke vereenvoudiging van de voortgang 

omdat de projecten die nog in uitvoering zijn meestal langlopend 
zijn. Projecten zoals het verbeteren van de woningvoorraad of de 
gronduitgifte in Grote Hout kennen een uitvoeringstijd van meer 
dan vijf jaar. 
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Project in uitvoering

Project gereed

2014 en 
het vervolg
Sterke wijk
Het programma Frisse Wind in Vel-
sen-Noord is vrijwel afgerond.  Vol-
gend jaar gaan de laatste onderdelen 
in uitvoering zoals de Brede School 
en de Wijkermeerweg en omgeving.
Er zijn enkele projecten die zich over 
meerdere jaren uitstrekken zoals de 
bouwlocaties, de gronduitgifte Gro-
te Hout en de verbetering van de wo-
ningvoorraad.

Dat er veel is verbeterd in Velsen-
Noord is mede te danken aan de gro-
te inzet van bewoners en bedrijven. 
Ook dankzij provinciale subsidie 
heeft de gemeente Velsen geld en tijd 
extra gekregen om suggesties samen 
met bewoners en bedrijven uit te 
werken tot prachtige plannen en de-
ze ook daadwerkelijk te realiseren, 
mede door haar eigen onderhouds-
budgetten
in te zetten.

Complimenten zijn op hun plaats 
voor de OVVN (ondernemersvereni-
ging van Velsen-Noord), het wijk-
platform, de vrienden van Velsen-
Noord en het wijkteam. De betrok-
ken en kritische bewoners geven re-
den op optimistisch te zijn over de 
toekomst van deze kern. Inwoners 
bepalen immers voor een belangrijk 
deel de leefb aarheid. De gemeen-
te Velsen gaat er van uit dat de inzet 
en betrokkenheid van alle partijen 
wordt gecontinueerd.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

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

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

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

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

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 9 
november 2013 tot en met 15 no-
vember 2013  de volgende aan-
vragen hebben ontvangen voor 
een omgevingsvergunning op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haak-
jes vermeld.

I
IJmuiden 
Planetenweg 276 9000, oprichten 
kiosk (11/11/2013) w13.000465; 
Engelmundusstraat 5, plaatsen dak-
opbouw (14/11/2013) w13.000476;
Oosterduinplein 15, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(14/11/2013) 
w13.000475.

Velsen-Zuid 
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 196, vervangen er-
ker en begane grond vloer en door-
breken tussenmuur (13/11/2013) 
w13.000472;
Hagelingerweg 78, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(12/11/2013) 
w13.000463.

Santpoort-Zuid
Middenduinerweg 59, bekleden van 
gevels (12/11/2013) w13.000464;
Duinweg of Duivelslaan 33, ver-
groten woning (11/11/2013) 
w13.000468.

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
Zwanebloemplantsoen 60, kappen 
3 bomen (13/11/2013) w13.000470;
De Zeiler 124, legaliseren contai-
nerberging en opslag haardhout 
(11/11/2013) w13.000467;
De Zeiler 104, legaliseren overkap-
ping (11/11/2013) w13.000466;
De Zeiler 66, plaatsen erfafschei-
ding (12/11/2013) w13.000469;
Zwanebloemplantsoen ong., kappen 
2 bomen (13/11/2013) w13.000473;
Botter 26, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor- en achtergevel)(10/11/2013) 
w13.000461.

Velsen-Noord
Wijkeroogpark, kappen 10 bomen 
(13/11/2013) w13.000474.

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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9. van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht de ter-
mijn waarbinnen zij op de volgende 
aanvra(a)g(en) dienen te beslissen 
verlengd met zes weken:

Santpoort-Noord
Rijksweg 236, aanleggen paarden-
bak (19/09/2013) w13.000364.

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

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

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

IJmuiden
Verbrande Vlak ong., kappen 3 bo-
men (18/11/2013) w13.000458;
Tussenbeeksweg 16, plaatsen dakop-
bouw (13/11/2013) w13.000408;
Gurvenlaan ong., kappen 3 bomen 
(18/11/2013) w13.000460;
Eenhoornstraat 2, kappen 37 bomen 

(13/11/2013) w13.000363;
Planetenweg ong., kappen 2 bomen 
groenstrook naast clubgebouw SVIJ  
(18/11/2013) w13.000457.

Driehuis
Duin- en Kruidbergerweg 2, onder-
houd en restauratie Impluvium Wes-
terveld (18/11/2013) w13.000294 

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 22, kappen 
boom (19/11/2013) w13.000462.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velserbroek
Oostlaan 1, kappen 2 bomen 
(18/11/2013) w13.000451;
Banenkamp 1, kappen boom 
(19/11/2013) w13.000438;
Dammersweg 15, legaliseren er-
fafscheiding/hek (15/11/2013) 
w13.000343.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV

IJmuiden
Strand IJmuiden aan Zee, strand-
zeilwedstrijden op 4 en 18 januari 
2014, 1 en 15 februari 2014 en 1, 15, 
29 en 30 maart 2014, strandzeilwed-
strijden op het strand van IJmuiden 
aan Zee (14/211/2013) u13.010137.
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Ontwerp-wijzigingsplan “PWN Velserbroek”

Ontwerp Actieplan geluid 2013 - 2018

Burgemeester en wethouders van 
Velsen zijn voornemens een wijzi-
gingsplan vast te stellen voor de 
uitbreiding van het PWN kantoor 
aan de Rijksweg in Velserbroek. 
In het bestemmingsplan “Bedrij-
venterrein Velserbroek” is een 
binnenplanse wijzigingsbevoegd-
heid opgenomen om het bebou-
wingspercentage te verhogen.

Krachtens artikel 3.9a van de Wet 

ruimtelijke ordening en afde-
ling 3.4 van de Algemene wet be-
stuursrecht, ligt het ontwerp-wij-
zigingsplan PWN Velserbroek (idn: 
NL.IMRO.0453.WP1304PWNVEL-
SERBR1-O001), voor een ieder met 
ingang van 22 november 2013 gedu-
rende zes weken  ter inzage. 

Het ontwerp-wijzigingsplan en 
daarop betrekkinghebbende onder-
zoeken/rapportages is in te zien bij 

de receptie van het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. De receptie is 
van maandag tot en met vrijdag ge-
opend van 09.00 uur tot 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 uur 
tot 20.00 uur. Eveneens is een exem-
plaar van het ontwerp-wijzigings-
plan in te zien bij de centrale biblio-
theek, Dudokplein te IJmuiden. Het 
wijzigingsplan is tevens te raadple-
gen op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

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

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij een ‘ontwerp Actie-
plan geluid IJmondgemeenten’ 
hebben vastgesteld als bedoeld in 
artikel 11.12 Wet milieubeheer. Het 
plan ligt vanaf 22 november 2013 
voor eenieder ter inzage bij Mi-
lieudienst IJmond. Eenieder kan 
een zienswijze over het ontwerp 
Actieplan naar voren brengen.

De verplichting tot het opstellen van 

een Actieplan geluid is opgenomen 
in de Wet milieubeheer en vloeit 
voort uit de Europese Richtlijn Om-
gevingslawaai. Het Actieplan is ge-
baseerd op de geluidsbelastingkaar-
ten over het jaar 2011 die in het na-
jaar van 2012 zijn vastgesteld. De ge-
luidsbelastingkaarten geven inzicht 
in de geluidsbelastingen van weg-, 
rail-, industrie- en luchtvaartlawaai. 
Het Actieplan is gericht op de evalu-
atie en het beheersen van het omge-
vingslawaai waaraan mensen wor-

den blootgesteld. Tegen de vaststel-
ling van het definitieve Actieplan ge-
luid is geen bezwaar of beroep moge-
lijk.

Het ontwerp Actieplan geluid 
ligt met ingang van 22 november 
2013 gedurende zes weken ter in-
zage bij de receptie van het stad-
huis van Velsen en bij Milieudienst 
IJmond,Stationsplein 48b te Bever-
wijk op werkdagen van 9.00 uur tot 
17.00 uur.

Gedurende de termijn van de tervi-
sielegging kan eenieder schriftelijk 
dan wel mondeling zienswijzen ken-
baar maken. Schriftelijke zienswij-
zen kunnen kenbaar gemaakt wor-
den bij Milieudienst IJmond, Post-
bus 325, 1940 AH Beverwijk, on-
der vermelding van “Zienswijze ont-
werp Actieplan geluid”. Voor monde-
linge zienswijzen kunt u telefonisch

Raadsplein 28 november 2013 
Op 28 november 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijde-
lijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) 
aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

1: Ruimte 1
19.30-21.00    Voortgang kwaliteitsimpuls Winkelcentrum IJmuiden

2: Ruimte 2
19.30-21.00   Nota Kunst- en Cultuurbeleid 2014-2017  “Cultuur kleurt 
het Leven”

3: Ruimte 3
19.30-21.00  Kadernota Verbonden Partijen
 
4: Ruimte 1
21.30-23.00    Wijziging Gemeenschappelijke Regeling De Meergroep in 
  Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt 

5: Ruimte 2
21.30-23.00    Presentatie Velsen in cijfers

6: Ruimte 3 Vrijgeven middelen Kustinformatiecentrum 
21.30-23.00 

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle sessies kan worden ingesproken m.u.v. sessie 5. Om in te spreken 
kunt u zich tot uiterlijk woensdag 27 november 16.00 uur aanmelden bij de 
Griffie, tel. 0255 567502 of via email: griffier@velsen.nl 

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

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

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