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Glunderende gezichten
IJmuiden - DFDS Seaways had 
één van de cruiseferries zater-
dag omgetoverd tot pakjesboot 
en de deuren opengezet voor 
een spetterend Sinterklaasfeest 
voor gezinnen die het in deze tijd 
financieel moeilijk hebben. De 
vele aanwezige kinderen beleef-
den de middag van hun leven. 
De ontmoeting met Sinterklaas 
en een live-optreden van Yes-R 
waren echte hoogtepunten.
Het Sinterklaasfeest werd ge-
organiseerd door DFDS Se-
aways in nauwe samenwerking 
met de Voedselbanken Haarlem, 
IJmond-Noord en Velsen. ,,De 
aanmeldingen waren overweldi-
gend”, vertelt Barbara Rietkamp 
van de Voedselbank IJmond-
Noord. ,,Al vrij snel hebben we 
de inschrijving moeten sluiten. 
We hebben ons gericht op de 
gezinnen met kinderen die het 
Sinterklaasfeest nog echt intens 
beleven. Het geeft een goed ge-
voel dat we deze gezinnen een 
fantastische middag hebben 
kunnen bezorgen. Wij kijken er 
met een tevreden gevoel op te-
rug.’’ De dag begon met een op-
treden van de Pietenband. Na 
een uur maakte Sinterklaas zijn 

intrede. Dit zorgde uiteraard 
voor spanning op de gezichten 
van de kinderen. Gelukkig waren 
alle kinderen hartstikke lief ge-
weest en kon het snoepgoed en 
een cadeau worden uitgedeeld. 
Na een lunch was het tijd voor 
de grote finale: een optreden van 
Yes-R. Swingend en enthousiast 
verlaatte men rond 15.00 uur de 
cruiseferry.
,,Het idee voor deze Sinterklaas-
middag komt voort uit een Deen-

se traditie’’, aldus Celest Jansen, 
Marketing Manager DFDS Se-
aways. ,,Het moederconcern 
van DFDS Seaways in Kopen-
hagen organiseert jaarlijks een 
kerstlunch voor zwervers uit de 
stad. In Nederland zochten we 
naar een eigen invulling pas-
send bij de regio waarin we ge-
vestigd zijn. Dat het idee uitein-
delijk vertaald is in een middag 
vol enthousiasme geeft een ge-
voel van trots.’’

Lichtjesfeest in IJmuiden
IJmuiden - Door het grote suc-
ces van voorgaande jaren or-
ganiseert Winkeliersvereniging 
Stadscentrum IJmuiden ook dit 
jaar een Lichtjesfeest. De or-
ganisatie hoopt zaterdag op 
een uniek, sfeervol feestje in 
en rondom het winkelcentrum 
van IJmuiden. Het Lichtjes-
feest staat in het teken van de 
kerst(gedachte) en begint rond 
16.45 uur met het verzamelen 
van de kinderen om vanaf Vel-
serhof met een lampionnenop-
tocht richting Plein 1945 te ver-
trekken.
Misschien heb je je lampion 
nog bewaard van Sint Maar-
ten of kun je zelf nog een mooie 
knutselen? Kinderen die geen 
lampion meer hebben, kun-
nen deze gratis ophalen bij Ma-

ra Home Decorations op Plein 
1945 of bij DNM op de Lange 
Nieuwstraat (zolang de voor-
raad strekt).
De Winkeliersvereniging hoopt 
natuurlijk op een grote op-
komst van de kinderen en hun 
ouders. De aankomst op Plein 
1945 is rond 17.20 uur. Het offi-
ciële programma start daar om-
streeks 17.30 uur. Meidengroep 
Look Alike zal deze avond 
mooie kerstnummers ten ge-
hore brengen. Uiteindelijk zal 
burgemeester Franc Weerwind 
het sein geven om de verlich-
ting van de mooie grote kerst-
boom op Plein 1945 te ontste-
ken. Het programma eindigt om 
18.15 uur. De presentatie van 
de lichtjesavond is in handen 
van Mark Moreels.

IJmuiden - Zaterdag werd 
hard gewerkt bij de Maas-
straat en Grote Beerstraat, 
want daar werden door 
de wijkbewoners 39.000 
bloembollen geplant. Deze 
actie kon tot stand komen 
met behulp van het potje dat 
de gemeente heeft gereser-
veerd voor dit soort wijk-
initiatieven onder de naam 
‘Kleur en fleur in de wijk’.

,,Het zijn botanische bloembol-
len die, in overleg met de ge-
meente, zijn gekozen en die 
geschikt zijn voor deze duin-
strook”, vertellen Marianne van 
Beek en Piet van Deudekom, 
mede-initiatiefnemers van de-
ze actie. ,,En ze worden op rui-
me afstand van het trottoir ge-
plant want de honden moe-
ten ook nog uitgelaten kunnen 
worden.”
Marianne en Piet hebben eer-
der dit jaar ook al van zich doen 
spreken met de zaai-middag in 
april. Toen werd het Gijzenvelt-

plantsoen opgefleurd met wild-
zaad mengsels. 
Voor soortgelijke wijkinitiatie-
ven kunnen bewonerscom-

missies contact opnemen met 
de gemeente of met Piet van 
Deudekom via p.deudekom@
quicknet.nl.

Dankzij bijdrage van gemeente Velsen

Bewoners planten bollen
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Ondernemers 
weten wat 
IJmond uniek 
maakt

Zie artikel elders in deze krant.

Rabobank. Samen sterker.

 zondag 8 december
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Stormvogels tegen Pancratius
Deze advertentie is aangeboden door:
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Techniek Campus 
IJmond op komst.
Grote kansen voor 
maakindustrie en 
maritieme sector.

Zie redactioneel
artikel in deze krant.
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Ulehake groeit flink
IJmuiden - Recent is Ulehake 
verhuisd naar een aanzienlijk 
groter pand aan de Ampères-
traat 1H.
Het vorige pand, ook aan de 
Ampèrestraat, was veel te klein 
geworden door alle activitei-
ten die de afgelopen jaren aan 
het leveringspakket zijn toege-
voegd. Een enorme groei der-
halve voor en door Dave Ule-
hake die in 2002 als ZZP-er is 
begonnen en die nu zijn activi-
teiten uitvoert vanuit een pand 
met een oppervlakte van zo’n 
5.000 m2.
Enthousiast en trots laat hij de 
mogelijkheden zien van het 
complex, waarvan de boven-
verdieping nu nog leeg staat. 
Maar ook daar heeft de onver-
moeibare ondernemer zijn plan-
nen voor volgend jaar al weer 
klaar liggen. ,,De kantoorruim-
tes en de kantine verhuizen vol-
gend jaar naar boven, zodat we 
beneden ruimte krijgen om de 
winkel uit te breiden terwijl ook 
de houtopslag van de houthan-
del kan worden vergroot”, vertelt 
hij. Want zowel ondernemers als 

particulieren kunnen bij hem te-
recht voor allerlei soorten hout-
materiaal, voor interessante 
prijzen. Voor de komende Kerst-
periode kunnen particulieren bij 
hem ook terecht voor kerstbo-
men. Dave heeft een grote sor-
tering Groensparren, Nordmann 
bomen en Blauwsparren, des-
gewenst in pot of met een kruis. 
,,Klanten kunnen bij ons terecht 
tegen aantrekkelijke prijzen en 
we bieden zelfs een thuisbreng 
service. Voor 2,50 euro wordt de 
boom bij de klant thuis afgele-
verd, dus geen vieze auto meer, 
als de boom al in de auto past”, 
verklaart hij.
,,En nu de winter voor de deur 
staat hebben we ook nog een 
speciale aanbieding van een 
emmer strooizout, samen met 
een sneeuwschep, voor de spe-
ciale prijs van 7,50 euro. Dat is 
zo’n 50% korting op de normale 
verkoopprijs”, aldus Dave. 
Meer informatie is te vinden 
op: www.bouwbedrijfulehake.nl 
en www.houthandelulehake.nl  
Maar bellen kan natuurlijk ook: 
0255-525288. 

Lijst PvdA vastgesteld
Velsen - Op 19 november is in 
een speciale ledenvergadering 
de kieslijst van de PvdA afde-
ling Velsen vastgesteld. Ronald 
Vennik is unaniem gekozen als 
lijsttrekker. 
De leden deelden de mening 
van de kandidaatstellingscom-
missie dat de keuze van volgor-
de niet gemakkelijk was, omdat 
alle kandidaten een hoge ma-
te van kwaliteit met zich mee-
brengen. Naast de kwaliteit is 
gekozen voor ervaring en conti-
nuïteit. Het is een lange lijst ge-
worden van enthousiaste men-
sen die vrijwel niet voor elkaar 
onderdoen. Dat is niet vreemd 
omdat steeds meer mensen 
zich aansluiten bij de activitei-
ten van de PvdA Velsen. Waar-
bij niet onvermeld kan blijven 
de openbare discussieavond, 
die elke eerste dinsdag van de 
maand wordt georganiseerd in 
buurthuis de Spil aan de Frans 
Halsstraat in IJmuiden. Er wordt 
dan gesproken over actuele lo-
kale, nationale en internatio-

nale onderwerpen. Daarnaast 
heeft de PvdA Velsen vanaf dit 
jaar een eigen ombudsteam om 
mensen te helpen die vastlo-
pen in de overheidsregels. Het 
ombudsteam is telefonisch te 
bereiken op 06-28071365.
1. Ronald Vennik, IJmuiden. 
2. Karel Ockeloen, IJmuiden. 
3. Sander Meinema, IJmui-
den. 4. Ben Hendriks, Velser-
broek. 5. Marianne Poen, Sant-
poort-Noord. 6. Marlies Ha-
vik, Velsen-Zuid. 7. Ahmet Ka-
rateke, IJmuiden. 8. Paulien 
van Bodegraven, IJmuiden. 9. 
Dick Betlem, Driehuis. 10. Ans  
Bosch, Velserbroek. 11. Anne-
ke van Wijngaarden, Santpoort 
Zuid. 12. Martijn Mewe, Drie-
huis. 13. Virry v/d Noort, Velser-
broek. 14. Norbert Wille, Vel-
serbroek. 15. Riek Radema-
ker, IJmuiden. 16. Rob Meerhof, 
IJmuiden. 17. Jan Schut, Sant-
poort-Noord. 18. Wil Stek-Wijn-
berg, Velsen-Zuid. 19. Rodrigo 
Cruz Linde, Velsen-Noord. 20. 
Aris Blok, IJmuiden.

De Kracht van de IJmond
‘Ondernemers weten 
wat regio uniek maakt’
IJmond - Tijdens het vierde 
ontbijtseminar over de Kracht 
van de IJmond zijn 50 on-
dernemers bijgepraat over 
de voortgang van de thema-
groepen die in het voorjaar 
zijn gestart. Na de introduc-
tie door de voorzitters werd in 
drie sessies gesproken over 
de concrete invulling van de 
plannen, waarbij regionale 
ondernemers zèlf de trekker 
zijn en de Rabobank alleen 
faciliteert.

De Kracht van de IJmond is het 
sociaal-economisch perspectief 
dat in 2012 door de Rabobank 
werd gepresenteerd. Daaruit 
kwam naar voren dat de IJmond 
uitstekend presteert. Om de 
sterke positie van de regio vast 
te houden, zijn ondernemers sa-
men aan de slag gegaan met 
het verbinden van onderwijs en 
techniek, het ontwikkelen van 
een regionale promotiecampag-
ne en het versterken van de re-
latie met Tata Steel.
,,Onze themagroep heeft gecon-
stateerd dat er tal van landelij-
ke en regionale initiatieven zijn 
als het gaat om kiezen, leren 
en werken in de techniek’’, al-
dus Gertjan Huijbens, voorzitter 
de van de themagroep Onder-
wijs en techniek. ,,De belang-
rijkste initiatieven zijn de vor-
ming van een Techniek Cam-
pus en de profilering van de 
IJmond als dé regio voor enge-
neering & materials: Makeport 
IJmond. Samen maken we ons 
sterk voor de bundeling van in-
novatiekracht in het onderwijs 
en bedrijfsleven. Dat moet lei-
den tot een sluitend scholings-
aanbod waarbij vooral het MKB 
en nieuwe branches moeten 
worden betrokken.’’ Jan Bou-
desteijn is aangesteld als pro-
grammamanager van de tech-
niek campus. ,,Hij is de uitgele-
zen verbindingsofficier, waar el-
ke instelling, school of onderne-
ming in de IJmond met vragen 
terecht kan’’, aldus Huijbens. 
,,Onze toegevoegde waarde ligt 
in het in kaart brengen, afstem-

men en verbinden van alle initi-
atieven, voor zover de campus 
dat nog niet heeft gedaan. Daar-
naast werken we aan een cam-
pagne waarbij ambassadeurs en 
regionale boegbeelden het vak 
techniek en techniekonderwijs 
uitdragen. Zij moeten een inspi-
ratiebron vormen voor jongen 
die twijfelen over hun studie- of 
beroepskeuze.’’
,,Onze belangrijkste doelstellin-
gen zijn het verbinden van on-
dernemers in de IJmond en het 
stimuleren van de regionale 
economie’’, aldus Friso Huizinga, 
voorzitter van de werkgroep Pro-
motiecampagne voor de IJmond. 
,,De ondernemers zijn, mede 
door hun economische belang, 
bij uitstek geschikt om op te tre-
den als ambassadeur van de re-
gio en aan anderen uit te leggen 
wat de IJmond zo uniek maakt. 
Dat kan alleen als wij van elkaar 
weten wat we doen. Daarom wil-
len wij volgend jaar, op één mid-
dag, een reeks bedrijfsbezoeken 
organiseren met elk een eigen 
thema. We denken daarbij aan 
industrie, onderwijs, cultuur en 
detailhandel, maar over de con-
crete invulling moeten we het 
nog hebben. Ondernemers kun-
nen zich inschrijven voor de tour 
die hem of haar het meeste aan-
spreekt. De komende maanden 
gaat een werkgroep aan de slag 
met het programma en een an-
dere werkgroep met de commu-
nicatie. Als wij erin slagen on-
dernemers trots te laten zijn op 
de IJmond, dan volgen de inwo-
ners en de politiek vanzelf.’’ De 
werkgroepen zijn bezig draag-
vlak te creëren bij alle onderne-
mers- en winkeliersverenigin-
gen en toeristische platforms in 
de IJmond. ,,Alleen als het eve-
nement breed wordt gedragen, 
heeft het kans van slagen’’’, al-
dus Huizinga.
Tata Steel heeft inmiddels con-
tact opgenomen met de loka-
le leveranciers die ook aanwezig 
waren bij het event dat plaats-
vond op 5 juni. Zie ook www.ra-
bobank/velsen > De kracht van 
de IJmond
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Donderdag 
5 december

Expositie Herbert Willems bij 
Bartje Bloemendaal, Bredero-
delaan 80 in Bloemendaal. De 
expositie is de gehele maand 
december dagelijks te zien van-
af 10.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn, 
Rijksweg Velsen-Zuid: Ver-
kooptentoonstelling ‘Kennemer 
Landschappen’ waarin Kenne-
merland wordt verbeeld door 
100 lokale kunstenaars. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur.

Vrijdag 
6 december

Buitenplaats Beeckestijn, 
Rijksweg Velsen-Zuid: Ver-
kooptentoonstelling ‘Kennemer 
Landschappen’ waarin Kenne-
merland wordt verbeeld door 
100 lokale kunstenaars. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de tentoonstelling ‘Van 
Bouwval tot Museum’ en ‘Een 
Kabinet van Kunst, Kitsch en 
Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leuke 
voorstelling voor kinderen.
A Song Journey in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Paulien Cornelisse in ‘Maar On-
dertussen’. Aanvang 20.15 uur.

Zaterdag 
7 december

Verkoop Unicef-artikelen bij 
Albert Heijn aan het Dudok-
plein in IJmuiden.
Buitenplaats Beeckestijn, 
Rijksweg Velsen-Zuid: Ver-
kooptentoonstelling ‘Kennemer 

Landschappen’ waarin Kenne-
merland wordt verbeeld door 
100 lokale kunstenaars. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de tentoonstelling ‘Van 
Bouwval tot Museum’ en ‘Een 
Kabinet van Kunst, Kitsch en 
Kuriosa’ zien.
Stijldansen in wijkcentrum De 
Mel-Watervliet, Doelmanstraat 
34 in Velsen-Noord. Aanvang 
20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Ariane Schluter en Mark Riet-
man in ‘De Ideale Man’. Aan-
vang 20.15 uur.
Glamour meezingspekta-
kel met mooie prijzen en ge-
host door Miss Travestie Hol-
land 2009, Miss Rose Muphy in 
Café ‘t Centrum, Kennemerlaan 
124 IJmuiden.

Zondag
8 december

Oecumenische dienst bij 
Apostolisch Genootschap, 
Doornberglaan Ijmuiden. Aan-
vang 0.30 uur.
Creatieve hobbybeurs in 
Sportcentrum Uitgeest, Zien-
laan 4 in Uitgeest. Van 10.30 tot 
16.30 uur.
Buitenplaats Beeckestijn, 
Rijksweg Velsen-Zuid: Ver-
kooptentoonstelling ‘Kennemer 
Landschappen’ waarin Kenne-
merland wordt verbeeld door 
100 lokale kunstenaars. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Van 14.00 tot 15.30 uur houdt 
Hans Schut, Historisch geo-
graaf en vrijwillger van Beec-
kestijn, een lezeing over land-
schappen en kunsten.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de tentoonstelling ‘Van 
Bouwval tot Museum’ en ‘Een 
Kabinet van Kunst, Kitsch en 
Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 

geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leuke 
voorstelling voor kinderen.
Stadsschouwburg Velsen: 
Don Kosakenchor. Aanvang 
14.30 uur.
Meesterpianist Menachem 
Har-Zahav in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Optreden Full Count in Café 
Bartje, Hoofdstraat Santpoort-
Noord. Aanvang 17.00 uur.

Maandag 
9 december

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

Dinsdag
10 december

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘De Notenkraker’. Aanvang 
19.30 uur.
Lezing ‘Koning, Kabinet, en Ka-
mers; hoe in het Koninkrijk der 
Nederlanden de machten ver-
schoven’ dor Freek van Schie 
in ‘t Brederode Huys, Bloemen-
daalsestraatweg 201 Santpoort-
Zuid. Aanvang 20.00 uur.
Lezing ‘Levenskunst bij ver-
lies’ door Mirjam Rotenstreich 
om 20.00 uur in de Oosterkerk, 
Zomerkade 165 in Haarlem. 
Toegang is gratis.

Woensdag
11 december

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de tentoonstelling ‘Van 
Bouwval tot Museum’ en ‘Een 
Kabinet van Kunst, Kitsch en 
Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leuke 
voorstelling voor kinderen.

Donderdag 
12 december

Stadsschouwburg Velsen: 
Première ‘Kleine Ezel’. Aanvang 
19.00 uur.
Wildavond in Café Oud Ijmui-
den, Kanaalstraat 40 in IJmui-
den. Aanvang 20.00 uur.

Vissershaven 
in rust

IJmuiden - Schoonheid is niet 
alleen te vinden in de bossen, 
aan het strand of in verre oor-
den. 
Om schoonheid te zien hoef 
je alleen maar je ogen open te 
houden. 
Fotograaf Erik Baalbergen was 
er zaterdagochtend vroeg bij 
en schoot dit bijzondere plaat-
je van de vissershaven in rust.

Vishandel Molenaar
Online verse vis kopen 

via nieuwe website
IJmuiden – Of het nu gaat om 
een maaltje kibbeling, een uit-
gebreid visbuffet of onverwach-
te visite van ver weg die wel eens 
willen genieten van echt lek-
kere vis uit IJmuiden: bij Volen-
dammer Vishandel Molenaar kan 
men nu ook online vis bestellen. 
De bestellingen kunnen in IJmui-
den en omgeving worden afgele-
verd, maar zijn ook af te halen in 
de winkel aan Cepheusstraat 29. 
Met de nieuwe website, en de 
mogelijkheid om vrijwel alles uit 
het uitgebreide visassortiment 
online te kunnen bestellen, zet 
Vishandel Molenaar een grote 
stap in de toekomst en maken 
zij de unieke verbinding van een 
ambachtelijke vishandel naar 
een moderne online shop. 
Via internet kan men nu snel van 
alles regelen: van lunchgerech-
ten op kantoor tot een makkelijke 
thuismaaltijd, van catering voor 
een speciale gelegenheid tot een 
smakelijk snack voor tussendoor. 
Met deze online shop heeft u het 

gemak op zak. Plotselinge wijzi-
gingen in uw dag vangt u vlekke-
loos op met een online bestelling 
bij www.devolendammer.nl.
De nieuwe website staat boor-
devol lekkers, van Volendam-
mer palingsoep tot viskroket en 
prachtige visschotels tot heer-
lijke maaltijden, Hollands, Itali-
aans of Aziatisch maar natuurlijk 
altijd met vis. Vers of gebakken, 
gerookt of verwerkt tot snack: 
bij Volendammer Vishandel Mo-
lenaar is het altijd genieten. Be-
stellingen voor dezelfde dag die-
nen minstens twee uur van te vo-
ren te worden besteld, op zater-
dag is dat drie uur van te voren. 
Kijk voor de likkebaardend lek-
kere mogelijkheden en de voor-
waarden op www.devolendam-
mer.nl.
Tussen Kerst- en Nieuwjaarsdag 
wordt alleen in uitzonderlijke si-
tuaties thuis bezorgd. Op Eerste 
Kerstdag is de winkel tussen 9.30 
en 10.30 uur geopend voor het 
afhalen van visschotels.

Rachel en Nadine weer 
titel op NK Karate
Regio - na een spannend EK Ka-
rate avontuur in Lissabon hebben 
de velsense karate vriendinnen 
Rachel Verberkt (zilver op EK) en 
Nadine Hollander (goud op EK) 
ook in Nederland weer een titel 
te pakken op het NK karate. Dit 
is een toernooi voor alle Neder-
landse karate scholen dus ook 
voor alle stijlen karate. De mei-
den doen zelf aan het Wado Ka-
rate bij Karate Kenamju. Nadine 
(11) had 16 meiden in haar poule 
10/11 jaar tot 35 kilogram en wist 
op spectaculaire wijze (vaak 8-0 
punten verschil) door te dringen 
tot de finale. Daar trof ze haar 
clubgenootje en moest helaas 
op een paar puntjes na het goud 
aan haar tegenstander overlaten. 
Maar een mooie zilveren medail-
le mee naar Velserbroek! Rachel 
(12) had 14 meisjes in haar poule 
12/13 jaar -42 kilogram en liep na 
een paar mooie overwinningen 

in de voorrondes tegen de al 4 
jaar lange NK kampioene aan, en 
wist helaas daar niet van te win-
nen. Door dat potje verlies was t 
enige beschikbare nog de bron-
zen plak. Die werd zeer overtui-
gend opgeëist met negen pun-
ten verschil in 21 seconde! Dus 
een mooie bronzen medaille ging 
mee naar Santpoort.
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LEUKE ZAKENLEUKE ZAKENLEUKE ZAKEN
Visrokerij Smeding geeft kijkje in de keuken

Bij Ambachtelijke Visrokerij Smeding kan men nu uitgebreid genie-
ten van een van de lekkere producten. Omdat het buitenterras niet 
meer is toegestaan, heeft men de zitruimte binnen uitgebreid. Nu zijn 
er 22 gezellige zitplaatsen waar vandaan men ook nog eens een kijk-
je krijgt in de ‘keuken’ van de rokerij. 

Bij dit ambachtelijke bedrijf worden alle visproducten vers bereid. En 
dat proef je natuurlijk. Er is een grote keuze aan broodjes, salades, 
gerookte en gebakken vis. Ook is er verse en ingelegde vis om mee 
te nemen. Want natuurlijk kunt u ook thuis genieten van de over-
heerlijke vis van Smeding. Speciaal voor de kerstdagen is er ook dit 
jaar Smeding’s - doe het zelf - zalmsaladepakket. Zie hiervoor de ad-
vertentie in deze krant.

Ambachtelijke Visrokerij Smeding, Rondweg 34, IJmuiden, 0255-
511574. Zie ook www.visrokerijsmeding.nl. Open van maandag tot en 
met vrijdag van 5.00 tot 15.30 uur. Grand Café Valerius is zeven dagen per week van-

af 10.00 uur ‘s ochtends geopend. Gelegen in Drie-
huis, aan diverse wandel- en fi etsroutes, is Grand 
Café Valerius de ideale plek om even bij te komen 
en te genieten van een heerlijke lunch, diner of voor 
een kopje koffi e. Overdag krijgt men naast dat kop-
je koffi e een ouderwets advocaatje met slagroom 
geserveerd. Grand Café Valerius biedt verschillende 
‘Highs’. Namelijk een high tea-, high wine- en high 
beer arrangement, op reservering. De gehele maand 
december kan men bij Valerius genieten van heer-
lijke wildgerechten met onder meer wildsoep, hert, 
haas of fazant. Wie in de maand december bij Grand 
Café Valerius een dinerbon koopt ontvangt een klei-
ne attentie. Tijdens de kerstdagen serveert Valerius 
een kerstmenu van drie of vier gangen. Het menu is 
te bekijken op de website www.grandcafevalerius.nl.
Grand Café Valerius is tijdens de kerstdagen vanaf 
17.30 uur geopend. Reserveren is wenselijk.
Grand Café Valerius, Valeriuslaan 86, Driehuis, 0255-
520086.

Elk bezoek een feest 
bij Grand Café 

Valerius

De echte bomen zijn weer binnen bij Bob in Cas-
tricum, verkrijgbaar in alle soorten en maten en 
vers gekapt. Ook dit jaar zijn prachtige Nordman-
nen geselecteerd in Denemarken door Bob en 
zijn maatje Bas. ,,En dan alleen bomen met het 

predikaat Original Nordmann”, zegt Bob. ,,Nieuw 
dit jaar zijn de mooie Nordmannen in pot die 
ik samen met mijn zoon Jelle heb uitgezocht in 
Duitsland.” De easyfi x standaard voor de kerst-
boom is hier verkrijgbaar. ,,Met dit systeem kan 
je elke kerstboom probleemloos neerzetten. Bin-
nen vijf seconden staat de boom kaarsrecht in de 
standaard. En in combinatie met een boom geldt 
een aantrekkelijk tarief.” 

De verkoop is gestart op woensdag 4 december, 
De kerstman komt langs op zaterdag 14 decem-
ber met voor de kleine kinderen een verrassing. 
Bob besluit lachend: ,,Kom voor een droom van 
een boom, naar de Verlegde Overtoom!”

De echte bomen zijn weer binnen bij Bob

Buurman Jan, en zoon Kris lossen de truck met 
kerstbomen uit Denemarken.

Bloemetje van de Week
Velserbroek - Het Bloemetje 
van de Week van Groenrijk Vel-
serbroek gaat deze week naar de 
moeder van Wendy Kappelhof-
Burghart. Wendy schrijft: ,,Op 8 
oktober overleed haar man, mijn 
vader,  na ruim een jaar ‘geleen-
de tijd’. Mijn vader is overleden 
aan alvleesklierkanker. Omdat ze, 
met name het laatste half jaar, veel 
voor mijn vader heeft moeten zor-
gen, heeft ze, naar eigen zeggen, 
weinig voor ons kunnen beteke-
nen. Nu is ze niet bij de pakken 
neer gaan zitten, maar volop be-

zig en ook wij worden niet verge-
ten. Zo is ze bij ons komen oppas-
sen op onze twee jongens, zodat 
wij uit eten konden en ook  paste 
ze op de kinderen, omdat wij naar 
het 10-minutengesprek op school 
gingen. Omdat ze zoveel voor ons 
klaarstaat, daarom wil ik het Bloe-
metje van de Week aan haar op-
dragen.” Wilt u ook een bijzonder 
persoon blij maken met een mooi 
boeket van Groenrijk Velserbroek? 
Stuur een e-mail met motiva-
tie naar: marketing@velserbroek.
groenrijk.nl.

IJmuiden - Per 2 januari opent 
Ingrid Boot de deuren van haar 
eigen mini wellness praktijk, In-
grid’s Pedicure & Wellness. In-
grid heeft al vele jaren erva-
ring op het gebied van pedicu-
re, huidverzorging en massage. 
Haar droom was om dit alles sa-
men te voegen in één praktijk-
ruimte. Na een langdurige ver-
bouwing is deze droom werke-
lijkheid geworden.
Ontspanning, verzorging en ver-
betering zijn de kernwoorden 
voor haar praktijk. Ingrid heeft 
heel bewust gekozen voor Piro-
che Cosmetics: pure  producten 
met een diepe werking, geba-
seerd op Chinese geneeswijzen. 
Gebruik van hoogwaardige pro-
ducten in combinatie met ver-
schillende massagetechnieken 
zorgen voor totale ontspanning 
en een snelle verbetering van de 
huidconditie.  
Op het gebied van voetverzor-
ging heeft Ingrid verschillende 

specialisaties, waaronder reu-
ma/ diabetische voet, nagelbeu-
gels plaatsen en antidruk tech-
nieken.
Ook kan men hier kiezen voor 
een ontspannende of een in-
tensievere massage, waarbij ge-
bruik wordt gemaakt van trigger-
point en shiatsu-technieken om 
de spieren los te maken.
Pedicure, gezichtsbehandelin-
gen en massages zijn allemaal te 
combineren, waardoor men een 
totaal gevoel van wellness zal er-
varen.
Ingrid’s Pedicure & Wellness 
is gevestigd aan Willem Ba-
rendszstraat 16 in IJmuiden, 
een zijstraat van de Jacob van 
Heemskerkstraat. De praktijk-
ruimte bevindt zich achter het 
huis en heeft een eigen ingang 
met wachtruimte. Nieuwsgie-
rig? Informatie en advies zijn al-
tijd gratis. Mail naar info@in-
gridspw.nl, kijk op de website 
www.ingridspw.nl of bel gerust 

Ingrid’s Pedicure & Wellness
Mini wellness in één 
praktijk in IJmuiden

naar 06-41971891.
Niet alleen voor de feestda-
gen zijn cadeaubonnen verkrijg-
baar. Deze kunnen desgewenst 
in IJmuiden, Driehuis of Velser-
broek aan huis worden bezorgd.   
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Competitie-
nieuws BC 

IJmond
IJmuiden - De eerste returnwed-
strijden in de badmintoncompeti-
tie zijn afgelopen week gespeeld. 
De zes BC IJmondteams preste-
ren dit seizoen wisselend. Teams 
1 en 2 staan onderin hun poule, 
teams 3, 4 en 5 staan bij de bo-
venste twee in de poule, en team 
zes staat vierde, maar op slechts 
twee punten van de koploper. Het 
eerste team heeft nog maar één 
keer gewonnen, tegen Velser-
broek, en speelde twee keer gelijk 
tegen Hoorn. De andere wedstrij-
den werden steeds net aan verlo-
ren met 5-3. De laatste wedstrijd 
tegen Hoorn was het team weer 
compleet; ook Paul van de Keer 
speelde na een achillespeesbles-
sure weer mee. Het 2e team heeft 
dit seizoen een zware poule en 
mist regelmatig vaste spelers. In 
hun poule staat De Flinters er wel 
slechter voor als laatste, maar na 
zes nederlagen op rij zijn wat pun-
ten welkom. Team 3 presteert heel 
goed. Zij gaan ruim aan de leiding. 
Alleen tegen Amsterdam speelden 
zij gelijk en verloren de returnwed-
strijd met 5-3. De overige wedstrij-
den wonnen zij met grotere cijfers 
dan Amsterdam. Team 4 heeft nog 
niet één wedstrijd verloren. Twee 
keer werd er gelijk gespeeld. De 
afstand tot koploper Duinwijck be-
draagt na 9 wedstrijden twee pun-
ten. Het 5e team strijdt met Sparta 
en Almere om de eerste plaats. Op 
dit moment staan zij één punt ach-
ter koploper Sparta, waar zij thuis 
gelijk tegen speelden. De laatste 
wedstrijd eind januari vindt plaats 
in Winkel, tegen concurrent Spar-
ta. Team 6 tenslotte draait goed 
mee in de middenmoot. Hoewel, zij 
staan op de vierde plaats slechts 
twee punten achter koploper Cas-
tricum. Hier is een top 3 eindpo-
sitie zeker mogelijk. Zie ook www.
bc-ijmond.nl.

Velsen-Noord - Zaterdag 7 de-
cember kunnen dansliefhebbers 
een avondje stijldansen in wijk-
centrum De Mel-Watervliet aan 
de Doelmanstraat 34. Het dan-
sen begint om 20.00 uur, de zaal 
is open om 19.30 uur.

Dansen in De 
Mel-Watervliet

Kienavond Felison Brass
Velsen-Noord – Ondanks het 
feit dat de Velsen-Noordse mu-
ziekvereniging Felison Brass al 
enige tijd zonder een vast onder-
komen zit, zal zij ook dit jaar haar 
traditionele, spectaculaire kien-
avond met trots organiseren.
Deze gezellige avond is toegan-
kelijk voor iedereen en voor ve-
len een feest om naar toe te 
gaan. De prijzen zijn ingekocht 
en het belooft dit jaar weer een 
spectaculair gevulde prijzenpot 
te zijn.
Voor de kienrondes is een flink 
assortiment hebbedingen, sma-
kelijke zaken en seizoenspro-
ducten samengesteld. De loterij 
kent, net als vorig jaar, weer een 
spectaculaire hoofdprijs. Naast 
de luxe prijzen die tijdens de lo-
terij te winnen zijn, is de topper 
dit jaar een Vogue E-Bike (heren 

of dames), belangeloos beschik-
baar gesteld door Europe Cycle 
Company in Zaandam.
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 14 december naar de 
spectaculaire kienavond van Fe-
lison Brass. Deze vindt plaats 
in Dienstencentrum Watervliet, 
Doelmanstraat 34.
Kaarten à 1 euro zijn verkrijgbaar 
bij de familie Joustra, Melklaan 
47 of de familie Boer, Gildenlaan 
4, beiden in Velen-Noord. Op 
de avond zelf zijn kaarten aan 
de zaal verkrijgbaar (zolang de 
voorraad strekt). De zaal is ge-
opend vanaf 19.00 uur, het kie-
nen begint om 19.30 uur.

Kijk Uit 4 blijft ongeslagen
IJmuiden - In een bloedstol-
lende match met de Wijkertoren  
heeft het vierde team van Kijk Uit 
toch nog een puntje uit het vuur 
weten te slepen.
Halil Gul bevestigde zijn gro-
te vorm door al snel de winst te 
pakken, Vi Quan Tran raakte na 
een sterke start geheel het spoor 
bijster, in korte tijd verprutste hij 
zijn stelling en onze voorsprong 
was weg.
Rene Koens zat in tweestrijd, 
moest hij een aangeboden pi-
onnetje nu pakken of niet?  Hij 
besloot het niet te doen, en liet 
dat nu net de verkeerde beslis-
sing zijn.
Daarop kwam alles aan op Wim 
Geels. In een partij waarin het 
erg heftig aan toe ging, besloot 
hij in de slotfase een torenof-
fer plegen, het werkte want zijn 
koningspionnen konden daarna 
ongehinderd de overkant berei-
ken. In de onderlinge competitie 
verraste Barry Broek. Jan Jansen 
werd na nog geen 20 zetten ge-
daan te hebben, naar de bar ge-
zonden. Maar het kan altijd nog 
met minder zetten, Colleen Otten 
had aan zes zetten genoeg te-
gen Sjef Rosier. Laten we de par-

tij maar samenvatten als ‘door de 
bomen het bos niet meer zien’.
Dick Wijker zorgde voor een 
stunt tegen Ingmar Visser, na 
diverse blunders en offers, trok 
Dick aan het langste eind.
Rick Mulder versloeg Peter Ste-
kelenburg, terwijl Andries Visser, 
na wat mindere zetten van Jan 
Geus de winst naar zich toetrok.
En Peter Hamersma liet zien dat 
hij een (schaak)maatje te groot 
is voor Johan van Velthuijsen.

Kerstbingo en 
Nieuwjaarswedstrijden
IJmuiden - Zaterdag 14 decem-
ber houdt IJVV Stormvogels haar 
traditionele Kerstbingo en loterij 
voor haar leden en supporters. Zo-
als altijd zijn er fantastische prijzen 
te winnen en is er ook (zoals ge-
bruikelijk) een speciale ronde voor 
de kinderen. De aanvang is 20.00 
uur en de kantine op sportpark 
zeewijk is open vanaf 19.30 uur.
Daarnaast organiseert Stormvo-
gels traditiegetrouw op 1 janu-
ari de Nieuwjaarswedstrijden. 
Aanvang van de wedstrijden op 
woensdag 1 januari is 13.00 uur en 

de kantine is open vanaf 12.00 uur. 
De zaterdag- en zondagselectie 
zullen hun beste beentje voor zet-
ten tegen hun opponenten. Naast 
de twee selecties zullen uiteraard 
ook de veteranen hun opwachting 
maken, en verwachten we nog een 
wedstrijd van de jeugdleiders en 
jeugdtrainers. In een sfeervol inge-
richte kantine is er volop gelegen-
heid elkaar een voorspoedig 2014 
te wensen na afloop van de wed-
strijden. Uiteraard zullen de cho-
comel, erwtensoep en andere ver-
snaperingen niet ontbreken. 

Stormvogels te sterk 
voor subtopper

IJmuiden - Tegen het op de twee-
de plaats staande AFC’34 heeft 
Stormvogels thuis een zeer nut-
tige 3-1 overwinning geboekt. 
Reeds in de twaalfde minuut kwa-
men de Alkmaarders met tien man 
te staan toen de snelle Kevin Ster-
ling in volle vaart twee tegenstan-
ders passeerde, maar vervolgens 
onreglementair door aanvoerder 
Jimi Kooge een halt werd toege-
roepen. Voor scheidsrechter De 
Vries was het makkelijk rood te 
geven voor Kooge.
Drie minuten later liep de Alk-
maarse defensie, die nog zoeken-
de was naar de juiste formatie, te 
klungelen bij het wegwerken van 
de bal. Hierdoor kwam het leder 
voor de voeten van Kevin Sterling 
en zeer beheerst werd AFC’34-
doelman Hoogland voor het eerst 
het nakijken gegeven, 1-0.
Bijna een half uur lang wist Storm-
vogels geen raad met de numerie-
ke meerderheid en pas vier minu-
ten in de tweede helft kon men de 
voorsprong vergroten. Een verre 
uittrap van de IJmuidense doel-
man Sebastiaan de Lijzer werd 
door doelman Hoogland verkeerd 
beoordeeld en daardoor kon Pa-
trick Krop al glijdend de bal in het 
lege doel verwerken, 2-0.
Een kwartier in de tweede helft  
opnieuw een mooie actie van Ke-

vin Sterling (hij passeerde drie te-
genstanders) en zag vervolgens 
dat zijn voorzet door Patrick Krop 
achter zijn standbeen langs in het 
doel van de verbouwereerde doel-
man Hoogland werd verwerkt, 3-0.
Met nog een half uur te gaan was 
dit voor de Alkmaarders het wat te 
late sein met 10 man alles of niets 
te gaan spelen en in de 70ste mi-
nuut kon middenvelder Ali Devici 
de achterstand verkleinen. AFC’34 
bleef domineren, maar omdat de 
Stormvogels-defensie onder lei-
ding van Micha Plug geen krimp 
meer gaf en doelman Sebsasti-
aan de Lijzer een paar fraaie red-
dingen verrichtte, werd de eind-
stand 3-1. Een fraaie overwinning 
voor de IJmuidenaren en zij staan 
daardoor weer in het linkerrijtje. 
Zondag a.s. komt Pancratius naar 
Zeewijk en een week later is FC 
Uitgeest in de plaats van dezelf-
de naam de tegenstander. Twee 
tegenstanders die onderaan ben-
gelen en waar tegen toch wel aar-
dig wat punten behaald kunnen 
worden.
Stormvogels zaterdag speelde op 
Schoonenberg de derby der lage 
landen tegen rode-lantaarndrager 
IJmuiden en verloor met 4-1. Het 
enige doelpunt kwam uit een vrije 
trap van Rick Kluijskens. IJmuiden 
was duidelijk fitter en feller.

Oecumenische dienst bij 
Apostolisch Genootschap
IJmuiden - Het Apostolisch 
genootschap aan de Doorne-
berglaan houdt 8 december 
om 09.30 uur een oecumeni-
sche dienst. De voorganger van 
het genootschap zal samen met 
pastoor Paul Vlaar uit Obdam de 
dienst verzorgen.
Aanleiding voor dit gebeuren is 
het uitkomen van de door pas-
toor Vlaar geschreven dichtbun-
del met de titel: ‘Dichter voor 

mensen én dichter bij Hem’. 
Na contact tussen het genoot-
schap en de pastoor bleken er 
veel overeenkomsten te zijn in de 
menselijke benadering en bele-
ving van het geloof. Daaruit ont-
stond het idee van een gezamen-
lijke dienst.
Het zal een feestelijke dienst 
worden, die wordt besloten met 
koffie en de gelegenheid om de 
dichtbundel (9,50 euro) te kopen.

Velsen-Zuid - Met enorme trots 
kan VV IJmuiden melden dat zij 
voor de voorjaarscompetitie(na 
de komende winterstop) een vol-
ledig meidenteam inschrijft in de 
D categorie. Sinds de zomerstop 
melden steeds meer meiden zich 
aan bij deze club. Voor de mees-
ten is het de eerste ervaring met 
voetballen op een echt speelveld, 
wat natuurlijk erg wennen is. Op 
dit moment spelen de meiden gro-
tendeels in de D2, maar een aan-
tal meiden speelt in de D1. Ieder-
een die de D junioren heeft zien 
spelen en trainen heeft al kunnen 
zien dat het plezier en enthousias-
me er vanaf spat. De laatste we-
ken is ook merkbaar dat de trai-
ningen van Dennis, Martijn en 
Wietze vruchten beginnen af te 
werpen. Het spel verbetert met de 
week en de verschillen met de te-

genstanders worden stapje voor 
stapje kleiner. Met de hernieuwde 
indeling in de voorjaarscompetitie 
zal er een nieuwe en meer gelijk-
waardige krachtsverhouding gaan 
ontstaan met de tegenstanders. 
Van de zoete smaak van een over-
winning is nu helaas nog niet ge-
proefd, maar de club twijfelt er niet 
aan dat dit straks zal veranderen. 
Dat het enthousiasme desondanks 
zeer groot is, roept ontzettend veel 
waardering en respect op voor al-
le betrokkenen. Meiden die erover 
denken om lekker te gaan voetbal-
len zijn uiteraard van harte wel-
kom. Zij kunnen vrijblijvend een 
keer meetrainen. Ook is VV IJmui-
den op zoek naar meisjes voor de 
mini’s, F en E categorie. Wybe Jas-
pers (wjaspers@multiweb.nl) staat 
ze graag te woord en kan alles ver-
tellen over deze  leuke vereniging.

Meidenvoetbal leeft 
volop bij VV IJmuiden



IJmuiden - Op vrijdag 13 de-
cember wordt om 20.00 uur in 
de Adelbertuskerk aan de Spar-
renstraat 46 een concert gege-
ven door het IJmuidense smart-
lappenkoor De Tweede Stem. Het 
koor zingt Nederlandse liederen 
die iedereen kent en zal ook en-
kele liederen instuderen die pas-
sen bij de Advent, de weken voor 
Kerst. Iedereen is van harte wel-
kom. De toegang tot het concert 
is gratis, na afloop zal er een deur-
collecte zijn. Er kan rond de kerk 
gratis geparkeerd worden. De 
Oud-Katholieke parochies van de 
HH. Adelbertus en Engelmundus 
organiseren dit concert als één 
van de vele evenementen in ver-
band met hun 125-jarig bestaan. 
Zie ook www.ijmuiden.okkn.nl.

Concert in 
Adelbertuskerk

Kerstmarkt op 
Het Kompas

IJmuiden - Leerlingen van groep 
6/7 en 7/8 van basisschool Het 
Kompas aan de Heerenduinweg 
41 houden op dinsdag 17 de-
cember van 18.30 tot 19.30 uur 
een kerstmarkt. De opbrengst 
van deze markt gaat naar Serious 
RequestVoor deze markt hebben 
ze allerlei kerstversieringen ge-
maakt om te verkopen. 

DCIJ-nieuws
DCIJ aan de leiding 

door nipte winst
IJmuiden - Om nog mee te strij-
den om promotie naar de natio-
nale hoofdklasse diende DCIJ 
te winnen van de koploper, het 
Amersfoortse ADG. Na hevi-
ge strijd slaagde het tiental er-
in ADG met een kleine nederlaag 
huiswaarts te sturen. Door onver-
wacht puntenverlies van de Haar-
lemse Damclub (tegen het ‘Leids 
Damgenoodschap’ 10-10) en het 
gelijke spel (10-10) van de ‘Hof-
stad dammers’ tegen SNA2 gaan 
de IJmuidense dammers mede 
aan de leiding 
Die moeten ze delen met vier 
andere damverenigingen. Met 
nog vijf wedstrijden te gaan be-
looft het competitieslot ongekend 
spannend te worden.
Na een opzienbarende start moet 
Jan Maarten Koorn ervaren dat 
het spelpeil van hoog nieau is. Te-
gen de geroutineerde Harrie de 
Waard liep hij snel tegen een ne-
derlaag aan. Ook Conall Sleutel 
trof het niet toen hij moest aan-
treden tegen Andrew Tjon A Ong. 
Hoewel Sleutel hevig verzet bood, 
moest hij na ruim vier uur capi-
tuleren. Een lichte teleurstelling 
waren de remises van Jesse Bos 
en Martin van Dijk die er niet in 
slaagden de tegenstanders op de 

knieën te krijgen. De puntende-
lingen van Willem Winter en Cees 
van der Vlis waren het logische 
gevolg van een wedstrijd van ge-
lijkwaardige speelkracht.
Feroz Amirkhan, Cees Pippel (fo-
to) en Stijn Tuijtel wonnen en 
brachten DCIJ aan de leiding. In-
tussen ging alle aandacht ui naar 
de partij tussen Joop Wind tegen 
Kees de Jonge. Wind was in een 
lastig eindspel verzeild geraakt en 
moest al zijn niet geringe krach-
ten aanwenden om een remise te 
behalen. Na bijna Vijf uur spelen 
slaagde hij erin en stelde hij de 
winst van DCIJ veilig

IJmuiden - Op 31 oktober be-
zocht groep 7/8 van Kompas Oost 
zoals ieder jaar PET IJmond. Een 
geweldig evenement waar ba-
sisschoolkinderen kennismaken 
met allerlei opleidingen en be-
roepen die met techniek te ma-
ken hebben. Als voorbereiding 
op dit bezoek kun je met de klas 
aan een prijsvraag meedoen. Ie-
der jaar speelt de toekomst daar-
in een grote rol. Nu was de vraag 
‘Hoe maken we in de toekomst 
gebruik van het Noordzeekanaal? 
Gebruiken we nog steeds boten, 
of worden mensen en goederen 
in 2050 helemaal anders over het 
kanaal vervoerd?’
Een lastige kwestie vond groep 
7/8. Door een brainstormsessie, 
kwam de klas op het idee, van 
het Noordzeekanaal, één groot 
recreatiegebied te maken, om-
dat ze bang waren dat alle open 

ruimte bebouwd zal worden en 
bijv. Spaarnwoude zal verdwijnen. 
Toen het idee eenmaal ontstaan 
was kreeg de uitwerking daarvan 
steeds meer vorm. Alle leerlingen 
hebben er aan meegewerkt. 
Uiteindelijk waren ze heel erg te-
vreden met het resultaat en heb-
ben ze hun maquette ingeleverd. 
Er waren drie categorieën waar 
een prijs in te behalen was; cre-
ativiteit, uitvoering en duurzaam-
heid. Als snel kreeg de leerlin-
gen het bericht dat ze prijswin-
naar waren van de categorie ‘uit-
voering’. 
Op 2 december kwam de wet-
houder Ellen van Tongeren, wet-
houder van de gemeente Heems-
kerk en voorzitter van de jury, de 
prijs in de klas overhandigen. De 
klas mag dit schooljaar naar Ne-
mo! Daar zijn ze natuurlijk heel 
blij mee. 

Winnaar PET IJmond 
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Vanessa‛s Reisbureau 
onderscheidt zich

Santpoort-Noord - Voor veel 
reisbureaus is het een lastige 
tijd, door de crisis en omdat rei-
zen steeds vaker online worden 
geboekt. Maar Vanessa’s Reis-
bureau aan de Hoofdstraat van 
Santpoort is het levende bewijs 
dat je succes kunt hebben door 
je te onderscheiden.
Strandvakanties voor vier per-
sonen zijn minder ingewikkeld 
en worden vaak online geboekt. 
Maar zodra een reis verder gaat, 
er meerdere plaatsen worden be-
zocht of het een grotere groep 
betreft, moet er toch een mens 
aan te pas komen. En daarvoor 
komen mensen bij Vanessa.
,,Mijn specialisatie ligt bij reizen 
op maat, met Noord-Amerika en 
de Cariben in het bijzonder”, stelt 
Vanessa. ,,Strandvakanties boek 
ik minder dan vroeger, maar hu-
welijksreizen des te meer. En 
door mij gaan steeds meer Sant-
poorters op vakantie naar Ameri-
ka en Canada.’’ Dat laatste wijdt 
Vanessa aan haar eigen enthou-
siasme, zelf is ze in heel Noord-
Amerika geweest en gaat ze er 
ook het komende jaar weer heen.
Op de Santpoortse Kerstmarkt 
heeft Vanessa een interessant 
aanbod voor iedereen die over-
weegt het komende jaar over de 
Atlantische Oceaan te vliegen: 
,,Niet alleen heb ik dan een aan-

trekkelijke aanbieding, ook hoop 
ik 15 december mijn eerste reis-
brochure uit te brengen met mijn 
favoriete rondreizen door Noord-
Amerika.’’
Sinds kort draagt het reisbureau 
haar eigen naam en is ze aange-
sloten bij de grootste franchise-
keten voor onafhankelijke reisad-
viseurs: ‘The Travel Club’. Hierdoor 
heeft Vanessa een groter aanbod 
dan reisbureaus die vooral reizen 
van hun eigen keten verkopen. 
,,Dn hun reizen verkoop ik na-
tuurlijk ook!” Vanessa’s Reisbu-
reau is te vinden aan Hoofdstraat 
224 in Santpoort-Noord.

‘OZB-
berekening

Eigen Huis is 
verkeerd’

Velsen - In het artikel ‘Stijging 
OZB  in 2014 binnen de perken’ 
stelt de Vereniging Eigen Huis 
dat Velsen één van de gemeen-
ten is waar de OZB procentu-
eel het sterkst stijgt met 10 pro-
cent. Op basis van hun bereke-
ning zou hierdoor de aanslag 
OZB van 237,59 euro in 2013 toe-
nemen tot 261,51 euro in 2014.
Op welke gegevens de Vereni-
ging Eigen Huis zich baseert 
is niet duidelijk. Waarschijnlijk 
hebben zij verzuimd de gemid-
delde waardedaling van de wo-
ningen van 7 procent bij hun be-
rekening te betrekken. De OZB 
wordt alleen met het afgespro-
ken infl atiepercentage ver-
hoogd. De aanslagen nemen dus 
gemiddeld met 3 procent toe. 
In het voorbeeld van de Vereni-
ging Eigen Huis wordt de OZB 
aanslag 2014 geen 261,51 euro 
maar 244,72 euro. De Gemeen-
te Velsen heeft Vereniging Eigen 
Huis verzocht het artikel te rec-
tifi ceren.

Velsen - Arbeidsmarktgericht 
opleiden met uitzicht op een 
baan. Dat is waar het CDA in wil 
investeren. Voor deze ambitie is 
goed onderwijs dichtbij huis een 
essentiële voorwaarde. Zij vin-
den bovendien dat het ambacht 
in Velsen centraal moet staan 
als basis voor een sterke positie 
in de regio. De ontwikkeling van 
de Techniek Campus en het ma-
ritieme onderwijs bieden gro-
te kansen. Er moet ingezet wor-
den op een logische leerlijn van 
VMBO tot en met HBO voor de 
technische en maritieme sector 
voor de gehele regio. Hiermee 
sluit het CDA aan op de ambitie 
‘Kennisrijk werken in Velsen’ en 
de strategische agenda ‘Visie op 
Velsen 2025’.

Chinees restaurant Chi-
Ling wederom in prijzen
IJmuiden aan Zee - Al vele ja-
ren is Chi-Ling een toonaange-
vend Chinees restaurant, niet al-
leen bekend in IJmuiden maar 
ook in de wijde omtrek. Liefheb-
bers van de verfi jnde, Chinese 
keuken weten de kwaliteiten van 
Chi-Ling, gelegen op een mooie 
locatie aan de Kennemerboule-
vard, al heel lang op waarde te 
schatten. Dat blijkt ook dit jaar 
weer bij de verkiezing van de ‘88 
Beste Chinese Restaurants’ van 
Nederland.
Bij deze jaarlijks terugkeren-
de verkiezing kunnen bezoekers 
hun waardering uitspreken voor 
het eten, de service, de ambian-
ce en de prijs. Ook dit jaar ein-
digde Chi-Ling weer hoog op de 
scorelijst, namelijk op de der-
de plaats van de 88 beoordeelde 
restaurants. Eerder dit jaar werd 
restaurant Chi-Ling ook al toe-
gelaten tot de Fine Eastern Res-
taurants, een culinaire organisa-
tie van 27 restaurants waar je je 
alleen bij mag aansluiten als je 

op hoog niveau kan koken. Ook 
moet hierbij de vernieuwing en 
verfi jning van de gerechten tot 
in de fi nesses worden beheerst.
,,Met de komende feestdagen 
in het vooruitzicht gaan we ze-
ker weer alle zeilen bijzetten om 
voor onze gasten een voortreffe-
lijk Kerstmenu te bereiden”, ver-
telt AngJong Hu, telg van de fa-
milie Hu die eigenaar is van het 
restaurant. ,,Voor deze dagen 
wordt het restaurant weer in een 
extra sfeervolle ruimte omgeto-
verd om de vele gasten in een 
passende kerstomgeving te kun-
nen ontvangen. Ons Kerstmenu 
Santa Claus en ook ons kinder-
menu Rudolf is te vinden op on-
ze website en kan ook als PDF 
uitgeprint worden zodat on-
ze gasten het thuis op hun ge-
mak kunnen bestuderen”, besluit 
Angjong. Het adres van de web-
site is: www.chiling.nl en voor 
(kerst)reserveringen kan telefo-
nisch contact worden opgeno-
men met 0255-512879.

Meer winst en grotere 
klanttevredenheid
Regio - Binnenkort wordt er een 
Mensen & Communicatie trai-
ningssysteem gelanceerd die 
zich onderscheidt van anderen 
wat betreft directe inzetbaarheid 
van kennis. Dit is de eerste intro-
ductie in Nederland!
Men is op zoek naar leiders, top-
ondernemers, eigenaren van 
kwaliteitszaken, ondernemen-
de freelancers en business trai-
ners die hun omzet drastisch wil-
len verhogen met behulp van dit 
concept. 
Dit systeem is voor mensen die 
het belang van een juiste bena-
dering van de klant herkennen 
en zich willen onderscheiden ten 
opzichte van de concurrent. De 
beste leiders en trainers zullen 
samen de rest van Europa op de 
kaart zetten.
Op basis van kennis en respect 
creëer je een gelijkwaardige 
communicatie en kun je je rela-
ties fundamenteel verbeteren, in 
de breedste zin van het woord. 

Betere communicatie leidt tot 
warmere contacten tussen part-
ners, familie, vrienden, opdracht-
gevers, leveranciers, klanten en-
zovoorts.
De allereerste presentatie in Ne-
derland wordt gegeven op 10 
december. Ondernemers kun-
nen dan een stuk gereedschap 
in handen te krijgen waarmee zij 
de omzet en hun inkomen met 
300% kunnen laten stijgen. De 
tweede presentatie vindt op 11 
december plaats in Antwerpen.
Zie de advertenties elders in de-
ze krant voor meer informatie en 
contactgegevens.

Weggeef-site ‘Gratis af 
te halen in IJmuiden’

IJmuiden - Sylvia Scholten en Si-
na Hoogewerf zijn de weggeef-si-
te ‘Gratis af te halen in IJmuiden’ 
eind januari begonnen om de me-
demens te helpen. Op deze Face-
book-groep kunnen leden spullen 
die zij niet meer gebruiken gratis 
aanbieden. Het ophalen en toe-
wijzen regelen de aanbieders zelf. 
De groep is in een korte tijd uitge-
groeid tot een enorm succes. Syl-
via en Sina zijn er terecht trots op: 
,,We waren de eerste in de om-
streken en nu volgen er meerde-
re. Dat vinden wij niet erg, want 
zo worden er nog meer mensen 

geholpen. Ook mag je bij ons op 
de groep om spullen vragen. Om-
dat we ruim 6000 leden hebben 
en het december feestmaand is, 
zijn we bezig met leuke prijsvra-
gen in de groep te plaatsen, die 
worden gesponsord door veel uit-
eenlopende ondernemers.Z ij bie-
den leuke prijzen aan. Zo heb-
ben we kapperbonnen, een eten-
tje voor twee, vuurwerk, visscho-
tels, oliebollen, kerstbomen en 
nog veel en veel meer.’’
Nog geen lid? Surf naar Facebook 
en zoek de naam ‘Gratis af te ha-
len in IJmuiden’.

Flinke korting bij 
Univé en Zilveren Kruis
Regio - SenZ-leden komen ook 
in 2014 in aanmerking voor een 
hoge korting op hun zorgver-
zekering bij Univé en Zilveren 
Kruis. Leden krijgen tot 10 pro-
cent korting op de maandpre-
mie. Omdat het lidmaatschap 
een gezinslidmaatschap is, kun-
nen alle thuiswonende gezinsle-
den profi teren van de korting op 
de Beter Af Polissen van Zilve-
ren Kruis en op de nieuwe Zorg 
Samen Polis van Univé. Daarbij 
krijgen SenZ-leden die een aan-
vullende verzekering afsluiten bij 

Univé ook hun 21,75 euro lid-
maatschapsgeld terug. 
Het voordeel kan oplopen tot 
meer dan 100 euro per persoon 
per jaar!
Klanten die al een zorgverzeke-
ring bij Univé of Zilveren Kruis 
hebben en ook willen profi te-
ren, kunnen zich aanmelden bij 
SenZ. Dat geldt ook voor klan-
ten die elders zijn verzekerd en 
willen overstappen naar Univé 
of Zilveren Kruis. Zie ook www.
senzpas.nl of bel met SenZ, tele-
foon 088-995 8822.

Velsen-Zuid - SV Telstar orga-
niseert na afl oop van de thuis-
wedstrijd tegen Almere City op 
vrijdag 13 december weer een 
feestavond voor supporters. De 
muziek is in handen van zanger 
Frans met in de pauze een lote-
rij met prijzen als een wedstrijd 
shirt, de wedstrijdbal, drank, 
gourmet schotels en nog veel 
meer. En een happy half hour 
direct na afl oop van de hopelijk 
gewonnen wedstrijd! Dit feest is 
voor een ieder te bezoeken wel 
of geen lid van de supportersver-
eniging Telstar. Kom je na afl oop 
van de wedstrijd dan heb je geen 
tribunekaart nodig.

CDA is trots op
‘Made in Velsen’

Feest voor 
supporters
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Nieuw boek over 
Santpoort uitgekomen
Santpoort-Noord - Anneke van 
Dok-van Weele, oud-burgmees-
ter van Velsen, kreeg vorige week 
uit handen van amauteur-histo-
ricus Guus Hartendorf het eer-
ste exemplaar van zijn nieuwe 
boek ‘Santpoort-Dorp en –Stati-
on in de 20e eeuw’, deel III. Het 
boek is uitgegeven door Jeroen 
Bakker van Cornegge Media uit 
Velserbroek, die de genodig-
den welkom heette en verhaal-
de hoe hij tot het uitgeven van dit 
boek kwam. De presentatie vond 
plaats op de grens van de beide 
dorpen in restaurant Boschbeek. 
Het is de 25e titel van Harten-
dorf en de presentatie valt sa-
men met zijn zilveren jubileum als 
schrijver. Zijn eerste boek, ‘Uit de 
School Geklapt’ verscheen in ok-
tober 1988 en werd eveneens uit-
gegeven door Cornegge.
In haar dankwoord blikte me-
vrouw Van Dok terug op haar tijd 
in Velsen en hoe zij Hartendorf 
vaak bij allerlei gebeurtenissen 
tegenkwam, in zijn rol als verslag-
gever van de lokale pers. Veel van 
die ontmoetingen passeren in zijn 
boeken de revue, zoals die keer 
dat de auteur als Spaanse bis-
schop het Velsens gemeentehuis 
‘binnendrong’ en de burgemees-
ter maande het schoolzwemmen 
vooral niet af te schaffen.
In dit derde deel komt de schrij-
ver onder andere met de ‘ont-
knoping’ van de arrestatie van 
de verzetsgroep Van Rijswijk, in 
maart 1945. Een aantal leden van 
die groep is op 6 april 1945 ge-
fusilleerd. Jarenlang vroegen de 
nabestaanden zich af hoe de Si-
cherheitsdienst op het spoor van 
de groep kwam. Hoewel Harten-
dorf al in zijn boek ‘Velsen Be-
zet en Bevrijd’ over die arrestatie 

schreef, kreeg hij daarna proces-
sen-verbaal onder ogen waar-
uit bleek wie de groep, na in het 
toenmalige Hoofdbureau van Po-
litie in IJmuiden zwaar gemar-
teld te zijn, heeft ‘verraden’. De 
SD-handlangers Abraham Kipp 
en Ko Langendijk van de Vel-
ser politie gebruikten bij hun af-
rammelingen gymnastiektoestel-
len, waaronder een zogenaamd 
paard. Dat gympaard heeft jaren 
op de zolder van het politiebu-
reau gestaan en is begin dit jaar 
overgedragen aan het Oorlogs-
museum Liberty Park in Overloon.
De auteur schrijft verder over de 
opkomst van radio en televisie en 
over de N.V. Santpoortsche Ra-
dio-Centrale, die in 1925 werd 
opgericht. 
Menigeen weet zich nog wel te 
herinneren hoe mensen zonder 
televisie in de jaren vijftig bij bu-
ren gingen kijken die wél in het 
rijke bezit van zo’n toestel waren, 
zoals het echtpaar Winters. In 
hun huiskamer zaten op woens-
dag- en zaterdagmiddag zo’n 
dertig kinderen schier ademloos 
naar het kassie te kijken. En rond 
5 december kwam zelfs Sint Ni-
colaas met zijn gekleurde assi-
stent op bezoek.
Guus Hartendorf besteedt een 
hoofdstuk aan de historie van de 
kweekschool Da Costa, die hon-
derden leerlingen uit de wijde 
omgeving trok en uiteindelijk als 
Pedagogische Academie in Sant-
poort-Zuid stond.
Het ‘jubileumboek’ van Harten-
dorf telt tien onderwerpen en is 
ruim voorzien van foto’s en il-
lustraties, waaronder een aan-
tal luchtopnames. Zijn pennen-
vrucht is in de Velsense boekwin-
kels te koop en kost 21,50 euro.

Kandidatenlijst Groen-
Links Velsen vastgesteld
Velsen - De algemene leden-
vergadering van GroenLinks, af-
deling Velsen heeft op 20 no-
vember jl. de volgende kandida-
tenlijst vastgesteld voor de ge-
meenteraadsverkiezingen van 19 
maart 2014: 1. Wim Westerman. 
2. Soraya Reda. 3. Iskandar Si-
tompul. 4. Herman Stoop. 5. Jiska 

Bot. 6. Piet Magré. 7. Johan Rob-
ben. 8. Erik de Ruijter.
De twee huidige fractieleden 
Ernst Merhottein en Reina de 
Haan hebben zich teruggetrok-
ken als kandidaat nadat Ernst 
Merhottein niet voor de eerste 
twee plaatsen op de kandidaten-
lijst was gekozen. 

Driehuis - Pedicure Trudy van 
Laar wordt sinds kort in ‘t Cen-
trum bijgestaan door Jannie Tol, 
eveneens gediplomeerd pedicu-
re. Jannie is op maandag, dins-
dag en zaterdag werkzaam (06- 
30703719) en Trudy van woens-
dag tot en met vrijdag (0255-523 
632). Trudy is in het bezit van de 
diabetische en reumatische aan-
tekening. Een standaardbehande-
ling kost 22,95 euro. Inge van Es 
is in ‘t Centrum een mooie aanvul-
ling op het team als hormoonthe-
rapeute. Met haar gedegen medi-
sche achtergrond kan Inge voor 
cliënten een persoonlijk plan op-
stellen met het doel om zich weer 
fit, energiek en vrij te gaan voe-
len. Soms heb je te maken met va-
ge klachten waarvan je niet weet 
waardoor ze veroorzaakt worden. 
Denk aan o.a. slapeloosheid, ver-
moeidheid, hoofdpijn, psychische 
klachten, urineverlies, pijn aan 
de gewrichten en transpiratie. De 
kans is groot dat hormonen hier-
bij een grote rol spelen. Tijdens 
een gezondheidsconsult wordt 
er gekeken naar hormoonstelsel 
en hormoonschommelingen. Ook 
kijkt Inge naar de levensfase, leef-
stijl en is het mogelijk om een aan-
tal kleine gezondheidsonderzoe-
ken te doen. Het consult duurt een 
uur. Veel vrouwen zeggen na ken-
nismaking met hormoontherapie: 

‘Had ik het maar eerder geweten.’ 
Dus wacht niet langer en blijf niet 
zitten met klachten waar Inge vast 
een antwoord op heeft! De kosten 
voor een consult bedragen gemid-
deld 60 euro, exclusief eventuele 
benodigdheden voor aanvullend 
onderzoek. De meeste consul-
ten worden vanuit de aanvullen-
de verzekering vergoed. Inge be-
handelt onder meer bij klachten of 
vragen omtrent menopauze, PMS, 
Borstkanker preventie en bege-
leiding na borst- en baarmoeder-
kanker, schildklier, zwanger wor-
den, zwangerschap, anticoncep-
tie, osteoporose, gewichtsreductie 
en geeft een health check. Tevens 
zijn shiatsu behandelingen moge-
lijk. Bel voor een afspraak met 06- 
54921818 of kijk op www.praktijk-
vanes.nl.

Pedicure en Hormoon-
therapeute in ‘t Centrum

Proeflessen Power Flow 
Yoga bij Dschen Dui

Santpoort-Noord - Dschen Dui 
houdt op woensdagochtend 11 
en 18 december gratis proefles-
sen Power Flow Yoga van 9.00 tot 
10.30 uur. Men hoeft zich hiervoor 
van te voren niet op te geven.
Yoga betekent verbinden. Het doel 
van yoga is het in balans bren-
gen van lichaam en geest. Bij yo-
ga staan specifieke ademhalings-
technieken, lichaamsoefeningen 
en meditaties centraal. Yoga kun 
je serieus en toch speels beoe-
fenen. Door yoga ga je met je li-
chaam aan de slag waardoor je in 
het denken rustiger wordt. Kort-
om niet zweverig maar puur prak-
tijk gerichte oefeningen. Ont-
dek en ervaar je mogelijkheden. 
Een leuke manier om je ‘ik’ te le-
ren kennen. ‘Power Flow’ Yoga  is 
de westerse variant van de Asht-
anga (Vinyasa) yoga. Ashtanga is 
een traditionele vorm van yoga die 
5000 jaar oud wordt geschat en 

afkomstig is uit India. Deze vorm 
van yoga is in de jaren ‘70 naar het 
westen gebracht door de studen-
ten van Pattabhi Jois. 
‘Power flow’ Yoga bestaat uit dy-
namische en krachtige yogaoe-
feningen. Het oefenen van asa-
na’s in een aaneengeschakelde 
serie, gecombineerd met de juis-
te ademhaling. Door het uitvoeren 
van zo’n serie, wat een flinke in-
spanning vraagt, kan een welda-
dige ontspanning bereikt worden. 
Je ontwikkelt een optimale condi-
tie, kracht en souplesse. Spieren in 
het bekken, de rug en de buik, die 
vaak niet gewend zijn te werken, 
worden aan het werk gezet. Door 
de vloeiende overgangen van de 
ene naar de andere oefening ont-
staat een flow, die je ongekende 
mogelijkheden naar boven haalt 
en je steeds nieuwe grenzen laat 
overgaan. Power Flow Yoga maakt 
je springlevend.

Santpoort-Noord – In janua-
ri wordt gestart met de nieuw-
bouw van Het Terras. De bouw 
gaat ongeveer een jaar duren. 
De nieuwbouw vindt plaats op 
de hoek Dinkgreevelaan/Terras-
weg. Deze maand wordt het ter-
rein bouwrijp gemaakt. Na de 
aanbestedingsperiode is Prefe-
rent (Pré Wonen) gekozen als 
ontwikkelaarbouwer. Het is de 
eerste keer dat Pré Wonen, die 
het kantoor tegenwoordig in Vel-
sen heeft, een bouwproject in 
deze gemeente gaat leiden. De 
kosten voor de nieuwbouw van 
Het Terras bedragen 2.191.532 
euro. De nieuwbouw bestaat 
uit de realisatie van een nieuw 
Dorpshuis en elf appartementen 
daarboven. Na de bouw zal het 
Dorpshuis worden overgedragen 
aan de gemeente Velsen. 

Pré Wonen 
bouwt Terras

Velsen – Velsen doet mee aan 
een samenwerkingsverband 
binnen de Metropool Regio Am-
sterdam (MRA) om nieuwe E-
oplaadpalen voor elektrische 
auto’s te plaatsen. Stichting E-
laad is in 2012 gestopt met het 
realiseren van oplaadpalen in 
Velsen. Projectorganisatie MRA-
Elektrisch heeft een aanpak uit-
gewerkt waarbij organisaties die 
belang hebben bij de oplaadpa-
len een groot deel van de kos-
ten samen dragen. Gemeenten 
betalen dan zelf nog een eigen 
bijdrage van 1.000 euro per paal. 
Velsen heeft nu een budget voor 
vijf nieuwe palen opgesteld. Er is 
nog steeds vraag naar meer op-
laadpalen, onder meer in Vel-
sen-Noord. En de gemeente Vel-
sen hecht zeer aan alternatieven 
voor brandstof van vervoermid-
delen. In Velsen staan nu twaalf 
openbare oplaadpunten. De pa-
len bij openbare voorzieningen 
worden minder goed gebruikt 
dan de palen die door E-rijders 
zijn aangevraagd. Deze palen 
zijn sommige omwonenden een 
doorn in het oog omdat zij de 
parkeerruimte beperken. Daar-
om gaat Velsen voor de nieu-
we palen aanvragen zoveel mo-
gelijk samenvoegen en de pa-
len opstellen op plaatsen waar 
de parkeerdruk minder hoog is. 
Mensen die hun elektrische au-
to op eigen erf kunnen opladen 
komen niet in aanmerking voor 
een oplaadpaal.

E-oplaadpalen

Velsen-Noord - De politie 
heeft in de nacht van zondag op 
maandag tussen 23.15 en 00.15 
uur een alcoholcontrole gehou-
den op de Velsertraverse. De po-
litie nam bij 72 weggebruikers 
een blaastest af en iedereen 
bleek nuchter achter het stuur 
te zitten!

Alcohol-
controle
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Storm en sneeuwbuien
Na een kalme start met vrij 
koude nachten en een opval-
lend stabiele luchtdruk ging het 
roer woensdag eindelijk om. Op 
dit moment is het ronduit on-
stuimig en guur najaarsweer.

Woensdag kwam al een front 
langs met over het algemeen 
veel wolken en regen. Later 
op donderdag krijgen we een 
tweede en veel actiever kou-
defront op bezoek en daar zit 
wind in. Door een uitdiepend 
lagedrukgebied richting Zuid-
Noorwegen in combinatie met 
drukstijgingen op de Oceaan, 
kan de wind flink aanwakkeren. 
Storm is mogelijk vlak aan zee 
en zelfs zware storm is niet uit-
gesloten. De windstoten zouden 
regionaal tot 130 kilometer per 
uur kunnen oplopen, dus op-
passen!

Tegelijkertijd wordt een flin-
ke portie met koude poollucht 
meegenomen vanuit het ho-
ge noorden en gaan er buien 
vallen. De buien gaan gepaard 
met hagel en natte sneeuw; de 
echte winterse buien. In een 
wat actievere bui kan het eni-
ge tijd wit zien van de hagel en 
of natte sneeuw en dan kan het 
kwik ook snel dalen tot maar 1 
tot 2 graden boven nul. Buiten 
de buien om wordt het tot 5 tot 
6 graden.

Ook op vrijdag vallen er nog 
winterse buien, maar daar-
na komt een hogedrukgebied 
dichterbij. Dit laat de atmosfeer 
stabiliseren en daardoor wordt 
de buienactiviteit geleidelijk on-
derdrukt. Twee koude nachten 
met wat nachtvorst zijn voor het 
weekeinde nog wel mogelijk.

Het verdere weersverloop is 
nogal onzeker zoals zo vaak in 
dit land. Er zijn enkele aanwij-
zingen dat zich richting half de-
cember een stevig hogedrukge-
bied zou kunnen vormen boven 
Noordoost-Europa. Mocht die 
ontwikkeling gestalte krijgen, 
dan zijn we vertrokken voor een 
periode met serieus winterweer.

Volgende week is hierover ui-
teraard veel meer zinnigs te 
vertellen in deze rubriek.

Vooralsnog lijkt het hogedruk-
gebied komend weekeinde door 
te trekken richting Oost-Europa. 
Bij ons zou dit nagenoeg droog 
weer moeten gaan opleveren 
met regelmatig zon, vrij kou-
de nachten en overdag tempe-
raturen ruim boven nul. Zonder 
meer aangenaam weer dus!

Extra weerinfo via www.
weerprimeur.nl.

de IJmondiale weerman  

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Stphs: unieke opgeknapte 
meubels en accessoires
IJmuiden –  De creatieve Step-
hanie Heijkoop uit Velsen heeft 
een uniek merk op de markt ge-
zet in de categorie wonen & life-
style. Stphs.nl (spreek uit als 
Stephies) is een webshop waar 
je terecht kunt voor unieke op-
geknapte meubels en woonac-
cessoires. Het idee van Stepha-
nie was om oude meubels op te 
knappen en door te verkopen 
onder haar eigen merknaam: 
Stphs. Op 1 september heeft 
ze haar webwinkel Stphs.nl ge-
opend. 
Oude meubels worden vaak weg 
gedaan omdat ze niet meer pas-
sen in het interieur van deze tijd, 
of omdat mensen geen zin en tijd 
hebben om deze op te knappen. 
Stephanie is van mening dat elk 
oud meubel kan worden omge-
toverd tot een meubel dat wel 
past bij de uitstraling van deze 
tijd. ,,Daarnaast is het op dit mo-

ment een trend om je huis in te 
richten met oude/vintage spul-
len, en hoeft het juist niet spik-
splinternieuw uit de fabriek te 
komen.” 
De meubels van Stphs zijn tren-
dy, verantwoord, en óók be-
langrijk: betaalbaar. Elk meubel 
wordt gemaakt vanuit een -oud- 
meubel, dit betekent dat er van 
elk meubel maar één is. Op de-
ze manier heb je dus altijd iets 
unieks.
Zin in het shoppen van meu-
bels en zelfgemaakte accessoi-
res? Kom dan 8 december van 
11.00 tot 18.00 uur naar de Win-
terfair op Golfbaan Spaarnwou-
de. Stphs is hier aanwezig  met 
een stand vol met meubels en 
verschillende woonaccessoires 
in Kerstsfeer. 
Voor vragen of bestellingen ga 
naar de webshop www.stphs.nl 
of bel 06-31993804.

Selectie Telstar bezoekt Tata Steel
IJmuiden - Voetbalclub Telstar 
heeft maandag een bezoek ge-
bracht aan Tata Steel. De spelers 
en technische staf kregen uit-
leg over de productieprocessen 
bij het staalbedrijf, maakten een 

rondrit over het 750 hectare gro-
te terrein en bezochten de Oxy-
staalfabriek en de Warmband-
walserij. Daar konden ze van 
dichtbij de spectaculaire proces-
sen bekijken, van het maken van 

vloeibaar staal tot het gieten in 
plakvorm en het uitwalsen van 
die plakken tot rollen staal. Tata 
Steel is een van de hoofdspon-
sors van Telstar. (foto: Vincent 
Bloothoofd)

Onbezorgd naar theater 
met Vier het Leven
Velsen - Stichting Vier het Le-
ven nodigt ouderen In Velsen uit 
voor een verzorgd avondje naar 
een theatervoorstelling of een 
concertbezoek naar keuze. Ide-
aal voor senioren die niet graag 
in hun eentje een avond uitgaan, 
of die dit niet meer zelfstandig 
kunnen of willen ondernemen.
Vier het Leven zorgt voor alles. 
Bij het arrangement is het en-
treekaartje (altijd op de mooiste 
plaats), het vervoer, de consump-
ties en gezellige begeleiding in-
begrepen. Samen met een gast-
heer of gastvrouw en maximaal 
twee andere gasten geniet men 
van een heerlijke avond uit. Het 
is echt iets om naar uit te kijken 
en nog lang van na te genieten!
Sinds september 2013 is Vier het 
Leven actief in Velsen en IJmui-
den en omgeving. Men kan kie-
zen uit vele prachtige theater-
voorstellingen en concerten.
Met veel persoonlijke aandacht 
probeert Vier het Leven zoveel 
mogelijk drempels weg te ne-
men. De gasten worden thuis op-
gehaald en na afloop weer naar 

huis gebracht door gastvrouwen 
en gastheren die zelf ook thea-
ter- en muziekliefhebbers zijn.  
Zij bieden (waar nodig) een on-
dersteunende arm en aandacht 
om met elkaar te genieten van 
een ontspannen avond.
U hoeft geen lid te worden van 
Vier het Leven. Het gratis pro-
gramma met de voorstellingen 
kunt u aanvragen op werkdagen 
tussen 9.00 en 12.00 uur via te-
lefoonnummer 035-5245156 en 
wordt dan per post opgestuurd. 
Men kan de voorstelling(en) van 
uw keuze vervolgens telefonisch 
doorgeven of invullen op het re-
serveringsformulier dat met het 
programma wordt meegestuurd 
en het formulier per post naar 
Vier het Leven terugsturen.
Ter ere van de Dag van de Vrij-
williger, op 5 december, werden 
de vrijwilligers van Vier het Le-
ven zondagavond getrakteerd 
op een voorstelling in Stads-
schouwburg Velsen. 
Het overzicht met de voor-
stellingen is ook te vinden op 
www.4hetleven.nl.

Velsen - Het Bestuur van de 
ChristenUnie heeft onlangs, na 
overleg en instemming van de 
leden, de kandidatenlijst vast-
gesteld voor de Gemeenteraads-
verkiezingen die op 19 maart 
2014 worden gehouden. Op de 
lijst staan de namen van twaalf 
mannen en vrouwen die zich al-
len betrokken voelen bij de sa-
menleving. Het thema waarmee 
de ChristenUnie deze verkiezin-
gen wil ingaan is ‘ChristenUnie 
partij voor de samenleving’. Na 
12 jaar zich volledig te hebben 
ingezet als raadslid zal Frits Korf 
zijn rol als lijsttrekker overdragen 
aan de nieuwe lijsttrekker Leen 
de Winter.

Leen de Winter 
lijsttrekker 

ChristenUnie

Velsen-Zuid – Afgelopen zater-
dag 30 november was de Beec-
kestijnroute aan de beurt. De 
route is geliefd maar ook wel 
zwaar. Het weer die dag was 
heerlijk zacht. Team 2 met Harm, 
Lina en Willem. K. werd eer-
ste met 68 schoten en 30 me-
ter. Team 3 met Nico, Sander, 
Lia en Jan St. werd tweede met 
73-72. Team 4 met Dirk, Ton en 
Bertie  werd derde met 76-118. 
Team 6 met Raymond, Jan Sch. 
en Astrid, werd vierde met 79-39. 
Team 1 met Sylvester, Dries, In-
grid, Sonja, werd vijfde met 97-
61. Team 5 met Gerda, Rob, Ina 
en Bertus, werden zesde met 
107-35. Op de agenda staat zon-
dag 8 december: een extra rond-
je Beeckestijn en op zaterdag 21 
december het kerst-vlees toer-
nooi. Voor info bel Harm Jong-
man 0255-514780 of Ton Boot 
0255-510085.

Klootschieten
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Nu ook Salsa-avonden 
in Grand Café Milarca

Santpoort-Zuid - Veel regiobe-
woners hebben inmiddels de weg 
weten te vinden naar Grand Ca-
fé Milarca dat is gehuisvest in het 
voormalige stationsgebouw aan 
de Willem de Zwijgerlaan. Het 
fraai opgeknapte pand met di-
to interieur nodigt dan ook uit om 
even binnen te stappen voor een 
kopje koffi e of iets anders. Of, zo-
als één van de gasten het uitdruk-
te die net aan de cheesecake met 
warme kersen en slagroom is be-
gonnen: ik voel me hier thuis om-
dat het zo laagdrempelig, gastvrij 
en gezellig is. ,,Een nieuwe aanvul-
ling op onze bestaande activiteiten 
is de Salsa-avond op vrijdag. Van-
af heden gaan we op deze avond 
zelfs lessen geven waarbij ieder-
een welkom is. We beginnen ’s 
avonds om een uur of acht en de 
toegang is gratis’’, vertelt uitbaat-
ster Milarca Böhm. ,,En wat on-
ze keuken betreft, die is zich wat 
meer gaan richten op oosterse in-
vloeden. We hebben bijvoorbeeld 
een fantastische Indische kippen- 
of zeevruchtensoep.” En Milarca 
vervolgt; ,,Omdat hier in de buurt 
nogal wat appartementengebou-
wen staan komen hier ook veel 

alleenstaanden voor een versna-
pering of een praatje. Samen met 
mijn kerkgemeente Nehemia heb-
ben we het initiatief genomen om 
op 4 december, ’s avonds vanaf 
half zeven, een Sinterklaasavond 
te organiseren voor deze groep al-
leenstaanden, mét cadeautjes en 
hapjes.”
Vanuit deze sociale betrokkenheid 
biedt zij ook een deeltijdbaan aan 
voor Roos Maartens die, ten ge-
volge van een ernstig auto onge-
luk, in een wmo-traject zit en nu, 
dankzij deze baan, weer een
zinvolle dagbesteding heeft. ,,Het 
zou fantastisch zijn als we voor 
haar ook nog een invalidenpar-
keerplaats zouden kunnen rege-
len, want die heeft ze dringend 
nodig. Maar onze aanvraag bij de 
gemeente heeft tot nog toe geen 
positieve uitslag opgeleverd. Ook 
bieden we, als erkend leerbedrijf, 
stageplaatsen voor studenten die 
een beroepsopleiding volgen in de 
horeca en momenteel loopt Romé 
bij ons stage”, besluit Milarca het 
gesprek. Meer gegevens over het 
Grand Café zijn te vinden op www.
grandcafemilarca.nl of door te bel-
len met 023-5765375.

Met plezier naar de tandarts 
Kliniek Noordzee 

houdt mondjes gezond 
IJmuiden - Met de actie ‘Houd 
je mond gezond’ geeft Kliniek 
Noordzee kinderen van basis-
scholen voorlichting over tand-
zorg. Dat gaat op een speelse wij-
ze en met veel uitleg.
De actie is een initiatief van Sa-
brina Mol, preventie-tandartsas-
sistente bij Kliniek Noordzee. Zij 
nodigde alle scholen in IJmuiden 
uit. Elke groep krijgt een program-
ma voorgeschoteld met een fi lm, 
uitleg en een korte controle in de 
tandartsstoel. Daarbij wordt de in-
formatie afgestemd op de leeftijd 
van de groep. 
Vrijdagochtend was groep 1 van 
OBS Vuurtoren West aan de beurt. 
Na de fi lm gingen de kleuters naar 
een tandartskamer waar ze om 
de beurt op de stoel mochten bij 
de tandartsassistente en daarna 
bij kindertandverzorgende, Tyrna 

Krommeren. Daarbij werden heel 
wat tandjes geteld en de kinderen 
telden mee. Op een grote pop kon 
het poetsen worden geoefend: el-
ke tand of kies vijf keer.
,,De meeste kinderen gaan al re-
gelmatig naar de tandarts’’, zei 
Sabrina Mol. ,,Maar nu kunnen 
we extra aandacht besteden aan 
voorlichting en je ziet dat kinderen 
het goed oppakken. Een kind dat 
al eerder met zijn klas was langs 
geweest, sprong lachend in de 
tandartsstoel. En dat zien we he-
laas ook wel eens anders.’’
Alle kinderen kregen via ‘Houd je 
mond gezond’ een stevige tan-
denborstel en een poetsdiplo-
ma. Bij vertrek kregen zij boven-
dien een ‘goody bag’ met onder 
andere een appel en een kleur-
plaat. Meer weten? Zie ook www.
klinieknoordzee.nl.

Calamiteiten-
boog op komst
Velsen – Als onderdeel van 
het programma Beter Benut-
ten wordt bij knooppunt Vel-
sen op korte termijn een cala-
miteitenboog aangelegd tus-
sen de A9 en de A22. Deze weg 
wordt alleen geopend bij afslui-
tingen van de Velsertunnel. Ver-
keer uit het noorden kan dan de 
route via de Wijkertunnel kie-
zen en daarvandaan over de 
calamiteitenboog richting Vel-
sen gaan. Ook ten noorden van 
het kanaal wordt een calami-
teitenboog tussen de twee tun-
nels aangelegd. Het program-
ma Beter Benutten is een sa-
menwerking van het Ministe-
rie van Infrastructuur & Milieu 
met het bedrijfsleven. Met dit 
programma moeten in Neder-
land de fi les 20 tot 30 procent 
afnemen. Een van de maatrege-
len in Noord-Holland is het ver-
beteren van de robuustheid van 
de Velser- en Wijkertunnel. De 
twee calamiteitenbogen wor-
den voorafgaand aan  het groot 
onderhoud aan de Velsertunnel 
gerealiseerd. Zo blijft de IJmond 
ook bij de afsluiting van de Vel-
sertunnel goed bereikbaar. De 
calamiteitenboog in Velsen 
wordt aangelegd in de Zuider-
scheg. In het bestemmingsplan 
is al rekening gehouden met 
deze weg. Bij aanleg van de ca-
lamiteitenboog worden de in de 
grond aangetroffen waardevol-
le archeologische vondsten, zo-
als forten, ontzien.

Velsen - Wanneer je iemand 
verliest die je erg dierbaar is, 
staat je hele wereld op zijn kop, 
niets lijkt meer hetzelfde. Al-
le zekerheden en vaste patro-
nen vallen weg. Je wordt over-
weldigd door verdriet en emo-
ties. Je kunt een hele ande-
re kijk krijgen op wat belang-
rijk en zinvol is in het leven. De 
mensen uit jouw omgeving we-
ten vaak niet hoe ze nu met je 
om moeten gaan. Door samen 
met lotgenoten bij elkaar te ko-
men, kan men ervaringen delen 
en herkenning bij elkaar vinden. 
Voor ondersteuning bij dit pro-
ces organiseert Socius (maat-
schappelijk dienstverleners) 
vanaf maandag 13 januari een 
cursus die gegeven wordt door 
twee professionele hulpverle-
ners van Socius. Voor informa-
tie of aanmelding kan men con-
tact opnemen via telefoonnum-
mer 088 – 8876900 of via het 
aanmeldformulier op de websi-
te: www.socius-md.nl. De cur-
sus wordt gehouden in het ge-
bouw van Centrum Jeugd en 
Gezin in IJmuiden, Marktplein 
1, 1972 GA  IJmuiden. De eerste 
bijeenkomst is op maandag 13 
januari van 13.00 tot 15.30 uur. 
Er is een minimum van zes we-
kelijkse bijeenkomsten.

Rouwen 
om je partner

Uitwisseling 
zweminstructeurs 

Velsen - Onder auspiciën van 
SOS Velsen en in het kader van 
de stedenband Velsen-Galle 
(Sri Lanka) heeft vorig jaar ok-
tober zweminstructeur Sumith 
Shantha uit Galle veertien da-
gen stage gelopen bij zwem-
bad De Heerenduinen en nieu-
we instructiemethoden en idee-
en meegenomen naar Galle. 
Recent is zweminstructeur 
Susan Bron van De Heerendui-
nen veertien dagen in Galle ge-
weest. Daar heeft zij de instruc-
teurs de fi jne kneepjes van het 
vak en weer nieuwe ideeën bij-
gebracht. Zij heeft ook laten zien 
dat men met eenvoudige mid-
delen zelf zweminstructiema-
teriaal kan maken. Uit reacties 
van het Gaalse zwembad, die bij 
SOS Velsen zijn binnengekomen, 
blijkt dat men in Galle zeer en-
thousiast is over haar inzet en 
natuurlijk de aanvullende kennis 
die zij overgebracht heeft. Een 
geslaagde uitwisseling!
Over het zwembad in Galle kan 
nog gezegd worden, dat het het 
enige openbare zwembad in Sri 

Lanka is. Via de actie ‘Velsen 
helpt Galle’ na de tsunami in de-
cember 2004 is de helft van het 
zwembad bekostigd door de Fir-
ma Holleman. Schoolkinderen 
krijgen er tijdens schooltijd gra-
tis les, na schooltijd moet een 
klein bedrag betaald worden. 
Eveneens een geslaagd project.

Santpoort-Noord - Inloophuis 
Kennemerland, een ontmoe-
tingsplek voor iedereen die met 
kanker te maken heeft (gehad), 
houdt vrijdag 13 december een 
kerstviering. Het thema is ‘Tus-
sen donker en licht’. 
Belangstellenden zijn van har-
te welkom vanaf 10.30 uur in de 
Velserhooftzaal, Valckenhoef-
laan 18 in Santpoort-Noord. Pre-
dikant  Otto Sondorp  zal deze  

(oecumenische) viering leiden 
met ondersteuning van ons ‘Zin-
gen voor je leven koor’ en enkele 
momenten van samenzang on-
der leiding van dirigente Carole 
Kroese en stemcoach Elise Bles-
graaf.  Rond 12.00 uur heffen we 
met elkaar het glas , toveren de 
geweldige vrijwilligers de zaal 
om tot restaurant en wordt een 
(gratis) lunch aangeboden. Ook 
naasten zijn van harte welkom, 
maar zij betalen een bijdrage van 
7,50 euro. Graag vóór 5 decem-
ber aanmelden. Inloophuis Ken-
nemerland, Wulverderlaan 51, 
Santpoort-Noord. Vrijdag 13 de-
cember van 11.00 uur tot 14.00 
uur. Aanmelden mail: info@in-
loophuiskennemerland of via 
023-8885367 of 06-34944729. 
Zie ook: www.inloophuiskenne-
merland.nl.

Kerstviering in Inloophuis 
Kennemerland



Infopagina

5 december 2013 Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Arbeidsmarkt, jongeren en techniek

Wethouder Verkaik op TV
Op vrijdag 6 december 2013 ver-
zorgt SeaportRTV om 20.00 uur 
een televisie-uitzending met wet-
houder Arjen Verkaik. De wethou-
der heeft voor een actueel en be-
langrijk onderwerp uit zijn porte-
feuille gekozen: arbeidsmarkt, jon-
geren en techniek.

Arjen Verkaik is te zien tijdens zijn 
bezoek aan de Academy van Ta-
ta Steel, waar hij met directeur Rolf 
Been spreekt over het concept van 
de Techniek Campus. De uitzending 
wordt na 6 december een aantal da-
gen herhaald: om middernacht, om 4 

en 8 uur ’s morgens, om 12 uur, om 4 
uur ’s middags en om 8 uur ’s avonds 
voor het laatst. Allemaal op Seaport
RTV.

Het college van burgemeester en wet-
houders treedt wekelijks naar buiten. 
Dit gebeurt door middel van pers-
conferenties, persberichten, inter-
views, representatieve verplichtin-
gen, openbare bijeenkomsten, infor-
matiepagina’s, gemeentelijke website 
en periodieke televisie-uitzendingen. 
Het doel hiervan is om bekendheid te 
geven aan het gemeentelijk beleid en 
het gemeentelijke handelen.

Verspreiding huis aan huis

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

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

Werkgevers Servicepunt
Op 29 november 2013 is het 
Werkgevers Servicepunt IJmond 
offi  cieel geopend. Daarmee 
komt een langgekoesterde wens 
van de IJmondse werkgevers uit: 
één loket voor al hun vragen over 
de arbeidsmarkt.

Het servicepunt ondersteunt werk-
gevers bij personeelsvoorziening, 
ontslag, arbeidsmarktinformatie 
en arbeidsjuridische zaken. De of-
fi ciële aftrap werd gegeven in het 
Tata Steel Stadion in Velsen-Zuid 
door Wethouder Arjen Verkaik van 
de Gemeente Velsen; hij is tevens 
bestuursvoorzitter van IJmond 
Werkt! Hij gaf met een stadiontoe-
ter het startsein voor de eerste actie 
van het servicepunt: een IJmondia-
le banenmarkt.

Honderden werkzoekenden uit de 
IJmond konden zich presenteren 
aan tientallen werkgevers met va-
catures. Voor 30 mensen leidde dat 
die vrijdag al daadwerkelijk tot een 
baan en tientallen andere werk-
zoekenden hebben een vervolgaf-
spraak gemaakt met een potentiële 
werkgever.

IJmond Werkt! participeert met 
UWV in het nieuw opgerichte 
Werkgevers Servicepunt IJmond. 
Het is gevestigd in het pand van 
IJmond Werkt! aan het Stations-
plein 48a te Beverwijk. De advi-
seurs zijn elke werkdag recht-
streeks te bereiken op telefoon-
nummer 0251-279045. Meer infor-
matie op www.ijmondwerkt.com. 
(foto: IJmond Werkt!)

Website Velsen in Cijfers
Hoeveel sportaccommodaties 
heeft Velserbroek en hoeveel 
woningen uit 1906-1930 staan 
er in Velsen-Zuid en Driehuis? 
De antwoorden vindt u op de 
website Velsen in Cijfers.

Op Velsen in Cijfers staan alle mo-
gelijke gegevens over de gemeen-
te, of meer specifi ek over haar 
woonkernen, wijken of buurten. 

U kunt er niet alleen informatie 
op vinden, maar ook zelf samen-
stellen en presenteren in tabellen, 
grafi eken en kaarten. Al meer dan 
30 presentaties worden er kant-
en-klaar op gepresenteerd. Kijk op 
www.velsen.incijfers.nl (met een 
punt achter velsen) of via www.
velsen.nl. De antwoorden op de 
vragen: 6 en 248. (illustratie: ge-
meente Velsen)
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Prijs WonenPlus-Velsen
Maandag 9 december 2013 wordt 
de Gouden Veer van het Gehandi-
capten Beraad Velsen (GBV)  uit-
gereikt aan WonenPlus-Velsen. 
Wethouder Wim Westerman van 
de gemeente Velsen reikt de prijs 
uit.

De Gouden Veer is de jaarlijkse  
prijs van het Gehandicaptenberaad 
(GBV) voor instellingen die zich met 
behulp van vrijwilligers inzetten 
voor gehandicapten. Het besluit van 
het bestuur van het GBV was una-
niem. WonenPlus-Velsen krijgt de 
Gouden Veer 2013, omdat de organi-
satie vrijwel geheel uit vrijwilligers 

bestaat en zij zich speciaal inzetten 
voor ouderen en mensen met een be-
perking. De Gouden Veer is een extra 
zetje in de rug voor hun inzet. 

WonenPlus-Velsen biedt haar le-
den een breed pakket van praktische 
diensten waardoor mensen langer 
zelfstandig kunnen blijven wonen. 
Hun werk is een aanvulling op dat 
van de gemeente Velsen. Wonen-
Plus – onderdeel van de Stichting 
Welzijn Velsen – werkt nauw samen 
met zorgorganisaties, woningcorpo-
raties, maatschappelijk werk, wel-
zijnswerk en GGZ-instellingen. Zie 
ook www.wonenplus-velsen.nl.

Interfish ook genomineerd

IJmond Duurzaam Award
Op donderdag 12 december wordt 
de ‘IJmond Duurzaam Award’ uit-
gereikt. Interfish uit Velsen is een 
van de drie genomineerde bedrij-
ven.

De jury kijkt onder andere naar de 
duurzaamheid van de bedrijfsvoe-
ring, hoe onderscheidend het be-
drijf is en naar de voorbeeldfunc-
tie op het gebied van duurzaamheid. 
Juryleden zijn Haydar Erol, voorzit-
ter dagelijks bestuur Milieudienst 
IJmond, Ton van der Scheer, voor-

zitter HOV IJmond en Bert Panne-
keet, directeur Milieudienst IJmond 
zitten in de jury. De IJmond Duur-
zaam Award wordt een jaarlijks te-
rugkerend onderdeel van IJmond 
Onderneemt.

De andere twee genomineerde be-
drijven zijn DSE Automatisering 
uit Beverwijk en Floricultura uit 
Heemskerk. De bijeenkomst vindt 
plaats in BOB’s Uitgeest. Meer info 
over de bijeenkomst en aanmelding 
op www.ijmondonderneemt.nl.

Nieuw bestemmingsplan voor Santpoort-Zuid
Hoe ziet het nieuwe bestemmingsplan voor 
Santpoort-Zuid eruit? Op dinsdag 17 decem-
ber is er een inloopavond over in ’t Bredero-
de Huys.

Op 17 december 2013 houdt de gemeente Velsen 
een inloopavond voor het nieuwe bestemmings-
plan voor Santpoort-Zuid. Dit bestemmingsplan 
beschrijft per bestaand pand wat er wel en niet 

toegestaan is, zowel qua gebruik van het pand als 
mogelijke uitbreiding. 

De gemeente is verplicht elke 10 jaar een nieuw 
bestemmingsplan op te stellen. In dit geval gaat 
het om een actueel bestemmingsplan. Nieuwe 
ontwikkelingen staan er niet in; locaties als Ble-
kersduin, Velserend en Handgraaf ontbreken 
daarom in dit plan. Hiervoor worden aparte pro-

cedures gevolgd met aparte inspraakmogelijkhe-
den. 

Op deze avond bent u tussen 20.00 en 22.00 van 
harte welkom in ’t Brederode Huys om het be-
stemmingsplan te bekijken, van commentaar te 
voorzien en vragen te stellen aan de betrokken 
ambtenaren. Het bestemmingsplan is ook digi-
taal te bekijken via de gemeentelijke website. 

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

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

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

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

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

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 23 
november 2013 tot en met 29 no-
vember 2013 de volgende aanvra-
gen hebben ontvangen voor een 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden 
Kievitlaan 18, plaatsen dakkapel 
en erker (voorgevel)(26/11/2013) 
w13.000503;
Heerenduinweg 39, kappen 2 bomen 
(23/11/2013) w13.000501.

Velsen-Zuid 
Amsterdamseweg 11, kappen 310 bo-
men (28/11/2013) w13.000507.

Santpoort-Noord
Paramaribostraat 80, plaatsen 

aanbouw(zijgevel) en erker (voorge-
vel)(27/11/2013) w13.000505;
Eyndenhoefflaan 3, plaatsen 2 dak-
kapellen (voor- en achtergevel)
(27/11/2013) w13.000506.

Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 20, plaatsen dakkapel 
(28/11/2013) w13.000510;
Sportlaan 7 0075, plaatsen tuinhuisje 
(29/11/2013) w13.000512.

Driehuis
Duin en Kruidbergerweg 6, plaat-
sen Romney loods (29/11/2013) 
w13.000513.

Velserbroek
De Zeiler 60, legaliseren overkapping 
(29/11/2013) w13.000509;
De Zeiler 66, legaliseren overkapping 
(27/11/2013) w13.000504;
Westbroekerweg ong., kappen 5 bo-
men (28/11/2013) w13.000508;
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Velserbroek (vervolg)
Galle Promenade 48 t/m 58, verbou-
wing winkelcentrum Velserbroek 
(25/11/2013) w13.000502.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-

teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Aanvragen (vervolg)

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

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

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

IJmuiden
Loggerstraat 17d, wijzigen inde-
ling bedrijfsruimte (02/12/2013) 

w13.000353.

Driehuis
Marnixlaan 14, plaatsen dakkapel 
(02/12/2013) w13.000352;
Van Tuyllweg 30, plaatsen groendra-
ger (29/11/2013) w13.000347.

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 111, plaatsen groen-
drager (27/11/2013) w13.000345.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geelvinckstraat 103, plaatsen dak-
opbouw (29/11/2013) w13.000399;

Heirweg 2, oprichten Brede School 
(29/11/2013) w13.000396.

Velserbroek
Pijlkruid 32, plaatsen dakka-
pel (voorgevel) (29/11/2013) 
w13.000400.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV

Velsen-Noord
Grote Hout of koningsweg, op 22 de-
cember 2013, Kerst Inn met aan-
sluitend versterkte muziek voor 
café de Grote Hout, (28/11/2013) 
u13.010110.

Raadsplein 12 december 2013
Op 12 december 2013 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad Velsen 
in de tijdelijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbal-
club Telstar) aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen: notulen en besluitenlijst raadsvergadering van 7 en 21 
 november 2013
4 Afhandelen: Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Nota Kunst- en Cultuurbeleid 2014-2017 “Cultuur kleurt het Leven”
6 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling De Meergroep in Gemeenschap-
 pelijke Regeling IJmond Werkt!
7 Actualisering Archiefverordening
8 Verordeningen 2014 op de heffing en invordering van diverse belastingen
9 Eenmalige bijdrage transitiekosten RUD-vorming Milieudienst IJmond
10 Vrijgeven middelen Kustinformatiecentrum

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken, 
wel kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingele-
verd – dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie 
vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

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

De raadsvergadering is live te volgen via Seaport TV. Een samenvatting van 
de raadsvergadering is terug te zien in de week na de vergadering op Seaport 
TV en via uitzending gemist op www.seaporttv.nl

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in 
te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere ac-
tuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te bren-
gen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad 
over gaat of die relevant zijn voor de raad.

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl) 
tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering.

De raad heeft in zijn vergaderingen van 21 november 2013 een besluit geno-
men over de volgende onderwerpen:

• 2e Bestuursrapportage 2013 gemeente Velsen
• Verdiepend onderzoek Rekenkamercommissie: Wmo in Velsen ‘Door de 

bomen het bos zien’
• Kredietaanvraag definitiefase Grote Buitendijk/Hofgeest
• Vaststellen Gemeenschappelijke Regeling schoolverzuim en intrekking 

Gemeenschappelijke Regeling Centraal Meld- en registratiesysteem RMC 
en leerplicht (CArel)

• Plan van Aanpak vervolg Kansenonderzoek IJmond-gemeenten
• Aanwijzen voorzitter IJmond commissie
• Spelregels actualiteitenuurtje



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl 5 december 2013

Ontwerp-bestemmingsplan “HOV-Tracé”
Burgemeester en wethouders van 
Velsen zijn voornemens de ge-
meenteraad voor te stellen een 
nieuw bestemmingsplan vast te 
stellen voor het HOV-tracé.

De gemeente werkt samen met de 
provincie aan de realisatie van de 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
(HOV) verbinding van Haarlem naar 
IJmuiden. Voor de verbinding tussen 
de Santpoortse Dreef in Santpoort-
Noord en de Troelstraweg/Plein 
1945 in IJmuiden is een bestem-
mingsplan opgesteld, aangezien de 
aanleg van een HOV-tracé op dit ge-
deelte niet overal rechtstreeks is toe-

gestaan. Een groot gedeelte van het 
bedoelde tracé, gelegen in Santpoort-
Noord, Driehuis en IJmuiden, heeft 
nu een spoorbestemming. Het be-
stemmingsplan is een planologische 
vertaling van de ontwerpen voor de 
deeltracés 4,5 en 6 die na inspraak 
door het college zijn vastgesteld.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 
3.4, artikel 3.12 van de Algeme-
ne wet bestuursrecht, ligt het ont-
werp-bestemmingsplan HOV-tracé 
(idn: NL.IMRO.0453.BP0901HOVT-
RACE1-O001), voor een ieder met 
ingang van 6 december 2013 gedu-

rende zes weken  ter inzage. Naast 
het ontwerp-bestemmingsplan lig-
gen tevens de daarop betrekkingheb-
bende onderzoeken en rapportages 
ter inzage.

Het ontwerp-bestemmingsplan en 
de daarop betrekkinghebbende on-
derzoeken/rapportages zijn in te 
zien bij de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. De recep-
tie is van maandag tot en met vrij-
dag geopend van 09.00 uur tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 
uur tot 20.00 uur. Eveneens is een 
exemplaar van het ontwerp-bestem-
mingsplan in te zien bij de centra-

le bibliotheek, Dudokplein te IJmui-
den.Het bestemmingsplan is tevens 
te raadplegen op www.velsen.nl en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de termijn dat het ont-
werp-bestemmingsplan ter inzage 
ligt, kan een ieder zijn of haar ziens-
wijzen omtrent het ontwerp kenbaar 
maken. Indien u dit schriftelijk doet 
kunt u de zienswijzen richten aan de 
gemeenteraad van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden. Voor mon-
delinge zienswijzen kunt u een af-
spraak maken met de heer H. Kloos-
terman of de heer P.Blom (telefoon 
0255-567200).
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Afzwemmiddag bij VZV
IJmuiden- Zondag werd in 
zwembad De Heerenduinen 
door 64 kinderen afgezwom-
men voor het fel begeerde di-
ploma A, B en C. 
Een groot aantal ouders, ooms 
en tantes en opa’s en oma’s 
die de tribune rijk vulden, wa-
ren getuige van dit spektakel. 
Het verliep niet allemaal niet 
gladjes vanwege een gebrek-
kige geluidsinstallatie en een 
scheve verhouding in het aan-
tal kinderen en de al merkba-
re Sint Nicolaasstress maar 
na anderhalf uur vertonen van 
vaardigheden konden voor 
het A-diploma Yara Abdulrah-
man, Teun Kloosterman, Ipha-

nuel de Heij, Ryan Diependaal, 
Lotte Jager, Joris Burger, Sen-
na Hans Moreels, Ali Aziz, Mike 
Elburg, Luna Kok, Chris Zwart, 
Hassan Alkaabi, Arda Yurtu-
ap, Amy v/d Meer, Niek Jonk 
, Alcaraz Tieme, Burak Kutlu, 
Estelle de Ruijter, Udo Koppen, 
Samet Aridag, Jeroen Schager, 
Roza Sellmeijer,Thijs Koolhaas, 
Lynn v/d Woude. 
En voor het B-diploma Den-
nis Suikerbuik, Daan Gerrit-
sen, Viggo Otter, Emma Jager, 
Lizzy Dam,  Maurice thijssens, 
Lisa Stolk,  Laura Stolk, Mi-
la Bakker, Lizzy de Ruig, Ma-
non v. Heems, Indy Huta Ga-
lung, Sam Gaasbeek, Zsombor 

Zigo, Cas Pieters, Boy Snijder, 
Annabel Schoorl, Zoe Joan van 
der Vlis, Sanne Koffeman, Zon 
v/d Zuidwind,  Maud Wolthuis, 
Aziz Shahad, Roos Jongejan, 
Isabel Kerpershoek, Frederique 
Mooij, Annabel ten Boom, Mi-
chael Snikkenburg, Lynn Fran-
sens, Quinty van Doornspeek, 
Lisa Abrahamse, Ronja Bakker, 
Lisa Sellmeijer, Tygo Veldman, 
Phil Duin, Redouan Bousetta, 
Ilana Monsieurs het verworven 
diploma in ontvangst nemen. 
Als laatste kwamen de C-kan-
didaten Ruben Poot, Dani Jon-
gejan, Marcus van Straaten en 
Sanne Kaandorp hun diploma 
in ontvangst nemen.

Vellesan op schaatstocht 
door Winter Wonderland
IJmuiden - Uitglijden, vallen en 
opstaan. Alle tweede klassen 
van het Vellesan College moch-
ten vorige week donderdag de 
ijzers onderbinden op de ijsbaan 
in Haarlem. ‘Winter Wonderland’ 
ging gepaard met veel geschui-
fel en gebibber, maar vooral met 
veel lol. 
In het midden van de ijsbaan 
konden beginners rustig over het 
ijs krabbelen. In het eerste half-
uur van de schaatsklas schuifel-
den overal leerlingen met rekjes 
rond, ook gelijk handig om op 
te zitten als je enkels een beetje 
moe worden. De buitenring was 
voor de doorwinterde schaatsers 
bedoelt. Veel leerlingen reden 
daar hun baantjes voor het goe-
de doel. Wie wilde, mocht zich 
per rondje laten sponsoren om 
geld op te halen voor 3FM Seri-
ous Request. Zo werden de no-
dige euro’s voor de strijd tegen 
kindersterfte door diarree bij el-
kaar geschaatst. 

Denise Hilgers (14) en Fleur van 
de Heuvel (13) sponsorden el-
kaar: vijftig cent per rondje met 
een maximum van vijf euro. Hal-
verwege de tijd waren ze pas 
bij rondje nummer vier, dus er 
mocht nog heel wat geschaatst 
worden. Melissa Huygens (13) 
daarentegen kwam bijna el-
ke minuut hijgend bij de stem-
pelpost aan. Tijd voor een korte 
pauze na de negentiende stem-
pel. Moe? Ze kan er nog wel tien, 
beweert ze. ,,Ik heb ook weleens 
meegedaan aan een tocht van 
tien kilometer op natuurijs. Dan 
is dit veel makkelijker.”
Wie even op wilde warmen, kon 
bij de koek en zopie een gratis 
beker warme chocolademelk ha-
len. Veel leerlingen hadden vro-
lijk gekleurde mutsen op: met 
hoorntjes, dierenprint, inge-
bouwde sjaal of kleurig en zelf-
gebreid. De mooiste mutsen 
werden beloond met slagroom-
soesjes voor de hele klas. 
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Lisa Abrahamse, Ronja Bakker, 
Lisa Sellmeijer, Tygo Veldman, 
Phil Duin, Redouan Bousetta, 
Ilana Monsieurs het verworven 
diploma in ontvangst nemen. 
Als laatste kwamen de C-kan-
didaten Ruben Poot, Dani Jon-
gejan, Marcus van Straaten en 
Sanne Kaandorp hun diploma 
in ontvangst nemen.

Vellesan op schaatstocht 
door Winter Wonderland
IJmuiden - Uitglijden, vallen en 
opstaan. Alle tweede klassen 
van het Vellesan College moch-
ten vorige week donderdag de 
ijzers onderbinden op de ijsbaan 
in Haarlem. ‘Winter Wonderland’ 
ging gepaard met veel geschui-
fel en gebibber, maar vooral met 
veel lol. 
In het midden van de ijsbaan 
konden beginners rustig over het 
ijs krabbelen. In het eerste half-
uur van de schaatsklas schuifel-
den overal leerlingen met rekjes 
rond, ook gelijk handig om op 
te zitten als je enkels een beetje 
moe worden. De buitenring was 
voor de doorwinterde schaatsers 
bedoelt. Veel leerlingen reden 
daar hun baantjes voor het goe-
de doel. Wie wilde, mocht zich 
per rondje laten sponsoren om 
geld op te halen voor 3FM Seri-
ous Request. Zo werden de no-
dige euro’s voor de strijd tegen 
kindersterfte door diarree bij el-
kaar geschaatst. 

Denise Hilgers (14) en Fleur van 
de Heuvel (13) sponsorden el-
kaar: vijftig cent per rondje met 
een maximum van vijf euro. Hal-
verwege de tijd waren ze pas 
bij rondje nummer vier, dus er 
mocht nog heel wat geschaatst 
worden. Melissa Huygens (13) 
daarentegen kwam bijna el-
ke minuut hijgend bij de stem-
pelpost aan. Tijd voor een korte 
pauze na de negentiende stem-
pel. Moe? Ze kan er nog wel tien, 
beweert ze. ,,Ik heb ook weleens 
meegedaan aan een tocht van 
tien kilometer op natuurijs. Dan 
is dit veel makkelijker.”
Wie even op wilde warmen, kon 
bij de koek en zopie een gratis 
beker warme chocolademelk ha-
len. Veel leerlingen hadden vro-
lijk gekleurde mutsen op: met 
hoorntjes, dierenprint, inge-
bouwde sjaal of kleurig en zelf-
gebreid. De mooiste mutsen 
werden beloond met slagroom-
soesjes voor de hele klas. 
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