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Selfie met Sinterklaas
IJmuiden - De Sinterklaasin-
tocht in IJmuiden is zaterdag uit-
stekend verlopen. De vele vrijwil-
ligers achter de schermen had-
den er weer een mooi feest van 
gemaakt. Na aankomst aan de 
Stoombootkade bij de sluizen kon 
Sinterklaas door de grote drukte 
nog maar net bij de open koets 
komen. Daarna ging de optocht 
richting Stadhuis. Op de Kenne-
merlaan was een extra stop en 
op het Marktplein ging Sinter-
klaas een stukje lopen. Overal 
stonden honderden kinderen om 
de goedheiligman en zijn zwar-
te pieten welkom te heten. Eén 
van de kinderen maakte een sel-
fie met Sinterklaas. (foto’s: Ko van 
Leeuwen en Joop Waijenberg)

IJmuiden - Een bijzondere foto met vijf generaties IJmuidenaren. De jongste is Saar, de oudste Roelfi-
na. De andere dames op de foto zijn Gre, Carolien en Bianca. (foto: Gerda Ritskes)

Vijf generaties op de foto

Velsense bedrijven in de prijzen
Awards voor Harsveld, 
Ursa Paint en Facta
Uitgeest - Twee velsense be-
drijven zijn tijdens het net-
werkevenement IJmond on-
derneemt in de A9 Studi-
os van Bobs Party & Events 
in de prijzen gevallen. ‘Groe-
ne’ verfproducent Ursa Paint 
uit IJmuiden won de door 
de milieudienst geadopteer-
de IJmond Duurzaam Award. 
Harsveld Apparatenbouw uit 
velsen-Noord ging naar huis 
met de IJmond Werkt! Award.

De IJmond Onderneemt award 
ging naar Facta uit Uitgeest. 
Dit bedrijf is gespecialiseerd in 
duurzame en innovatieve oplos-
singen op het gebied van aan-
drijf- en pomptechniek.
Het IJmuidense familiebedrijf 
Ursa Paint werd door de jury als 

winnaar uitgeroepen vanwege 
hun inzet om de milieu-impact 
van de grondstoffen te minima-
liseren en de voorsprong die Ur-
sa Paint binnen de eigen bran-
che heeft. ‘De winnaar weet van-
af grondstof tot en met het resul-
taat bij de klant een duurzame 
stempel te drukken. Zoals ze zelf 
zeggen: daden krijgen kracht.’
Harsveld Apparatenbouw werd 
geroemd omdat het mensen met 
een achterstand tot de arbeids-
markt een eerlijke kans geeft.
IJmond Onderneemt wordt ge-
organiseerd door de OV IJmond, 
MKB IJmond, Milieudienst 
IJmond, IJmond Werkt! en de 
IJmondiaan. Rabobank IJmond 
is hoofdsponsor van het evene-
ment, waarop dinsdag zo’n 250 
bezoekers afkwamen.

Halkade 62, IJmuiden-Haven
Tel. 0255-519713. Geopend: 

ma t/m za tot 17.30 uur.
Zondag gesloten.

Verse Hollandse kabeljauwfilets  kilo E 15,00
Verse zwaardVisfilet   ½ kilo E 12,50
www.nettoVismarkt.nl

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Vrijdag a.s.
20.00 uur

Telstar-
FC Emmen 

Telstar Stadion
Mediapartner: de Jutter/de Hofgeest
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Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een ty-
pisch IJmuidens beeld vast. 
Soms naar aanleiding van de 
actualiteit of een evenement, 
soms gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.

Het zal niemand ontgaan zijn dat 
we weer richting winter gaan en 
de dagen zienderogen korter 
worden. Die kortere dagen bete-
kenen ook voor fotografen min-
der uren licht per dag. Sommi-
gen nemen de uitdaging aan en 
maken de prachtigste foto’s van 
IJmuiden bij donker. Velen ma-
ken gebruik van het feit dat de 
zon op “speciale” plaatsen en 
vaak gunstiger tijden opkomst of 
ondergaat, om zo mooie plaatjes 
te maken. Bovenstaande foto is 
anderhalf week geleden op zon-
dagmorgen gemaakt. Onder een 
lichtbewolkte lucht zien we de 
zon bijna in het verlengde van 
de verder nagenoeg lege Traw-
lerkade opkomen. Zeker met de 
afgemeerde viskotters levert dat 
toch weer een typisch IJmuider 

beeld op! De Trawlerkade is de 
kade aan de zuidzijde van de 
Vissershaven. Deze haven werd 
tussen 1889 en 1896 aangelegd 
om de vissersschepen een lig-
plaats te bieden zonder daarbij 
het doorgaande scheepvaart-
verkeer bij de sluizen te belem-
meren. 
De noordzijde van de haven was 
bestemd voor het lossen van 
schepen en de verkoop van vis. 
Hier werd een kademuur aan-
gelegd, aansluitend op de toen 
nog te bouwen stenen vishal. De 
zuidzijde, de latere Trawlerkade, 
kreeg een glooiende helling met 
dukdalven en een houten loop-
steiger. Hier werden de schepen 
uitgerust voor een nieuwe reis. 
Vanaf 1903, toen het gebied ten 
zuiden van de haven was vrijge-
geven voor visserij en aanver-
wante industrie, werd aan de 
zuidzijde in delen ook een kade-
muur aangelegd. 
In 1914 kreeg de Trawlerkade 
haar naam. Het is eigenlijk ver-
wonderlijk dat de kade niet de 
meer IJmuidens klinkende naam 
‘Trolderkade’ kreeg...

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

Ladies Night Deluxe
bij Jacky Hart en Bij Bo
IJmuiden - Jacky Hart en Bij Bo 
luiden de december feestmaand 
op donderdag 27 november in 
met een Ladies Night Deluxe. 
Een feestelijk evenement, waar-
bij alles draait mode, style en ge-
nieten.
,,De Ladies Night Deluxe zorgt er-
voor dat onze klanten in het mid-
delpunt van de belangstelling 
staan en kunnen genieten van 
een avond vol aandacht voor mo-
de, creativiteit, persoonlijke ver-
zorging, eten, drinken en mu-
ziek’’, aldus Bo en Jacomien Stok-
man. ,,Samen met onze partners 
geven wij mode- en stylingtips 
voor de feestdagen. Bezoekers 
van Ladies Night Deluxe kunnen 
hun wenkbrauwen op Turkse wij-
ze laten epileren door Florya, hun 
nagels laten verzorgen met de 
beste nagelproducten door Lan 
of trendy accessoires ontwerpen 
door By LJ. Restaurant MoJo’s 

serveert de allerlekkerste hapjes. 
Kortom, het wordt een avond die 
je als modebewuste vrouw niet 
wilt missen.’’ De Ladies Night De-
luxe begint om 19.00 uur. Aan-
melden kan via info@jackyhart.nl 
of info@bijbo.nl.

Jouwlaminaat.nl
opent nieuwe winkel

IJmuiden - Zaterdag vond aan 
de Kennemerlaan 224 de ope-
ning plaats van de nieuwe winkel 
van Jouwlaminaat.nl die voor-
heen zijn zaak had aan de Schel-
destraat 18. Marcel Schoorstra: 
,,Wij waren daar compleet uit ons 
jasje gegroeid en ik was al een 
tijdje op zoek naar een grotere 
locatie. Toen deed de mogelijk-
heid zich voor om in deze win-
kel, waar voorheen De Verfstun-
ter was gevestigd, mijn intrek te 
nemen. Bovendien is er naast de 
winkel nog een grote opslag-
ruimte, zodat ik veel soorten la-
minaat uit voorraad kan leveren.’’
De winkel ziet er nu spik en span 
uit. ,,We hebben het hele interi-
eur opgeknapt, geschilderd en 
nieuwe verlichting aangebracht. 
En natuurlijk is de vloer voorzien 
van verschillende soorten lami-
naat zodat klanten al direct een 
goede indruk kunnen krijgen. 
We kunnen zo’n 70 soorten la-
minaat leveren, waaronder ook 
de PVC- soorten waar de laatste 
tijd steeds meer vraag naar is. En 
buiten de vele soorten laminaat 

hebben we ook andere soorten 
vloerbedekking in ons assorti-
ment zoals tapijt en vinyl, maar 
ook deurmatten.’’
Ter gelegenheid van de ope-
ning  heeft Jouwlaminaat.nl een 
zeer interessante openingsaan-
bieding, namelijk laminaat van 
brede planken, Duitse kwali-
teit 8mm, voor slechts 14,95 eu-
ro. Voor de PVC-vloeren, die ook 
op kurkbasis geleverd kunnen 
worden, geldt een speciale prijs 
vanaf 19,95 m2. Tevens houdt de 
openingsactie in dat bij elke ge-
kochte vloer gratis een foam on-
dervloer en plakplinten worden 
geleverd. Dit geldt ook voor de 
PVC vloer met kurk.
,,En ik heb nóg een nieuwtje’’, al-
dus Schoorstra. ,,Komende za-
terdag, 22 november om twee 
uur, komen Sinterklaas en zijn 
zwarte pieten bij ons op bezoek. 
Kinderen en hun ouders mogen 
dan met Sinterklaas op de foto 
en we bieden dan ook een hapje 
en een drankje aan.’’
Zie ook www.jouwlaminaat.nl of 
bel 0255-200003.

Veel overtredingen bij 
controle in havengebied
IJmuiden - Vorige week donder-
dag zijn in het havengebied van 
IJmuiden zeven bedrijfspanden 
gecontroleerd door de politie, 
belastingdienst en de gemeen-
te Velsen. Op zes adressen bleek 
sprake te zijn van illegale bewo-
ning. Dit betrof hoofdzakelijk ka-
mergewijze verhuur aan tiental-
len personen van buitenlandse 
afkomst. Ook warden er overtre-
dingen van bouwregelgeving ge-
constateerd. In één bedrijfspand 
bleek sprake te zijn van met het 
bestemmingsplan strijdige eco-
nomische activiteiten. 
Het integrale optreden maakt 
deel uit van een reeks van con-
troles in het havengebied van 
IJmuiden, waarbij sprake is van 
een nauwe samenwerking tus-
sen de gemeente Velsen, de po-
litie, het Openbaar Ministerie, 
de belastingdienst, douane, Ko-
ninklijke Marechaussee en an-

dere overheidsinstellingen (pro-
ject Fabricius).
De havens van de gemeente Vel-
sen vormen een dynamisch ge-
bied, gelegen aan de monding 
van het Noordzeekanaal. Het 
havengebied is veruit het be-
langrijkste centrum van econo-
mische activiteit binnen de ge-
meente Velsen en verdient het 
dan ook om als zodanig te wor-
den gekoesterd. Uit de door de 
gemeenteraad van Velsen vast-
gestelde ‘Visie op Velsen 2025: 
Kennisrijk werken in Velsen’ 
blijkt het expliciete voornemen 
de belangrijke positie van het 
havengebied verder uit te brei-
den. Daarom is het van belang 
dat met de Visie op Velsen 2025 
strijdige situaties door gezamen-
lijk optreden van de ketenpart-
ners worden bestreden met het 
oog op een aantrekkelijk en dy-
namisch havengebied.

serveert de allerlekkerste hapjes. 
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Donderdag 
20 november

Buitenplaats Beeckestijn: 
Verkooptentoonstelling ’On-
ze Bomen’ toont 75 werken 
van kunstenaars. Geopend van 
11.00 tot 16.00 uur.

Vrijdag 
21 november

Koninklijke Visio, expertise-
centrum voor slechtziende en 
blinde mensen, brengt een be-
zoek aan woonzorgcentrum De 
Moerberg. Van 10.00 tot 11.30 
uur zijn zij aanwezig in het res-
taurant.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Verkooptentoonstelling ’On-
ze Bomen’ toont 75 werken 
van kunstenaars. Geopend van 
11.00 tot 16.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D Drie-
huis: 13.00-17.00 uur Doe- en 
ontdektentoonstelling ‘Bosran-
den’. 
Workshop beeld maken 
(nieuw) bij Informatieboerderij 
Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. 
Van 13.00 tot 16.00 uur. Vanaf 
14 jaar. Vooraf inschrijven www.
informatieboerderijzorgvrij.nl/
zorgvrij@spaarnwoude.nl.
Telstar-FC Emmen. Aanvang 
20.00 uur.
Accordeon, fluit en klarinet 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.

Zaterdag 
22 november

Sint Nicolaas komt om 10.00 
uur aan op de MEO-kade (gro-
te kade aan de Concordiaweg, 
t.o. het Rolandplantsoen). Zie 
voor route www.demel.nl.
Opening  tentoonstelling van 
amateur,- teken,- en schilder-
vereninging Terpen Tijn in ver-
zorgingshuis Huis ter Hagen in 
Driehuis. Aanvang 10.30 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Verkooptentoonstelling ’On-
ze Bomen’ toont 75 werken 
van kunstenaars. Geopend van 
11.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tentoon-
stelling ‘Nieuwe aanwinsten’, 
Vriend & Vijand, de zee geeft, 
de zee neemt’ en schilderijen 
van amateurschildersvereniging 
Terpen Tijn die 60 jaar bestaat. 
Aankomst Sint Nicolaas in 
Santpoort-Noord. Iedereen 
is vanaf 14.30 uur welkom bij 

het landje van Scholtz (hoek 
Vlughthovenstraat/Burg. En-
schedelaan). 
Bingo- en loterijavond in 
speeltuin De Veilige Haven, 
Heerenduinweg IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Johnny Cash Roadshow in 
het Thalia Theater, Breesaap-
straat 52 IJmuiden. Aanvang 
20.30 uur.

Zondag
23 november

Overdekte Kenia-markt t.b.v. 
AMREF/Flying Docttors in de 
recreatiezaal van Velserhooft, 
Valckenhoeflaan Santpoort-
Noord. Van 09.00 tot 17.00 uur.
Sinterklaasloop bij Suomi. 
Jeugdloop vindt plaats op de 
atletiekbaan en start om 10.45 
uur. De trimlopen starten om 
11.00 uur op sportpark Groe-
neveen in Santpoort-Noord.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Verkooptentoonstelling ’On-
ze Bomen’ toont 75 werken 
van kunstenaars. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Boek-
presentatie ‘Onze Bomen’, ge-
schreven door Hans Schut.
Om 15.00 uur wordt het eerste 
exemplaar aangeboden aan de 
directeur van Vereniging Na-
tuurmonumenten de heer Teo 
Wams.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ten-
toonstelling ‘Nieuwe aanwin-
sten’, Vriend & Vijand, de zee 
geeft, de zee neemt’ en schil-
derijen van amateurschilders-
vereniging Terpen Tijn die 60 
jaar bestaat. 
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D Drie-
huis: 13.00-17.00 uur Doe- en 
ontdektentoonstelling ‘Bosran-
den’. 
Stadsschouwburg Velsen: 
‘De Huisvrouwenmonologen’. 
Aanvang 15.00 uur.
Iraans Shandiz Ensemble 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk.

Maandag
24 november

Bijeenkomst Vereniging Oud-
Hoogovens medewerkers in de 
Brederodezaal, Dudokhuis Tata 
Steel IJmuiden. Aanvang 14.30 
uur, zaal open 13.30 uur.
Postzegelavond in Het Ter-
ras, Santpoortse Dreef in Sant-
poort-Noord. Aanvang 19.00 
uur.

Dinsdag
25 november

Verkoop van handgemaakte 
artikelen die door de bwoners 
zelf zijn vervaardigd in woon-
zorgcentrum De Moerber, Zui-
derkruisstraat 74 IJmuiden. Van 
09.30 tot 12.30 uur.
(Feest)kledingbeurs in Het 
Kruispunt in Velserbroek. Van 
10.00 tot 12.00 uur.

Woensdag
26 november

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tentoon-
stelling ‘Nieuwe aanwinsten’, 
Vriend & Vijand, de zee geeft, 
de zee neemt’ en schilderijen 
van amateurschildersvereniging 
Terpen Tijn die 60 jaar bestaat. 
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D Drie-
huis: 13.00-17.00 uur Doe- en 
ontdektentoonstelling ‘Bosran-
den’. 
Knutselactiviteit Schoen-
pakketje maken bij Informa-
tieboerderij Zorgvrij, Genieweg 
Velsen-Zuid. Van 13.30 tot 15.30 
uur.
Kindervertelmiddag met prin-
sessenverhalen, van 14.00 tot 
16.00 uur, voor kinderen van 4 
tot 8 jaar. Opgeven: info@bui-
tenplaatsbeeckestijn.nl. Nu ook 
mogelijk als verjaardagspartij-
tje.
Leesvoorstelling Kasper de 
Schilder in Bibliotheek Velser-
broek, Maanbastion 476 Velser-
broek. Van 14.00 tot 15.00 uur.
Kook/eetgroep bij Inloophuis 
Kennemerland, Wulverderlaan 
51 Santpoort-Noord. Van 17.00 
tot 20.00 uur. 
Muziekweb popquiz in de 
Centrale Bibliotheek Velsen, 
Dudokplein IJmuiden. Inloop 
18.45 uur. Popquiz van 19.00 tot 
21.00 uur. Deelname gratis. In-
schrijven via ajoosen@biblio-
theekvelsen.nl
Stand up Comedyshow bij de 
Zeewegbar, Zeeweg IJmuiden. 
Aanvagn 21.00 uur. Kaarte 5 
euro incl. drankje en een hapje. 
Ook verkrijgbaar aan de deur.

Donderdag 
27 november

Senioren koffie-ochtend in 
Bibliotheek Velserbroek, Maan-
bastion 476 Velserbroek. Van 
10.00 tot 12.00 uur. Deelname 
gratis.

Verzendingen beter 
en sneller via DCV 
Worldwide Solutions
IJmuiden - Het logistieke 
IJmuidense bedrijf DCV World-
wide Solutions richt zich op zo-
wel particulieren als bedrijven, 
waarbij ze volgens eigen zeg-
gen ‘de dingen beter en snel-
ler kunnen regelen’. Doordat ze 
werken met handelskantoren in 
landen als Dubai, Amerika en 
China, zijn de transittijden kor-
ter en krijgen zakelijke én par-
ticuliere klanten achteraf geen 
bijkomende kosten voor hun re-
kening.
Ruim drie jaar hebben Dino Vir-
ga en zijn compagnon Vincent 
van Dijk aan hun internationale 
logistieke netwerk gewerkt. Tijd 
die benut werd om strategische 
partners te vinden voor hun in-
ternationaal opererende pak-
ketservice. ,,Het succes zit hem 
in het feit dat al onze partners 
zelf weer een eigen netwerk 
achter zich hebben en daardoor 
hun eigen deel van de logistiek 
voor hun rekening nemen”, al-
dus Dino Virga. 
,,De handelskantoren fungeren 
daarbij als verzamelpunten van 
verzendingen, waardoor we de 
mondiale transittijden hebben 
weten te verkorten tot drie da-
gen voor luchtvrachtzendingen.” 
De internationale samenwer-
king maakt het mogelijk dat alle 
geïmporteerde goederen in één 
keer kunnen worden ingeklaard 
op Schiphol. Dit leidt ertoe dat 
de ontvanger van de goederen 
achteraf geen extra kosten voor 
zijn kiezen krijgt. Ook qua BTW-
wetgeving is het concept volle-
dig dichtgetimmerd. 
Vincent van Dijk: ,,Om het ver-
haal richting onze klanten com-
pleet te maken, kan onze part-

ner VAT & More de maandelijkse 
administratieve BTW- en Doua-
ne verplichtingen voor haar re-
kening nemen. Zodra de goede-
ren Nederlandse bodem raken, 
krijg je immers meteen te ma-
ken met de Nederlandse BTW- 
en Douanewetgeving.” 
Ook het kopen via het inter-
net wordt door de korte inter-
nationale lijnen van DCV aan-
trekkelijker en goedkoper. Nor-
maal wordt bij bestellingen in 
het buitenland altijd gebruik ge-
maakt van een koerier en kun-
nen de bijkomende kosten flink 
oplopen. Bij internationale be-
stellingen werkt DCV volgens 
het principe ‘duty landed price’, 
oftewel de prijs inclusief trans-
portkosten én belasting, zo-
dat u vooraf precies weet waar 
u aan toe bent en niet achter-
af nog een rekening gepresen-
teerd krijgt. 
Op het DCV Servicepunt in de 
2e Havenstraat 3 in IJmuiden 
kunnen klanten terecht voor het 
verzenden en ontvangen van 
aangetekende documenten en 
pakketten. U kunt er ook terecht 
voor het huren van een postbus, 
het regelen van douaneformali-
teiten óf voor de opslag en over-
slag van artikelen in het naast-
liggende magazijn. 
Shopmanager Lieke Boog en 
haar collega Melissa van Berg-
hé vertellen u daar graag meer 
over. U kunt hen ook bereiken 
via (0255) 707849. 
Op de website www.pakket-
en-service.nl kunt u vrijblijvend 
de tarieven van (inter)nationa-
le verzendingen bekijken op ba-
sis van aantallen, gewicht en af-
metingen. 

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.heemskerksecourant.nl

Santpoort-Noord - Op maan-
dag 24 november vindt er een 
gezellige postzegelavond van de 
Postzegel Vereniging Santpoort 
plaats in Het Terras aan de Sant-
poortse Dreef. Deze avond is er 
ook een veiling. Vooraf is er vol-
doende gelegenheid om de ka-
vels te bekijken. Meer weten? 
Bel 023-5382274 (na 18.00 uur). 
De postzegelavond begint om 
19.00 uur.

Postzegelavond
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Telstar aast op titel Profclub van het jaar
Telstar maakt samen met Ex-
celsior en Feyenoord kans op 
de (maatschappelijke) titel 
Profclub van het jaar, onder-
deel van de Meer dan Voet-
bal Awards. Het is voor Telstar 
thuis in de wijk een erkenning 
van het goede werk wat zij al 
jaren doen.

Uit meer dan 40 inzendin-
gen voor de Meer dan Voet-
bal Awards 2014 heeft de vak-
jury 12 genomineerden gekozen. 
Volgens de jury is het voor veel 
clubs inmiddels vanzelfsprekend 
om maatschappelijk actief te zijn. 
Het zit in hun DNA en daar wil-
len we naartoe. Prof- en ama-
teurclubs en projecten die ver-
nieuwend en onderscheidend 
zijn, maken kans op een award. 
Clubs organiseren wekelijks ve-
le maatschappelijke voetbalacti-
viteiten. De awards zijn bedoeld 
om de pareltjes hiervan te belo-
nen. De jury beoordeelde de in-

zendingen op basis van een aan-
tal criteria, waarvan de concre-
te meerwaarde voor de samen-
leving, focus en verankering bin-
nen de club de belangrijkste zijn.
De Meer dan Voetbal Awards 
hebben hun plek gevonden in 
de voetbalwereld die zich steeds 
meer bewust is van het maat-
schappelijke belang van de 
sport. Het niveau van de inzen-
dingen stijgt. Het draagvlak bin-
nen clubs is toegenomen. De 
projecten zijn steeds wijder ver-
takt en beter uitgewerkt. Vooral 
in de categorie profclub van het 
jaar ligt het niveau erg dicht bij 
elkaar, aldus de jury.
De genomineerden moeten ko-
mende tijd in een pitch de ju-
ry overtuigen waarom zij de prijs 
verdienen. De uiteindelijke win-
naars worden begin 2015 be-
kend gemaakt. De Meer dan 
Voetbal Awards worden voor de 
vierde keer georganiseerd. Zie 
ook www.telstarthuisindewijk.nl.

TELSTAR ✩ NIEUWS

B-Fresh groot succes
Vrijdag 14 november was 
de eerste editie van B-Fresh 
in het Telstar stadion. Vanaf 
20.00 uur waren de deuren 
geopend voor jongeren van 
13 tot en met 16 jaar. Om 
19.45 uur stonden de eer-
ste jongeren al te trappelen 
voor de deur.

 Het Thema was ‘neon’ en vrij-
wel iedereen had het thema ter 
harte genomen, van gekleurde 
gezichten tot neon kleding. Bij 
binnenkomst in de zaal kreeg 
iedereen een neon armbandje 
of ring uitgedeeld om het the-
ma nog meer te benadrukken. 
De zaal was aangekleed met 
neon items en het horecaper-
soneel en vrijwilligers op die 
avond  droegen neon accessoi-
res en DJ Mitch draaide heerlij-
ke dansmuziek. 
Na even de kat uit de boom te 
hebben gekeken, gingen de 
eerste feestgangers de dans-
vloer op. Al snel volgden er 
meer en stond iedereen te 
dansen en deed iedereen en-
thousiast mee met het nummer 
‘Surf’. Om even voor 22.00 was 
het dan zover…Special guest 
Yes-R kwam binnen. Vooral de 
meiden stormden op het podi-
um af en stonden vooraan om 
Yes-R te aanschouwen. Hij be-
schaamde het vertrouwen van 
zijn fans niet en wist een mooie 
show neer te zetten! 
Na afloop nog even een 
groepsfoto met iedereen en 
een handtekening. Zijn op-
treden was een groot succes. 
Daarna werd er weer volop ge-

danst met DJ Mitch. Om 00.00 
uur was het afgelopen. Ieder-
een ging met een goed gevoel 
naar huis! Dit feest had vol-
gens een ieder wel meer pu-
bliek verdient. Telstar Horeca 

vond het erg leuk om te doen 
en kijkt uit naar de volgende 
editie in het voorjaar van 2015. 
B-fresh, hét feest in Velsen 
voor jongeren tussen de 13 en 
16 jaar.

Extra kaart voor leden 
supportersvereniging

Supportersvereniging Telstar 
organiseert in samenwer-
king met de club een specia-
le kaartenactie voor de wed-
strijd Telstar-FC Emmen op 
vrijdag 21 november 2014.

Ieder lid van de Supportersver-
eniging krijgt een gratis toe-
gangskaart voor de Oosttribu-
ne. Bovendien krijgt ieder lid een 
kaart voor een introducee. Le-
den met een seizoenkaart krij-

gen gewoon de extra kaart. Het 
doel is om leden van de Suppor-
tersvereniging maximaal te be-
trekken bij thuiswedstrijden van 
Telstar. De SV roept ieder lid op 
om Telstar te steunen tegen FC 
Emmen!
Leden kunnen kaarten aanvra-
gen door een mail te sturen naar 
info@sctelstar.nl. Deze liggen 
dan vrijdagavond klaar bij het 
loket in het hoofdgebouw vanaf 
18.30 uur. (foto: Proshots)

Madelon op zoek
naar nieuwe uitdaging

Madelon van Waalwijk van 
Doorn gaat Telstar per 1 de-
cember aanstaande verlaten. 
Zij is nog op zoek naar een 
nieuwe uitdaging. Madelon 
(33) is sinds 2008 bij de club 
werkzaam als stadionmana-
ger, een functie die als gevolg 
van de lagere begroting komt 
te vervallen.

Madelon was onder meer ver-
antwoordelijk voor de begelei-
ding van de nieuwbouw van de 
westtribune. Daarna heeft zij de 
horeca in het gehele stadion op-
gezet. Mede hierdoor is onze ho-
recaomzet in de afgelopen jaren 
sterk gestegen. Op dit moment 
heeft Telstar de op drie na hoog-
ste horecaomzet van alle clubs in 
de Jupiler League. 

In haar takenpakket zat ook het 
onderhoud van het stadion en 
het aansturen en motiveren van 
de vrijwilligers van de club. Sinds 
haar aanstelling is Madelon als 
projectleider verantwoordelijk 
geweest voor meerder (oefen)
interlands van het Nederlands 
Elftal (vrouwen) en Jong Oranje.
Telstar bedankt Madelon voor 
de constructieve bijdrage die 
zij heeft geleverd aan het ver-
der professionaliseren van on-
ze organisatie en wenst haar 
veel succes bij het vinden van 
een nieuwe uitdaging. Madelon 
is bereikbaar via madelon_van_
waalwijk_van_doorn@hotmail.
com of 06-40259486.
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Shellstation Post
klaar voor de toekomst

IJmuiden - Shellstation Post is 
klaar voor de toekomst. Na de 
komst van de nieuwe wasstraat 
werd eerder deze maand de ge-
heel vernieuwde shop in ge-
bruik genomen. ,,Wij kunnen on-
ze klanten nu in een eigentijdse 
omgeving ontvangen’’, aldus een 
trotse Cees Post. In de shop kun-
nen klanten terecht voor een kop 
koffie, broodjes en rook- en zoet-
waren.
Als het allemaal nog niet feeste-
lijk genoeg is, begint Shellstation 
Post deze week met vijf vaste ac-
ties, waarvan er vier nieuw zijn. 
Iedereen die op maandag 25 li-
ter brandstof of meer tankt, ont-
vangt een gratis IJmuider Cou-
rant. Op dinsdag wordt aan alle 
klanten die voldoende tijd heb-
ben een gratis kop koffie ge-
schonken. Woensdag ligt er een 
voor alle kinderen die met hun 
ouders naar het Shellstation ko-

men een leuke verrassing klaar. 
De succesvolle autowasactie 
op donderdag blijft gewoon be-
staan. En op vrijdag wordt de 
service aan de pomp in ere her-
steld. Een medewerker van Shell-
station Post tankt de auto vol, 
wast de voorraam, controleert 
het vloeistoffenniveau en test de 
bandspanning. Net als vroeger!
Shellstation Post onderscheidt 
zich met een sterk brandstof-
merk (Shell),  concurrerende prij-
zen, een moderne wasstraat, een 
eigentijdse shop en wekelijks te-
rugkerende acties. Door de cen-
trale ligging aan de Heerenduin-
weg in IJmuiden is Shellstation 
Post goed bereikbaar vanuit al-
le delen van de gemeente Velsen. 
Het station wordt sinds 1999 ge-
rund door Irma en Cees Post. Zij 
hebben het familiebedrijf voort-
gezet dat in 1951 werd opgericht 
door opa Post.

IJmuiden aan Zee – In het eer-
ste kwartaal van 2015 wordt 
groot onderhoud gepleegd aan 
de Kennemerboulevard. Tegelij-
kertijd worden maatregelen ge-
troffen om het fietsverkeer hier 
veiliger te maken. Zo komen er 
aan beide zijden van de boule-
vard rode fietsstroken en wordt 
ook de oversteek voor fietsers bij 
de rotonde veiliger gemaakt. Wie 
de plannen wil inzien kan hier-
voor terecht in het stadhuis.

Fietsstroken
op boulevard

Gehandicaptenberaad stopt

‘Ons werk oversteeg 
het individueel belang’
Velsen – Per 1 januari 2015 stopt 
Gehandicapten Beraad Velsen 
(GBV) als instituut waar Velse-
naren terecht konden voor mel-
dingen, vraagbaak en informatie. 
Enigszins moegestreden en ge-
frustreerd, maar zeker ook trots 
terugkijkend op 20 jaar inzet, be-
middelend tussen gemeente en 
gehandicapten. Die frustratie 
maar ook het uitblijven van opvol-
ging in het bestuur zijn de aan-
leiding voor het stoppen van GBV. 
,,Wij hebben veel bereikt, maar er 
blijven ook nog steeds pijnpun-
ten, zoals de eigen bijdrage voor 
hulpmiddelen, die er toch doorge-
drukt is bij de gemeente Velsen’’, 
aldus voorzitter Wim Polman tij-
dens de afscheidslunch met be-
stuur, vrijwilligers en (oud)mede-
werkers van Stichting Welzijn Vel-
sen.
Wmo-wethouder Robert Te Beest 
verzachtte de pijn met een bloe-
metje voor alle aanwezigen en 
mooie woorden: ,,Jullie hebben 
vaak de vinger op de zere plek 
gelegd en hebben ons regelma-
tig wakker geschud. Wij zien ze-
ker het belang van participatie 
door gehandicapten, bijvoorbeeld 
door middel van een participatie-
raad of andere groepen. En niet 

alleen voor groepen, maar ook 
voor individuen staat mijn deur al-
tijd open.’’ De kracht van Gehan-
dicapten Beraad Velsen was juist 
de gezamenlijke inspanning. Het 
proces van meldingen tot actie 
ondernemen, onderhandelen met 
de gemeente in de hoop een mooi 
resultaat te bereiken, of het nu 
ging om een drempelloze entree 
van een buurthuis tot toeganke-
lijkheid van het stadhuis voor al-
le mensen. ,,We hebben altijd voor 
de groep gewerkt’’, aldus vrijwilli-
ger Teunie van GBV.
Els Zorgdrager werkte als wel-
zijnswerker ondersteunend voor 
GBV maar stopte daar in 2010 
mee, toen zij raadslid voor D66 
Velsen werd. Maar als bestuurs-
lid van het Rode Kruis en met de 
werkgroep Zelfredzaamheid wil 
zij actief de belangen van alle 
mensen die het moeilijk hebben 
behartigen. Via het Rode Kruis, 
tot 1 januari 2015 bij Gehandicap-
ten Beraad Velsen en via de ge-
meente Velsen kan men proble-
men die men als chronisch zieke 
of gehandicapte tegenkomt altijd 
terecht. Maar een gezamenlijke 
vuist maken wordt toch een stuk 
moeilijker zonder Gehandicapten 
Beraad Velsen. (Karin Dekkers)

Beschermd 
wonen

Regio – Gemeenten krijgen 
vanaf 2015 de regie over Be-
schermd wonen, een woonvorm 
voor mensen met psychiatri-
sche problemen die begeleiding 
en/of zorg nodig hebben in een 
woonvorm. De gemeente Vel-
sen heeft zich samen met ande-
re gemeenten in de regio aan-
gesloten bij het Sociaal Domein 
IJmond, Zuid-Kennemerland en 
Haarlemmermeer, waarbij Haar-
lem de centrumgemeente wordt. 
De gemeenten hebben samen 
gekozen voor een ‘zachte lan-
ding’ daarmee bedoelen zij dat 
onder meer dat zij in eerste in-
stantie zoveel mogelijk aanslui-
ten bij de huidige woonvormen 
en zorgaanbieders. In 2015 zul-
len afspraken worden gemaakt 
over de aantallen, de zorgaan-
bieders hebben inmiddels hun 
offertes ingediend. Met het 
nieuwe beleid van Awbz naar 
gemeenten is een fiks bedrag 
gemoeid, 37,1 miljoen euro.

Velsen - De collecteweek van 
Alzheimer Nederland heeft dit 
jaar 2415, 58 euro opgebracht. 
Alle collectanten hartelijk be-
dankt namens Alzheimer Neder-
land.

Opbrengst 
collecte

Santpoort-Noord - Trainen 
voor de marathon van Rotter-
dam 2015? Meld je dan aan voor 
de marathonclinics van atletiek-
vereniging Suomi onder begelei-
ding van ervaren trainer en ma-
rathonloper Bob Keuzekamp. Tij-
dens deze uitgebreide clinics 
krijg je naast trainingen op de 
atletiekbaan en begeleide duur-
lopen een hardloopschema op 
maat, sportmassages en per-
soonlijk voedingsadvies. Boven-
dien wordt veel aandacht wor-
den besteed aan looptechniek 
ter voorkoming van blessures. 
De eerste training start op dins-
dag 25 november. Aanmelden 
kan via bob_suomi@hotmail.
com. Zie ook www.avsuomi.nl.

Marathonclinics

Van Roijen Dierenspecials
Gratis foto van uw 

hond of kat
Dinsdagmiddag 25 november 
komt van 13.00 tot 18.00 uur 
de dierenfotograaf weer bij Van 
Roijen Dierenspecials. Dit is de 
ideale gelegenheid om een echt 
mooie foto van uw geliefde huis-
dier te laten maken.
Uw hond of kat kan ook op de 
foto met uw kind. Per klant ont-
vangt men een gratis zwart-wit 
foto van 10 bij 15 cm. Er zijn fo-

to’s bij te bestellen, maar er zijn 
ook leuke (cadeau)ideeën, zoals 
sleutelhangers of een bord met 
Hier waak ik, uiteraard met foto 
van de eigen hond of kat.

Van Roijen Dierenspecials is ge-
vestigd aan Hoofdstraat 158 in 
Santpoort-Noord, 023-5390926. 
Zie ook www.vanroijendieren-
specials.nl.

www.lijfengezondheid.nl
Wat is een basaalcelcarcinoom?





20 november 201416

Velserbroekse zussen 
slaan toe op NK karate
Velserbroek - Zaterdag en zon-
dag werden de Nederlandse 
Kampioenschappen Karate ge-
houden in Apeldoorn. De twee 
Velserbroekse zussen Nadine 
(12 jaar) en Anaïs (9 jaar) Hol-
lander trainen bij Kenamju in 
Haarlem en bezochten ook de 
tatami in Apeldoorn.
Nadine nam deel in de catego-
rie meisjes 12/13 jaar -42 kg. Na 
een goede eerste partij verloor 

zij de tweede partij van de pou-
le winnaar in de laatste secon-
den met 2-1. Gelukkig bleef ze in 
het toernooi en behaalde de der-
de plaats. 
Anaïs deed mee in de categorie 
meisjes 8/9 jaar +33kg. Zij had 
zeer spannende partijen, maar 
hield zich goed staande en wist 
goed te scoren. Helaas verloor zij 
de halve finale, maar wist even-
eens een derde plaats te pakken.

Kom badmintonnen
in het Polderhuis

Velserbroek - Elke woensdag-
avond speelt badmintonvereni-
ging Velserbroek in het Polder-
huis van 19.00 tot 22.00 uur. Op 
deze avond is het mogelijk om 
zowel recreatief als competi-
tie te spelen. Alle recreanten ni-
veaus hebben we in huis en als 
de competitie spelers klaar zijn 
met hun training dan volgens de 

spannendste wedstrijden. Als af-
sluiting drinken de leden een 
glaasje aan de bar. 
Kom de gezellige sfeer proeven 
op woensdagavond en doe mee 
met een (gratis) proeftraining. 
U bent van harte welkom van-
af 19.00 uur. Zie ook www.bc-
velserbroek.nl of mail naar be-
stuur@bcvelserbroek.nl.

Vriendenteam Velsen 
C5 in nieuwe shirts
Driehuis - RKVV Velsen C5 is voorzien van nieuwe shirts met daar-
op de logo’s van Loodgieter Vincent Vosse uit Driehuis en Frans van 
Roode Installatie en Montage uit IJmuiden. Het team speelt al sinds 
de mini’s met elkaar en is op een paar wijzigingen na bijna onver-
anderd gebleven. Winnen staat natuurlijk hoog in het vaandel, maar 
lol hebben en genieten staat voorop. Vorig seizoen zijn ze door de 
enorme inzet van iedere speler net geen kampioen geworden. Dit 
jaar staan ze al weer op de derde plek, dus wie weet gaat het dit sei-
zoen wel lukken de beker te veroveren. Zie ook www.rkvv-velsen.nl.

Rugbyclub Smugglers 
respectvol ten onder
Velserbroek - Vorige zondag 
moest Rugbyclub the Smugglers 
spelen tegen de koploper in hun 
competitie, Castricum 3. Cas-
tricum kent een rijke rugby-ge-
schiedenis en hun eerste team 
speelt sinds mensenheugenis al 
op het hoogste niveau. Het der-
de team van Castricum had alle 
voorgaande wedstrijden glans-
rijk gewonnen, waarbij ze over 
hun tegenstanders heen wals-
ten. Het beloofde daarom een ui-
terst moeilijke pot rugby te wor-
den voor the Smugglers. 
Eenmaal aangekomen in Cas-
tricum bleek ook nog eens dat 
het team uit Velserbroek een 
groot spelers tekort had voor de-
ze wedstrijd. Daar waar er mi-
nimaal vijftien hadden moeten 
staan, stonden er nu slechts ne-
gen man. 
Gelukkig waren er een aan-
tal Castricumse spelers en paar 
spelers van West-Friesland, die 
toevallig ook bij de Castricumse 
rugbyclub waren, die het niet erg 

vonden om een Smugglershirt 
aan te trekken en zo kon er toch 
nog worden gerugbyd. 
Eigenlijk waren the Smugglers al 
gedoemd te verliezen en daar-
om besloten zij deze wedstrijd 
te spelen om er van te leren en 
voor het plezier. De try’s vlogen 
het combinatieteam om de oren, 
maar de hoofden gingen niet 
hangen. Keer op keer stond ie-
dereen weer op en probeerde 
zij defensief te spelen, maar te-
gen offensief van Castricum was 
geen enkele verdediging mo-
gelijk. Na 80 minuten werd de 
eindstand beslist op 124-0.
In competitieverband was dit een 
blamage voor the Smugglers, 
maar beschouwend als oefen-
wedstrijd was dit een leerzame 
en goede pot. Zo kreeg de zwar-
te dag toch een licht goud randje 
de rugbyclub uit Velserbroek, dat 
trouwens nog steeds derde staat 
in de competitie en klaar is voor 
de wedstrijd tegen Alkmaar aan-
komende zondag. 

Expositie bij pARTere
Velsen-Zuid - Tot 21 decem-
ber is de foto-expositie van 
Renske de Jong te bezichtigen 
bij pARTere in het Raadhuis 
voor de Kunst.
Renske  is opgegroeid in Na-
mibië, een woestijnland in het 
zuidelijk deel van Afrika. Ze is 
echt een natuurmens. 
De liefde voor de natuur, die-
ren en schitterende zonsonder-
gangen is haar met de paplepel 
ingegoten in dit prachtige land 
waar 20 procent van het land-
oppervlak beschermd natuur-
gebied is. Toen ze bijna 7 jaar 
was is ze naar het, voor haar, 
donkere en grijze Nederland 
verhuisd. Als dochter van een 
fotograaf had ze op jonge leef-
tijd al een camera maar naast 
fotografie heeft ze meer crea-
tieve talenten zoals tekenen, 
schilderen, boetseren en kle-
ding maken en nog vele ande-
re dingen. ,,Ik maak dingen, dat 
is wat ik doe”. 
Bij alles wat ze doet haalt ze 

haar inspiratie voornamelijk 
uit de natuur en dieren, katten 
in het bijzonder als het om de 
schilderijen en het boetseer-
werk gaat.’’
Als twintiger heeft ze aan de 
Hogeschool voor de Kun-
sten in Arnhem Architectoni-
sche Vormgeving/Monumen-
taal gestudeerd en voor lange 
tijd heeft de fotografie op een 
laag pitje gestaan totdat ze na 
wat omzwervingen door Ne-
derland in IJmuiden terecht is 
gekomen. 
Hier op het strand en in de dui-
nen voelt ze zich eindelijk een 
beetje thuis en kan ze haar 
passie voor natuur helemaal 
uitleven. Ze is hier dan ook ge-
regeld met haar camera te vin-
den en het resultaat hiervan is 
te zien in deze expositie.
De expositie is vrijdag tot en 
met zondag geopend van 14.00 
tot 17.00 uur. De toegang is 
gratis. Zie ook www.parterre-
exposities.nl.

Velserbroek - Het kiezen van 
de juiste middelbare school na 
de basisschool is niet eenvou-
dig. 
De scholen in de regio bie-
den verschillende opleidingen 
en hebben hun eigen specia-
liteiten. Een kennismaking met 
de scholen in de regio is een 
eerste stap in dit keuzeproces. 
Daarom wordt er een scho-
lenmarkt georganiseerd op 28 
november in het Polderhuis in 
Velserbroek. 
Alle scholen in de regio zijn 
daar vertegenwoordigd. Dus 
als een achtstegroeper precies 
wil weten wat de sportklas of 
de dansklas is, kan hij/zij daar 
de juiste vragen over stellen. Of 
als een ouder het verschil wil 
weten tussen gymnasium of 
vwo dan is er op de scholen-
markt de gelegenheid dat na te 
vragen. 
De scholenmarkt wordt gehou-
den van 19.00 tot 21.00 uur.

Scholenmarkt 
Velserbroek

Inloophuis 
start KidsClub
Santpoort-Noord – Inloop-
huis Kennemerland start in ja-
nuari met een KidsClub voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar die 
met kanker te maken hebben. 
Zowel kinderen die zelf kanker 
hebben (gehad) of die in hun 
familie met kanker worden ge-
confronteerd zijn welkom. Ter 
voorbereiding hierop is er op 
donderdagavond 20 novem-
ber tussen 20.00 en 21.00 uur 
een informatiebijeenkomst in 
Inloophuis Kennemerland aan 
Wulverderlaan 51.
Hiervoor kan men zich opge-
ven via 023-8885367, dat kan 
op dinsdag en donderdag tus-
sen 9.30 en 17.00 uur of via 06-
34944729. Zie ook www.inloop-
huiskennemerland.nl. De Kids-
Club is zes keer, steeds op de 
derde woensdagmiddag van de 
maand. Je geeft je op voor al-
le zes de middagen. De mid-
dag wordt begeleid door twee 
professionele begeleiders met 
veel ervaring op het gebied 
van rouw en verlies bij kinde-
ren. Er wordt gebruik gemaakt 
van werkvormen als schilde-
ren, kleien en muziek om het 
kinderen makkelijker te maken 
zich te uiten. Deelname aan de 
KidsClub is gratis.



Jubilarissen bij 
Cantemus-Domino

IJmuiden - Bij het zangkoor 
van de R.K. Parochies in IJmui-
den was het ruim veertig jaar ge-
leden dat de  heer Pièrre Rijer-
se lid werd van het kerkkoor.  De 
dames Riet Lagerberg en Joke 
Henning kwamen 15 jaar later 
en vierden afgelopen zondag 
hun 25-jarig koorjubileum.
Het zijn alle drie steunpilaren 
van het koor. De voorzitter sprak 
waarderende woorden en me-
moreerde dat ze naast het lid-

maatschap ook nog vele ander 
activiteiten voor de parochiege-
meenschap ten toon spreidden.
Pierre kreeg de versierselen op-
gespeld die de landelijke Grego-
riusvereniging toekent aan leden 
die 40 jaar of langer zich inzet-
ten voor de muziek ten dienste 
van de Liturgie van  de R.K. Kerk.
Alle drie werden ze in de bloe-
men gezet en werd de wens uit-
gesproken dat ze nog heel wat 
jaren  het koor mogen steunen.

Trainer SVIJ 1
terug naar de basis

IJmuiden - SVIJ zit voetballend 
in de lift. Dit seizoen, en ook vo-
rig seizoen, doet de ploeg mee in 
de top van de vierde klasse. Af-
gelopen zondag werd derdeklas-
ser Schoten met 4-3 verslagen in 
het kader van de HD-cup. 
Hetzelfde Schoten dat afgelo-
pen seizoen bijna onverslaan-
baar was en met ruime voor-
sprong promoveerde naar de 
derde klasse. Deze keer was de 
ploeg van Adema de bovenlig-
gende partij.
Ook bij de jeugd loopt het bij 
SVIJ naar behoren.  Het is een 
streven om steeds meer gediplo-
meerde trainers voor de jonge 
voetballers te krijgen. Dat plan 
lukt al heel aardig en de resul-
taten van veel jeugdteams schie-
ten omhoog. 
Ook de meisjesafdeling van SVIJ 
groeit als kool en ook daar staat 

veel oud-voetballers voor de 
leergierige troepen.
De allerjongste spelers en speel-
sters van SVIJ, de guppen, wer-
den tot nu toe getraind en bege-
leid door Rob Kraaijeveld. Tot nu 
toe, want de succesvolle trainer 
van SVIJ 1 Marco Adema is toe-
gevoegd aan de trainersstaf van 
deze groep. Terug naar de basis. 
In het verleden heeft Marco 
Adema al eens eerder bij een an-
dere vereniging de training ver-
zorgd van de kleinste en jongste 
spelertjes.
Op woensdagmiddag vanaf 17.00 
uur staat hij op het veld om deze 
kleine talenten training te geven.  
Marco Adema maakte zich wat 
zorgen over de doorstroming van 
voetballers naar de selectie van 
SVIJ. Daarom is hij nu begonnen 
aan de basis van de vereniging; 
de guppen.

Velsen-Noord - Sint Nicolaas 
komt zaterdag 22 november, sa-
men met zijn pieten, een be-
zoek brengen aan Velsen-Noord. 
Het is Sint Nicolaas vorig jaar zo 
goed bevallen dat hij nu weer 
met de boot om 10.00 uur aan-
komt op de MEO-kade (grote 
kade aan de Concordiaweg te-
genover het Rolandplantsoen). 
Daarna gaat de Sint per koets 
door Velsen-Noord. Sint Nico-
laas vindt het heel leuk als de 
kinderen meelopen in de optocht 
naar het Stratingsplantsoen. Tij-
dens deze optocht is er voor de 
kinderen een puzzeltocht geor-
ganiseerd. Onderweg zijn er di-
verse letters zichtbaar die samen 
een woord vormen. Aan het eind 
van de optocht kunnen de kinde-
ren samen met hun ouders of be-
geleiders op het Stratingsplant-
soen het woord invullen en inle-
veren. Ook wordt aan de bewo-
ners in de straten, waar de op-
tocht doorheen komt, gevraagd 
of zij hun woning willen versie-
ren. De organisatie hoopt net als 
vorig jaar weer op veel versierde 
woningen. Sint Nicolaas wordt 
om 11.00 uur op het Stratings-
plantsoen verwacht waar hij zal 
worden welkom geheten door de 
wijkwethouder. Daar wordt ook 
een prijs verloot onder de goede 
inzendingen van de puzzeltocht. 
ook de mooiste woning krijgt een 
prijs. ‘s Middags is er van 13.30 
tot 14.30 uur een Sint Nicolaas-
feest voor de kinderen uit groep 
1 tot en met 4 jaar in wijkcentrum 
De Mel/Watervliet. De brief met 
alle gegevens (inclusief de rou-
te) en toegangskaartjes worden 
aan de kinderen op donderdag 
20 november op school uitge-
reikt. Kinderen uit Velsen-Noord 
die niet op de Triangel zitten kun-
nen hun kaartje vanaf donderdag 
20 november ophalen bij De Mel/
Watervliet. De route kan men vin-
den op www.demel.nl. Het be-
zoek van Sint Nicolaas wordt on-
der andere mogelijk gemaakt 
door vele vrijwilligers, Stichting 
Welzijn Velsen, Ondernemersver-
eniging Velsen-Noord en Stich-
ting Vrienden van Velsen-Noord, 
alsmede de bewoners van Vel-
sen-Noord, dankzij hun gift voor 
de intocht. Voor informatie: Ly-
dia Moreira wijkcentrum De Mel/
Watervliet, telefoon 0251-210050 
of Lydia@demel.nl.

Sint Nicolaas 
Velsen-Noord

IJmuiden - Vrijdag 21 november 
brengt Koninklijke Visio, experti-
secentrum voor slechtziende en 
blinde mensen, een bezoek aan 
woonzorgcentrum De Moerberg. 
Medewerkers van Visio zijn van 
10.00 tot 11.30 uur aanwezig in 
het restaurant voor vragen op dit 
gebied en wat Visio voor u kan 
betekenen als uw zicht achteruit 
gaat. Zie ook www.visio.org.

Visio bezoekt 
De Moerberg

André Kunst bijna over-
bluft door Barry Broek
IJmuiden - Afgelopen vrijdag  
werd er voor de beker competitie 
bij schaakclub Kijk Uit gespeeld.
Het leek er op dat er gestunt zou 
worden door Louw Post tegen 
Andries Visser, Louw stond een 
kwaliteit voor en leek te gaan 
winnen, helaas zag hij een truc-
je van Andries over het hoofd en 
verloor de partij.
Egbert Mulder speelde tegen 
Dick Wijker, in een partij waar 
niemand de betere was wilde 
Egbert in het eindspel winnen, in 
tijdsnood gaf hij een toren weg 
waarna Dick won.
André Kunst liet zich bijna over-
bluffen door Barry Broek, An-
dre had lang gerokeerd, Barry 
kort en beide heren gingen zo 
snel als ze konden met hun pi-
onnen naar voren, Barry was zo 
gefi xeerd op de aanval dat hij 

pas door had dat zijn paard geen 
velden meer had toen het te laat 
was, winst voor André.
Peter Hamersma had de taak om 
het tegen titel verdedigster Col-
leen Otten op te nemen, hij ver-
weerde zich dapper maar verloor 
een pion waarna Colleen bloed 
rook en Peter langzaam naar de 
slachtbank leidde, Colleen wist 
deze partij uiteindelijk te winnen.
Ook werd er voor de interne 
competitie gespeeld, hier liet 
Gregory van den Ende zien dat 
hij in vorm is dit seizoen, koplo-
per Sinclair Koelemij verloor een 
pion, zocht de aanval maar ver-
loor een kwaliteit.
Gregory wist dit voordeel wel te 
benutten en liet nogmaals zien 
dat hij moeilijk te stoppen is dit 
seizoen. Zie ook www.schaak-
clubkijkuit.nl.

DKV-jeugdwedstrijden
IJmuiden - Afgelopen zater-
dag werd er door verschillen-
de teams van DKV gespeeld. De 
E1 verloor met 0-6 van Phoenix.  
Ze hebben erg hard gewerkt en 
veel inzet getoond, maar Phoenix 
was sterker. De D1 speelde te-
gen Kios. 
Er werden veel kansen gecre-
eerd en heel goed verdedigd. 
Net als vorige week wist de D1 
de nul te houden. Door doelpun-
ten van Isa, Lisa, Isabelle,Sien 
en Rik werd er met 6-0 gewon-
nen. DKV C2 speelde thuis een 
spannende wedstrijd tegen Swift 
C1. Doelpunten werden gemaakt 
door Thijs van Mansom, Thijs van 
Laar en Chenna. DKV heeft ver-
diend gewonnen met 4-3. De C1 
speelde een goede wedstrijd te-
gen het sterke BEP C2. 
Na een fantastische eerste helft 
van DKV trok BEP toch aan het 

langste eind. Coach Erwin was 
echetr zeer tevreden over de in-
zet van zijn team. DKV B1 speel-
de tegen Fluks. De ploegen ken-
nen elkaar en zijn aan elkaar ge-
waagd. Er werd goed gespeeld 
en er werden mooie punten ge-
scoord, waaronder een prach-
tige doorloopbal van Jaron na 
mooi samenspel met Maaike. In 
de laatste minuten wist Fluks de 
wedstrijd echter te winnen: 6-8.
DKV A1 moest uit tegen VZOD. 
Lastige ploeg, maar door goed 
samenspel en door met z’n al-
len te knokken namen de junio-
ren de punten mee naar huis. De 
zeer spannende wedstrijd ein-
digde in een 9-10 overwinning 
voor DKV.  DKV heeft ook plek 
voor kinderen van 3 tot 6 jaar, dit 
zijn de Kangoeroes. Spelen met 
de bal, klimmen, klauteren! Zie 
ook www.dkv-ijmuiden.nl.
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Minder plassen? Meer bewegen!

L&G

Velsen-Noord – Mogelijk liggen 
er nog explosieven uit de Twee-
de Wereldoorlog op de plek waar 
het schoolplein en de entree van 
de nieuwe brede school in Vel-
sen-Noord komen. Het opspo-
ren en veilig verwijderen van de-
ze explosieven kost echter geld. 
De gemeente Velsen heeft daar-
om aan het Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken subsidie ge-
vraagd voor deze kosten. De bre-
de school die momenteel wordt 
gebouwd zou in de zomervakan-
tie van 2015 worden opgeleverd.

Bommen onder 
brede school? Zebra Uitzendbureau 

neemt Covenu over
IJmuiden - Zebra Uitzendbu-
reau staat aan de vooravond van 
de overname van het eveneens 
in IJmuiden gevestigde Cove-
nu. Dit uitzendbureau richt zich 
voornamelijk op de technieksec-
tor, terwijl Zebra vooral actief is 
in de productie, horeca en zake-
lijke dienstverlening. De nieuwe 
naam van Covenu wordt Zebra 
Techniek.
,,Covenu is sinds 2011 actief in 
de IJmond en vormt een mooie 
aanvulling op onze bedrijfsac-
tiviteiten’’, aldus directeur Henk 
Brandjes van Zebra Uitzendbu-
reau. ,,De gesprekken met de 
aandeelhouders zijn in een zeer 
prettige sfeer verlopen. Wij zijn 
erg blij dat wij zijn uitgenodigd 
om te komen praten.’’
De overname wordt op 1 decem-
ber 2014 bekrachtigd. Interce-
dent Michel Kruijer verhuist mee 
naar Zebra. Hij is bekend met 
het bedrijfsleven in de regio en 
heeft ervaring met het uitzenden 
van fl exwerkers in de techniek-
sector. Alle uitzendkrachten en 
opdrachtgevers van Covenu zijn 
persoonlijk geïnformeerd over 
de overname door Zebra. Mi-
chel Kruijer is vanaf 1 december 

2014 te bereiken via michel@ze-
bra-uitzend.nl of 0255-513612. 
Edwin Schilling wordt vesti-
gingsmanager van zowel Zebra 
Uitzendbureau als Zebra Tech-
niek.
De overname van Covenu past 
in het beeld dat Zebra na een 
aantal mindere jaren weer vol-
op draait. Henk Brandjes: ,,Sinds 
eind 2013 zien we een gestage 
groei van de omzet. Op dit mo-
ment zitten we aan 90 procent 
van het bedrag dat we in ons 
topjaar 2008 verdienden. Mijn 
verwachting is dat deze groei, 
mede door de komst van Zebra 
Techniek, verder door zal zetten.’’
Zebra Uitzendbureau is een be-
langrijke speler in de IJmond. 
Daarnaast is het bedrijf al ja-
ren actief op maatschappelijk 
gebied. Er wordt nauw samen-
gewerkt met IJmond Werkt! om 
langdurig werklozen of mensen 
met een achterstand tot de ar-
beidsmarkt aan een baan te hel-
pen. Zebra is ook partner van SC 
Telstar, KHC Strawberries, IJVV 
Stormvogels en verschillende 
andere (vrijwilligers)organisaties 
in de regio. Zie ook www.zebra-
uitzend.nl.

Drukte bij ‘maritiem’ 
ondernemersontbijt

IJmuiden - Zo’n vijftig onder-
nemers en betrokkenen uit het 
onderwijs waren vorige week 
woensdag vroeg uit de veren 
om aan te schuiven bij het on-
dernemersontbijt in het Mari-
tiem College Velsen. Zo lang-
zamerhand kan wel van een 
traditie worden gesproken, 
want het was dit jaar voor de 
vierde keer dat deze samen-
komst werd georganiseerd.

In haar welkomstwoord ging Ne-
lie Groen, directeur van zowel het 
Maritiem College IJmuiden als 
van het Technisch College Velsen 
nader in op het thema van deze 
ochtend: De Verbinding’ ,,Die ver-
binding geldt ook steeds sterker 
voor onze beide technische op-
leidingen. Want ook aan boord 
van een schip moeten technische 
handelingen worden verricht zo-
als lassen, timmeren en elektrisch 
onderhoud.  Daarom hebben we, 
voor beide scholen, nieuwe logo’s 
laten ontwerpen die deze verbin-
ding accentueren. En omdat onze 
leerlingen voor de maritieme op-
leiding uit het hele land komen 
hebben we de naam van deze op-
leiding gewijzigd in Maritiem Col-
lege IJmuiden (was Velsen). Dit 
vanwege het feit dat iemand uit 
Maastricht wel weet waar IJmui-
den ligt, maar dat geldt in veel 
mindere mate voor Velsen.’’
Toine Klok, manager van Perspec-
tief Leerwerkbedrijven, benadruk-

te in zijn toespraak nog eens het 
belang van een goede verbinding 
tussen onderwijs en werk. ,,Leer-
werkbedrijven bieden jongeren 
tussen de 16 en 27 jaar, die in het 
reguliere onderwijs niet mee kun-
nen komen, een laatste kans op 
onderwijs en werk”, lichtte hij toe. 
,,Een mooi voorbeeld van ‘verbin-
ding’ is de bouw van een nieuw 
opleidingsschip die momenteel 
plaatsvindt bij scheepswerf De 
Chinook in IJmuiden. Onder lei-
ding van ervaren vakmensen 
wordt hier door een groep jon-
geren hard gewerkt aan de bouw 
van De Union, een schip van 14 
x 4 meter dat als opleidingsschip 
bedoeld is voor het Maritiem Col-
lege. Een mooi voorbeeld van 
‘verbinding’, want dit vindt alle-
maal plaats in nauwe samenwer-
king met scholen en bedrijven in 
de IJmond regio.’’
Wethouder Arjen Verkaik ten-
slotte, benadrukte het belang 
van ‘verbinden’ vanuit het belang 
van de ligging van de haven van 
IJmuiden. ,,Hierbij speelt de off-
shore, onder meer  gezien de ge-
plande bouw van diverse wind-
molenparken in de Noordzee, een 
grote rol. Als haven ligt IJmuiden 
voor aan- en afvoer van materia-
len en assemblage heel centraal. 
Wij zien voor IJmuiden dan ook 
een grote toekomst weg gelegd 
als centrale haven waarbij een 
goede verbinding tussen onder-
wijs en bedrijfsleven cruciaal is.’’

Burgerpanel over
taken gemeente Velsen
Velsen – In de gemeente Velsen 
wordt momenteel een burgerpa-
nelonderzoek gehouden over de 
nieuwe taken van de gemeente. 
Vanaf 2015 krijgen gemeenten er 
nieuwe taken en verantwoorde-
lijkheden bij, zoals op het gebied 
van hulp, ondersteuning en werk/
inkomen. Hierover bericht de ge-
meente door brieven, de website 
en deze krant. Het burgerpanelon-
derzoek dient om uit te vinden wat 
de inwoners van Velsen eigenlijk 
vinden van alle komende veran-

deringen. Veel mensen geven hulp 
aan familie, vrienden of mensen in 
de buurt. In de toekomst zullen wij 
vaker een beroep op elkaar doen 
voor hulp en ondersteuning. Maar 
wat kun je eigenlijk doen voor je 
buurman die wat ouder is, of voor 
je jonge buurvrouw met haar ge-
broken been en drie kleine kinde-
ren? Ook hierover worden in het 
burgerpanelonderzoek vragen ge-
steld. In deze krant van 18 decem-
ber is over het onderzoek en de 
uitkomsten meer te lezen.

Collecteweek 
Leger des Heils
Velsen - Vrijwilligers van het Le-
ger des Heils collecteren tus-
sen 24 tot en met 29 november 
in Velsen. De opbrengst is be-
stemd voor het buurtwerk, waar-
mee het Leger op een bijzondere 
wijze maandelijks 1.500 mensen 
in buurten bijeen brengt tijdens 
inloopochtenden of -middagen. 
Zo wordt gestreden tegen een-
zaamheid en sociale uitsluiting. 
Het Leger des Heils ontvangt 
geen subsidie. Daarom zoekt het 
Leger mensen die willen helpen, 
zodat dit belangrijke werk door 
kan blijven gaan. Onder de noe-
mer ‘Samenleven doe je dus niet 
alleen’, organiseert het Leger des 
Heils in veel plaatsen een deur-
tot-deurcollecte.

Velsen - Muziekliefhebbers 
kunnen op woensdag 26 novem-
ber hun  kennis testen tijdens de 
Muziekweb Popquiz in de Bibli-
otheek Velsen. Deelnemen kan 
met minimaal 2 personen en 
maximaal 5 personen. Tip: maak 
gebruik van de diensten van Mu-
ziekweb, zoals eMuziek en Mu-
ziekwebluister, voor een optima-
le voorbereiding. De quiz duurt 
van 19.00 tot 21.00 uur. Deel-
name is gratis. Opgeven kan bij 
ajoosen@bibliotheekvelsen.nl.

Popquiz 
in de bieb

Santpoort-Noord - Afgelopen 
zaterdagmiddag verzette een 
26-jarige vrouw uit Santpoort-
Noord zich bij haar aanhou-
ding aan de Hagelingerweg. De 
vrouw had nog meerdere boetes 
open staan. Bij haar aanhouding 
om 15.30 uur verzette ze zich, 
schold de politiemensen uit en 
trapte een ruit van de politieau-
to in. De vrouw is meegenomen 
naar het politiebureau.

Vrouw verzet 
zich bij 

aanhouding
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Japans eten in 
sprookjesachtig decor
Regio - Koken op locatie. Voor 
Hokkai Kitchen, de bekende leve-
rancier van Japanse specialiteiten 
uit IJmuiden, begon het eerder dit 
jaar met een try-out in de Felison 
Terminal. Deze week werd het 
pop up restaurant voor het eerst 
geopend in Het Rijk van de Keizer, 
een prachtige horecalocatie tus-
sen Amsterdam en Haarlem waar 
ook veel kunstenaars zich hebben 
gevestigd. Hokkai keert hier nog 
zeker twee keer terug.
‘s Avonds oogt Het Rijk van de 
Keizer als een sprookje. Fakkels 
en een kleurrijk verlicht pad lei-
den de gasten naar de barakken 
die tot 1984 dienst deden als mu-
nitieopslag. Het landgoed maakt 
deel uit van de Stelling van Am-
sterdam, dat op de UNESCO-we-
relderfgoedlijst staat. Bij de en-
tree worden de bezoekers met 
een glas pruimenwijn welkom ge-
heten door Marinus Noordenbos, 
eigenaar van Hokkai Kitchen, en 
Denise Schellinger, bedrijfsleider 
van ‘Het Rijk’. Zij hebben allebei 
hun roots in IJmuiden liggen en 
dat is ook de reden dat we veel 
regiogenoten treffen.
Na het aperitief in de verwarmde 
binnentuin worden we naar het 
restaurant begeleid door Denise, 
die ondertussen vertelt over de 
historie van Het Rijk van de Kei-
zer. We belanden in een sfeervolle 
ruimte met tafels voor 2 tot 6 per-
sonen. Achterin zijn de koks van 
Hokkai druk bezig met de voor-
bereidingen op het 6-gangendi-
ner. Ondertussen worden links en 
rechts glazen Gruner Veltiner en 
Pouilly Fume ingeschonken, wij-

nen die uitstekend samen gaan 
met Japanse gerechten.
Nadat Marinus uitleg heeft gege-
ven over het menu en een aan-
tal wetenswaardigheden over de 
Japanse keuken heeft verteld, 
wordt begonnen met het uitser-
veren van het voorgerecht. De sa-
shimi van horsmakreel, het han-
delsmerk van Hokkai, smaakt ge-
weldig. Dat geldt ook voor de ge-
frituurde sint-jakonsschelp en de 
gegrilde zeeduivellever, een  Ja-
panse delicatesse. Daarna volgen 
een coupe met drie soorten sa-
shimi en een garnalen-misosoep. 
Het hoofdgerecht wordt voor-
afgegaan door een plateau met 
sushi: gehakte tonijn, gesmoor-
de paling en garnaal met kabel-
jauwkuit. Dit vormt een prachtige 
basis voor de gegrilde ‘black cod’ 
die  met recht het hoogtepunt van 
de avond genoemd mag worden. 
Het diner wordt in stijl afgesloten 
met een mousse van groene thee, 
Aziatische peer, jelly van zoete 
aardappel en citroen roomijs ver-
pakt in rijstcake.
Aan het einde van de avond klinkt 
een luid applaus voor de keuken-
brigade van Hokkai Kitchen en 
de medewerkers van Het Rijk van 
de Keizer. Terecht, want zij heb-
ben de 74 gasten een fantasti-
sche avond bezorgd. Het volgen-
de pop up diner van Hokkai vindt 
plaats op maandag 22 en dins-
dag 23 december. Via www.hok-
kai.nl inschrijven voor de nieuws-
brief betekent dat u als eerste op 
de hoogte bent van de reserve-
ringsmogelijkheden. (foto: Ton 
Heijnen)

Vrouwelijke priester in 
O-K Engelmunduskerk
IJmuiden - Zaterdagmiddag 
vond in de Oud-Katholieke En-
gelmunduskerk aan de Koningin 
Wilhelminakade in IJmuiden de 
bijzondere priesterwijding plaats 
van Marieke Ridder door de bis-
schop van Haarlem, drs. Dirk Jan 
Schoon. Bijzonder, in die zin, dat 
Marieke Ridder hiermee één van 
de weinige vrouwelijke katholie-
ke priesters in Nederland is ge-
worden.
Door deze wijding kan Marieke 
Ridder, tot nu toe diaken, in het 
vervolg als zelfstandig voorganger 

en pastor gaan functioneren in de 
oud-katholieke parochie Amster-
dam. Tevens is zij werkzaam als 
geestelijk verzorger in verpleeg-
huis Bornholm en hospice Bardo 
in Hoofddorp. Ook bouwt Marie-
ke in Amsterdam-Zuid een aan-
bod aan ‘christelijke meditatie’ op.
De Oud-Katholieke Kerk van Ne-
derland is een zelfstandige ka-
tholieke kerk. Zij combineert een 
katholieke liturgie, een oriëntatie 
op de Bijbel en op de oude, on-
gedeelde kerk met openheid voor 
de vragen van deze tijd.

Walking Dinner IJmond 
smaakt naar meer

IJmuiden - Het eerste Walking 
Dinner van Restaurant IJmond 
was werkelijk om je lippen bij 
af te likken. De sfeervolle loca-
tie aan de Seinpostweg was af-
gelopen donderdag al heel even 
in kerstsfeer. Althans zo leek het. 
Nieuwe en trouwe gasten geno-
ten van het zeer luxe en feestelij-
ke 8-gangen Walking Dinner. Zo-
als altijd mocht het de gasten aan 
niets ontbreken. Het sprankelen-
de bubbeltje bij binnenkomst zette 
de toon van de tongstrelende ge-
rechtjes die gedurende de rest van 
de avond aan de gasten werden 
geserveerd. Allemaal uniek in hun 
soort en door chef-koks Tom Hui-
zinga, Ron ten Wolde en sous-chef 
Natasja Wensink samengesteld uit 
de meest verse en beste ingredi-
enten: gegratineerde oester, gra-
ved lachs, gamba’s, kreeftensoep, 

fritots van scholfilets, zeebaars en 
fazant. Om de avond extra luister 
bij te zetten, was er bovendien ge-
kozen voor live achtergrondmu-
ziek. Ruud Nieborg, Judith Nie-
borg en haar echtgenoot Michael 
Peralta realiseren zich terdege dat 
het positief is als nieuwe initiatie-
ven zo fijn door de trouwe gasten 
worden opgepakt. ,,Laten we eer-
lijk zijn, het is altijd maar afwach-
ten hoe gereageerd wordt’’, aldus 
een trotse Ruud Nieborg. ,,We wa-
ren daarom heel blij met het aan-
tal aanmeldingen dat we moch-
ten ontvangen. Dit zorgt boven-
dien voor heel veel positieve ener-
gie voor iedereen die bij ons werkt. 
Het was ons eerste Walking Din-
ner, maar zeker niet het laatste!’’
Zie ook www.restaurantijmond.nl 
of bel 0255-513536. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Comedy in Zeewegbar
IJmuiden - Op woensdag 26 
november heeft de Zeewegbar 
een primeur! Het café presen-
teert dan een comedyavond vol 
sfeer en hilariteit. Schuif lekker 
aan in de knusse -setting van 
de comedy show met tal van er-
varen en aanstormende come-
dians. 
Minimaal vijf talenten en pro-
fessionele comedians zetten sa-
men een heerlijke show neer. Zij 
testen hun nieuwste grappen 
en brengen ook een paar hila-

rische verhalen uit hun repertoi-
re. Voorafgaand aan deze inter-
actieve show kunnen bezoekers 
genieten van een drankje. 
De comedy-avond wordt goed-
lachs aan elkaar gegrapt door 
de MC. 
Deze ‘Master Of Ceremony’ 
brengt de bezoekers in de juiste 
stemming voor de acts! Kaarten 
kosten 5 euro per person (inclu-
sief drankje en hapjes) en zijn 
verkrijgbaar aan de bar en de 
deur. Aanvang: 21.00 uur.

Driehuis - Strawberries He-
ren 1 heeft zondag met 4-0 
verloren van Westerpark. De-
ze derde nederlaag van het sei-
zoen was dik verdiend, want bij 
Strawberries was sprake van 
een collectieve offday. Iedere 
speler acteerde onder zijn ni-
veau, al was het in het eerste 
deel van de wedstrijd zo slecht 
nog niet. Strawberries was vaak 
in de cirkel van Westerpark te 
vinden, al kreeg het niet bijzon-
der grote kansen. Het was dat 
de aanvallers het vizier niet op 
scherp hadden staan, anders 
was Strawberries op dat mo-
ment verdiend op voorsprong 
gekomen. Dit gebeurde niet 
en Westerpark rook zijn kans. 
Het middenveld van Strawber-
ries was zondag erg fragiel. 
Het gemis van de geblesseer-
de Jeroen Snellen was duide-
lijk zichtbaar. Ook verdediger 
en strafcornerkanon Erik van 
den Berg ontbrak zondag. Wes-
terpark wist hier gebruik van te 
maken en kreeg steeds meer 
grip op het duel. Vlak voor rust 
ging de enige strafcorner van 
de wedstrijd voor de Amster-
dammers in het doel en stond 
de middenmoter in de 3e klas-
se op voorsprong. In de twee-
de helft probeerde Strawber-
ries de aansluiting te vinden. 
Al snel werd echter duide-
lijk dat Westerpark de zaakjes 
goed op orde had en achterin 
weinig tot niets weg zou gaan 
geven. Westerpark verdubbel-
de de score na een vlotte coun-
ter. Hierop ging verdediger Finn 
van Leeuwen hevig in protest 
waarna hij terecht met geel van 
het veld werd gestuurd. Mede 
hierdoor zakte het spelniveau 
van Strawberries verder om-
laag en al snel was de wedstrijd 
‘gespeeld’. Westerpark scoorde 
namelijk nog een derde en vier-
de doelpunt en nam zo revan-
che voor de thuisnederlaag van 
vorig seizoen tegen de ploeg uit 
Driehuis. Komende zondag kan 
Strawberries weer vol aan de 
bak, dan komt de nieuwe kop-
loper FIT op bezoek in Driehuis. 
(Finn van Leeuwen)

Offday 
Strawberries

IJmuiden - In Woonzorgcen-
tra De Moerberg aan de Zui-
derkruisstaat 74 is op dins-
dag 25 november van 9.30 tot 
12.30 uur verkoop van hand-
gemaakte artikelen die door de 
bewoners zelf zijn vervaardigd. 
Er is een grote diversiteit aan 
spullen,zoals leuke cadeautjes 
voor de Sint of Kerst. 
Tevens is er een loterij. De op-
brengst is voor het Rode Kruis 
Velsen. Meer informatie: 0255-
530214.

Verkoop 
handwerken 
Rode Kruis
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Spectaculaire kienavond 
bij Felison Brass

Velsen-Noord - Ondanks het 
feit dat de Velsen-Noordse mu-
ziekvereniging Felison Brass al 
enige tijd zijn basis heeft in de 
voormalige Schans in Beverwijk, 
zal zij ook dit jaar haar traditio-
nele, spectaculaire kienavond 
met trots organiseren in haar 
thuishaven Velsen-Noord. Dit 
jaar echter eerder dan anders, 
namelijk op 29 november 2014.
Naast het maken van muziek, or-
ganiseert het orkest ook andere 
activiteiten. Een jaarlijks terug-
kerend, en drukbezocht evene-
ment is de Felison Brass Kien-
avond. Deze gezellige avond is 
toegankelijk voor iedereen en 
voor velen een feest om naar toe 
te gaan. Leden van Felison Brass 
zijn al weer maanden bezig met 
de voorbereidingen. De prijzen 
zijn ingekocht en het belooft ook 
dit jaar weer een spectaculair 
gevulde prijzenpot te zijn.
Voor de kienrondes is een flink 
assortiment hebbedingen en 
smakelijke zaken samengesteld. 
De loterij kent, net als vorig jaar, 

weer een spectaculaire hoofd-
prijs. Naast de luxe prijzen die 
tijdens de loterij te winnen zijn, 
is de topper dit jaar een Vogue 
E-Bike (heren of dames), belan-
geloos beschikbaar gesteld door 
Europe Cycle Company in Zaan-
dam.
Heeft u zin in een gezellige 
avond waarbij u en passant nog 
mooie prijzen kunt verdienen en 
zelfs misschien met die Vogue E-
Bike naar huis kunt racen? Twij-
fel dan niet en kom op zater-
dagavond 29 november naar de 
spectaculaire kienavond van Fe-
lison Brass. Deze vind plaats in 
dienstencentrum De Mel/Wa-
tervliet te Velsen-Noord, Doel-
manstraat 34.
Kaarten à 1 euro zijn verkrijgbaar 
bij de familie Joustra, Melklaan 
47 of familie Boer, Gildenlaan 
4, beide in Velsen-Noord. Op 
de avond zelf zijn kaarten aan 
de zaal verkrijgbaar (zolang de 
voorraad strekt). De kienavond 
begint om 19.30 uur. De zaal is 
geopend vanaf 19.00 uur.

Unidos werkt aan 
‘Spring Awakening’
IJmuiden - Zoals iedereen in-
middels gewend is van musi-
calvereniging Unidos, brengt 
de groep met leden van 18 tot 
40 jaar, ook komende februa-
ri weer een nieuwe productie 
naar Velsen. 
In 2015 staat de controversië-
le show vol pop/rock-muziek 
‘Spring Awakening’ op het pro-
gramma. Het verhaal vertelt 
over de behoefte van jongeren 
om zich vrij te vechten in een 
tijd waarin de wil en wet van 
ouders, leraren en geloof bo-
ven alles staat en seksualiteit 
iets is waarover niet gespro-

ken werd. De onwetendheid 
van deze jongeren brengt vele 
wendingen op hun pad en aan-
grijpende thema’s worden niet 
ontweken. 
Unidos bestaat uit zo’n 30 en-
thousiaste leden die al een half 
jaar hard repeteren om deze 
voorstelling tot een groot suc-
ces te maken. Spring Awake-
ning is vrijdag 13 februari en 
zaterdag 14 februari 2015 te 
zien in de Stadsschouwburg 
Velsen. Bestel kaarten voor 21 
euro per stuk via stadsschouw-
burgvelsen.nl. Zie ook www.
musicalvereniging-unidos.nl.

Juffen en Meesters met 
OTK naar Wonderland

Velsen - Als Sinterklaas weer in 
het land is, begint het bij de kin-
deren van de openbare basis-
scholen in Velsen weer te kriebe-
len, omdat het dan ook weer bij-
na tijd is om in Stadsschouwburg 
Velsen naar het toneelstuk te 
gaan kijken van de Onderwijzers 
Toneelvereniging Kennemerland. 
Dit jaar wordt Alice in Wonder-
land gespeeld, naar het boek van 
Lewis Caroll en wel op 25, 26 en 
27 november. Aanvang 19.30 uur.
Alice houdt van avonturen. Wan-
neer ze een konijn met een hor-
loge ziet lopen, gaat ze hem 
nieuwsgierig achterna. Ze valt in 
een konijnenhol en komt terecht 
in een wonderlijke, muzikale we-
reld. Wie hier vals zingt, wordt 
onthoofd. Tenminste, dat beweert 
de koningin. 
Maar Alice laat zich niet gek ma-
ken. Hoezeer iedereen dat ook 
probeert, Alice houdt het hoofd 
koel en blijft bij zichzelf in al 
haar beslissingen... In de voor-

stelling die u vanavond gaat zien, 
zult u kennismaken met niet één, 
met wel drie Alices! Zij zullen op 
het podium met elkaar uitvech-
ten, wie welke scene zal spe-
len en waarom. En dan proberen 
ze ook nog alle drie tijdens het 
spel de moraal van het verhaal 
te doorgronden! En dat te mid-
den van hele gekke figuren, zo-
als de Maartse Haas, de Gekke 
Hoedenmaker, de Kazige Katten 
en de Wazige Rups.
Alle juffen en meesters van OTK, 
nemen het publiek mee op reis 
voor een doldwaas avontuur in 
Wonderland! De kinderen van 
de openbare scholen en hun juf-
fen en meesters hebben inmid-
dels een uitnodiging gekregen 
om naar dit stuk te komen kijken. 
Maar ook anderen kunnen ge-
nieten van Alice in Wonderland. 
Bestel tijdig de kaarten (8,50 
per stuk) via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of bij de kassa van 
de Stadsschouwburg Velsen.

Goed toernooi mini’s 
Smashing Velsen
Velsen - Afgelopen zaterdag 
speelden de miniteams (6 tot 
12 jaar) van volleybalvereni-
ging Smashing Velsen ‘96 hun 
tweede toernooi van het jaar 
in Amstelveen. Er deden drie 
teams uit Velsen mee.
De oudste jeugd (niveau 6) 
trapte ‘s ochtends het spits 
af. De SV Surfers waren vo-
rig toernooi naar de A-pou-
le gepromoveerd en wilden nu 
weer zo hoog mogelijk eindi-
gen. Het team begon de eer-
ste wedstrijd goed en won de 
eerste set, maar helaas werd 
de tweede set verloren. Bij de 
tweede wedstrijd was dit pre-
cies andersom. De derde wed-
strijd werd gespeeld tegen het 
team van Spaarnestad met al-
leen maar jongens. De eerste 
set waren de SV Surfers een 
beetje overdonderd door de 
goede services van de jongens, 
maar in de tweede set bleven 
ze lang goed bij. 
Helaas werd deze set uiteinde-
lijk net aan met 17-21 verloren. 
Al met al hebben de SV Surfers 
zich toch maar mooi gehand-
haafd in de A-poule door der-
de te worden. 
‘s Middags speelden SV Orka-
nen (niveau 4) en de SV beach-

babes (niveau 3) al hun wed-
strijden tegelijkertijd. De SV Or-
kanen moesten eerst een beet-
je op gang komen en hadden 
vaak een beetje pech met de 
tijd. De eerste set werd verlo-
ren van Atalante en in de twee-
de set waarin ze eerst voor-
stonden werd er uiteindelijk 
toch gelijkgespeeld. De twee-
de wedstrijd tegen VCH ging 
mooi gelijk op, maar net toen 
de zoemer ging stonden ze 13-
14 achter. Daarna werd de tur-
bo aangezet en werd er mooi 
volleybal gespeeld. De achter-
eenvolgende sets werden al-
lemaal gewonnen. Uiteindelijk 
zijn ze als tweede geëindigd. 
De SV Beachbabes, een team 
waarin, zoals de naam al doet 
vermoeden, alleen maar meis-
jes zitten, speelde een heel 
goed toernooi. Dit nieuwe team 
is al goed op elkaar ingespeeld 
en verloor alleen de tweede set 
van de tweede wedstrijd tegen 
het sterke Spaarnestad. In de 
laatste wedstrijd tegen Amstel-
veen werd de laatste set zelfs 
met 7-1 gewonnen. 
Uiteindelijk zijn de meiden zelfs 
eerste in hun poule geworden. 
Zie ook www.smashingvelsen.
nl.

Damtoernooi 
voor scholen

IJmuiden - Elk jaar wordt in 
de Burgerzaal van het stadhuis 
door Damclub IJmuiden samen 
met de gemeente het scholen-
toernooi van de gemeente Vel-
sen georganiseerd. Het is dan 
altijd gezellig druk in de Bur-
gerzaal en regelmatig komen 
ambtenaren van de gemeen-
te langs om te verzoeken of het 
wat rustiger kan. Probeer kinde-
ren maar eens rustig te krijgen, 
zeker als ze in grote getalen bij-
een zijn. Achter het bord luk-
te het wel. Als de kinderen zit-
ten te dammen zijn ze wel rus-
tig, maar als ze klaar zijn met de 
partij stroomt de adrenaline door 
de aderen en zijn ze niet meer te 
houden en moeten ze even een 
stukje hardlopen. Zo ook afge-
lopen woensdag. De organisa-
tie schatte in, dat het een strijd 
ging worden tussen de Hoek-
steen, Duinroos, het Anker en de 
Brederode Dalton. Bij Bredero-
de Dalton speelt de nieuwe Ton 
Sijbrands, genaamd Noël Neve, 
het grootste talent wat in Ne-
derland rondloopt. Hij zit nog in 
groep 7, maar verslaat met ge-
mak veel oudere dammertjes. 
Ongetwijfeld wint hij dit jaar de 
Noord-Holland cup. Tegen Noël 
kan natuurlijk niemand op en hij 
won al zijn partijen. Toch kwam 
Brederode Dalton nog in de pro-
blemen. Tegen het Anker ging 
het bijna mis. Storm Hoving en 
Evert Olsthoorn verloren en toen 
werd het heel spannend,  maar 
Noël en Abel Vestering trokken 
de zaak recht. Remise. Het An-
ker morste later punten en zo 
werd Brederode Dalton winnaar 
en het Anker tweede.  Wethou-
der Annette Baerveldt reikte de 
prijzen uit. Individueel waren er 
ook prijzen te winnen en diver-
se kinderen gaan nu naar dam-
club IJmuiden om les te krijgen 
in het edele damspel. En de koek 
is nog niet op. Een aantal van de 
winnende scholen gaan naar het 
kampioenschap van Noord-Hol-
land. En bij plaatsing naar het 
kampioenschap van Nederland. 
Mooie vooruitzichten.

IJmuiden - Zaterdag 22 novem-
ber, aanvang 20.00 uur, zaal open 
19.30 uur, weer de bingo- en lo-
terijavond in speeltuin De Veili-
ge Haven gehouden. Er zijn weer 
leuke prijzen te winnen. Wie in 
IJmuiden woont en geen vervoer 
heeft kan contact opnemen met 
telefoonnummer 0255-527010 of 
0255-518077, dan wordt men op-
gehaald en na afloop weer thuis-
gebracht. De opbrengst van de-
ze avond is voor de speeltuin om 
weer leuke speeltoestellen te ko-
pen voor de jeugdige bezoekers 
van de speeltuin.

Bingo- en loterij 
in De Veilige 

Haven
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Sinterklaas aangekomen
Met maar liefst 150 zwarte pie-
ten is Sinterklaas afgelopen za-
terdag aangemeerd in IJmui-
den.

Het was een drukte van jewelste 
op de Loswalkade. Vele kinderen, 
vaders en moeders, opa’s en oma’s 
verwelkomden de goedheilig-

man en zijn gevolg. Burgemeester 
Franc Weerwind schudde Sint als 
eerste de hand en wenste hem een 
prettig verblijf. De Sint ging ver-
der in optocht richting Plein 1945, 
waar hij voor het gemeentehuis of-
ficieel op een groot podium is ont-
vangen. (foto: Reinder Weidijk)

Gedeputeerde Staten van de pro-
vincie Noord-Holland hebben op 
11 november 2014 de notitie Reik-
wijdte en Detailniveau (NRD) vast-
gesteld. Daarmee is weer een stap 
gezet richting de aanleg van een 
verbindingsweg tussen de A8 en 
de A9.  Doel is minder verkeers-
drukte, minder files en het verbe-
teren van de veiligheid en leef-
baarheid. De provincie verwacht in 
2018 met de aanleg van de weg te 
kunnen beginnen.

Informatiebijeenkomsten
De verbinding A8-A9 vormt dé scha-
kel in het snelwegennet van Noord-
Holland. De provincie organiseert 
twee inloopavonden. Op dinsdag 25 
november 2014 in het gemeente-
huis van Heemskerk, Maerten van 
Heemskerckplein 1, Heemskerk en 
op donderdag 27 november 2014, in 

het Wapen van Assendelft, Dorps-
straat 533, Assendelft. Op beide 
avonden kunnen belangstellenden 
tussen 17.00 en 20.00 op deze locaties 
terecht met al hun vragen over de ver-
binding A8-A9, over de procedure en 
over het indienen van een zienswijze. 
Het is ook mogelijk om ter plekke een 
zienswijze in te dienen.

Inzien
De NRD ligt van 13 november tot en 
met 24 december 2014 ter inzage bij 
de provincie Noord-Holland, Kleine 
Houtweg 18 in Haarlem. Een down-
load van de notitie is te vinden op 
de website: www.verbindinga8-a9.
nl.Ook is de NRD in te zien in de ge-
meentehuizen van de gemeenten 
Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Be-
verwijk, Velsen en de Stadsregio Am-
sterdam. Voor meer informatie: www.
verbindinga8-a9.nl.

De Hagelingerweg  is niet alleen verrijkt met een veiliger rotonde, maar de-
ze zal straks ook de entree van Santpoort-Noord luister bij zetten. Afgelopen 
vrijdag zijn de groenstroken op en rondom het verkeersplein beplant. Het be-
plantingsplan is zo opgesteld, dat een jaar rond een grote variatie aan kleuren 
en bloemen valt te zien. (foto: gemeente Velsen)

Vorige week maandag zijn de Velsense mantelzorgers getrakteerd op een 
high tea in de Theeschenkerij  In Velsen-Zuid.  De organisatie was in handen 
van het Centrum Mantelzorg van Socius. De Dag van de Mantelzorg werd 
door ruim 60 vrijwilligers bezocht.  Wethouder Robert te Beest kwam langs 
om de hulpverleners  te bedanken voor hun inzet. Op de foto is te zien, dat de 
vrijwilligers genieten van de muziek, die tijdens high tea ten gehore werd ge-
bracht. (foto: Socius)

Twee informatiebijeenkomsten

Plannen voor verbinding 
A8-A9 liggen nu ter inzage

Grote variatie aan kleuren

Vaste planten voor rotonde

Geslaagde high tea

Dag van de Mantelzorg
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Bollen geplant
Vorige week heeft de afdeling 
Openbare Werken van de ge-
meente Velsen in het plantsoen 
van de Homburgstraat en rond-
om de Westerbegraafplaats 
duizenden bolletjes geplant.

Het is een mengsel van krokus, 
blauwe druifje, boshyacint, klei-
ne tulpjes, sneeuwroem, sie-

rui en nog enkele andere soor-
ten. In bloei produceren ze nec-
tar en stuifmeel, belangrijke voe-
dingsbronnen voor bijen en vlin-
ders. Bovendien bloeit de bollen-
mix over een lange periode in het 
voorjaar. Van februari tot aan mei 
zal er sprake zijn van een scala 
aan kleuren en bloemen.(foto: Bob 
Martens)

Zweedse ambassadeur bij 
Cornelis Vreeswijk Festival
Dit jaar staat in het teken van 400 
jaar betrekkingen tussen Neder-
land en Zweden. IJmuiden vier-
de dit jubileum met een eerbe-
toon aan de IJmuidense trouba-
dour Cornelis Vreeswijk.

Op zijn sterfdag, 12 november, werd 
in de Stadsschouwburg Velsen het 
Cornelis Vreeswijk Festival gehou-

den. Eregast was de Zweedse am-
bassadeur Håkan Emsgård. Ook 
Tonny Vreeswijk, zus van de zan-
ger en een afvaardiging van het Cor-
nelis Vreeswijk Genootschap wa-
ren in de schouwburg aanwezig. Op 
de foto dankt ambassadeur Emsgård 
burgemeester Weerwind voor het 
overhandigde aandenken aan deze 
avond. (foto: Fred Geers)

Velsen doet mee met Wecycle-actie voor Sinterklaas
Oud elektrisch speelgoed en an-
dere elektrische apparaten kun-
nen goed worden hergebruikt. Le-
ver ze in. Ook roept de gemeen-
te alle kinderen op om Groene 
Piet uit te nodigen voor een be-
zoek aan de milieustraat van HVC 
( huisvuilcentrale) in Velsen-Zuid. 
Deze komt dan misschien langs op 
3 december as. Doe mee en win 
kaartjes voor Attractiepark Tover-
land.

Op Pakjesavond zullen veel kinderen 
nieuw elektrisch speelgoed krijgen 
van Sinterklaas. Een nieuwe spel-
computer, walkietalkie, fotocamera 
of MP3-speler staat hoog op de ver-
langlijstjes. Deze cadeautjes vervan-
gen meestal oud elektrisch speel-
goed, dat vaak in de vuilnisbak ver-
dwijnt.

Hergebruik
Van alle elektrisch speelgoed dat 

wordt afgedankt, wordt slechts een 
kwart ingeleverd. De rest komt bij het 
gewone afval terecht. Wecycle za-
melt jaarlijks zo’n 400.000 kilo elek-
trisch speelgoed in. Ruim 1,3 miljoen 
kilo verdwijnt in de vuilnisbak en 
wordt niet gerecycled. Wecycle zorgt 
ervoor dat alle ingeleverde elektrisch 
speelgoed en andere elektrische ap-
paraten worden hergebruikt. Behal-
ve behoud van grondstoffen, bete-
kent dat ook dat er geen schadelijke 
stoffen in het milieu terecht komen.
 
Actie Groene Piet
Groene Piet bezoekt op 3 december 
in elke provincie één milieustraat om 
oud elektrisch speelgoed en ande-
re elektrische apparaten in te zame-
len. Stem op Groene Piet in Velsen-
Zuid en maak kans op een uitje naar 
Attractiepark Toverland met het he-
le gezin (maximaal 4 personen). Ga 
naar wecycle.nl/sint en nodig Groe-
ne Piet uit. (foto: Wecycle)
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

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

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 

noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

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

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 8 
november 2014 tot en met 14 no-
vember 2014 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

Ingediende aanvragen om omge-
vingsvergunning

IJmuiden
Bik en Arnoldkade ong., legalise-
ren 4 appartementen (14/11/2014) 
w14.000571;
Bik en Arnoldkade 25 en 27, wijzigen 
voorgevel en functie van werkplaats 
tot woning(14/11/2014) w14.000572; 

Julianakade 104, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(12/11/2014) 
w14.000558;
Breesaapstraat 54, wijzigen func-
tie en gevelopeningen begane grond 
(12/11/2014) w14.000562; 
Steenbokstraat 32, uitoefenen bedrijf 
aan huis (11/11/2014) w14.000557.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Burg. Enschedelaan 2 en Kerk-
weg 27, samenvoegen 2 woningen 
(14/11/2014) w14.000570;
Broekbergenlaan ong., in gebruik ne-
men weiland als tijdelijke parkeer-
plaats (12/11/2014) w14.000560;
J.T. Cremerlaan 39, vergroten 2e ver-
dieping (12/11/2014) w14.000555.
Duin en Kruidbergerweg 74 (rijks-

monument), plaatsen zonnecollecto-
ren (14/11/2014) w14.000573.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 21, vergro-
ten woning (uitbouw en dakkapel)
(14/11/2014) w14.000568;
Duinweg of Duivelslaan 29, kappen 
boom (12/11/2014) w14.000559;
Velserenderlaan ong., kappen 25 bo-
men (12/11/2014) w14.000563;
Velserenderlaan 2 C, kappen boom 
(11/11/2014) w14.000556.

Velserbroek
D. Marotstraat ong., wijzigen voorge-
vel (12/11/2014) w14.000561;
W. Druckerstraat ong., kappen boom 
(13/11/2014) w14.000567;

De Kamp 79, kappen boom 
(09/11/2014) w14.000553.
Helmkruid 3, kantoor aan huis 
(11/11/2014) w14.000554.

Velsen-Noord
Concordiastraat ong., kappen 32 bo-
men (13/11/2014) w14.000564;
Wijkermeerweg ong., kappen boom 
(13/11/2014) w14.000565;
Wijkermeerweg ong., kappen 2 bo-
men (13/11/2014) w14.000566.

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.

Aanvragen

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

natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 

omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Pieter Nuytsstraat ong. (speel-
plek naast nr. 4), kappen 8 bomen 
(11/11/2014) w14.000519;
Wijk aan Zeeerweg 70, vergro-
ten woning, isoleren d.m.v. buiten-
gevelisolatie en wijzigen indeling 
(11/11/2014)
w14.000412.

Driehuis
Schaepmanlaan ong. en Van den 
Vondellaan ong., plaatsen 2 hekwer-
ken (13/11/2014) w14.000485;
Wolff en Dekenlaan 9, kappen boom 

(11/11/2014) w14.000522.

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan ong., kappen 4 bo-
men (11/11/2014) w14.000534;
Biezenweg ong. en Rijksweg ong., 
aanleggen  2 amfibieenpoelen en 
kappen 59 bomen (11/11/2014) 
w14.000496;
Santpoortse Dreef ong. en Rijks-
weg ong., kappen van boom en aan-
passen oevers Schipbroekerbeek 
(11/11/2014)
w14.000463;
Hoofdstraat 203, wijzigen voorgevel 
(13/11/2014) w14.000500;
Hagelingerweg 203, vergroten dak-
opbouw (13/11/2014) w14.000451.



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl20 november 2014

Kennisgeving anterieure overeenkomst

Besluiten (vervolg)
Santpoort-Zuid 
Wustelaan ong., kappen 6 bo-
men en aanpassen oevers Bosbeek 
(11/11/2014) w14.000461; 
Van Dalenlaan 17, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(13/11/2014) 
w14.000454.

Velsen-Zuid
Van Tuyllweg 23, kappen boom 
(17/11/2014) w14.000524;
‘t Roode Hart 38, kappen boom 

(17/11/2014) w14.000465;
Dr. Kuyperlaan 9, wijzigen voorge-
vel, verhogen nok, plaatsen balkon 
eerste verdieping en kappen 3 bo-
men (17/11/2014) w14.000445.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Floraronde 45, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(11/11/2014) 

w14.000460.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
Kerstsamenzang,  woensdag-
avond 24 december 2014, Vesting-
plein te Velserbroek (17/11/2014) 
u14.010267;
Sintintocht, 22 november 2014, rou-
te van Nam Kade naar Wijkcentrum 

De Mel-Watervliet te Velsen Noord, 
(18/11/2014) u14.010520;
Fight Night kickbokswedstrijd, 
23 november 2014, Sporthal Zee-
wijk, Eenhoornstraat 2 te IJmuiden 
(18/11/2014) 
u14.011214;
Sinterklaasintocht Velserbroek, 22 
november 2014, winkelcentrum aan 
de Ster Bastion in Velserbroek
(18/11/2014) u14.010614.

De gemeente heeft op 11 novem-
ber 2014 een anterieure overeen-
komst van grondexploitatie ge-
sloten als bedoeld in artikel 6.24 
Wro ten aanzien van het plange-
bied ‘Zeewijkplein’ te IJmuiden.

De navolgende kadastrale percelen 
maken deel uit van het plangebied: 
gemeente IJmuiden, sectie L, num-
mers 4686, 4688, 4997, 5568 en 6575 
gedeeltelijk. De overeenkomst heeft 
betrekking op de uitbreiding van 
winkelcentrum Zeewijk te IJmui-
den.

Een zakelijke beschrijving van de 
inhoud van de overeenkomsten ligt 
vanaf 21 november 2014 tot en met 
16 december 2014 tijdens kantoor-
uren ter inzage bij de balie van het 
stadhuis (Dudokplein 1 te IJmui-
den). De openingstijden van het 
stadhuis zijn van 9.00 uur tot 16.00 

uur maandag tot en met vrijdag en 
donderdagavond van 18.00 uur tot 
20.00 uur.

Tegen de gesloten overeenkomst 
staat geen bezwaar of beroep open.

Subsidieplafond 2015
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming 
van artikel 4:27 Algemene wet 
bestuursrecht bekend dat de raad 
van Velsen in zijn vergadering van 
6 november 2014 in het kader van 

de vaststelling van de begroting 
voor 2015 heeft besloten:

het subsidieplafond (exclusief soci-
aal domein) voor 2015 vast te stel-
len op € 9.518.000,-- overeenkomstig 

het totaal van de subsidiebijlage be-
horende bij de begroting 2015.

Ter inzage
De subsidiebijlage is in het elektro-
nisch gemeenteblad gepubliceerd.  

Een uitdraai van het elektronisch 
gemeenteblad is ook in te zien bij de 
balie van het stadhuis. De subsidie-
bijlage wordt ook gepubliceerd op 
de website van de gemeente Velsen: 
www.velsen.nl.

Belastingverordeningen
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 6 november 2014 vast-
gesteld:

verordening Onroerende-zaak belastingen 2015
verordening Roerende woon- en bedrijfsruimten 2015
verordening Hondenbelastingen 2015
verordening Rioolheffingen 2015
verordening Afvalstoffenheffing 2015
verordening Precariobelasting 2015
verordening Toeristenbelasting 2015
verordening Watertoeristenbelasting 2015
Legesverordening 2015
verordening Marktgelden 2015
verordening Standplaatsgelden 2015
verordening Lijkbezorgingsrechten 2015
verordening Parkeerbelasting 2015 
Aanwijzingsbesluit ingevolge de verordening Parkeerbelasting 2015

Genoemde verordeningen zijn opgenomen in het register “gepubliceerde be-
lastingverordeningen 2015”. De verordeningen treden in werking op 1 janu-
ari 2015.

Alle belastingverordeningen en regelingen liggen kosteloos ter inzage bij 
het Klant Contact Centrum van het stadhuis van de gemeente Velsen, Du-
dokplein 1 te IJmuiden. Een ieder kan op verzoek tegen betaling van een be-
drag aan leges een afschrift verkrijgen van bovengenoemde besluiten. De be-
lastingverordeningen kunt u ook raadplegen op de website van de gemeente 
Velsen (www.velsen.nl / Regelingenbank Velsen).

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de werkeenheid Belastingen en In-
vordering, telefoonnummer 0255-567322.
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Raadsplein 27 november 2014 
Op donderdag 27 november 2014 vergadert de gemeenteraad Vel-
sen in de raadzaal van het gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 om 
19.30 uur.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

1: Raadzaal
19.30-21.00  Grote Buitendijk / Hofgeest

2: Schoonenbergzaal
19.30-21.00  Kadernota Lokaal Integraal Veiligheids beleid 2015-2017 

3: Rooswijkzaal
19.30-21.00  Treasurystatuut Gemeente Velsen 2014

Pauze van 21.00 tot 21.30 uur

4: Raadzaal
21.30-23.00  Grote Buitendijk / Hofgeest

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle agendapunten kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u 
zich tot uiterlijk woensdag 26 november 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, 
tel. 0255 567502 of via e-mail: griffie@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-
fie@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden 
doorgestuurd. 

De nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeen-
tehuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bi-
bliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en on-
derliggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl

Een reportage  van deze sessies is terug te zien in de week na de vergade-
ring op het TV kanaal van RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rt-
vseaport.nl Op raad.velsen.nl kunt u rechtstreeks en op een later tijdstip de 
sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de sessies 
vanuit de overige vergaderruimte.

Vergadering IJmondcommissie 25 november 2014
Plaats: Gemeentehuis Heemskerk, Maarten van Heemskerckplein 1, 
Raadzaal. Tijd: 19.30 uur

1 Opening en mededelingen (19.30 uur)
2 Vaststelling agenda
3 Besluitenlijst vergadering raadscommissie IJmond 23 september 2014
4 Presentatie ProRail over een beoogd opstelterrein voor treinen: de stand 

van zaken (19.40 uur)

5  Ontwerp-zienswijze op de notitie ‘Reikwijdte en detailniveau verbinding 
A8/A9’ (21.00 uur)

6 Sluiting (22.30 uur)

Toehoorders die gebruik willen maken van het spreekrecht, kunnen zich tot 
aanvang van de vergadering melden bij de griffier van Heemskerk, de heer H. 
de Groot (06-211 88 352 of griffie@heemskerk.nl).

20 november 20149

Actie: Burpee challenge
Organisator: Sport-je-fit
Info: www.kominactie.nl/
burpies of info@sport-je-fit.
nl

Jeroen Meinders en Dave 
Kalkman van Sport-je-fit gaan 
met een team van elf sporters 
als estafetteploeg 10 kilome-
ter lang Burpee Broad Jumps 
doen. Dit is een sprong waar-
bij de sporter naar voren duikt, 
met het hele bovenlichaam op 
de grond komt, zich weer op-
drukt en vooruit springt. Het 
streefbedrag was gesteld op 

1.000 euro, maar dit werd bin-
nen een week al ruimschoots 
gehaald. 
Dave Kalkman: ,,Het is te gek 
dat we zoveel steun krijgen bij 
deze loodzware actie! We ho-
pen op een geweldig mooi 
eindbedrag!” Zaterdag 20 de-
cember springt de groep van 
IJmuiden naar het glazen huis 
in Haarlem om aan de dj’s van 
3FM een cheque te overhandi-
gen. De trainingen zijn inmid-
dels in volle gang. De burpee 
challenge wordt mede moge-
lijk gemaakt door Fysiotherapie 
Portegies.

Actie: Geld inzamelen
Organisator: RKVV Velsen 
MB1
Info: www.rkvv-velsen.nl

RKVV Velsen MB1 zamelt van 
20 november tot en met 14 de-
cember geld in voor Serious 

Request. De prijzen in de kanti-
ne worden tijdelijk verhoogd en 
toeschouwers kunnen de doel-
punten per wedstrijd sponso-
ren. 
Het team én de club hopen op 
een mooie opbrengst voor Se-
rious Request.

IJmuiden - Art IJmuiden is de 
grootste 3-daagse kunst-aan-
zee manifestatie van de regio. 
Op vrijdag 21, zaterdag 22 en 
zondag 23 november wordt de 
Felison Cruise Terminal aan de 
IJmondhaven weer omgetoverd 
tot een fraaie kunsthal. 
Op Art IJmuiden kun je in een 
ongedwongen sfeer heerlijk 
een middagje doorbrengen, 
want er is een zeer uitgebrei-
de collectie te zien van betaal-
bare, aantrekkelijke kunst. De 

Felison Cruise Terminal bevindt 
zich aan de Volendamkade 1 - 
niet te verwarren met de Feli-
son terminal aan het Sluisplein. 
De toegang is 5 euro per per-
soon. Dit is inclusief een gra-
tis welkomstdrankje, gratis par-
keren en gratis gebruik van de 
garderobe.
Art IJmuiden is op alle dagen 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Zie ook www.brooqz.com of kijk 
op de Facebook-pagina van Art 
IJmuiden.

Kenia-markt 
voor AMREF/
Flying Doctors

Santpoort-Noord - Zondag 23 
november wordt voor de tweede 
keer een markt gehouden in re-
creatiezaal van Velserhooft aan 
de Valckenhoeflaan (tegenover 
de speeltuin). Er is een verkoop 
van allerhande spullen, onder 
andere speelgoed en kerstarti-
kelen. Nieuw is de verkoop van 
radio’s, pick-up’s, cd’s, lp’s, dvd’s 
et cetra. Iedereen is welkom en 
de toegang is gratis. De zaal is 
open van 09.00 tot 17.00 uur. De 
opbrengst komt geheel ten goe-
de aan AMREF/Flying Doctors. 
Dit is een onafhankelijke organi-
satie die zich inzet voor een be-
tere gezondheidszorg in Afrika. 
Meer informatie: Joop Jongeling, 
06-51511170.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.heemskerksecourant.nl
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