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Grote drukte bij 
intocht

Vermiste man in water
IJmuiden - De sinterklaasin-
tocht in IJmuiden kwam zater-
dagochtend op losse schroeven 
te staan toen omstreeks 09.00 
uur een stoffelijk overschot werd 
aangetroffen in het water bij de 
Loswal, op enkele tientallen me-
ters van de plek waar de goed-
heiligman voet aan wal zou zet-
ten. Omdat de pakjesboot al on-
derweg was, besloot de poli-
tie om het bergen van het stof-
felijk overschot uit te stellen tot 
na de intocht en de plaats delict 
af te schermen met schepen en 
hekken. Hierdoor hebben de dui-
zenden bezoekers van de intocht 
vrijwel niets gemerkt. Het stoffe-
lijk overschot is geïdentifi ceerd 
als de 71-jarige Michael van Vel-
pen uit Velserbroek, die sinds 30 

oktober werd vermist. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat de man zelf 

een einde aan zijn leven heeft ge-
maakt. (foto: Michel van Bergen)

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Rabobank Velsen 
en Omstreken 
organiseert in 
december weer 
een Workshop 
Internetbankieren

Meld u aan via rabobank.nl/velsen

Op zoek naar een leuk cadeau voor de feestdagen?
Nu voor slechts 10 euro te koop bij Maaike Tromp

in Driehuis en De Ballon in Santpoort-Noord.

Op zoek naar een leuk cadeau voor de feestdagen?

ROB HUIZINGA - JAAP SCHOLS - WILLEM KOLKMAN

Inkoop goud
juwelen / horloges / en andere
gouden & zIlveren voorwerpen

contante betalIng
alleen zaterdags tussen 11.00 en 15.00 uur

basIsprIjs e 42,- p/gr. fIjn goud
obe van der kleI al 129 jaar een betrouwbaar

adres In de edelmetaal branche

juwelier/horloger/diamantair
breestraat 2a, beverwijk

tel.: 06-54340911 • vincediamonds.nl
zie pagina 5

DEZE 
WEEK

IJmuiden - Ook dit jaar kwa-
men duizenden kinderen 
naar de loswal om Sinter-
klaas te verwelkomen. Daar-
vandaan ging het in optocht 
naar het stadhuis voor de tra-
ditionele balkonscène. Maar 
voor het zover was moest 
Sinterklaas heel wat hand-
jes schudden en tekeningen 
in ontvangst nemen. Sinter-
klas is weer in het land! (fo-
to: Reinder Weidijk)

Aanpak winkelcentrum
IJmuiden – Een van de belang-
rijkste conclusies uit het on-
derzoek naar de Kwaliteitsim-
puls Winkelcentrum IJmuiden is 
dat bewoners en winkeliers een 
voorkeur hebben voor een gron-
dige aanpak van het winkelcen-
trum. Wel wil men de woningen 
tussen de Lange Nieuwstraat en 
de Kalverstraat behouden. 
Op 17 en 18 september zijn vijf 

ideeën vanuit het Atelier aan 
winkeliers en omwonenden ge-
presenteerd. Ook is een burger-
panelonderzoek gehouden, tus-
sen 6 en 23 september. Hieruit 
kwam de conclusie dat de Lan-
ge Nieuwstraat opgeknapt zou 
moeten worden en dat de be-
staande pleinen verder zouden 
moeten worden ontwikkeld. Bij 
het burgerpanel-onderzoek is 

aan 1395 mensen gevraagd naar 
het winkelbezoek aan de Lan-
ge Nieuwstraat. Ook werden de 
vijf ontwikkelideeën voorgelegd, 
daarbij was er een lichte voor-
keur voor behoud van de Lan-
ge Nieuwstraat als winkelbou-
levard, maar wel met een kwa-
liteitsimpuls door groenstroken 
en daarnaast pleinen met een 
thema. 
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Gebouw Imares heeft 
facelift ondergaan
IJmuiden - Ter gelegenheid van 
de onlangs gereed gekomen 
verbouwing van het pand aan de 
Haringkade 1 werd donderdag 
de heropening van het gebouw 
op feestelijke wijze gevierd. Een 
groot aantal gasten, genodigden 
en medewerkers waren hierbij 
aanwezig. De gemeente Velsen 
gaf niet alleen acte de présence 
in de persoon van burgemeester 
Franck Weerwind maar ook de 
wethouders Annette Baerveldt 
en Arjen Verkaik toonden hun 
belangstelling.
Een duidelijk blijk van het grote 
belang dat de gemeente hecht 
aan dit belangrijke onderzoeks-
instituut binnen de gemeen-
te grenzen. Maar ook de pro-
vincie liet zich vertegenwoor-
digen in de persoon van gede-
puteerde Jaap Bond en namens  
de Universiteit van Wageningen, 
waar Imares een onderdeel van 
vormt, was Tijs Breukink, lid van 
de Raad van Bestuur van Wage-
ningen UR (Universiteit en Re-
searchcentrum) aanwezig. 
Wageningen Imares is een on-
derzoeksinstituut dat medio 
2006 is opgericht en is samen-
gesteld uit het RIVO, onderdelen 
van Alterra en de afdeling Eco-
logische Risico’s van TNO. Pro-
ducten en diensten zijn veldon-
derzoek, experimenten op realis-
tische schaal, verkennende stu-

dies, datamanagement en mo-
dellering. De onderzoeken die 
door Imares gedaan worden vin-
den plaats binnen de werkvel-
den ecologie, milieu, visserij en 
aquacultuur waaraan ruim 180 
onderzoekers hun expertise le-
veren.
Het oude pand waarin Imares-
IJmuiden is gevestigd heeft, na 
de interne verbouwing, een wa-
re gedaanteverwisseling onder-
gaan. De oude receptie is om-
getoverd in een prachtige ont-
vangsthal die uitzicht biedt op 
een fraai aangelegde binnen-
tuin. De kantine mag nu met 
recht een restaurant worden ge-
noemd, de kantoorruimtes zijn 
allemaal opgeknapt, de verga-
derruimtes zijn verbouwd en op-
nieuw ingericht en er is zelfs een 
heuse loungeruimte. Kortom een 
zeer aangename en inspirerende 
werkplek voor alle medewerkers.
De officiële openingshande-
ling vond plaats in de vernieuw-
de ontvangsthal middels de, ge-
zamenlijke, onthulling van een 
prachtig schilderij door burge-
meester Weerwind, gedeputeer-
de Jaap Bond, Tijs Breukink en 
Carolien Vrolijk van Vrolijk’s Vis-
serij Maatschappij. Meer infor-
matie over de activiteiten van dit 
onderzoeksinstituut zijn te vin-
den op www.imares.nl. (Joop 
Waijenberg)

Voor Zorgbalans en FlexiCura
Cliëntenraad zoekt 
betrokken vrijwilligers
Velsen - De Cliëntenraad Thuis-
zorg van Zorgbalans en FlexiCu-
ra is op zoek naar enthousiaste 
en betrokken vrijwilligers die lid 
willen worden van de Cliënten-
raad.
De Cliëntenraad heeft een be-
langrijke rol in het bewaken en 
verbeteren van de kwaliteit bin-
nen de thuiszorg en levert een 
belangrijke bijdrage aan het be-
leid van Zorgbalans en FlexiCu-
ra met de intentie om een goe-
de behandeling en zorg, zoals 

de cliënt dat wenst, te realiseren. 
De Cliëntenraad stelt zich on-
der meer ten doel te weten wat 
er leeft onder cliënten en de in-
breng van de cliënt bij kwaliteits-
zorg te versterken. De Cliënten-
raad adviseert de directies van 
Zorgbalans en FlexiCura over al-
le onderwerpen die voor de cli-
enten van belang kunnen zijn. 
Meer weten of sollicteren? Mail 
naar clientenraad.thuiszorg@
zorgbalans.nl  of clientenraad@
flexicura.nl.

Paranormale beurs
IJmuiden - Zondag 25 novem-
ber is de laatste paranormale 
beurs van Samma Saya van dit 
jaar in Zalencentrum Velserduin 
aan het Velserduinplein in IJmui-
den. Juist in de donkere dagen 
vóór de kerst is de emotione-
le vraag naar het spirituele gro-
ter. Daarom heeft de organisatie 
er heel bewust voor gekozen een 
diversiteit van deelnemers te se-
lecteren.
Niet alleen paragnosten, maar 
ook helderzienden, mediums en 
aura-lezers zijn aanwezig. Reiki 
masters, handlijnlezers, zieners 
en deze keer ook Angel-rea-
dings op deze veelzijdige beurs. 
Kortom, er zal wederom voor ie-
dereen een advies of spiritueel 
handvat te vinden zijn bij een 
van de consulten. Op de beurs is 
voor iedereen gelegenheid met 
vragen over relaties, gezondheid, 
werk, etc. of voor mensen die in-
teresse hebben in deze materie 
en ermee willen kennismaken. 

In een gemoedelijke, ontspan-
nen sfeer kan men een consult 
hebben. Soms kan aan de hand 
van een meegebrachte foto, ring 
of ander voorwerp, een vraag 
beantwoord worden, maar men 
kan er ook een aura-tekening la-
ten maken of een tarotkaart la-
ten leggen. Gewoon rondkijken 
kan ook. En natuurlijk is er weer 
een spirituele shop, waarbij di-
verse artikelen te koop zijn. Ook 
informatie over Encaustic-art 
(bijenwastekeningen), intuïtie-
ve ontwikkeling en de workshop 
dreamcatchers maken vindt men 
bij de shop.
Deze paranormale beurs is zon-
dag 25 november bij Zalencen-
trum Velserduin, Velserduinplein 
3, IJmuiden van 11.00 tot 17.00 
uur. Entreeprijs: 5 euro per per-
soon, de consulten kosten maxi-
maal 12,50 euro per persoon. 
Toegang voor kinderen onder de 
11 jaar is gratis, mits onder be-
geleiding.

IJmuiden - Twee weken geleden 
konden lezers van deze krant een 
diner voor twee winnen door mee 
te doen aan de prijsvraag ‘Bos 
Vraagt!, uitgeloofd door eetlo-
kaal Bos Kookt. Bij het sfeervolle 
restaurant tegenover de Stads-
schouwburg kwamen in totaal 29 
goede antwoorden binnen. Een 
medewerkster bepaalde door lo-
ting de uiteindelijke winnaars.
Vrijdag 16 november kwamen 
Denise en Raoul Kwaak eten. 
Denise is pas zes maanden ge-
leden bevallen van hun tweede 
dochtertje en voor hen kwam de 
prijs echt als een cadeau. Voor 
het eerst sinds die tijd weer even 
gezellig met z’n tweetjes uit eten. 
Denise kon niet wachten tot Ra-
oul die dinsdag thuiskwam om 
hem te verrassen met een eten-
tje waarbij hij alleen de drankjes 
hoefde te betalen. Ze had ook al 
geregeld dat er oppas was voor 
de kinderen. Geen ontkomen 
meer aan natuurlijk voor Raoul!
Als voorgerecht kozen ze de car-
paccio en een geitenkaassalade. 
Raoul vond de geitenkaas lek-
ker omdat die lekker warm uit de 
oven kwam en daardoor lekker 
zacht was en goed van smaak. 
De pijnboompitjes die door de 

salade zaten pastten daar goed 
bij. Ook de carpaccio viel goed in 
de smaak. Raoul: ,,Denise werd  
helemaal stil en dat gebeurt niet 
veel.” 
Beiden namen ze als hoofdge-
recht de tournedos. De één met 
pepersaus en de ander met truf-
feljus. Tot slot kozen ze een 
cheesecake en stroopwafeldes-
sert toe met daarna nog een kof-
fie als afsluiter.
Denise en Raoul wonen in de 
buurt van Bos Kookt. Ze lopen 
vaak langs en zien dat druk is, 
maar door een minder goede er-
varing met de vorige eigenaren 
waren ze nog niet naar binnen 
geweest. Daar komt verandering 
in, want Raoul gaat de volgen-
de keer voor de spareribs. ,,Jul-
lie zijn de enige in de omgeving 
die onbeperkte spareribs op de 
kaart hebben staan. Het is mijn 
favoriet, maar je belandt al snel 
in Haarlem.’’ Waarom hij dan 
vanavond niet voor de spareribs 
koos? Denise houdt er niet van 
om hem die te zien eten!
De derde Bos Vraagt! staat vol-
gende week in de Jutter/de Hof-
geest. Misschien bent u wel de 
volgende gelukkige winnaar van 
een diner voor twee!

Winnaars 
‘Bos Vraagt!’



22 november 20124

Donderdag 22 november
Kunstenaars Collectief Vel-
sen exposeert tot en met 2 de-
cember in Raadhuis voor de 
Kunst, Torenstraat 7 Velsen-
Zuid. Geopend donderdag tot 
en met zondag van 14.00 tot 
17.00 uur.
Samenspelklas muziekver-
eniging Soli speelt van 18.30 
tot 19.30 uur bij de Dekamarkt 
in Santpoort-Noord.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Don Juan’ - Komedie met een 
bite. Aanvang 20.15 uur.
Openbare bezoekersavond 
in Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland. Aanvang 20.15 uur in 
Bezoekerscentrum De Zand-
waaier in Overveen. Deur open 
vanaf 19.45 uur. Avond eindigt 
om 22.00 uur. Vooraf aanmel-
den via m.boots@ivn.nl of 023-
54111123. Zie ook www.np-
zuidkennemerland.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Fillm ‘A Royal Af-
fair’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Grote zaal: Go Back to the Zoo. 
20.30 uur Toegang 17,50. Klei-
ne zaal: LOS!. 24.00 uur. Toe-
gang 5,-, voor studenten gra-
tis. Vanaf 18 jaar. Café: Seeka, 
aftershow Go Back to the Zoo: 
The Fudge. 21.00 uur. Toegang 
gratis.

Vrijdag 23 november
Open huis Israël Produc-
ten Centrum, Zeeuwstraat 12 
Velsen-Noord. Van 10.30 tot 
18.00 uur. Of na telefonische 
afspraak, 0251-228286 of 06-
27307722.
Pieter Vermeulen Museum, 
tentoonstelling Wip Wollewap 
voor kinderen vanaf 3 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Scholenmarkt voor leerlingen 
en ouders groep 8 in het Pol-
derhuis Velserbroek. Van 19.00 
tot 21.00 uur.
Pianorecital met Alexander 
Drozdov in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Bang! Crash! Tap!’ Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Fillm ‘A Royal Af-
fair’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Geertruida on tour. 21.00 
uur. Toegang gratis. Grote zaal: 
Onderstroom XL. 23.00-06.00 
uur. Toegang 12,- vvk/15,- add. 

Vanaf 18 jaar.

Zaterdag 24 november
Open dag bij Maritiem College 
Velsen. Van 10.00 tot 13.00 uur.
Cadeaumarkt in Verpleeghuis 
Velserduin in Driehuis. Van 
11.00 tot 15.30 uur.
Winterbeurs in de sportzaal 
van Dorpscentrum Spaarndam. 
Van 11.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Zwerftocht kris kras door 
Haarlem met stadsgids bij het 
Gilde, Henk Soetens. Vertrek 
14.00 uur Arceologisch Muse-
um Haarlem, Grote Markt 18. 
Aanmelden via 06-16410803 
tussen 9-10 en 18-19.30 uur 
op werkdagen. Of gildewande-
ling@gmail.com.
Vrouwenkoor Hoor Haar 
viert 100ste geboortedag van 
componist Herman Stratgier in 
de Remonstrantse kerk, Wilhel-
minastraat 22 Haarlem. Aan-
vang 15.00 uur.
‘Om te zingen naar de kerk’ 
in de Ichthuskerk, Snellius-
straat 40 IJmuiden. Aanvang 
19.30 uur.
Bingo- en loterijavond in 
speeltuin De Veilige Haven, 
Heerdenduinweg IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Dansgroep De Moeie Voet-
jes organiseert een vrijdans-
avond in Wijksteunpunt Water-
vliet, Doelmanstraat 34 Velsen-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang 4,-.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Mannen komen van Mars, 
vrouwen van Venus’. Is inmid-
dels uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Schudden met 
‘We vieren het maar’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Pierre Omer. 21.00 uur. 
Toegang gratis. Kleine zaal: Su-
perstijl! 23.00-04.00 uur. Toe-
gang 11,- vanaf 18 jaar. Café: 
Electric café. 23.00-04.00 uur. 
Toegang gratis.

Zondag 25 november
Grote rommelmarkt in sport-
hal Zeewijk, Eenhoornstraat 2 
IJmuiden. Van 09.00 tot 15.00 
uur.
Religieuze bijeenkomst met 
ds. Anna Hoekstra, De Kapel, 
Potgieterweg 4 Bloemendaal. 
Thema: ‘Pelgrimganger’. Aan-
vang 10.30 uur.
Rondrit met de stoomtein 
over het Tata Staalbedrijf met 
fotostop. Vertrek station Vel-
serbosch 10.45 uur, retour 

12.15 uur. Bij grote toename 
wordt besloten of een twee-
de rit wordt gereden. Zie ook 
www.csy.nl.
Paranormale beurs van 
Samma Saya in Zalencentrum 
Velserduin. Van 11.00 tot 17.00 
uur.
Uriël Ensemble tijdens Mu-
zenform in Gemeentehuis 
Bloemendaal, Bloemendaalse-
weg 158 in Overveen. Aanvang 
11.45 uur.
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum, 
tentoonstelling Wip Wollewap 
voor kinderen vanaf 3 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Fillm ‘A Royal 
Affair’. Aanvang 14.30 uur.
Sinterklaasmiddag in Grand-
café Loeca, Kennemerlaan 
IJmuiden. Vanaf 15.00 uur.
‘Dat leven is voorbij...’ met 
Irina Plyassova (zang) en Nat-
halia Bokova (piano) in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Kitty Courbois opent op 
Landgoed Duin & Kruidberg 
de bijzondere serie voorstel-
lingen van Stadsschouwburg 
Velsen. Aanvang 15.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Fossen en 
Struijk tijdens foyerconcert. 
Aanvang 17.30 uur. Toegang 
gratis.
NL Vrouwen Elftal-Wales. 
Tata Steel Stadion in Velsen-
Zuid. Aanvang 20.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Hippe gasten in 
concert. Aanvang 15.00 uur. 
Café: De Haarlemse Jazz Club. 
16.30 uur. Toegang gratis. Klei-
ne zaal: Great Lake Swimmers. 
20.30 uur. Toegang 14,-.

Maandag 26 november
Clubavond bij Postzegelver-
eniging Santpoort in Het Ter-
ras, stationsgebouw, Sant-
poortse Dreef Santpoort-
Noord. Vanaf circa 19.00 uur.
Numismatische Kring Ken-
nemerland houdt haar maan-
delijkse clubavond in het 
Squashcentrum, Kleverlaan 
204 in Haarlem. Vanaf 19.00 
uur.

Dinsdag 27 november
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Schweigman& 
‘Spiegel’. Aanvang 19.00 en 
21.30 uur.

Woensdag 28 november
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum, 
tentoonstelling Wip Wollewap 
voor kinderen vanaf 3 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Samenspelklas muziekver-
eniging Soli speelt van 18.30 
tot 19.30 uur bij de Dekamarkt 
in Santpoort-Noord.

Schoenpakketje maken voor 
paard van Sinterklaas bij In-
formatieboerderij Zorgvrij. Van 
13.30 tot 15.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Schweigman& 
‘Spiegel’. Aanvang 19.00 en 
21.30 uur.
Jamsessie bij Café De Hal-
ve Maan, Hagelingerweg 36 
Santpoort-Noord. Van 20.00 tot 
23.00 uur. Toegang gratis.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
The Sonics. 20.30 uur. Toegang 
17,50.

Donderdag 29  november
Introductieavond bij Odd Fel-
lows, Stationsweg 95 Velsen-
Zuid. Vanaf 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Love is all 
you Need’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Lover Dens en 
Each Other. 20.30 uur. Toe-
gang 15,-. Grote zaal: De Dijk. 
21.00 uur. Toegang 25,-. Klei-
ne zaal: LOS! 24.00 uur. Toe-
gang 5,-, gratis voor studenten. 
Vanaf 18 jaar. Café: Haarlem-
se Popscene: The crying Wha-
les, Outl3d, Zat. 22.30 uur. Toe-
gang gratis.

Velsen - Van 5 tot en met 10 no-
vember vond de jaarlijkse collec-
te plaats. Het weer werkte niet erg 
mee, maar er werd goed gegeven. 
De totale opbrengst is 3189,71 eu-
ro. Iets minder dan vorig jaar maar 
enkele collectanten moesten zich 
door ziekte afmelden. Alle collec-
tanten en gulle gevers heel erg 
bedankt. Mocht men zin en tijd 
hebben om volgend jaar een wijk 
te lopen, die uiteraard bij u in de 
buurt is, dan kan men zich opge-
ven bij Lies Velzel, telefoon 0255-
511141.

collecte 
Alzheimer

Santpoort-Zuid - De da-
mes van Terrasvogels 1 heb-
ben een nieuwe trainer: Pa-
trick de Groot. De dames trai-
nen op woensdag- en vrijdag-
avond. Vind jij het leuk om een 
keer mee te trainen? Neem 
dan contact op met Ferdy Hee-
remans, telefoon 06-19342144.

Nieuwe trainer 
Terrasvogels

Wervelende theater-
voorstelling Zonnebloem
Regio - Vorige week donderdag 
organiseerden de vrijwilligers van 
de Zonnebloem, regio’s Kenne-
merland en IJmond, in het Kenne-
mer Theater in Beverwijk een spe-
ciale theatervoorstelling. Met 450 
gasten van de Zonnebloem en 50 
vrijwilligers kon gesproken wor-
den over een uitverkochte zaal.
De voorstelling ‘Katherina Balle-
rina’ is speciaal voor de Zonne-
bloem geschreven. De hoofdrollen 
worden vertolkt door Brigitte Nij-
man, Fred Butter, Marika Lansen, 
Bert Simhoffer en Sabine van der 
Helm. ‘Katherina Ballerina’ wordt 
in het seizoen 2012/2013 totaal 84 
keer gespeeld in een groot aan-
tal theaters door heel Nederland. 
Ruim 25.000 mensen met een fy-
sieke beperking kunnen van deze 
unieke voorstelling genieten. 
Deze middagvullende voorstelling 
draait om een Russische dansle-
rares, die een kamer huurt bij een 
operazingend echtpaar. Het is een 
eigentijds muzikaal sprookje met 
echte dieren, klassieke en moder-
ne dans, musical, opera en aller-
lei komische ontwikkelingen. Het 
showorkest van Eddy van Damme 

zorgt voor de muzikale omlijsting 
van de voorstelling. 
De middag verliep uiterst gezellig. 
Veel gasten arriveerden met taxi-
busjes en rond het theater was 
het een drukte van belang. Voor 
de voorstelling hield de voorzitter 
van de Zonnebloem regio Kenne-
merland, de heer Willem Bruijns, 
een welkomstwoord. Hij heette al-
le aanwezigen van harte welkom 
en hij wenste iedereen een gezel-
lige en fi jne middag toe. Ook ver-
meldde de heer Bruijns de goe-
de samenwerking tussen de re-
gio’s IJmond en Kennemerland bij 
de organisatie van deze middag. 
In de pauze was er voor ieder-
een een verfrissing die in de zaal 
werd rondgedeeld en een choco-
lade zonnebloem als versnape-
ring. Iedereen heeft van de voor-
stelling genoten, getuige het war-
me applaus dat na de voorstelling 
op klonk. 
De Zonnebloem bedankte alle ar-
tiesten hartelijk voor hun gewel-
dige inzet en had voor de arties-
ten een leuke attentie. Zie ook ht-
tp://ijmond.zonnebloem.nl. (foto: 
Edwin de Jongh)
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Zwarte Piet knipt 
knapper bij Cosmo

IJmuiden – ‘De knecht van de 
knappe kapper kapt knapper 
dan de knappe kapper zelf kap-
pen kan’, is een bijna tongbre-
kend zinnetje. Of Zwarte Pie-
ten ook knapper knippen dan de 
kapper kan zaterdag 26 novem-
ber door de kids worden gecon-
troleerd bij Cosmo Hairstyling op 
het Marktplein in IJmuiden.
Zaterdag 26 november komen 
twee speciale Knippieten voor 
een dagje naar Cosmo Hairsty-
ling. Alle langharige kids die hun 
haren extra hard hebben laten 
groeien voor dit evenement zijn 
aanstaande zaterdag tussen 9.00 
en 16.00 dan ook welkom voor 
een vakkundige Zwarte Pieten 
knipbeurt.
Natuurlijk heeft Suzan van Cos-
mo Hairstyling nog wel even bij 
Sinterklaas geïnformeerd of de-
ze twee Pieten op de hoogte zijn 
van de nieuwste trends op het 
gebied van trendy kapsels. En 

dat zijn ze. Deze twee Pieten vol-
gen, net als de medewerksters 
bij Cosmo Hairstyling, regelma-
tig workshops en cursussen om 
de nieuwste kniptechnieken te 
leren en op de hoogte te worden 
gebracht van nieuwe coupes. 
Voor de meisjeskapsels blijft de 
haartrend lekker lang. Voor wie 
meer houdt van een sportief kort 
koppie zijn er verschillende mo-
gelijkheden. Jongens die echt 
mee willen met de mode, laten 
hun haar achter iets langer, aan 
de zijkanten kort en bovenop 
een beetje ‘shabby, stoer, speels’. 
Natuurlijk kunnen de twee Knip-
pieten hier prima mee aan de 
slag. Voor de dames die trends 
volgen is bij Cosmo Hairstyling 
een bijzonder mooie lijn bruine 
tinten haarkleuring. En helemaal 
in voor dames is de boblijn, in di-
verse variaties.
Voor de Zwarte Knippieten hoef 
je geen afspraak te maken!

Velsen – Twee avonden lang liet 
Jeugdmusicalvereniging De Jon-
ge Stem aan een enthousiast pu-
bliek een uitstekende uitvoe-
ring zien van een zeer origine-
le musical: Zeikstad oftewel Uri-
netown. Een ongewone musical, 
door de wat sombere zetting: een 
toekomst met heel weinig water. 
Daarom heeft een slimme zaken-
man, Reinhard Kleinhart (Yan-
nou Tamis), het met wat smeer-
geld voor elkaar gekregen dat er 
alleen nog openbare toiletten mo-
gen worden gebruikt. En daarvoor 
wordt (aan hem) flink betaald.
Juist als Reinhards dochter Lot 
(Sophie Philippo) voor hem komt 
werken in het bedrijf Pies in Har-
mony breekt er een opstand uit 
onder de burgers, vanwege de 
volgende verhoging van de plas-
taks. Lot wordt verliefd op Bobbie 
Goud, de leider van de opstande-
lingen. Hij wordt echter als straf 
afgevoerd naar Zeikstad, een be-
ruchte plek waar niemand van te-
rug komt en die iedereen vreest. 
Zeikstad de musical heeft geen 
happy ending en af en toe een 
grimmig beeld, maar desondanks 

was de hele voorstelling één groot 
feest. Op een bijna professionele 
wijze zijn deze talenten gecast. 
Elk typetje heeft een eigenheid en 
originaliteit waardoor je elke se-
conde van de musical zit te genie-
ten. Of het nu de grandioze glim-
lach is van agent Hoenderhok 
(Sander Koridon), de valse char-
me van Kleinhart of de oprechte 
charme van Lot; het ADHD-meis-
je met de fladderende mouwen of 
het vertederende koppie van Klei-
ne Eefje: de karakters stonden als 
een huis. En dan heb ik het nog 
niet eens gehad over de uitste-
kende zang, zowel van solisten 
als koor, en de sublieme chore-
ografie. Elk moment gebeurde er 
wel iets verrassends op het po-
dium, kleine en grotere gebeur-
tenissen die de karakters onder-
strepen. Zeer sterk. 
Prachtige teksten, originele lied-
jes, mooie stemmen, een goed 
verhaal en een prima aankleding. 
Zeikstad van De Jonge Stem 
heeft het allemaal. Nee, De Jonge 
Stem slaat zeker geen plee-figuur, 
om in het jargon te blijven. Bravo! 
(Karin Dekkers)

‘A Royal Affair’ draait 
in het Witte Theater

IJmuiden - Donderdag 22, vrij-
dag 23, 20.30 uur en zondag 25 
november, 14.30 uur, draait het 
Witte Theater, Kanaalstraat 257, 
de film ‘A Royal Affair’.
Eind 18de eeuw wordt de 15 jari-
ge prinses Caroline Mathilde uit-
gehuwelijkt aan de schizofrene 
Deense koning Christian VII. Van 
een sprookjeshuwelijk is geen 
sprake. Alleen huisarts Struen-
see kan tot de krankzinnige ko-

ning doordringen en hij grijpt 
zijn kans om via de koning de 
ouderwetse regelgeving van De-
nemarken te veranderen. Hij zet 
echter alles op het spel door zijn 
hartstochtelijke romance met 
de koningin. Een verboden lief-
de die het begin van een revo-
lutie betekent en het land voor-
goed zal veranderen. Gebaseerd 
op het boek ‘Het bezoek van de 
lijfarts’ van Per Olov Enquist. 

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘a royal affair’ op 22 en 

23 (20.30 uur) en 25 november (14.30 uur) 2012.
 Bon is geldig voor 2 personen

Driehuis - Ook dit jaar houdt 
amateur teken- en schilderver-
eniging Terpen Tijn haar jaar-
lijkse expositie in Huis ter Ha-
gen, Lodewijk van Deyssellaan 
254 in Driehuis. 
De geëxposeerde werken zuhb 
geek divers van onderwerp, 
techniek en afmetingen. Zater-
dag 24 november is de opening 
om circa 11.00 uur. De jury reikt 
dan de prijzen uit aan de win-
naars voor het mooiste werk. 
De expositie is tot en met 15 
februari te bezichtigen. Bezoe-
kers kunnen mee doen aan de 
publieksprijs. Het werk met de 
meeste stemmen wordt onder 
de deelnemers verloot. 

Expositie 
Terpen Tijn in 

Huis ter Hagen

Santpoort-Noord - Op zon-
dag 2 december organiseert 
Atletiekvereniging Suomi weer 
de jaarlijkse Sinterklaasloop 
met recreatielopen over 5 en 
10 kilometer en een jeugdloop 
van 1 kilometer. 
De jeugdloop vindt plaats op de 
atletiekbaan en start om 10.45 
uur. De trimlopen starten om 
11.00 uur op sportpark Groe-
neveen in Santpoort Noord. De 
kosten zijn 6 euro voor de 5 en 
10 kilometer en 2 euro voor de 
jeugdloop. Inschrijven is moge-
lijk in de kantine van AV Suomi 
vanaf 9.30 uur tot een kwartier 
voor de start. Er is een leuke 
Sint-herinnering voor iedereen. 
De loop wordt gesponsord 
door Praktijk voor Fysiothe-
rapie Ben Ebbeling. Zie ook 
www.avsuomi.nl.

Sinterklaasloop 
bij AV Suomi

Driehuis - Sinterklaas brengt 
zaterdag een feestelijk bezoek 
aan Driehuis. Hij zal om onge-
veer elf uur in de Engelmun-
duskerk worden verwelkomd 
door burgemeester Weerwind. 
Om 10.45 uur begint het feest-
programma in de kerk. Het 
feest duurt tot circa 13.30 uur. 
Er zijn veel optredens: van Oy-
ama, 
Dansstudio Michelle, kinderen 
uit Driehuis, Goochelpiet Mat-
thias en de Pietenband. Sinter-
klaas gaat ook nog met de Pie-
tenband naar de ouderen en 
zieken in Velserduin. Kinderen 
mogen met de Sint of de pie-
ten bij de dubbeldekkerbus op 
de foto. Er kan ook nog gezellig 
worden geknutseld in de paro-
chiezaal. Wie zich nog wil op-
geven voor een optreden kan 
dat doen via e-mail: karen@
ons3huis.nl.

Sinterklaas 
komt naar 
Driehuis

Warm onthaal voor 
Sint in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Zaterdag 
bracht Sinterklaas een bezoek 
aan Velsen-Noord. Vele kinde-
ren heetten de Sint en zijn pie-
ten welkom. Het thema was 
‘warm onthaal’ en dat was het 
volgens Sinterklaas zeker. 
Kinderen met vrolijke kleding 
en kleurige ballonnen stonden 
samen met een pietenband de 
Sint op te wachten, er werd ge-
zongen en gesprongen en toen 
de Sint onder luid gejuich in 
een mooi versierde bakfiets 
met daarachter allemaal pie-
ten op de fiets aankwam kon 
het feest beginnen. Eerst nam 
de Sint samen met zijn pieten 
de tijd om de kinderen te be-
groeten, daarna ging de Sint in 
een koets het dorp door met in 
de stoet kinderen op versierde 
fietsen en stepjes waarna hij 
bij het Stratingsplantsoen wel-
kom werd geheten door wet-
houder Robert te Beest. Sinter-
klaas was ontzettend blij dat hij 
alle kinderen van Velsen-Noord 
weer zag en had twee prijzen 

meegenomen voor de mooist 
versierde fiets of step. Ook had 
de Sint twee prijzen meegeno-
men voor de mooist versier-
de huizen in het dorp die la-
ter door twee Pieten bij de win-
naars thuis zijn gebracht. Sin-
terklaas vond het bijzonder dat 
vele bewoners langs de route 
gehoor hadden gegeven aan 
het verzoek om hun huis te ver-
sieren. 
’s Middags was er een feest 
voor de kinderen uit Velsen-
Noord in Watervliet. Er werd 
gedanst, gezongen en natuur-
lijk gestrooid met pepernoten. 
Sint kreeg veel tekeningen en 
verlanglijstjes waar hij erg blij 
mee was en hij had natuurlijk 
ook voor ieder kind een ca-
deautje meegenomen. Sinter-
klaas en alle kinderen uit Vel-
sen-Noord gingen blij naar 
huis. De intocht werd mogelijk 
gemaakt door Buurtcentrum 
de Mel, OVVN, en Stichting 
Vrienden van Velsen-Noord en 
vele sponsors.

Jonge Stem slaat 
geen plee-figuur 

met Zeikstad
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Koude novemberdagen
Vorige week meldde ik dat de 
vooruitzichten voor de middel-
lange termijn wel interessant 
oogden. Althans, voor die-
genen die van winters getint 
weer houden. Momenteel is 
dat nog steeds het geval.

De laatste week van deze no-
vembermaand zou wel eens 
koud kunnen verlopen. Iets 
dat je trouwens vaak ziet in 
de laatste fase van de slacht-
maand, zoals november ook 
wel wordt genoemd. De tem-
peratuurcurves die berekend 
worden door de diverse weer-
modellen laten nog steeds 
een dalende temeratuur zien. 
Ook komt zo nu en dan een 
sneeuwsignaaltje naar boven 
in de periode rond begin de-
cember. Allemaal aanwijzingen 
dat het wat winters zou kun-
nen worden!

Bijzonder koud werd het voor 
het laatst in november 1993, 
toen er zelfs al geschaatst kon 
worden in deze regio. Over-
dag bleef het kwik in Kenne-
merland en de IJmond des-
tijds steken op -4 graden. Ook 
in 1999 was het tijdelijk zeer 
koud met tot -8 graden tijdens 
de koudste nacht.

Deze week is van eventue-
le koude nog niets te mer-
ken. Hoewel de week wel koud 
startte, is de tamelijk zachte 

lucht grotendeels weer terug-
gekeerd. Een zuidelijke lucht-
aanvoer laat de middagtem-
peratuur uitkomen op bijna 10 
graden. Bovendien schampen 
oceaanfronten onze contreien. 
Woensdag regende het eni-
ge tijd in onze omgeving. Ook 
vanaf vrijdag en in de loop van 
het aanstaande weekend komt 
er wat regen aan in het westen 
van Noord-Holland. Het gaat 
niet om hele grote hoeveelhe-
den, maar een paraplu bij de 
hand hebben is beslist geen 
overbodige luxe! Op zondag 
kan er tijdelijk (zeer) veel wind 
komen te staan. Veel zon be-
hoeven we niet te verwachten 
de komende periode en wel-
licht dat de zon op donderdag 
nog het meest schijnt van al-
le dagen.

Voorlopig verandert er dus 
nog niet veel, maar tegen de 
maandwisseling draait de stro-
ming mogelijk naar richtin-
gen tussen noord en oost en 
kan de koudere lucht lang-
zaam binnensijpelen. Of dat 
het begin is van een langduri-
ge koude(re) fase, of wellicht 
de aanloop naar het bekende 
Sinterklaaswintertje, weten we 
volgende week.

Meer via de weerprimeurlijn 
0900-1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

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

IJmuiden – Maandagavond 10 
december kunnen de dames al-
le gekkigheid en drukte van Sin-
terklaas achter zich laten met 
een gezellige, maar ook leerza-
me Lady’s Night die in het teken 
staat van styling en trends. De 
avond wordt gehouden bij Jac-
ky Hart Mode aan Kennemerlaan 
96, maar er zijn meer ondernemers 
die graag meedoen en zich deze 
avond presenteren. Zo willen zij 
samen laten zien wat je met sty-
ling kunt bereiken. De avond be-
gint om 19.30 uur en is gratis toe-
gankelijk.Wie wel eens zo’n meta-
morfose wil meemaken kan zich 
hiervoor opgeven.  Twee dames 
zullen voor de metamorfose wor-
den uitgekozen. Zij krijgen een 
nieuw kapsel van Hair In uit Vel-
serbroek, make-up van Janny van 
Roon en een re-styling door Jac-
ky Hart Mode. De twee deelne-
mers krijgen een t-shirt van Stu-
dio Anneloes ter waarde van 65 
euro of een broek van Helena 
Hart ter waarde van 90 euro. Ui-
teraard staan de twee deelnemers 
die avond in de spotlights. Voor de 
bezoekers is het leuk om te zien 
hoe je met goed advies een heel 
andere stijl kunt creëren. Daarvoor 
is de avond ook bedoeld, om sty-
lingtips te vragen aan de aanwezi-
ge experts op het gebied van mo-
de, make-up en haarstyling. De 
avond heeft de vorm van een klei-
ne beurs, maar er zijn ook pre-
sentaties waarvoor de aandacht 
gevraagd zal worden. Angelique 
Beenmode toont het belang aan 

van de juiste bh of onderkleding. 
In die ene mooie mouwloze kerst-
jurk wil je toch wel een bruine 
teint?  Hiervoor is aanwezig Spray-
tanning by Esther. En de finishing 
touch bij de outfit zijn de mooi ge-
manicuurde handen en gelak-
te nagels waarover Jane van Na-
gelstudio Sparkling Jane alles kan 
vertellen.
Er is volop de mogelijkheid om zelf 
rond te neuzen en vragen te stel-
len.
Onder de aanwezige dames wor-
den ook nog interessante ge-
schenken verloot, zoals een ca-
deaubon van 40 euro van Ange-
lique Beenmode, twee behande-
ling van Esther Tanning Spray ter 
waarde van 22,50 euro, een mani-
cure de luxe set van Sparkling Ja-
ne Nagelstudio van 40 euro, een 
Hair In stylingset van 40 euro en 
twee tasjes van Estee Lauder ter 
waarde van 25 euro van Janny van 
Roon. De avond begint om 19.30 
uur met een ontvangst met bub-
bels en lekkers. 
De Drankenier biedt een heer-
lijk glas prosecco aan. Korf Cate-
ring zorgt voor lekkere hapjes die 
tijdens deze avond worden afge-
maakt, dus leerzaam en lekker. 
Abelia Fleuristen zet tijdens deze 
Lady’s Night een aantal prachti-
ge kerstdecoraties neer voor een 
mooie sfeer.
Voor aanmelding, ook voor de me-
tamorfose, en stylingvragen kan 
men zich tot 3 december wenden 
tot e-mail jackyhart@quicknet.nl 
of bel 0255-517494.

Fossen en Struijkband 
in het Witte Theater

IJmuiden - Zondag 25 novem-
ber vindt in het Witte Theater Sta-
ge Café aan de Kanaalstaat 257 de 
cd-presentatie plaats van de Fos-
sen en Struijkband. Deze band is 
dit jaar de trotse en terechte win-
naars geworden van de Dutch 
Blues Challenge. De prijs die daar 
aan verbonden is is een optreden 
in Memphis tijdens de world blues 
challenge. 
Robbert Fossen is geen onbeken-

de in de blueswereld. Als frontman 
van A Crossroads Deal, en vooral 
met zijn eigen band, maakte Rob-
bert furore op veel festivals en po-
dia in binnen- en buitenland.
Robbert Fossen is de man met het 
meest authentieke  Chicago blues 
geluid in het land. 
Vanmiddag laat de band zien én 
horen dat zij de terechte winnaars 
zijn van de challenge. Aanvang 
17.30 uur. De toegang is gratis.

Nieuwjaars-
receptie niet
in stadhuis

IJmuiden – Vanwege de renova-
tie van het stadhuis zal de nieuw-
jaarsreceptie in 2013 elders wor-
den gehouden. De receptie zal op 
maandag 7 januari van 17.00 tot 
19.30 uur worden gehouden in 
Stadsschouwburg Velsen. Inwo-
ners van Velsen en iedereen die 
in (zakelijke) relatie tot het stad-
huis of politici staat is welkom op 
deze bijeenkomst om elkaar een 
goed nieuwjaar te wensen.

Pont Connexxion in 
aanvaring met tanker
Velsen-Zuid - De pont tussen 
Velsen-Noord en Velsen-Zuid is 
donderdagochtend in aanvaring 
met een tanker gekomen. Het on-
geval gebeurde rond elf uur op het 
Noordzeekanaal. Na de aanvaring 
kon de pont van Connexxion door-
varen naar Velsen-Noord waar 

de opvarenden het schip konden 
verlaten. Twee duikteams van de 
brandweer waren uit voorzorg ge-
alarmeerd. Bij het ongeval raakte 
geen mensen gewond. De KLPD 
is een onderzoek gestart naar de 
toedracht van het ongeval. (foto: 
Michel van Bergen)

Velsen-Zuid - Donderdag 29 
november vanaf 19.30 uur kan 
men kennismaken met de Odd 
Fellows tijdens de open introduc-
tie-avond. Er is een IJmondloge 
voor mannen en een Duinroos-
loge voor vrouwen. Tijdens de-
ze avond wordt wat verteld over 
de Odd Fellows en natuurlijk kan 
men ook vragen stellen. Alle be-
langstellenden zijn welkom. Zij 
kunnen zich opgeven bij de heer 
H. Bouma, 023-5271833, e-mail: 
info@ind-part.com. Het adres is: 
Stationsweg 95, 1981 BB Velsen-
Zuid. Parkeren kan op de hoek 
van de Stationsweg-Minister van 
Houtenweg of bij de pont. Zie 
ook www.oddfellows-velsen.nl.

Introductie-
avond Odd 

Fellows

IJmuiden - Van vrijdag 23 tot en 
met zondag 25 november expose-
ren achttien Nederlandse kunste-
naars hun werk in de nieuwe Fe-
lison Cruise Terminal in IJmuiden, 
Volendamkade 1. De toegang is 
gratis. Er is volop gratis parkeer-
gelegenheid. De expositie bevat 
divers werk, schilderijen, beelden, 
collages, keramiek en glaswerk. 
De expositie is dagelijks van 13.00 
tot 17.00 uur te bezoeken. Art 
IJmuiden wordt gefaciliteerd door 
KVSA en is georganiseerd door 
Brooqz-art. Zie voor meer infor-
matie over de kunstenaars en hun 
werk www.brooqz.com. 

Art IJmuiden 
in Cruise 
Terminal

Regio - Op de Communicatieweg 
in Heemskerk zagen agenten za-
terdag om 06.15 uur een bestuur-
der slingerend rijden. Nadat hij 
aan de kant van de weg was gezet, 
werd hij gevraagd te blazen. De 
29-jarige man uit Haarlem had een 
alcoholpromillage van 1,38 in zijn 
bloed. Ook bleek de man in bezit te 
zijn van een rijbewijs dat ongeldig 
was verklaard. Tegen de man wer-
den twee processen-verbaal opge-
maakt.

Slok op

Lady’s Night in IJmuiden
Metamorfose en 

stylingtips van experts
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Santpoort-Noord - Een ac-
tie om zo veel mogelijk kinde-
ren op de gehandicaptenlessen 
van manege Kennemergaarde  
te houden, heeft een onverwacht 
goed resultaat opgeleverd. Kin-
deren die door geldgebrek met 
de lessen moesten stoppen, 
kunnen nu niet alleen dit jaar 
maar ook een of twee volgende 
jaren blijven rijden.
De actie werd eind oktober op 
touw gezet toen bleek dat veel 
kinderen wegbleven van de ge-
handicaptenlessen. Omdat een 
voorheen toegekende subsidie 
is stopgezet, werd de verhoogde 
last van de eigen bijdrage voor 
een aantal ouders te groot. En-
kele vrijwilligers, instructeur Ed 
de Keizer en de Stichting Paard-
rijden Gehandicapten Kenne-
merland (SPGK) staken de kop-
pen bij elkaar en besloten zich 
tot de manegegemeenschap te 
wenden. Als ergens begrip zou 
bestaan voor het belang van het 
paardrijden voor de gehandi-
capte kinderen dan zou het wel 
moeten zijn onder de vele ruiters 

en pensionklanten van de ma-
nege, zo was de gedachte. Het 
bleek een schot in de roos.
Lesgroepen en bij de mane-
ge betrokken bedrijven wer-
den uitgenodigd een certifi caat 
van 200 euro te kopen. Dat be-
drag zou genoeg zijn om een 
jaar lang de vervoerskosten van 
een kind naar en van de lessen 
te betalen. ‘We hoopten op een 
opbrengst van tien certifi caten,’ 
zegt voorzitter Maria Joustra van 
de SPGK. ‘Maar het enthousias-
me was zo groot dat er zelfs 35 
zijn verkocht.’ Uiteindelijk wer-
den twintig certifi caten verkocht 
aan bedrijven uit Santpoort en 
omgeving, tien aan lesgroepen 
en andere spontaan gevorm-
de groepen, en vijf aan particu-
lieren. De verkochte certifi caten 
vertegenwoordigen een bedrag 
van 7000 euro. Daarmee heeft de 
stichting SPGK de ruimte gekre-
gen om op de wat langere ter-
mijn voor veel gehandicapte kin-
deren het paardrijden op Kenne-
mergaarde ook zonder subsidie 
mogelijk te maken.

Honderd jaar oud-Velsen 
door Ton van Oosterom
Velsen-Zuid - Op 23 november 
wordt in de Engelmunduskerk 
in Oud-Velsen het eerste exem-
plaar gepresenteerd van het 
boek ‘Oud Velsen 1911-2011, 
een kleine bedevaart naar het 
dorpsverleden’. Het boek is ge-
schreven en samengesteld door 
Ton van Oosterom, die eerder 
het boekje ‘Wat Mijnheer zegt 
moet gebeuren’ schreef, over de 
bewoningsgeschiedenis van de 
buitenplaats Waterland. De pu-
blicatie is een uitgave van het 
Historisch Genootschap Mid-
den-Kennemerland.
‘Oud Velsen 1911–2011’ is een 
bijzonder boek geworden. Het 
vertelt het verhaal van het dorp 
en zijn bewoners in de afgelo-
pen honderd jaar, in de vorm 
van vijf dialogen. De schrijver 
heeft daarvoor een aantal fi gu-
ren in het leven geroepen, deels 
op werkelijk bestaande perso-
nen gebaseerd, die elkaar met 
tussenpozen van steeds 25 jaar 
ontmoeten. Twee personen die 
door het dorp wandelen en be-
spreken wat ze zien, wat ze zich 
herinneren en wat ze weten 

van de omgeving waarin ze lo-
pen. De lezer wordt in die ver-
halen als het ware aan de hand 
meegevoerd in de situatie van 
het dorp in achtereenvolgens 
1911, 1936, 1961, 1986 en 2011 
en maakt daarbij kennis met een 
groot aantal personen die er in 
de afgelopen honderd jaar wer-
kelijk gewoond hebben. Door 
het verhaal heen zijn veel citaten 
opgenomen uit gesprekken die 
de schrijver in de loop der jaren 
voerde met (oud)bewoners van 
Oud-Velsen. Er is nog een der-
de verhaallijn in het boekje op-
genomen: een verhaal in plaat-
jes. Ton van Oosterom had daar-
voor de beschikking over ver-
schillende bronnen, waaronder 
de familiealbums van veel Velse-
naren, maar ook een aanzienlij-
ke collectie foto’s die hij zelf in 
de afgelopen decennia in Velsen 
en omgeving maakte.
Ton van Oosterom heeft met vi-
sie beschreven hoe het karakter 
van het dorp is veranderd door 
de vele aangrijpende gebeurte-
nissen die Oud-Velsen getroffen 
hebben. 

Smuggler-
machine te

laat op stoom
Regio - Een Smuggler kijkt al-
tijd uit naar het tripje naar Hoorn, 
daar speelt namelijk rugby-
club West-Friesland. Tussen de 
Smuggs en de West-Friezen is 
er een zeer gemoedelijke stem-
ming. Voorafgaand aan de wed-
strijd werd iedereen vriendelijk 
begroet en een mooie rugby-
match werd verwacht! Het leek 
in de eerste minuten de goe-
de kant op te gaan, de Smugg-
lers hielden de bal in de ploeg 
en probeerde zo nu en dan eens 
wat. Maar na tien minuten be-
gon het team in te zakken en 
daar profi teerde de Hoornaren 
van, door middel van een penal-
ty en twee try’s. De eerste helft 
werd afgefl oten met een stand 
van 15-0. Volgens de trainers van 
de Smugglers zat er meer in de-
ze wedstrijd dan een verlies en 
met dit in de oren geknoopt be-
gonnen de Velsenaren aan de 
tweede helft. De smuggs pro-
beerde veelvuldig ruimte te cre-
eren maar West-Friesland hield 
goed stand. Zij scoorden zelfs 
nog twee try’s. Tijdens de laat-
ste minuten begon de Smug-
glermachine weer te lopen en 
werd er weer simpel maar zeker 
goed gespeeld! Uit deze minuten 
rolde nog twee try’s, beide ge-
maakt door winger Hans La Gro. 
Maar dit was niet genoeg voor 
een mooie overwinning. Uitblin-
kers aan de kant van de Smugg-
lers waren toch wel de ietwat er-
varenere spelers, zoals een Ron 
Juffermans en een Tom Vooren, 
de laatste liet dit vooral zien met 
zijn bal overnames. Toch konden 
ook zij niet voor het verschil zor-
gen! Eindstand 29-12.

Kale koppies voor het goede doel

Vellesan College gaat diep 
voor Serious Request

IJmuiden - Directeur Boelsma 
kwam enkele weken geleden 
met het idee geld in te zamelen 
voor het goede doel van Seri-
ous Request. Dat werd door het 
team en afdelingsleiders Inge 
van Deudekom en Joan Krom-
hout enthousiast opgepakt. De 
mentoren gaven het door aan de 
leerlingen en meteen gebeurde 
er van alles op het Vellesan Col-
lege.
,,We kwamen zelf al met ideeën 
zoals een statiegeldactie, spon-
sorschaatsen en sponsorbow-
len voor de onderbouw, maar 
ondertussen kwamen leerlingen 
en docenten zelf ook met aller-
lei plannetjes die meteen wer-
den uitgevoerd. Zo kwam onze 
cateringmedewerkster met zelf-
gebakken boterkoeken voor een 
tientje, een leerlinge met zelf-
gebakken pepernoten en ga zo 
maar door.’’
Een echte stunt was de sponta-
ne actie van Garth en Pablo (zie 
foto), die op vrijdagmiddag lie-
ten weten dat ze hun haar wel 
kwijt wilden voor 75 euro de 
man.’’ Het werd uiteindelijk een 
totaalbedrag van 224 euro. De 
kerels lieten zich in een over-
volle aula manhaftig millimete-
ren door de wiskundedocen-
te. Daarna ging het in gezwin-
de vaart naar een echte kap-
per, H&R aan de Kennemerlaan, 
die de korte koppies zonder af-
spraak en gratis fatsoeneerde.
Joan is zeer te spreken over het 

effect van de actie. ,,De actie 
maakt veel los. Kennelijk is het 
goede doel, het tegengaan van 
babysterfte, iets wat de kinde-
ren zeer aanspreekt. Op 20 de-
cember gaan we met een volle 
bus naar Enschedé om het to-
taalbedrag te overhandigen aan 
de dj’s in het Glazen Huis. Wie 
er in de bus meegaan wordt ook 
nog spannend. Een aantal plaat-
sen wordt per opbod verkocht, 
er is een loterij verbonden aan 
de t-shirt actie en mensen die 
een succesvolle actie opzetten 
maken ook een kans om mee te 
gaan.’’
Gedurende de volgende weken 
zal de actie op het Vellesan Col-
lege op de voet worden gevolgd 
in deze krant. In de aula staat 
een geldmeter die de stand bij-
houdt. Het Vellesan College gaat 
diep voor Serious Request. We 
zijn benieuwd. (Karin Dekkers)

Regio - Een 18-jarig Uitgeest-
se is vorige week woensdag-
middag gewond geraakt bij een 
aanrijding op de Plesmanweg 
in Heemskerk. Het meisje reed 
op de brommer en dacht bij de 
kruising Plesmanweg/Duits-
landlaan dat de auto voor haar 
door zou rijden bij oranje licht. 
Toen de bestuurster, een 46-ja-
rige Heemskerkse, remde botste 
de bromfi etsster achterop de au-
to. Zij kwam daarbij hard tegen 
het stuur van haar bromfi ets. De 
18-jarige is voor onderzoek naar 
een ziekenhuis vervoerd.

Meisje gewond 
bij aanrijding

Regio - Zaterdagochtend tegen 
half 5 was er brand in een woning 
aan de Aubchstraat. De brand-
weer Heemskerk is gealarmeerd 
met de autoladder en twee tank-
autospuiten van de brandweer 
Beverwijk. De bewoner is met be-
hulp van een handladder van het 
balkon van de woning gehaald.

Woningbrand 

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Restaurant op maandag, 
woensdag en donderdag. Tussen 
12.00 en 13.15 uur (aanwezig zijn 
rond 11.45 uur) een 3-gangen a 
la carte menu. 6,- p.p. 
Open tafel: Vrijdag 23 novem-
ber: groentesoep, spitskool met 
cordon bleu en chocoladevla 
met slagroom toe. Woensdag 28 
november: vermicellisoep, ro-
de kool met hachee en vanille-
vla met vruchten toe. vrijdag 30 
november: kippensoep, zuurkool 
met worst en herfstvla toe. Op-
geven uiterlijk 2 dagen voor de 
woensdag of vrijdag voor 12.00 
uur bij de beheerder G. Schol.  
Kerst kienavond op 12 decem-
ber. Toegang 1,50. Kaartverkoop 
start maandag 3 december om 
09.00 uur aan het buffet.
Erwtensoepmaaltijd op woens-

dag 19 december. Aanvang 12.00 
uur. Kosten per kom 1,50 euro.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant op maandag en 
woensdag vanaf 11.30 uur. Men 
kan kiezen uit verschilende me-
nu’s variërend van 6,50 tot 7,50. 
Vooraf opgeven is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 30 novem-
ber: garnalencocktail, bruine-
bonensoep en ijs met vruchten  
Aanvang 12.30 uur. Kosten 6,-. 
Opgeven maandag 26 november 
tussen 11-12 uur. 
Het wijksteunpunt is op zoek 
naar een vrijwilliger die de rol 
van kok t.b.v. de open tafel op 
zich wilt nemen.
Sinterklaaskien donderdag 6 
december. Kaartjes à 3,50 eu-
ro zijn vanaf heden verkrijgbaar. 
Aanvang 13.30 uur.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Actie 
gehandicaptenlessen 

goed resultaat 
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Hoorzitting over HOV: 
snel advies aan raad
Velsen - Vier belangengroe-
pen hebben bezwaar aange-
tekend tegen de weigering van 
de raad om een referendum te 
houden over het hoogwaar-
dig openbaar vervoer (HOV). 
Volgens hen is aan alle voor-
waarden voldaan om een refe-
rendum door te kunnen laten 
gaan. De gemeente heeft de 
belangengroepen vervolgens 
opgeroepen voor een hoorzit-
ting met behulp van een onaf-
hankelijke commissie.
Vorige week woensdagmiddag 
waren circa 30 inwoners uit 
Velsen aanwezig bij de hoor-
zitting in het gemeentehuis. De 
commissie bestond uit vier per-
sonen en een secretaris van de 
gemeente Velsen. De advocaat, 
door de belangengroepen in de 
arm genomen, lichtte het be-
zwaar toe. De commissieleden 
stelden volgens de vaste proce-
dure diverse vragen. Het voor-
naamste bezwaar van de groe-
pen is dat de regels rond het 
houden van een referendum 
die opgesteld zijn door de ge-
meente erg verwarrend zijn. De 
gemeente keurt volgens hen 

de aanvraag op niet terechte 
gronden af. Daarbij is de ge-
meenteraad volgens hen door 
burgemeester Weerwind ten 
onrechte vooraf aan de raad-
vergadering schriftelijk geadvi-
seerd de referendumaanvraag 
niet te accepteren. ,,De burge-
meester doet hiermee onge-
vraagd en onbevoegd uitspra-
ken over nog te nemen beslui-
ten door de raad. Wij begrij-
pen de motivatie daarvan niet 
en hij gaat daarmee buiten zijn 
boekje. Hij maakt immers geen 
deel uit van de gemeenteraad 
en heeft geen stemrecht’’, al-
dus de woordvoerders van de 
groepen. 
Daarnaast lieten zij weten niet 
te begrijpen dat de gemeente 
nu in haar voordeel de spelre-
gels wil veranderen. ,,Wij voe-
len ons niet serieus genomen. 
Waar is de gemeente bang 
voor? De gemeente Velsen zegt 
voor burgerparticpatie te zijn. 
Een referendum is daar een 
perfect middel voor.’’ De com-
missie luisterde aandachtig en 
brengt op korte termijn een ad-
vies uit aan de gemeenteraad.

IJmuiden - Mavo-leerlingen 
van het Vellesan College expo-
seerden tijdens het Havenfes-
tival in augustus hun examen-
werk. Bij de eerdere diploma-
uitreiking was er al een expo-
sitie geweest in Stadsschouw-
burg Velsen. 
Tijdens het Havenfestival werd 
onder andere gebruik gemaakt 
van de locatie van het 110-jaar 
oude pand van Ymuiden Sto-
res Holland aan de Trawlerka-
de. Dit bracht de directie van 
het bedrijf in professionele vis-
serijmaterialen op het idee voor 
een muurschildering, en wel op 
één van de oude binnenmu-
ren op de binnenplaats van het 
karakteristieke pand. De op-
dracht was simpel en eigenlijk 

een vrije opdracht, maar liefst 
wel een maritieme afbeelding. 
Onder leiding van hun docent 
tekenen Steven Beumer  gin-
gen vervolgens drie leerlingen, 
alle drie geslaagd voor hun di-
ploma overigens, enthousiast 
aan het werk. Dit waren Lesley 
van Alphen, Beatrijs Bakker en 
Gentle Possel, op de foto sa-
men te zien met Ymuiden Sto-
res directeur Marc Altena. 
Een geslaagd project met een 
fraai resultaat, hetgeen wellicht 
vervolg gaat krijgen. 
Regelmatig stromen leerlingen 
van het Vellesan door naar cre-
atieve vervolgopleidingen en 
de directie van Ymuiden Stores 
denkt al na over een vervolgop-
dracht.

IJmuiden – De gemeente Vel-
sen heeft een aantal advie-
zen aan de provincie gegeven 
die belangrijk zijn voor de pla-
nologische procedures voor de 
nieuwe zeesluis. De gemeen-
te mag geen voorwaarden ver-
binden aan de procedure, maar 
kan wel verfijningen inbrengen. 
De adviezen die de gemeen-
te heeft aangebracht hebben 
vooral te maken met het mi-
lieu en veiligheid. Het college 
van B&W wil dat er zorgvuldig 
wordt omgegaan met het milieu 
en stelt daarom voor milieu-on-
derzoek te doen naar de gevol-
gen van de komst van de nieu-
we zeesluis. Het gaat dan bij-
voorbeeld over bepaalde me-
talen in de lucht en roetuitstoot 
van schepen. Wethouder Wes-
terman vertelde dat je door re-
gelgeving of voorzieningen veel 
kunt doen voor het milieu. Zo 
kun je zwaar vervuilende sche-
pen de toegang ontzeggen. Ook 
kan de roetuitstoot van schepen 
worden verminderd door ‘los-
walstroom’ te bieden. Schepen 
die in de haven stroom nodig 
hebben kunnen dat doen via 
de eigen motor, wat vervuilend 
is, omdat de motor of een ge-
nerator dan blijft draaien terwijl 
het schip stil ligt. Een haven kan 
ook een stroomvoorziening op 
de wal bieden. Daarvoor moet 
een schip dan wel zijn uitge-
rust zijn en daaraan zitten te-
genwoordig nog veel haken en 
ogen. (Karin Dekkers)

Nieuwe zeesluis 
en het milieu

IJmuiden - Een gastronomisch 
juweeltje op een plek waar je 
het niet direct zou verwachten. 
Zo kun je Oxi Restobar het bes-
te omschrijven. Steeds meer 
mensen weten hun weg naar 
het stijlvol ingerichte restau-
rant aan de Wijk aan Zeëerweg 
te vinden.

Ruim een jaar geleden besloot Ka-
rin van Houten de voormalige Bar 
Savage (naast Hotel Prinsenhof) te 
verbouwen tot een klein restau-
rant. De naam Oxi verwijst naar de 
fabrieken van Tata Steel en ook in 
het interieur is roestbruin materi-
aal verwerkt. Verder is gebruik ge-
maakt van moderne elementen, 
aangevuld met bijzondere details. 
In Oxi waan je je eerder in Milan of 
Barcelona dan in IJmuiden.
Hoewel er niet veel is geadver-
teerd, is het sinds de opening be-
hoorlijk druk. ,,Wij moeten het 
hebben van mond-tot-mondrecla-
me en dat blijkt te werken’’, vertelt 
Karin. ,,Veel gasten komen regel-
matig terug. En mensen die hier 
voor het eerst zijn, hebben van an-
deren over Oxi gehoord. Ik denk 

dat het succes te danken is aan de 
kwaliteit van het eten en de wijn, 
maar ook aan de ontspannen hou-
ding van de medewerkers. Daar-
naast houden wij de prijs/kwali-
teitverhouding goed in de gaten. 
Bij ons betaal je voor een hoofd-
gerecht gemiddeld 18 euro en 
voor een fles huiswijn 16,75 euro. 
En werken met een heel leuk team 
met medewerkers die allemaal een 
klik met elkaar hebben. Dat mer-
ken onze gasten ook.’’
Oxi Restobar ging deze week pre-
cies een jaar geleden open. Daar-
om trakteren de eigenaren alle 
gasten tot en met zaterdag 1 de-
cember bij binnenkomst op een 
glas prosecco. Vanwege de te 
verwachten drukte is reserveren 
aanbevolen. Oxi is geopend van 
woensdag tot en met zaterdag. Tij-
dens de kerstdagen kunt u er te-
recht voor een 5-gangendiner voor 
slechts 39,50 euro. Tweede Kerst-
dag zit Oxi vol, maar voor Eerste 
Kerstdag en Kerstavond zijn nog 
enkele plekken vrij. Oxi Restobar, 
Wijk aan Zeeerweg 31 in IJmui-
den, telefoon 0255-757555. Zie 
ook www.oxirestobar.nl.

Joël Veltman 
onthult debuutshirt
Velsen-Zuid - Ajacied Joël 
Veltman kwam zaterdag naar 
VV IJmuiden om zijn debuut-
shirt van de wedstrijd NEC-
Ajax te onthullen. Joël heeft 
van zijn vierde tot zijn tiende 
bij VV IJmuiden gevoetbald en 
heeft toen de overstap gemaakt 
naar Ajax.
Hij heeft altijd geroepen dat, 
als hij zijn debuut in Ajax 1 zou 
maken, hij persoonlijk het shirt 
aan zijn oude club zou over-
handigen. Zaterdagochtend 
was het dan zover. Onder toe-
ziend oog van diverse jeugdle-
den en ouders werd het inge-
lijste shirt onder daverend ap-
plaus onthuld. Daarna kon me-
nig kind samen met Joel op de 
foto of een handtekening sco-
ren. Helaas moest hij om 12.00 
uur alweer vertrekken omdat 

hij zich moest voorbereiden op 
de wedstrijd tegen  VVV Venlo, 
waarin hij in de basis zou star-
ten. Ajax won die wedstrijd met 
2-0.

Santpoort-Noord - Op maan-
dag 26 november organiseert 
Postzegelvereniging Santpoort 
een gezellige clubavond in Het 
Terras, in het stationsgebouw 
aan de Santpoortse Dreef. Van-
af circa 19.00 uur is de zaal 
open, de toegang is gratis en 
er is voldoende parkeergele-
genheid. Deze avond is er, zo-
als gebruikelijk, een veiling met 
een gevarieerd aanbod. Er is 
voldoende gelegenheid om de 
kavels te bekijken. Meer infor-
matie: telefoon 023-5382274 
(na 18.00 uur).

Postzegel-
vereniging 
Santpoort

IJmuiden - Dankzij een mo-
tie van D66, PvdA en VVD heeft 
het Witte Theater nog een kans. 
Er komt een nieuw onderzoek 
naar het behoud van het Wit-
te Theater. In maart zal de ge-
meenteraad dan verder beslis-
sen. De gemeenteraad heeft 
dan de mogelijkheid om te be-
palen of het Witte Theater toch 
nog subsidie krijgt.

Uitstel voor 
Witte Theater

Oxi Restobar: al één 
jaar kwaliteit in stijl

Vellesan College
Leerlingen maken 
muurschildering 



22 november 201222

IJmuiden - Maar liefst zes gan-
gen worden tijdens de kerstda-
gen geserveerd bij Italiaans spe-
cialiteitenrestaurant Da Maurizio. 
Gasten rollen van de ene heer-
lijkheid naar de andere met dit 
bijzondere en verrassende me-
nu. Men kan kiezen voor een vis- 
of een vleesmenu met luxe lek-
kernijen. En het Grand Dessert 
wordt een zeer smakelijke knal-
ler.
De gerechten worden begeleid 
door de Italiaanse wijnen die 
door Da Maurizio worden ge-
importeerd. En omdat er beide 
kerstdagen maar één zitting is 
kan men ongehaast genieten van 
deze Italiaanse verwennerij.
Da Maurizio besteedt jaarlijks 
veel aandacht aan de kerstsfeer. 
Met vijf man wordt in drie dagen 
tijd gewerkt aan de kerstversie-

ringen, maar dan mag het resul-
taat er ook zijn.
Voor mensen met een dieet 
wordt in overleg een speciaal 
menu vastgesteld en vaak apart 
gekookt. Niet alleen met de 
kerstdagen maar ook op de ove-
rige dagen.
Bij Da Maurizio kan men ook 
terecht voor catering op maat. 
Vooraf worden alle mogelijkhe-
den goed doorgesproken. En na-
tuurlijk is ook een buffet of maal-
tijd in kerstsfeer te bestellen.
Wie graag smakelijk wil eten met 
de kerstdagen zal bij Da Maurizio 
niet teleurgesteld worden. Sinds 
deze week is het Italiaans spe-
cialiteitenrestaurant weer goed 
toegankelijk, de straat is weer 
keurig dicht. Da Maurizio, Vel-
serduinweg 161, IJmuiden, 0255-
532778 of www.damaurzio.nl.

Zaterdag open dag 
Maritiem College

IJmuiden - Voor leerlingen en 
hun ouders houdt Maritiem Col-
lege Velsen een open dag op za-
terdag 24 november van 10.00 
tot 13.00 uur. Na een grandioos 
schooljaar met 100 procent ge-
slaagde leerlingen, groeit het 
Maritiem College Velsen door. 
Groei in succes en in aantal. 
Maritiem College Velsen is een 
VMBO school. De opleiding richt 
zich op alles wat met varen te 
maken heeft. 
De opleiding kwalifi ceert voor 
het beroep van matroos. Meer 
dan de helft van de studietijd is 
praktisch. Naast theorie kunnen 
scholieren dus heel veel doen. 
Dit geldt ook voor de Gemeng-
de Leerweg, de Nautische Mavo. 
Meisjes en jongens kunnen in-
stromen in het eerste, tweede 
of derde leerjaar. Na het VM-
BO is er een soepele overgang 
naar het MBO. Leerlingen kun-
nen daar versneld hun opleiding 
vervolgen voor stuurman, schip-

per of kapitein.
De leerlingen komen vanuit 
heel het land. Daarom heeft de 
school huisvesting. Een groot 
deel van de leerlingen verblijft 
door de week in de huisvesting 
op school, vaak een tweede huis 
voor deze leerlingen. Er zijn vol-
op mogelijkheden voor diverse 
leuke en ondernemende activi-
teiten in de vrije tijd. Dit alles na-
tuurlijk onder deskundig toezicht 
en begeleiding.
Het Maritiem College Velsen is 
makkelijk te bereiken: met de 
draagvleugelboot vanuit Amster-
dam. Deze ligt achter het cen-
traal station en stopt bijna voor 
de schooldeur. Met de bus van-
uit Haarlem, Beverwijk, Amster-
dam naar Driehuis. Er is een 
goede verbinding met de trein. 
Wilt u meer weten over de oplei-
ding? Kijk op de website: www.
maritiemcollegevelsen.nl of bel  
0255 546910. Locatie: Brinio-
straat 10, IJmuiden.Twee dagen ongemak bij 

fi etspad Kennemerduinen
Santpoort-Noord - De drie-
sprong die Duin en Kruidberg 
met de Kennemerduinen ver-
bindt, is op maandag 26 en dins-
dag 27 november geheel af-
gesloten. Er wordt een tijdelijk 
wandelpaadje gemaakt waar-
over bezoekers langs de werk-
zaamheden kunnen lopen. Hier 
wordt dan gewerkt aan de nieu-
we wegverharding van de Zee-
weg, het fi etspad door Duin en 
Kruidberg. De driesprong wordt 
afgezet met stroomdraad om 
ook de koeien en paarden er af 
te houden tot het beton droog is. 
Mensen kunnen deze twee da-
gen gebruik maken van een tij-
delijk wandelpad bij de afzetting. 
Hou rekening met elkaar, het is 
even lastig deze twee dagen!
Als de driesprong klaar is, wordt 
vanaf deze driesprong tot aan de 
strandopgang nieuwe verhar-
ding aangebracht. Dit zal twee 
tot drie weken duren. Hiervoor 
zal het fi etspad na de driesprong 
bij ‘De Doorbraak’ tot strandop-
gang Duin en Kruidberg geheel 
afgesloten zijn, ook in de week-
enden en ook voor wandelaars. 
De strandopgang is wel wande-
lend via de Koningsweg te berei-

ken.
Het fi etspad is door het ve-
le werkverkeer de afgelopen 
maanden kapot gereden. Daar-
om wordt er nu een geheel nieu-
we verharding aangebracht.  
Het resultaat zal een fraai grij-
zig fi etspad zijn met rustige uit-
straling. Het opknappen van het 
fi etspad hoort bij het grote duin-
herstelproject Dutch Dune Revi-
val, wat gefi nancierd wordt door 
Europa, provincie Noord-Hol-
land, PWN en Natuurmonumen-
ten.
Als het stuk naar het strand klaar 
is, wordt ook een stukje fi etspad 
bij ingang Duin en Kruidberg 
verhard met beton. Dit betaalt 
Natuurmonumenten zelf. Het 
slechtste stuk, na het veeroos-
ter, wordt vernieuwd. De rest van 
het fi etspad door Duin en Kruid-
berg krijgt een onderhoudsbeurt 
waarbij kuilen worden opgevuld. 
Ook deze werkzaamheden zullen 
een aantal dagen hinder  veroor-
zaken. Hierover komt later nog 
informatie. Er wordt geprobeerd 
de hinder te beperken door om 
de weekenden heen te werken, 
maar enige overlast is niet te 
voorkomen.

64ste editie Sinterklaastoneel
OTK speelt De Heksen

Velsen - Als Sinterklaas weer 
bijna in het land is begint het bij 
de kinderen van de openbare ba-
sisscholen in Velsen weer te krie-
belen. Niet alleen omdat de Sint 
zoveel mooie cadeaus en lek-
kers mee brengt maar ook om-
dat het dan al bijna tijd is om 
naar de Stadsschouwburg Vel-
sen te gaan voor het traditionele 
Sinterklaastoneel van de Onder-
wijzers Toneelvereniging Kenne-
merland. Dit jaar wordt De Hek-
sen naar het boek van Roald 
Dahl gespeeld op 27, 28, 29 en 30 
november, aanvang 19.30 uur. De 
juffen en meesters zijn sinds sep-
tember weer druk aan het repe-
teren voor de inmiddels 64ste(!) 
voorstelling. 
Een bijzondere voorstelling, want 
de toneelclub moest dit jaar af-
scheid nemen van regisseur 
Bram Bart die na een kort ziek-
bed overleed. Bram Bart droeg 
nog wel een nieuw stuk aan, De 
Heksen, geschreven door Roald 
Dahl. Ook introduceerde hij bij 
OTK de nieuwe regisseuse: ac-
trice Loulou Rhemrev. Speciaal 

voor OTK haalde zij de toneelbe-
werking van David Wood tevoor-
schijn. Deze bewerking is niet al-
leen erg leuk voor kinderen maar 
het is ook een versie die ouders, 
opa’s en oma’s en andere toneel-
liefhebbers zal aanspreken.
De Heksen gaat over de achtja-
rige Boy, die bij zijn oma komt te 
wonen nadat zijn ouders zijn om-
gekomen bij een auto-ongeluk. 
Oma vertelt hem alles over hek-
sen. Niet over heksen uit sprook-
jes, nee zij heeft het over ech-
te heksen. Boy komt per onge-
luk midden in hun jaarlijkse alge-
mene ledenvergadering terecht 
en daar is de opperheks net een 
demonstratie aan het geven van 
haar nieuwe toverdrank waar-
mee ze kinderen in muizen kan 
veranderen. Wie durft te komen 
kijken bestelt snel zijn kaarten!
Wilt u ook genieten van De Hek-
sen? 
Bestel dan tijdig uw kaarten 
(slechts 8,50 euro per stuk). De-
ze zijn verkrijgbaar via de website 
van de Stadsschouwburg Velsen: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl. 

SP-Velsen 
zamelt kinder-
schoenen in

IJmuiden - SP-Velsen houdt za-
terdag 24 november een grote in-
zameling van kinderschoenen op 
het Marktplein in IJmuiden onder 
de leus ‘Maak een eind aan ar-
moede onder kinderen’. Scholie-
ren in IJmuiden gaan de armoede 
onder kinderen in onze gemeen-
te zichtbaar maken. Ze gaan (ou-
de) kinderschoenen verzamelen 
en ze gaan deze in een stil pro-
test op vrijdag 30 november tus-
sen 12 en 16 uur neerleggen op 
het bordes voor het stadhuis. Elke 
lege schoen symboliseert straks 
een kind in armoede. De gemeen-
te Velsen telt mogelijk bijna 1.500 
kinderen in armoede. Een schrij-
nend probleem, zonder gezicht en 
geluid. Slechts een deel van de-
ze kinderen is bij de gemeente ‘in 
beeld’. Thuis is te weinig geld voor 
een gezonde maaltijd, schoolreis-
jes, nieuwe kleren of een verjaar-
dagscadeautje voor vriendjes. Kin-
deren die deze dagen hun schoen 
zetten treffen die steeds vaker 
leeg aan, de volgende ochtend. De 
‘schoenenactie’ is een initiatief van 
de SP. Het is voor deze partij on-
acceptabel dat in een betrekkelijk 
rijk land en rijke gemeente armoe-
de onder kinderen voortduurt. Met 
de actie wil de partij de vaak ver-
borgen armoede zichtbaar en be-
spreekbaar maken en de verant-
woordelijken in de politiek - de 
gemeenten en het rijk - bewegen 
tot een maximale inzet voor de-
ze kinderen. Ook andere scholen 
worden benaderd om aan de ac-
tie mee te doen. Op 4 december 
zullen kinderschoenen uit het he-
le land op het Binnenhof aan het 
kabinet worden aangeboden. De 
oude schoenen krijgen een goede 
bestemming. Zaterdag 24 novem-
ber, tussen 11 en 15 uur, staat de 
SP-afdeling Velsen met een stand 
op het Marktplein. Belangstellen-
den kunnen daar terecht voor in-
formatie en kinderschoenen bren-
gen.  Wie niet kan wachten, kan 
contact opnemen met de SP af-
deling Velsen, via: Gerko Buist, 06-
34402925, of mail: gerko.buist@
kpnmail.nl. Inwoners van Velsen 
die spontaan aan deze actie willen 
meedoen kunnen bij vrienden en 
familie oude kinderschoenen inza-
melen en deze tot en met 29 no-
vember dagelijks inleveren bij de 
Kringloopwinkels van de Meer-
groep in IJmuiden (Marktplein) en 
Santpoort (Narcissenstraat 6-8) en 
natuurlijk op 24 november bij de 
SP stand op het Marktplein.

Smakelijke 
kerstdagen met 

Da Maurizio
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DCIJ-nieuws
Feroz Amirkhan hervindt 
de vorm in de onderlinge
IJmuiden - Feroz Amirkhan (fo-
to) is een van de jongere dam-
mers die bij de Damclub IJmui-
den een grote toekomst heeft. 
Zijn agressieve stijl die zijn spel 
karakteriseert is hem vanaf zeer 
jonge leeftijd er door de DCIJ- 
trainers in gehamerd. Hij is uitge-
groeid tot een goede hoofdklas-
ser die voor zijn club van grote 
betekenis kan zijn. Maar de laat-
ste tijd speelt hij niet zo frequent 
meer wat zijn productiviteit niet 
ten goede komt. Maar tegen 
Jacqueline Schouten toonde hij 
weer eens het spel waarmee hij 
een zekere faam mee heeft op-
gebouwd. Met strategische mid-
delen werd Schouten naar een 
kansloze nederlaag gevoerd.
De enige verrassing was de re-
mise van Berrie Bottelier tegen 
Willem Winter. Bottelier bestreed 
zijn tegenstander met open vizier 
wat hem een verdiende punten-
deling opleverde.
De titelkandidaten Casper Re-
meijer, Jesse Bos, Martin van 
Dijk en Stijn Tuijtel wonnen al-
len hun partij. Dat ging zeker 
niet zonder slag of stoot. Bij Re-
meijer moest er in een laatklas-
sieke stand een offer aan te pas 
komen om Jan Maarten Koorn te 
verslaan. Bos moest al zijn kwa-
liteiten aanwenden om Cees van 
der Vlis naar een nederlaag te 

voeren. 
Stijn Tuijtel stuitte op felle te-
genstand van Stella van Buuren. 
Eerst in het vierde uur moest Van 
Buuren de vlag strijken. Martin 
van Dijk had het heel wat een-
voudiger tegen Rick Hartman 
die al snel de kluts kwijtraakte 
en veloor. De jeugdspeler Max 
Doornbosch en Nicole Schou-
ten bestreden elkaar in een on-
vervalste klassieke partij. Het 
mondde uit in een gelijkwaardi-
ge remise. Ook het treffen tussen 
Piet Kok en Cees van der Steen 
kende geen winnaar. Na felle 
strijd werd na drie uur spelen de 
vrede getekend. 

Velsen-Noord - Zondag 21 oktober speelden de handbal-
kanjers van HCV’90 de kampioenswedstrijd tegen de Hu-
go Girls D2. HCV’90 won met 14-1. Het team onder leiding 
van Cindy van Rixel bestaat uit Mitch Zijlstra, Kubilay Ka-
sirga, Sanne Willemse, Dayna-may Heeremans, Anissa El-

kaddouri, Kris Brands en Kaya Zwart.

Handballers kampioen

Velsen-Zuid – Afgelopen zater-
dag was er weer PK gooien bij de 
klootschieters van sportvereniging 
Full Speed. Het weer in Spaarn-
woude was motterig en mistig. 
Vier teams gingen op pad, en die 
blijft glad door de bladeren. Nico 
werd eerste op 19 schoten en 93 
meter. Dirk tweede op 21–9. Jan 
St. derde op 25–11. Bertus vierde 
op 26–44. Willem K. vijfde op 27–
60. Elly zesde op 28–18. Harm ze-
vende op 28–15. Ton achtste op 
31–7. Bertie negende op 32–80. 
Dries tiende op 32–60. Joke elf-
de op 33–3. Ina twaalfde op 35–
8. Willem P. dertiende op 38–33. 
Op de agenda staat de kienavond, 
zaterdag 15 december, voor leden 
en niet-leden. En zaterdag 22 de-
cember kerst-vlees toernooi. Meer 
informatie: Harm Jongman, tele-
foon 0255–514780 of Ton Boot, 
telefoon 0255–510085. Zie ook 
www.svfullspeed.nl.

Klootschieten

IJmuiden - Op zaterdag 24 no-
vember is er weer een zangavond 
in de Ichthuskerk aan de Snelli-
usstraat 40. Er worden prachtige 
liederen uit allerlei bundels ge-
zongen. Zin om een klein uur-
tje geestelijke liederen te zingen? 
Zorg er dan voor dat je die avond 
aanwezig bent. Jan Schotvanger 
praat de liederen aan elkaar en 
leidt tevens de samenzang. Ary 
Rijke, de vaste organist voor deze 
avonden, bespeelt het orgel. De 
avond begint om 19.30 uur en de 
kerk is om 19.00 uur open.

‘Om te zingen 
naar de kerk’

IJmuiden - Zaterdag 24 novem-
ber organiseert speeltuin De Vei-
lige Haven haar, welbekende, 
bingo- en loterijavond. Aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Er 
zijn weer leuke prijzen te winnen. 
Wie woonachtig is in IJmuiden en 
geen vervoer heeft kan contact 
opnemen met telefoonnummer 
0255-527010 of 0255-518077. Dan 
wordt men opgehaald en naar af-
loop weer thuisgebracht. De op-
brengst van deze avond is voor de 
speeltuin om weer leuke speel-
toestellen te kopen voor de jeug-
dige bezoekers van de speeltuin. 

Bingo- en 
loterijavond

DKV Jeugdwedstrijden
Velsen-Zuid - DKV E2 speel-
de zaterdag tegen Atlantis E3. 
De wedstrijd ging een hele tijd 
gelijk op maar Atlantis wist uit-
eindelijk toch 1 doelpunt meer 
te scoren dan DKV. De eind-
stand werd helaas 2-3. Sien wist 
twee maal te scoren voor DKV. 
DKV E1 mocht afreizen naar An-
na Paulowna. De eerste minuten 
ging het gelijk op, maar daarna 
kwam DKV los. DKV won uitein-
delijk met 4-13. Met doelpunten 
van Rik, Dariush, Isabelle en Li-
sa. DKV speelde tegen SDO. Aan 
het begin van de wedstrijd leek 
DKV D2 sterker te zijn dan hun 
tegenstander want het kwam 
voor door 2 doelpunten van Ke-
vin. Door goed verdedigen in het 
vak van Xian, Michelle,  Fleur en 
Pepijn gingen ze met 0-2 voor-
sprong de rust in. Helaas kon-
den ze deze voorsprong niet 
vasthouden in de tweede helft. 
Uitslag 2-2. D1 speelde tegen 
Oosterkwartier. DKV speelde 
een sterke wedstrijd. Er werden 
mooie acties gemaakt en sterk 
verdedigd. Maaike en Meike 
hadden samen prachtige com-
binaties waar uit veel gescoord 
werd. Meike scoorde maar liefst 
vier keer. Eindstand werd 11-
4. Met doelpunten van Maaike, 
Meike, Loek, Sverre, Thijs van 
Mansom en Sem. De B1 reisde af 
naar Vinkeveen, waar De Vinken 

de tegenstander was. DKV was 
sterker, maar de kansen wer-
den in eerste instantie niet afge-
maakt, zodat De Vinken bij bleef. 
In de tweede helft werd het ver-
schil gemaakt, zodat er aan het 
einde van de wedstrijd 5-9 op 
het scoreboard stond. Alle jon-
gens van de B1 scoorden, waar-
onder Tijn, die een mooie door-
loopbal scoorde.

IJmuiden F1 zakt
af naar derde plek
Velsen-Zuid - In de laatste 
speelronden van de competitie 
wordt het extra spannend in de 
competitie. Stond IJmuiden twee 
weken geleden nog bovenaan 
de ranglijst, vorige week moest 
het team van Peter van der Laan 
de koppositie afstaan aan VVH 
Velserbroek. Afgelopen zater-
dag troffen de nummers 1 en 2 
elkaar op sportpark Schoonen-
berg. Het werd een leuke pot 
voetbal waarbij de ‘fair play cup’ 
zeker aan beide teams opgedra-
gen mocht worden. 
IJmuiden was gedurende de eer-
ste helft alleen maar op de helft 
van de tegenstander te vinden. 
Hoewel Lorens Hoeve, Kelvin 
Haasnoot, Cas Peetoom, Sieb van 
der Laan en Levi Kiewiet achter-
elkaar konden prijsschieten was 
het geluk aan de kant van de 
Velserbroekers; geen bal mocht 
erin. Met een 0-0 ruststand gin-
gen beide teams aan de thee en 
was het al snel duidelijk dat de 

tweede helft er eentje van ‘wie 
heeft de langste adem’ werd. 
Dat waren de Velserbroekers. 
Na de rust werd IJmuiden terug-
gedrongen op de eigen helft en 
was er voor Luca ‘Evil Eye’ Pronk 
geen houden meer aan. Al snel 
vielen de 0-1 en de 0-2. IJmui-
den is een aanvallend spelen-
de ploeg en Jos Bomas en Jel-
le Haeser hadden het zwaar met 
het oprukkende Velserbroekse 
geweld. Haasnoot zag kans iets 
terug te doen namens zijn team 
en maakte vanuit de rebound de 
tegentreffer. IJmuiden bleef strij-
den voor de overwinning maar 
ook de 0-3 en 0-4 troffen doel. 
Met een 1-5 eindstand bracht 
VVH Velserbroek IJmuiden naar 
de, voorlopig, derde plaats in de 
competitie. De F2 was wegens 
de intocht van Sinterklaas vrij. 
De F3 toont in tegenstelling tot 
de F1 een stijgende lijn; zij ver-
loren dit keer met 0-6 van Vel-
sen F4.

IJmuiden - Volleybalclub In 
Drieën bestaat al jaren lang uit 
tien enthousiaste leden. Zij vol-
leyballen op recreatief niveau 
en dat is altijd reuze gezellig. De 
club zoekt een paar nieuwe le-
den, dames of heren, wie komt 

het team versterken. Kom gerust 
een keer meedoen. Zij spelen op 
woensdagmiddag van 15.30 tot 
17.30 uur in de Kruisberg gym-
zaal aan de Wouwenkoplaan 7. 
Meer informatie: Dick Klinge, te-
lefoon 0255-522347.

Volleybalclub zoekt leden

Dr. Dirk Bakkerlaan 16, 2061 EW Bloemendaal, t. (023) 525 99 91
Zeeweg 5, 1971 HA IJmuiden, t. (0255) 51 21 88
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Kerstconcert Vitaal
IJmuiden - Op 16 decem-
ber verzorgt seniorenkoor Vi-
taal weer een prachtig Kerst-
concert, dit keer een combina-
tie van (oud)Hollandse en Engel-
se Kerstliederen. 
Dit concert wordt uitgevoerd in 
de Engelmunduskerk in Velsen-
Zuid. Het koor staat onder lei-
ding van Thom ten Harkel en 
wordt begeleid door pianiste 
Jacqueline van Ratingen. Ver-

der verlenen hun medewerking: 
soliste Monique Böhm, fluitiste 
Monique van der Heide en Max 
Hoebe slagwerk. De aanvang 
van het concert is 14.00 uur, de 
kerk is vanaf 13.30 uur open. 
De toegang is gratis doch bij 
het verlaten van de kerk zou-
den wij heel blij zijn met uw blijk 
van waardering. Meer informa-
tie: 06-51879445 of mail naar 
raaijmanl@quicknet.nl.

IJmuiden - De statiegeldac-
tie voor het Sint Nicolaas Co-
mité IJmuiden bij de Vomar 
aan het Kennemerplein heeft 
389 euro opgeleverd. Niet eer-
der werd er zoveel uitgekeerd. 
Bezoekers konden geduren-
de vier weken hun lege flessen 
inleveren bij de Vomar en het 
statiegeldbonnetje in het daar-
voor bestemde brievenbus-
je deponeren. Hiermee steun-
den zij het Sint Nicolaas Comi-
té IJmuiden en dus de altijd ge-
weldige intocht die deze vrijwil-
ligers organiseren. Dat IJmui-
den het Sintcomité een warm 
hart toedraagt bleek bij de tel-
ling van de vele bonnetjes. Sint 
was zo verheugd met deze op-
brengst dat hij hoogstpersoon-
lijk drie Pieten naar de Vomar 
stuurde om afgelopen zaterdag 
de waardecheque in ontvangst 
te nemen.

Statiegeldactie 
groot succes

1ste sleutel De Voorwaarts
IJmuiden - Vorige week dins-
dag kregen Dailey van Galen en  
Vibeke Lindhout als eerste de 
sleutel van hun nieuwe huurwo-
ning in De Voorwaarts in Oud-
IJmuiden. Zij kregen de sleu-
tel overhandigd door Judith van 
Strien, woonconsulent bij AWV 
Eigen Haard. Dailey is geboren 
en getogen in IJmuiden en erg 
blij met de woning tussen slui-
zen, havens en de boten. AWV 
Eigen Haard bouwde in Oud-

IJmuiden al eerder de prachti-
ge appartementencomplexen 
De Vreede en De Vrijheit en le-
vert dan nu De Voorwaarts op: 
een complex met 18 huurwo-
ningen en 12 koopwoningen ge-
kenmerkt door een klassieke ar-
chitectuur met variatie in de ge-
vels en detaillering. De komende 
weken zullen alle woningen aan 
de bewoners worden opgeleverd 
zodat iedereen voor de feestda-
gen in de woning zit.

Uniek concert in
de Laurentiuskerk
IJmuiden - De dagen worden 
korter, de temperaturen lager. 
Prachtige herfstkleuren sieren 
de natuur, de schaatsen worden 
van zolder gehaald en de maand 
december komt er aan. En dus 
zijn overal alweer kerstgeluiden 
te horen. Om alvast in de juiste 
sfeer te komen, is op zondag 9 
december een bijzonder concert 
in de Laurentiuskerkaan het Fi-
delishof: Wintergeluiden.
Zanggroep Voices IJmuiden 
treedt die middag op, samen 
met het Dutch Play-in Orches-
tra (DPO).
Het DPO is een projectorkest 
uit West Friesland, dat één keer 
per jaar optreedt met een koor 
naar eigen keuze. Deze keer 
viel de eer te beurt aan Zang-
groep Voices uit IJmuiden. De-
ze twee muziekdisciplines ge-
combineerd met elkaar, leveren 
een schitterend eindresultaat op. 
Het belooft dan ook een bijzon-
dere wintermiddag te worden. Er 
wordt een aantal kerstliedjes ten 
gehore gebracht. Maar ook an-
dere pareltjes uit het repertoi-
re van Zanggroep Voices IJmui-
den zijn te horen. Het concert 

vindt plaats om 15.00 uur, het 
concert duurt tot 17.00 uur. De 
kerk is open om 14.30 uur. Kaar-
ten kosten in de voorverkoop 10 
euro per stuk en zijn te bestel-
len bij Jolanda Janssen, op tele-
foonnummer: 023 – 538 95 92 of: 
j.jansen5147@upcmail.nl.
Op 9 december zijn de kaarten 
bij de ingang van de Laurentius-
kerk verkrijgbaar, ze kosten dan 
euro 12,50 euro per stuk. Dona-
teurs en sponsors krijgen 2,50 
euro korting per persoon voor 
maximaal twee personen. Zie 
ook www.zanggroepvoices.nl.

Vrouw (77) ernstig 
gewond na aanrijding

Velserbroek - Op de Vromaadweg is zaterdag omstreeks 11.40 uur 
een 77-jarige fietsster uit Velserbroek ernstig gewond geraakt na-
dat ze op de rotonde door een auto was aangereden. Het slachtof-
fer is met ernstig hoofdletsel naar het ziekenhuis vervoerd. 
De politie onderzoekt de aanrijding. Bent u getuige geweest van de 
aanrijding en heeft u nog niet met de politie gesproken? Bel dan 
0900-8844. 

IJmuiden - Vorige week don-
derdag werd tussen 09.45 en 
11.15 uur op de Heerenduin-
weg een snelheidscontrole ge-
houden. Ruim 1.200 bestuur-
ders passeerden het controle-
punt. Van hen reed 10 procent 
te snel. De hoogst gemeten snel-
heid was 78 km/uur.

Snelheids-
controle 

Heerenduinweg

IJmuiden - In een woning 
aan de Poolsterstraat is vori-
ge week donderdagavond om-
streeks 21.00 uur een 47-jarige 
man aangehouden in zijn wo-
ning. De man was in verwarde 
toestand waardoor hij agres-
sief werd en zijn huisgenoten 
bedreigde. Ook sloeg hij een 
raam van zijn huis in met een 
zwaar voorwerp. De man is in-
gesloten.

Man bedreigt 
huisgenoten

Stormvogels wint DWV
Velsen - Door een indrukwek-
kende erehaag van pupillen 
traden Stormvogels en DWV 
afgelopen zondag aan voor de 
wedstrijd. DWV bestaat ook 
100 jaar en behoort tot de ou-
de bekenden van Stormvogels.
De club uit Amsterdam bivak-
keert momenteel in de onder-
ste regionen van de ranglijst 
en zal het dit jaar erg moeilijk 
krijgen, niet alleen vanwege de 
stand maar ook door hun spel. 
Stormvogels was zonder meer 
de betere ploeg maar verzuim-
de voor rust een voorsprong 
op het scorebord te zetten 
door het niet benutten van een 
aantal doelrijpe kansen. Ook 
keurde de scheidsrechters een 
glaszuiver doelpunt van Henk 
Swier om onverklaarbare re-
denen af, na eerst het doel-
punt toegewezen te hebben. 
Ook DWV wist bij een opge-
legde kans het net niet te vin-
den en zo ging men rusten met 
een brilstand. Trainer Dick Jan 
Ente zou gezegd kunnen heb-
ben: ,,Nu moeten we tegen dit 
DWV toch gaan scoren want 
we mogen juist in deze wed-
strijd geen punten verspelen 
met de wetenschap dat de on-
derste vier ploegen voor de-
gradatie in aanmerking ko-

men.’’ De trainer richt zich na-
melijk op behoud in de eerste 
klasse.
In de 60ste speelminuut werd 
Brian van Laar binnen het 
strafschopgebied getackeld en 
een strafschop was de enige 
juiste beslissing. Henk Swier 
nam deze met overtuiging en 
scoorde feilloos de eerste tref-
fer van de middag. De ook later 
ingezette Ron Nolles voor Yves 
Wirjosemito wilde niet achter 
blijven en na enkele kansen 
onbenut te hebben gelaten 
scoorde hij in de 80e minuut in 
een volkomen vrijstaande po-
sitie met een laconieke kopbal 
de 2-0 en de strijd was defini-
tief beslist. Ook nestelde Ron 
Nolles zich hiermee boven aan 
de topscorerslijst met zes ge-
scoorde doelpunten, gevolgd 
door Kevin Sterling met vijf en 
Henk Swier met vier.
Zondag a.s. speelt Stormvo-
gels geen competitiewed-
strijd. Vrijdagavond 23 novem-
ber heeft de spelersgroep voor 
iedereen een spetterend bier-
feest in petto met gezellige 
muziek van de bekende Volen-
damse Wolfgang Swalbe. De 
entree is gratis! Gaarne ver-
kleed komen, ook pruik of pet-
je is toegestaan.

Bekeuring voor te
hoge vrachtwagen
Velsen-Noord - Een vrachtwa-
genchauffeur uit Letland werd 
maandagochtend bekeurd om-
dat hij met zijn te hoge trekker 
en opleggercombinatie door de 
Velsertunnel wilde rijden. Na het 

opmeten van zijn te hoge vracht-
wagencombinatie en het ont-
vangen van een proces-verbaal 
mocht de vrachtwagenchauffeur 
zijn weg vervolgen, echter niet 
via de Velsertunnel.
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Velsen - Het jaarboek Velisena; 
Velsen in historisch perspectief  
van de Historische Kring Velsen is 
weer verschenen. De 21ste jaar-
gang biedt de lezer drie rijk geïl-
lustreerde artikelen over uiteenlo-
pende en boeiende onderwerpen 
uit de geschiedenis van Velsen.
Jan Morren, lid van de vereniging, 
heeft zijn eerste artikel gewijd aan 
een hotel in Wijkeroog, het latere 
Velsen-Noord. Hotel Appeldoorn 
vormde sinds 1867 voor velen op 
reis in Noord-Holland een welkom 
rustpunt in een nog niet zo’n jach-
tige tijd, zoals wij die nu beleven. 
Het hotel lag net ten noorden van 
het Noordzeekanaal, dicht bij de 
brug over het in 1876 geopende 
kanaal. Latere eigenaren exploi-
teerden naast het hotel de Stal-
houderij J. van Gameren.
In zijn tweede artikel belicht Mor-
ren de persoon Pieter Vermeulen 
(1843-1922), onderwijspionier op 
De Heide en stichter van de eer-
ste protestants-christelijke lagere 
school in Velsen. Pieter trok zich 
het lot aan van de vele gezinnen, 
die zich veelal in schamele behui-
zingen vestigden op De Heide en 
van wie de vaders een karig loon 
verdienden tijdens de aanleg van 
het Noordzeekanaal. 

Het derde en laatste artikel komt 
voort uit de herinneringen van Piet 
J. Kroonenberg, voormalig kamp-
leider van een buitencentrum voor 
Amsterdamse padvinders. Dit bui-
tencentrum lag aanvankelijk in het 
bosgebied van de Heerenduinen 
ten zuiden van IJmuiden en werd 
ten behoeve van de aanleg van de 
begraafplaats Duinhof verplaatst 
naar het westen, nabij de nu ver-
dwenen bunker ‘De Moriaan’. Wie 
in Velsen weet nog dat de op het 
buitencentrum gehouden pad-
vinders-kampen in de jaren 1953 
tot 1963 scholing en vertier bo-
den aan vele Amsterdammertjes 
en groepen uit Engeland en Cana-
da? Wellicht is even onbekend, dat 
de familie Van Tuyll van Seroosker-
ken, wonende op de buitenplaats 
Waterland, het terrein al die jaren 
voor de padvinders beschikbaar 
stelde voor het luttele bedrag van 
een gulden per jaar.
Het fraai uitgegeven jaarboek is 
voor 9,95 euro te koop bij de boek-
handels in Velsen en in Bever-
wijk en bij de Bibliotheek Velsen 
in IJmuiden. Op de foto ‘klas 1’ bij 
de houten school aan de Stations-
weg in 1901. Links Pieter Vermeu-
len. (foto: Noord-Hollands Archief, 
Haarlem)

Aanpassingen 
nieuwbouw 

Kweekerslaan
Santpoort-Noord – De ge-
meenteraad van Velsen heeft er 
voor gezorgd dat de bouwplan-
nen voor de vier woningen aan 
de Kweekerslaan worden aan-
gepast. Omwonenden waren 
het niet eens met de plannen en 
kwamen met reacties als te ho-
ge en grote bouw, te dichtbij en 
wegnemen van uitzicht. In op-
dracht van de gemeenteraad is 
de wethouder met de project-
ontwikkelaar gaan praten over 
mogelijke aanpassingen. De be-
sprekingen hebben geresul-
teerd aan een verschuiving van 
een aantal panden en aanpas-
singen aan de kap en bouw-
hoogte tot maximaal 8,5 me-
ter. De vorm van de kap wordt 
nu meer overeenkomstig de be-
staande woningen aan de Ha-
gelingerweg. Dit betekent nog 
niet dat de plannen definitief 
zijn, er is nog goedkeuring van 
de provincie nodig, maar een 
‘voortoets’ leidde tot een posi-
tief resultaat. De gemeenteraad 
heeft de wethouder ook ge-
vraagd te kijken naar een moge-
lijke precedentwerking. Welk ef-
fect heeft deze ‘ruimteruil’ waar-
bij storende panden worden ge-
sloopt om plaats te maken voor 
nieuwbouw? De wethouder ant-
woordde dat elke aanvraag op 
zichzelf wordt beoordeeld. Wel 
zijn er een aantal uitgangspun-
ten, zoals ‘storende bebouwing’ 
of een ‘storende functie’. Ruimte 
voor ruimte geschiedt bij voor-
keur aan de rand van een stede-
lijk gebied. De toepassing moet 
altijd een landschappelijke winst 
opleveren. In het geval van de 
vier woningen met garages aan 
de Kweekerslaan is het voordeel 
dat deze woningen goed aan-
sluiten op de bestaande stede-
bouwkundige structuur en is 
er sprake van landschappelijke 
verbetering die past bij de visie 
De Biezen. (Karin Dekkers)

Geen crisis bij nieuwe 
Van Amstel Auto’s

IJmuiden - Na ruim 12 jaar erva-
ring in de autobranche gewerkt te 
hebben, besloot Dennis van Am-
stel om zijn eigen autobedrijf te 
beginnen. Op 1 november richtte 
hij Van Amstel Auto’s op in IJmui-
den aan Egmondstraat 10.
“Financiële crisis? Nee, voor mij 
geen reden dit avontuur niet aan 
te gaan’’, aldus Dennis. ,,De zon 
gaat even laat op en onder als 
tien jaar geleden. De tijd dat bo-
men tot de hemel reikten is voor-
bij. Dat was voor mijn tijd. Ik leef 
nu en dit is mijn tijd. De tijd waar 
autobedrijven nog torenhoge prij-
zen konden vragen voor hun oc-
casions is voorbij. Die hoge prij-
zen waren veelal te wijten aan du-
re glazen panden op A-locaties en 
overbodig personeel. In het digita-
le tijdperk waarin we nu leven zijn 
de prijzen van occasions transpa-
rant. Simpelweg omdat iedereen 

de waarde van een auto makke-
lijk kan bepalen op internet. Het 
vraagt om een totaal andere aan-
pak dan tien jaar geleden. 
Met Van Amstel Auto’s doorbreek 
ik deze barrière. Mijn kernkwa-
liteit is het zo laag mogelijk hou-
den van de operationele kosten. 
Hierdoor kan ik meer investeren 
in de kwaliteit van de occasions 
en dat is waar de klant naast de 
prijs naar kijkt. Een prijs die dank-
zij de scherpe inkoop van Van Am-
stel Auto’s vaak behoorlijk onder 
de dagwaarde ligt.’’
Wilt u meer weten over Van Am-
stel Auto’s? Dennis van Amstel 
nodigt u uit in zijn showroom aan 
Egmondstraat 10 te IJmuiden om 
een kopje koffie te komen drinken. 
Ook kunt u op de website www.
vanamstelautos.nl kijken voor een 
actueel overzicht van de occasi-
ons.

IJmuiden – Het gaat goed met 
de plannen voor de nieuwbouw 
aan de Pres. Steijnstraat. Na de 
inspraakronde voor het vooront-
werp hoefden de plannen niet 
te worden gewijzigd. Dat bete-
kent dat er vaart in zit. Er kwa-
men geen reacties van omwo-
nenden. Wel hebben de brand-
weer en Hoogheemraadschap 
Rijnland gereageerd. Met voort-
schrijdend inzicht is het plange-
bied vergroot en wordt ook het 
woonblok van de nummer 1 tot 
en met 17 ingevoegd in de plan-
nen. Tussen opdrachtgever Wo-
ningbedrijf Velsen en de ge-
meente Velsen is een samenwer-
kingsovereenkomst gesloten. De 
volgende stap is het in procedu-
re brengen van het ontwerpbe-
stemmingsplan.

Nieuwbouw-
plannen

Oud ontmoet jong(er) 
Driehuis - Drie ondernemers uit 
het ondernemersnetwerk Drie-
huis namen het initiatief een pro-
ject te starten met als doel de ver-
binding tussen oudere en jonge-
re dorpsgenoten te versterken. Zij 
organiseerden twee ontmoetin-
gen tussen oud en jong(er) aan 
de ‘keukentafel’ en kozen voor 
een concreet thema ‘Sinterklaas’. 
Onder het genot van veelal zelf-
gemaakte Sinterklaas-lekkernij-
en werden herinneringen opge-
haald. Hoe vierde je Sinterklaas in 
oorlogstijd? En wat is het verschil 
met de Sinterklaasviering in het 
jaar 2012? Welke emoties riep dat 
op? Wat is waardevol aan Sinter-
klaas vieren? Het fenomeen ‘Sin-
terklaas’ werd vanuit allerlei in-
valshoeken belicht, maar dat niet 
alleen, er werd echt naar elkaars 
verhalen geluisterd. De oudste 
deelnemer van 90 jaar verwoord-

de treffend wat deze ontmoeting 
voor hem betekende: “Wij leven 
vooral in onze geschiedenis. En 
op deze manier leven wij weer op.’’
De drie ondernemers besloten 
van deze bijzondere ontmoetin-
gen een boekje te maken: Verbin-
ding. Levensverhalen, herinnerin-
gen aan Sinterklaas. Oud ontmoet 
jong(er) in Driehuis. Het boek-
je bevat naast verhalen over Sin-
terklaas, citaten en foto’s ook ou-
derwetse Sinterklaas-recepten 
en leuke weetjes over de histo-
rie van Sinterklaas. Het boekje is 
voor een kleine prijs te verkrijgen 
in verschillende winkels in en rond 
Driehuis.
Voor meer informatie over dit pro-
ject kunt u contact opnemen met 
Ingrid van Ek, ingrid@isve.nl. Ver-
binding. Levensverhalen, herinne-
ringen aan Sinterklaas. Oud ont-
moet jong(er) in Driehuis.

Regio - De bekende fotograaf 
Hein van Leeuwen heeft jaren-
lang zijn vak uitgeoefend op 
het Europaplein in Heemskerk. 
In 2006 heeft hij zijn studio ver-
plaatst naar De Trompet.Op 
nummer 2800 werkt hij nu van-
uit een prachtig ruime studio met 
veel parkeergelegenheid. Zijn 
werk hangt in vele huiskamers 
en is nog steeds te bewonderen 
in de etalage van zijn oude vesti-
ging op het Europaplein.
Sinds de digitale camera de we-
reld veroverd heeft, is fotogra-
feren nog nooit zo populair ge-
weest. ,,In mijn studio wordt na-
tuurlijk veel over fotografie ge-
praat, ook met mensen met wie 
ik een fotosessie gedaan heb”,  
vertelt Hein. ,,Het blijkt dat veel 
mensen  in de afgelopen jaren 
een mooie compact- of spie-
gelreflexcamera hebben aange-
schaft en er eigenlijk niet tevre-
den over zijn. Dit komt doordat 
een automatische camera nog 
geen garantie is voor het ma-
ken van mooie foto’s. De aan-
schaf van zo’n camera vindt veel-
al plaats in het grootwinkelbedrijf 
of via internet, waar  meestal niet 

veel aandacht wordt besteed aan 
technische begeleiding van de 
aankoop. Bovendien is er meer 
voor nodig om een mooie foto te 
maken. Denk aan zaken als ver-
lichting, belichting, compositie, 
camerastandpunt et cetera.
Vanaf 8 januari gaat in zijn studio 
de cursus digitale basisfotogra-
fie weer van start. Wie meer wil 
weten, kijkt op de site www.hein-
vanleeuwen.nl, Hier vindt men al-
le informatie om op weg  te gaan 
naar mooie fotografie.

Fotocursus bij fotograaf 
Hein van Leeuwen 

Gemeente Velsen 
in historisch 
perspectief
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Veel animo voor 
ondernemersontbijt
IJmuiden - Het wordt langza-
merhand een traditie: het on-
dernemersontbijt op het Mari-
tiem College. Ook dit jaar had-
den zo’n vijftig genodigden ge-
hoor gegeven aan de uitno-
diging van schoolcoördinator 
Theo Scholts, vroeg op te staan 
want om half acht stonden de 
gekookte eitjes al klaar. En niet 
alleen de wethouders Baerveldt 
en Verkaik gaven acte de pré-
sence maar ook Jan van Run, 
gedeputeerde van de provin-
cie Noord-Holland, was vroeg 
opgestaan. ,,Voor mij is dat ab-
soluut geen probleem, want ik 
ben een uitgesproken ochtend-
mens’’, aldus Van Run.  
Nelli Groen, de nieuwe direc-
teur van het Technisch Colle-
ge Velsen, het Maritiem Colle-
ge Velsen en het Tender Colle-
ge en opvolgster van voormalig 
directeur Ruud Porck, viel wat 
dat betreft met haar neus in de 
boter want ze is pas anderhalve 
week officieel in functie. 
Nadat zij in haar welkomst-
woord alle aanwezigen van har-
te welkom had geheten, bena-
drukte zij een aantal zaken die 
haar in deze korte periode wa-
ren opgevallen.
,,Dat zijn de positieve instelling 
van de leerlingen, de rust die op 
school heerst en de gediscipli-
neerde opstelling van de leerlin-
gen. Voor de hier aanwezige on-
dernemers is dat heel belangrijk 
want zij willen niet alleen tech-
nisch goed opgeleide mensen, 
maar ook jongens en meisjes 

met de nodige sociale vaardig-
heden’’, aldus mevrouw Groen. 
Jan van Run, gedeputeerde 
Economische Zaken van de pro-
vincie Noord-Holland, nam ver-
volgens het woord. ,,Fantastisch 
zoals het hier werkt’’, zo begon 
hij, vooral doelend op het uitge-
breide ontbijtbuffet. ,,Maar wat 
nog mooier is, dat ik hier vast-
stel dat ondernemers en school-
leiding elkaar goed kennen. De 
wensen en eisen die onderne-
mers in de huidige markt stel-
len aan schoolverlaters kunnen 
hierdoor direct met de leiding 
van de school worden bespro-
ken en zo mogelijk worden ver-
werkt in de leerstof.”
Daar één van de aangekondig-
de sprekers helaas was verhin-
derd, kwam tenslotte oud leer-
ling Patrick van de Klooster nog 
aan het woord.
,,Ik ben in 1999 op het Mari-
tiem College als 13-jarige jon-
gen begonnen. Doordat je ge-
durende de hele week intern 
op school verblijft, leer je al snel 
dat het belangrijk is om je aan 
de schoolregels te houden. 
Daar heb ik later beslist geen 
spijt van gehad want ik heb 
daardoor snel zelfstandigheid 
geleerd. Daarna ben ik naar het 
NOVA-college gegaan waar ik 
mijn opleiding tot stuurman heb 
afgerond en nu ben ik bezig met 
de benodigde certificaten om 
kapitein te worden.’’ 
Een mooie afsluiting van een, 
wederom, geslaagd onderne-
mersontbijt. (Joop Waijenberg)

Voordelig VIP-shoppen
Regio - De uitverkoop is begon-
nen bij Jooltje in Uitgeest! Alle 
babykleertjes en de kinderkle-
ding is nu met 21 procent korting 
afgeprijsd, dus dat wordt lekker 
taxfree shoppen. 
Binnenkort wordt de kleding op 
internet verder afgeprijsd, maar 
voor het zover is hebben de in-
woners van Uitgeest en omge-
ving de eerste kans om in de uit-
verkoop te winkelen tijdens een 
besloten koopavond.
Op deze koopavond kan ieder-

een komen VIP-shoppen bij Jool-
tje aan de Prinses Beatrixlaan 5 
in Uitgeest. Profiteer van deze 
eerste kans om mooie kinderkle-
ding - van baby tot tiener - uit te 
zoeken van merken als Vingino, 
Feetje, Claesen’s, NONO, Retour, 
McGregor en Jubel met hoge 
kortingen! De VIP-koopavond is 
op donderdag 22 november van 
18.00 tot 21.00 uur. Op zaterdag-
middag 1 december brengt Sin-
terklaas een bezoek aan de win-
kel. Iedereen is welkom.

IJmuiden – Handelsonderne-
ming en Autobedrijf IJmond 
heeft een nieuw concept be-
dacht. Eigenaren Ton & Ton had-
den bijna tegelijk hetzelfde idee. 
En dankzij hun verhuizing van 
de Egmondstraat naar Ampè-
restraat 15A, in juni van dit jaar, 
kunnen zij dat ook in praktijk 
brengen. In het nieuwe pand is 
immers plaats voor meer auto’s 
die zij kunnen verkopen.
Het nieuwe concept heeft te ma-
ken met het feit dat het voor par-
ticulieren steeds moeilijker wordt 
om zelf je auto voor een goede 
prijs te verkopen. ,,Bij inruil is dat 
meestal geen probleem, maar als 
het alleen om verkoop gaat is het 
iets anders’’, weet Ton Schellin-
ger. ,,We krijgen hier regelmatig 
particulieren die hun auto wil-
len verkopen, om wat voor reden 
dan ook. Voor ons is het een te 
grote investering om alle auto’s 
zelf te kopen en dan door te ver-
kopen. Daarom hebben wij een 
pientere tussenoplossing gevon-
den: bemiddeling.’’ Met de eige-
naar wordt een eerlijke vraag-
prijs afgesproken. De auto wordt 
nagekeken en gepoetst en komt 
in de showroom aan de Ampè-
restraat te staan. Vanaf dat mo-

ment hoeft de verkoper (de eige-
naar) zich geen zorgen meer te 
maken. De auto staat veilig en 
is prima verzekerd, wachtend op 
een koper. Handelsonderneming 
IJmond adverteert regelmatig 
in deze krant en vindt dan gra-
ge kopers. De eigenaar wordt op 
de hoogte gehouden van de be-
langstelling en bij verkoop wordt 
alle rompslomp uit handen ge-
nomen. De eigenaar betaalt al-
leen een redelijke bemiddelings-
prijs en is daarmee uiteindelijk 
beter af dan bij particuliere ver-
koop.
Handelsonderneming IJmond 
heeft op het gebied van autover-
koop jaren ervaring. Daarom kan 
een aantoonbare correcte vraag-
prijs worden vastgesteld waar-
mee een auto goed te verkopen 
is. Door het brede aanbod van 
auto’s bij deze zaak komen klan-
ten eerder binnen stappen. Op 
de website staat het aanbod van 
auto’s van Handelsonderneming 
IJmond breed uitgemeten met 
gedetailleerde foto’s. Autobedrijf 
Handelsonderneming IJmond is 
lid van RDW, Rijksdienst Weg-
verkeer. Voor meer informa-
tie: 06-24199900. Zie ook www.
ijmondhandel.nl.

Paarden-EHBO bij 
Hippisch Centrum

Velsen-Zuid - Woensdagavond 
12 december aanvang 19.45 uur 
tot 22.00 uur wordt er bij manege 
Hippisch Centrum Velsen aan de 
Driehuizerkerkweg 13 een EHBO-
cursus voor paarden georgani-
seerd.
Er kan altijd iets onverwachts ge-
beuren met uw paard, een onge-
lukje zit immers in een klein hoek-
je. Daarom is het belangrijk om 
goed voorbereid te zijn. Stad en 
Land Dierenklinieken heeft een 
EHBO-box voor paarden samen-
gesteld. Wilt u weten hoe de ar-
tikelen uit de box moeten worden 
toegepast? Dan is er de moge-
lijkheid om de EHBO-cursus voor 
paarden te volgen.
De cursus wordt gegeven door 
dierenartsen Katja Winderickx en 
Wendelien Blankert van Stad en 
Land Dierenklinieken. 

De cursus bestaat uit twee de-
len. Eerst gaan we in op de the-
orie en na de pauze gaan we aan 
de slag. Een aantal handelingen 
die tijdens de theorie zijn bespro-
ken, worden geoefend. En na een 
korte demonstratie gaat u zelf ver-
banden aanleggen.
Mocht er iets gebeuren met uw 
paard, na het volgen van deze cur-
sus en in het bezit van de EHBO-
box, weet u wat u moet doen!
Cursuskosten bedragen 75 euro 
per persoon (inclusief EHBO-box 
voor paarden). Deze box is roy-
aal voorzien van de middelen die 
u bij een spoedgeval nodig kunt 
hebben. Bij het goed volbrengen 
van de cursus krijgt u tot slot van 
deze avond een certificaat over-
handigd. Voor meer informatie of 
deelname aan de cursus zie www.
hippischcentrumvelsen.nl.

Terechte 
puntendeling 

in Velsen
Velsen-Zuid - De laatste drie 
duels in de Jupiler League gin-
gen verloren voor Telstar. Afgelo-
pen vrijdag stond een thuiswed-
strijd tegen het hogergeplaats-
te SC Veendam op het program-
ma. Ondanks dat het Veendam-
se elftal volledig is gewijzigd wist 
Telstar de drie punten niet thuis 
te houden en eindigde de wed-
strijd, overigens net als de laat-
ste drie ontmoetingen, in een 
remise: 0-0. Mede door de ver-
schuivingen in het elftal van Gert 
Heerkes begon Telstar erg fel 
aan de wedstrijd. De thuisploeg 
had de eerste helft het initiatief 
in handen en had al na negen 
minuten op voorsprong kunnen 
komen via Cerilio Cijntje. Calvin 
MacIntosh onderschepte de bal 
ter hoogte van de middenlijn en 
bereikte Cijntje met een steek-
bal, echter faalde de spits van 
Telstar doelman Timmermans te 
passeren. Kort daarna schoot 
Jergé Hoefdraad de bal rake-
lings langs de paal. Ondanks het 
veldoverwicht van de thuisploeg 
was het SC Veendam dat de 
meeste mogelijkheden had via 
Lars Hutten en Tom Overtoom. 
Na de hervatting kwam de ploeg 
uit Veendam beter in het spel en 
had Telstar veel moeite het door-
breken van de stugge defen-
sie onder leiding van aanvoer-
der Niek Loohuis. SC Veendam 
speelde meer naar voren, maar 
had pech dat de verdediging 
van Witte Leeuwen grotendeels 
iedere doelpoging blokkeerde. 
Vervolgens had Cijntje de groot-
ste kans van de wedstrijd, echter 
schopte de spits van Telstar over 
de bal heen. Kort voor het laatste 
fluitsignaal konden Rhys Murphy 
voor Telstar en Boy Deul voor SC 
Veendam hun ploeg nog naar de 
overwinning schieten, maar bei-
de spelers faalden in hun afron-
ding. ,,Ik wil vandaag een com-
pliment geven voor de organisa-
tie in de laatste linie. We zijn met 
deze jonge ploeg in ontwikke-
ling en nog steeds op zoek naar 
de ideale verhoudingen op het 
veld”, aldus trainer Marcel Keizer.

IJmuiden - Zondag 25 novem-
ber wordt in sporthal Zeewijk, 
Eenhoornstraat 2 (hoek Plane-
tenweg), een rommelmarkt met 
oude, bruikbare spullen, zoals 
kleding, boeken enzovoort ge-
organiseerd. Er zullen zo’n 80 
kramen staan. De markt wordt 
gehouden van 09.00 tot 15.00 
uur. De toegang bedraagt 2 eu-
ro, kinderen mogen gratis naar 
binnen. De kantine is geopend 
voor een lekker bakje koffie. 
Meer informatie: telefoon 0255-
513010.

Rommelmarkt 
in sporthal 

Zeewijk

Handelsonderneming IJmond
Ook voor particulieren
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De 50Pluswijzer mag deze 
maand tien keer twee vrijkaar-
ten weggeven voor de Vakan-
tiebeurs,  van woensdag 9 tot 
en met zondag 13 januari in 
Jaarbeurs Utrecht. Dat is voor 
de liefhebbers van de beurs een 
aardige opsteker, want een toe-
gangskaartje aan de kassa kost 
normaalgesproken 17,75 euro.
Wat te doen om voor de kaart-
jes in aanmerking te komen? 
Stuur een e-mail met een 
foto van een van uw favo-
riete vakantiebestemmingen 
naar redactie@50pluswijzer.
nl.  Schrijf er een klein stukje 
(maximaal 200 woorden) bij 
over deze plek. En vermeld uw 
leeftijd, want alleen 50-plussers 
komen in aanmerking voor de 

Lezersactie: gratis 
naar Vakantiebeurs

gewilde kaartjes en natuurlijk 
het adres waarnaar we de en-
treebewijzen kunnen sturen. 
Uw inzending moet uiterlijk 
maandag 10 december 12.00 
uur in onze mailbox zitten. In de 
50Pluswijzer van 19 december 
publiceren we de leukste inzen-
ding en staan de prijswinnaars 
genoemd, die tijdig hun entree-
bewijzen thuis gestuurd krijgen.
Op de Vakantiebeurs staan 
meer dan 1400 exposanten 
klaar met de ultieme vakantie-
tip. De bezoekers kunnen zich 
uitgebreid oriënteren op de 
meest uiteenlopende bestem-
mingen in ruim 150 landen. 

Kijk op www.vakantiebeurs.nl 
voor meer informatie.

Akersloot
Bennebroek
Beverwijk
Castricum
Driehuis
Heemskerk

Heemstede
Limmen
Santpoort-N.
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Velsen-N.
Velsen-Z.
Velserbroek
Wijk aan Zee
IJmuiden
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Hans en Gerda Voorting geven 
al elf jaar hulp aan Polen 

Sommige mensen leven meer 
voor een ander dan voor zich-
zelf. Het echtpaar Hans en Ger-
da Voorting uit Santpoort-Noord 
is daarvan een schoolvoorbeeld. 
Hans Voorting (69) was elektri-
cien en is bekend van zijn be-
drijf Voorting Sportprijzen. Hij is 
echter nog bekender door het 
Straatvoetbaltoernooi voor de 
jeugd tijdens Dorpsfeest Sant-
poort dat hij meer dan 30 jaar 
geleden opstartte. Zijn vrouw 
Gerda is hem altijd tot steun. Zij 
maakte bijvoorbeeld honderden 
oud-Hollandse kostuums voor 
de straatvoetballertjes tijdens het 
250-jarig jubileum van de Hard-
draverij in 2009. Samen zijn zij 
voor een klein prijsje in te huren 
als Kabouter Plop en Kwebbel. 
En Hans Voorting speelt ook heel 
graag voor kerstman. En dat 
doen zij dan het liefst op scholen 
of bij gehandicapten.
Maar cadeaus uitdelen doen 
Hans en Gerda ook veelvuldig in 
Polen. Via via kwam Hans elf jaar 
geleden in contact met een Pool-

se familie die wel wat hulp kon 
gebruiken. Sinds die tijd worden 
er kleding, schoenen en speel-
goed ingezameld om niet alleen 
die familie maar ook de rest van 
het dorp te helpen.
,,De eerste keer dat ik via de 
Roestige Pot, een hulporganisa-
tie, in een tehuis voor gehandi-
capte kinderen in Polen kwam, 
maakte diepe indruk op mij’’, 
vertelt Hans. ,,Overal was veel 
armoede. Op het platteland 
hebben de meeste mensen wel 
een volkstuin, waarvan ze kun-
nen eten, maar verder hebben 
ze heel weinig.’’ Hans raakte 
niet alleen geëmotioneerd maar 
sprong meteen in de ‘hulpstand’. 
Eerst via de Roestige Pot, later 
op eigen houtje. Naast het inza-
melen van tweedehands spullen 
zoekt Hans elk jaar naar ‘iets 
leuks voor de kinderen’. Dus fa-
briceert hij thuis in zijn schuurtje 
altijd wel weer een leuk spel. In-
middels zijn er zoveel spellen dat 
er jaarlijkse een soort speeldag 
op de dorpsweide van het dorpje 

in Polen wordt gehouden met 
Hans en Gerda. Iedereen komt 
dan kijken, de oudere man die 
een scootmobiel van Hans en 
Gerda kreeg en de moeder met 
haar elf maanden oude baby die 
ook proberen mee te doen. Hans 
en Gerda organiseren de dag en 
delen Hollands lekkers uit aan de 
kinderen en het publiek. 
,,Ik vraag niet gemakkelijk hulp’’, 
bekent Hans. ,,Maar ik heb laatst 
aan de DekaMarkt in Zeewijk 
IJmuiden wat spelmateriaal ge-
vraagd. En ik kreeg een hele 
doos badmintonsets waar de kin-
deren heel blij mee waren. Ik ben 
niet de enige die ontroerd raakt 
door de blijdschap waarmee dit 
soort dingen worden begroet. 
Toen Gerda en ik in oktober in 
Polen waren stond op de spel-
dag zelfs de burgemeester van 
het dorp te huilen, omdat bui-
tenlanders zoveel doen voor de 
mensen in dit dorp. Gerda en ik 
doen dit omdat wij ervan genie-
ten mensen blij te maken.’’  

Karin Dekkers

Tel. 0255-533900 

De 50Pluswijzer mag deze 
maand tien keer twee vrijkaar-
ten weggeven voor de Vakan-
tiebeurs,  van woensdag 9 tot 
en met zondag 13 januari in 
Jaarbeurs Utrecht. Dat is voor 
de liefhebbers van de beurs een 
aardige opsteker, want een toe-
gangskaartje aan de kassa kost 
normaalgesproken 17,75 euro.
Wat te doen om voor de kaart-
jes in aanmerking te komen? 
Stuur een e-mail met een 
foto van een van uw favo-
riete vakantiebestemmingen 
naar redactie@50pluswijzer.
nl.  Schrijf er een klein stukje 
(maximaal 200 woorden) bij 
over deze plek. En vermeld uw 
leeftijd, want alleen 50-plussers 
komen in aanmerking voor de 
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gewilde kaartjes en natuurlijk 
het adres waarnaar we de en-
treebewijzen kunnen sturen. 
Uw inzending moet uiterlijk 
maandag 10 december 12.00 
uur in onze mailbox zitten. In de 
50Pluswijzer van 19 december 
publiceren we de leukste inzen-
ding en staan de prijswinnaars 
genoemd, die tijdig hun entree-
bewijzen thuis gestuurd krijgen.
Op de Vakantiebeurs staan 
meer dan 1400 exposanten 
klaar met de ultieme vakantie-
tip. De bezoekers kunnen zich 
uitgebreid oriënteren op de 
meest uiteenlopende bestem-
mingen in ruim 150 landen. 

Kijk op www.vakantiebeurs.nl 
voor meer informatie.
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Informatieavond over
regionale samenwerking
In opdracht van de gemeentera-
den van Beverwijk, Heemskerk, 
Uitgeest en Velsen wordt een kan-
senonderzoek uitgevoerd naar re-
gionale samenwerking.

Het onderzoek moet een beeld geven 
van de opgaven waar de regio voor 
staat en op welke wijze het lokaal 
openbaar bestuur daar door samen 
te werken een antwoord op weet te 
vinden. Dit om te komen tot een goe-
de afweging van de belangen van de 
vier gemeenten afzonderlijk en de 
IJmond als geheel. Een van de on-
derdelen van het kansenonderzoek 
is een dialoogsessie met inwoners en 
verenigingen.

Burgemeester en wethouders van 

Velsen nodigen hierbij belangstel-
lende inwoners van harte uit om deel 
te nemen aan een open dialoog over 
regionale samenwerking. Verenigin-
gen krijgen een uitnodiging per brief. 
De bijeenkomst wordt gehouden 
op dinsdagavond 18 december van 
19.30 tot 21.30 uur in het Tata Steel 
Stadion (Telstar), Minister van Hou-
tenlaan 123 te Velsen-Zuid.

Burgemeester Franc Weerwind zal 
de avond openen. De uitvoering van 
het onderzoek en van de dialoogses-
sie met de inwoners is in handen van 
bureau Twijnstra Gudde. Graag vóór 
10 december uw komst aanmelden 
per e-mail aan communicatie@vel-
sen.nl onder vermelding ‘Inwoners-
avond regionale samenwerking’.

Ondernemersloket
nog beter bereikbaar
Vanaf 1 december is het Onder-
nemersloket telefonisch bereik-
baar op de gewone openings-
tijden van het stadhuis: maan-
dag tot en met vrijdag van 9.00-
16.00 uur en donderdagavond 
van 18.00 - 20.00 uur.

Tot nu toe was het Ondernemers-
loket dagelijks slechts van 9.00 tot 
14.00 uur open. Ondernemers bel-
len voortaan naar het Klanten-
contactcentrum (KCC) van de ge-
meente via 14 0255. Medewerkers 
van het KCC kunnen eenvoudi-
ge vragen direct beantwoorden. Is 

er meer tijd nodig om antwoord te 
geven dan zetten medewerkers uw 
vraag uit via het klantencontact-
formulier dat u ook op de website 
vindt. Astrid Rietveld van het On-
dernemersloket zoekt vervolgens 
uw vraag uit en belt u terug met het 
antwoord bij de hand. 

Na een half jaar evalueren we deze 
uitbreiding van de dienstverlening 
graag met u.

Vissen naar afval
Maandag 19 november 2012 is in 
het Spuigemaal van IJmuiden door 
wethouder Wim Westerman, voor-
zitter KIMO, het startschot gegeven 
voor een proef om drijvend afval op 
te vissen dat vanuit het Noordzee-
kanaal naar zee wordt afgevoerd.

Voor een periode van één jaar wordt 
een drijvend net geplaatst nabij het 
Spuigemaal bij het sluizencomplex in 
IJmuiden. Met dit net wordt afval ge-
vangen dat drijft of tot 60 cm diep in 
het water zweeft.

De proef is een samenwerkingsproject 
van KIMO Nederland en België, afval-
inzamelaar Bek & Verburg, Rijkswa-
terstaat, Maritiem College Velsen en 

Waste Free Oceans.  Met deze proef 
krijgen de deelnemers inzicht in de 
hoeveelheden drijvend afval dat in zee 
wordt geloosd. De resultaten leveren 
een bijdrage aan de kennis die nodig is 
voor aanscherping van internationale 
regels over het voorkomen van afval in 
zee en op het strand.

Leerlingen van het Maritiem College 
Velsen gaan in samenwerking met af-
valinzamelaar Bek & Verburg met re-
gelmaat het net legen, het afval sor-
teren en de hoeveelheden meten. Bo-
vendien zien de leerlingen hoe afval 
uiteindelijk een grondstof wordt voor 
nieuwe producten. Voor meer infor-
matie kijk op www.velsen.nl. (foto: Ki-
mo)

Jongeren ontmoetings-
plek Santpoort-Noord
Vrijdag 16 november 2012 is 
de overdekte ontmoetingsplek 
voor jongeren bij de skatebaan 
aan de Valckenhoeflaan in Sant-
poort-Noord door wethouder 
Annette Baerveldt geopend.

Jongeren wilden graag in hun wijk 
een beschutte plek hebben waar 
ze elkaar kunnen ontmoeten. Op 
initiatief van het wijkplatform 
Santpoort-Noord is de vraag in-
gebracht in het wijkteam. Samen 
met jongeren is toen een wijkiniti-
atief ingediend en ook toegekend. 

De kosten voor dit project worden 
gefinancieerd uit het budget voor 
wijkinitiatieven van de gemeente.

De jongeren zijn zeer enthousiast 
over de ontmoetingsplek en zullen 
ervoor zorgen dat de ontmoetings-
plek en omgeving niet vervuilen. 
Om dit te ondersteunen zorgen 
de woningbouwverenigingen voor 
een grote afvalcontainer. 

Een goed voorbeeld van samen-
werking tussen jongeren en het 
wijkteam. (foto Reinder Weidijk)
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Monumentale bomen:
conceptlijst ter inzage
De Gemeente Velsen wil regel-
geving vereenvoudigen en de 
dienstverlening aan inwoners 
verbeteren. Om de omgevings-
vergunning te vereenvoudigen 
wordt het kappen van een groot 
aantal bomen kapvergunnings-
vrij. Dit betekent dat hiervoor in 
de toekomst geen vergunning 
meer aangevraagd hoeft te wor-
den.

Dit geldt uiteraard niet voor bijzon-
dere bomen in Velsen. Deze blij-
ven beschermd. Om inzicht te krij-
gen in welke bomen dat zijn, is vo-
rig jaar onderzoek gedaan. Resul-
taat van dit onderzoek is een con-
ceptlijst van al deze monumentale 
en waardevolle bomen. Als daar in 
de toekomst een of meerdere exem-
plaren van moeten worden gekapt, 
moet hiervoor een omgevingsver-
gunning voor kap worden aange-
vraagd. Deze wordt in principe al-
leen verleend als de veiligheid in 
het geding is, of een maatschappe-
lijk belang wordt gediend.

Het conceptrapport monumentale 
bomen en de complete lijst liggen 
tot 21 januari 2013 ter inzage. Te-

gen het voorgenomen besluit kan 
iedereen zienswijzen indienen.

Het rapport en de lijst zijn terug te 
vinden op de gemeentelijke web-
site, www.velsen.nl. Ook liggen de 
lijsten en tekeningen op het stad-
huis ter inzage. De eigenaars van 
monumentale of waardevolle bo-
men worden persoonlijk aange-
schreven. (foto: gemeente Velsen)

Bloembollen in Burge-
meester Rijkenspark
Ruim honderd Santpoortse kin-
deren hebben op vrijdag 16 no-
vember 2012 samen met wethou-
der Wim Westerman bloembol-
len in het Burgemeester Rijkens-
park geplant.

Deze activiteit is onderdeel van het 
culturele samenwerkingsproject 
‘Naar (het) Buyten in Santpoort’. In 
dit project komen kinderen meer 
te weten over de bijzondere omge-
ving waarin ze wonen, spelen en le-
ven. Per seizoen leren ze iets over de  
geschiedenis,  het landschap, de na-
tuur en waar hun voedsel vandaan 
komt. 

‘Naar (het) Buyten in Santpoort’ 

is een initiatief van de Parnassia-
school, de Bosbeekschool en kun-
stenaar Caroline van den Bemt, in 
het kader van het jaar 2012 van de 
Historische Buitenplaats. Het pro-
ject wordt uigevoerd in samenwer-
king met lokale kenners van de ge-
schiedenis en de natuur en wordt 
ondersteund door de gemeente Vel-
sen en de provincie Noord-Holland. 
De gezamenlijke activiteiten lo-
pen tot mei 2013 met onder andere 
een zomer-, herfst-, winter- en len-
tespeurtocht.In het voorjaar wordt 
samen met een beeldend kunste-
naars kunst gemaakt en het project 
wordt afgesloten met een bloemen-
feest bij Korenmolen de Zandhaas. 
(foto: Ko van Leeuwen)

Sinterklaas is in het land
Sinterklaas en zijn pieten zijn zaterdag 17 november 2012 aangekomen in 
IJmuiden. Zij werden hartelijk ontvangen door burgemeester Franc Weer-
wind. (foto: Reinder Weidijk)

Nieuwe contactgegevens 
HVC klantenservice
Vanaf 23 november 2012 is de 
klantenservice van HVC Inzame-
ling op werkdagen van 8.00 uur 
tot 17.00 uur bereikbaar via het 
gratis telefoonnummer 0800-
0700. Stelt u uw vraag liever via 
e-mail? Dan kunt u deze sturen 
naar klantenservice@hvcgroep.nl.

HVC wil u nog beter van dienst zijn 
en heeft daarom besloten de klan-
tenservice te centraliseren. Geen 
aparte contactgegevens voor ver-
schillende locaties maar één e-mail-
adres en één telefoonnummer, één 
gecentraliseerd systeem en het be-
langrijkste: een betere bereikbaar-

heid. Doordat nu alle servicedesk 
medewerkers bij elkaar op dezelf-
de locatie zitten, kunnen zij elkaar, 
en daardoor u, beter ondersteunen 
wanneer er veel gebeld wordt.

Doordat de klantenservice wordt 
gecentraliseerd verdwijnt de balie-
functie op de HVC-locatie in Vel-
sen. Deze balie werd onder andere 
gebruikt voor de aanvraag en a� an-
deling van afvalpassen en een enkele 
keer voor het betalen van grof huis-
houdelijk afval. Voor deze onderwer-
pen en alle andere afvalgerelateerde 
onderwerpen geldt dat u daarvoor bij 
de klantenservice terecht kunt.
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Vertrouwen voor 2013

Zonder economie
geen samenleving

Met het collegeprogramma 2010-
2014 (Vertrouwen in de kracht 
van Velsen) en de Visie op Vel-
sen 2025 (Kennisrijk Werken in 
Velsen), kunnen we trots zijn op 
een sluitende gemeentebegroting 
waarin de lokale lasten, ondanks 
de economische situatie, slechts 
trendmatig stijgen.

De vele landelijke ontwikkelingen 
gaan niet aan Velsen voorbij. Maar 
ook lokaal en regionaal gebeurt er 
veel wat voor Velsen van belang 
is. De regionale samenwerking in 
IJmondverband, economische ont-
wikkelingen zoals innovatie op het 
gebied van de visserijsector, de ves-
tiging van innovatieve bedrijven 
en de toename van de cruisevaart. 
Maar we hebben tegelijkertijd ook te 
maken met stagnatie in de woning-
bouw en stedelijke vernieuwing.

We laten in de begroting voor 2013 
stevige ambities zien, zes thema’s 
als duurzaamheid, economie, wo-
nen, partnership, gemeente ‘nieuw 
stijl’ en een slagvaardige organisatie. 
Ambities die ook financiële ruim-

te nodig hebben. Daarom zetten we 
financiële middelen opzij om flexi-
bel en proactief bestuur mogelijk te 
maken. 

Tegelijkertijd is het gelukt de loka-
le lasten voor inwoners en bedrijfs-
leven slechts trendmatig te laten 
stijgen. De budgettaire druk is ech-
ter groot en in het gemeentehuis 
wordt de spreekwoordelijke broek-
riem flink aangehaald. Daarbij kun-
nen ook verschillende budgetten en 
subsidies niet buiten schot blijven. 
De financiële positie van Velsen is 
voldoende en de gemeente kan nog 
steeds een stootje hebben, maar zor-
geloos en pijnloos is het zeker niet.

Gemeenteraad en college staan voor 
de uitdaging om op lokaal niveau de 
crisis te lijf te gaan. Dat vraagt om 
samenwerking maar ook om moed. 
Als gemeentebestuur gaan we het 
jaar 2013 vertrouwensvol tegemoet, 
ons bewust van de voorbeeldfunctie 
die wij als gemeente vervullen. 

Ronald Vennik
Wethouder van Financiën

De gemeente vervult op econo-
misch gebied vooral een voor-
waardenscheppende, faciliteren-
de en stimulerende rol en pro-
beert partijen bij elkaar te bren-
gen. Het programma ‘Economie’ 
beslaat dan ook ‘slechts’ 1,6% van 
de gemeentebegroting voor 2013.

Velsen heeft veel industrie en be-
drijvigheid binnen haar grenzen. Dat 
brengt economische voordelen met 
zich mee, maar ook problemen zoals 
de hoge milieudruk die soms op ge-
spannen voet staat met de leefbaar-
heid in delen van de gemeente. Het 
gemeentebestuur ziet Velsen graag 
als een aantrekkelijke vestigings-
plaats, maar richt zich bij voorkeur 
op bedrijven in sectoren die passen 
in de Visie op Velsen 2025 en de in 
concept-Strategische Agenda Velsen 
2012-2016 (“IJmuiden high-tech!”). 

Dit kan Velsen op de kaart zetten 
voor dynamische, kennisrijke en in-
novatieve bedrijven, die goed samen-
gaan met de kwaliteit van de leef-
baarheid in Velsen. Via het onderne-
mersloket maakt de gemeente hier al 
een tijd werk van, en daarnaast pro-
beert Velsen een verbindende rol te 
spelen tussen bedrijfsleven –waar-
voor het een partner wil zijn in plaats 
van een drempel – en kennisinstel-
lingen zoals het onderwijs. 

Toerisme, detailhandel en horeca
Ook toerisme, recreatie en het aan-

trekken van evenementen en con-
gressen zijn belangrijke economi-
sche impulsen. Voor recreatie voor 
ingezet op het verbeteren van wan-
del- en fietsroutes. Daarnaast zet het 
college onverminderd in op het hel-
pen versterken van de horeca en de-
tailhandel, onder meer via een kwali-
teitsimpuls voor het winkelcentrum 
IJmuiden en door ruimte te bieden 
aan de groeiwens van bijvoorbeeld 
bouw- en supermarkten. 

Voor het toerisme, vooral in de vorm 
van cruiseschepen, is ondanks de 
crisis nog volop perspectief. De 
nieuwe Felison Cruise Terminal in 
de IJmondhaven is daar een prach-
tig voorbeeld van.

Profijt van florerende
energiesector
Hoewel de economie krimpt, zijn er 
ook positieve aspecten. Zo wordt in 
de energiesector nog volop geïnves-
teerd en dat leidt in de IJmond tot 
extra werk bij energie- en offshore-
gerelateerde bedrijven. In IJmuiden 
is het vestigingsklimaat verbeterd 
door de uitstekende bedrijfslocaties. 
Er hebben zich het afgelopen jaar 
nieuwe bedrijven gevestigd. Deze 
bedrijven vragen ook vakbekwaam 
personeel, vooral op MBO en HBO-
niveau. De gemeente spant zich dan 
ook in, vooral in IJmondverband, om 
de interesse in werken in de tech-
niek te vergroten.

  foto: Reinder Weidijk
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Meer mensen van
een uitkering naar
regulier werk

Maatschappelijke zorg 
die staat als een huis

Met ruim € 19 miljoen aan uit-
keringen en re-integratiekosten, 
meer dan € 6 miljoen aan kosten 
voor de sociale werkvoorziening 
en € 3,3 miljoen voor armoede-
bestrijding, is het programma 
‘Werk en Inkomen’ goed voor 
18,2%, ofwel bijna 1/5 van de to-
tale gemeentebegroting.

Het uitgangspunt van Velsen is 
dat op het gebied van Werk en In-
komen iedereen zijn eigen verant-
woordelijkheid moet nemen. In-
woners kunnen naar vermogen 
meedoen aan de samenleving. Van 
wie (nog) niet aan het werk kan, 
verwacht het gemeentebestuur 
een actieve bijdrage op een ande-
re manier. 

De snelle groei van het aantal uit-
keringsgerechtigden door de eco-
nomische crisis heeft de afgelo-
pen jaren geleid tot oplopende te-
korten op het uitkeringsbudget. 
Het college is ervan overtuigd dat 
met een goede begeleiding mensen 

prima kansen hebben en wil zoveel 
mogelijk uitkeringsgerechtigden 
aan de slag helpen.

Extra aandacht voor re-integratie
De extra aandacht voor re-integra-
tie, heeft geholpen om een groei-
end aantal mensen uit een uitke-
ringssituatie te helpen.

De gemeente wil alle zeilen bijzet-
ten om te voorkomen dat het aan-
tal van nu circa 1.000 uitkerings-
gerechtigden weer verder op-
loopt. Via het Werkplein IJmond 
werkt Velsen samen met de ande-
re IJmondgemeenten, de sociale 
werkvoorziening en het UWV om 
een doelmatige, integrale re-inte-
gratiedienstverlening te bieden. 
Vanaf 2013 wordt het re-integra-
tiebudget dan ook geheel besteed 
aan ‘IJmond werkt!’. 

In de begroting is €195.000 per 
jaar extra uitgetrokken voor bij-
zondere bijstand in het kader van 
armoedebestrijding. 

Zo’n €  20 miljoen, 13% van de 
begroting, wordt geïnvesteerd 
in maatschappelijke zorg. Een 
groot deel van dit geld gaat naar 
taken die voortkomen uit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning. 
Daarnaast gaat ook geld naar on-
der andere welzijnsvoorzienin-
gen en volksgezondheid.

De rol van de gemeente op het ge-
bied van de maatschappelijke zorg 
is voor een groot deel wettelijk be-
paald. Net als iedere gemeente 
geeft Velsen uitvoering aan de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Deze wet regelt dat ouderen 
en mensen met een beperking de 
voorzieningen, hulp en ondersteu-
ning krijgen die ze nodig hebben. 

Om overzichtelijk invulling te ge-
ven aan de veelomvattende Wmo-
taken stelt de gemeente de uitvoe-
ring van de wet voor als een huis 
met 7 kamers, onder het ‘dak’ van de 
Wmo-Visie 2012-2015 die de raad 
in 2011 heeft vastgesteld. De doelen 
voor 2013 voor elke kamer zijn:

1. Informatie, advies en cliënton-
dersteuning

2. Jeugd en jeugdzorg 

3. Leefbaarheid, sociale cohesie en 
vrijwillige inzet

4. Individuele voorzieningen (bij-
voorbeeld de OV-taxi of traplif-
ten)

5. Begeleiding voor mensen met een 
beperking 

6. Wonen voor mensen met een be-
perking/wonen voor specifieke 
groepen

7. Maatschappelijke opvang, open-
bare geestelijke gezondheidszorg 
en verslavingszorg.

De gemeente voert ook de Wet 
Schuldhulpverlening uit, een soort 
wettelijke gereedschapskist waar-
uit de gemeente kan putten om 
mensen te helpen die op eigen 
kracht niet uit de financiële proble-
men kunnen komen. Hierbij staat 
preventie voorop. 

Meer lezen over dit onderwerp 
uit de begroting? Kijk op www.
velsen.nl

Gemeentelijke
dienstverlening
nog verder verbeteren
Om de gemeente adequaat te 
kunnen besturen en een goede 
service te verlenen aan inwoners, 
instellingen en bedrijven, be-
steedt de gemeente Velsen zo’n 
7% van de begroting, bijna €  11 
miljoen. Daarvoor levert de ge-
meente een scala aan producten 
en diensten.

Burgerzaken en de gemeentelijke 
belastingen zijn voor veel mensen 
de beeldbepalende onderdelen van 
de gemeentelijke publieksdienst-
verlening. Daarnaast verleent de 
gemeente ook diensten waar niet 
iedereen direct aan denkt, zoals 
burgerparticipatie: het faciliteren 
van de inbreng van inwoners, be-
drijven en maatschappelijke orga-
nisaties bij de totstandkoming van 

de gemeentelijke plannen. 

De gemeente heeft eind 2011 de 
klanttevredenheid getoetst over de 
services in het stadhuis en de tele-
fonische dienstverlening. De uit-
komst was dat burgers hier veel-
al (zeer) tevreden over zijn. Toch 
streeft de gemeente naar verbete-
ring op punten waar dat mogelijk is. 
Het college streeft ernaar dat de ge-
meenteraad in mei 2013 een nieuw 
dienstverleningsconcept kan vast-
stellen

Deze dienstverlening krijgt gestalte 
in de nieuwe publiekshal, die in zo-
mer van 2013 gereed zal zijn. 

Meer lezen over de begroting 
2013 ?   Kijk op www.velsen.nl
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Cultuur kan niet zonder 
ondernemerschap
In Velsen gaat in 2013 3,5% van de 
begroting, een kleine € 5,5 mil-
joen, naar culturele accommoda-
ties, kunst- en cultuureducatie en 
de bibliotheek. Bezuinigingen, niet 
alleen bij de gemeente, stimule-
ren de cultuursector tot samenwer-
king.

Met ingang van 2013 wordt bezuinigd 
op Kunst en Cultuur. Dit heeft de ge-
meenteraad al besloten in de Voor-
jaarsnota 2011. Niet alleen de gemeen-
te, ook de provincie haalt de broek-
riem aan en bezuinigt op een aantal 
subsidieregelingen. Het gemeentebe-
stuur wil toch een goed cultureel ba-
sisaanbod in stand houden. Dat aan-
bod omvat de bibliotheek, amateur-
kunst, podiumkunst, beeldende kunst 
en cultuureducatie. De podiumkunst, 
de kunsteducatie en zo’n 60 amateur-
kunstinstellingen moeten het wel 
doen met minder subsidie van de ge-
meente Velsen.

Al in de Visie op Velsen 2025 is het 
uitgangspunt gekozen dat de cultuur-
sector zijn krachten zou moeten bun-
delen. De gemeente geeft graag extra 
ondersteuning aan gezamenlijke pro-
jecten. Naast samenwerking zou de 
cultuursector ook andere financie-
ringsvormen, sponsoring en fondsen-

werving voor hun activiteiten moe-
ten zoeken: het komt steeds meer aan 
op cultureel ondernemerschap. In een 
aantal gevallen betekent dit dat van 
de gebruiker een kostendekkende bij-
drage gevraagd moet worden, zoals bij 
het Kunstencentrum vanaf 1 augus-
tus 2013 geldt voor cursisten vanaf 18 
jaar. 

De theaters in Velsen trekken ruim 
114.000 bezoekers per jaar. De Stads-
schouwburg krijgt subsidie van de ge-
meente. Andere culturele organisa-
ties worden gestimuleerd om door sa-
menwerking hun activiteiten voort te 
zetten.

Ook een nieuwe situatie voor de open-
bare bibliotheek: deze wordt per 1 ja-
nuari verzelfstandigd en gaat verder 
als een stichting, die wel –maar de ko-
mende jaren minder–subsidie ont-
vangt van de gemeente. 

Behalve met deze veelgebruikte voor-
zieningen wil de gemeente haar cul-
tuurbeleid ook tot uiting brengen via 
het cultuur-historisch erfgoed dat 
Velsen rijk is. Hier hangt cultuur ook 
nauw samen met toerisme en recrea-
tie: denk aan het boekje en de fietsrou-
te ‘Beelden van Velsen’, en het verder 
ontwikkelen van om digitale routes.

Leren, ontwikkelen en 
ontplooien voor alle 
leeftijden
De gemeente is verantwoordelijk 
voor de huisvesting van het on-
derwijs, niet voor het onderwijs 
zelf. Dat is dan ook de grootste 
post op de begroting voor Jeugd 
en Educatie. Omdat de gemeen-
te zich daarnaast wel actief inzet 
voor goed onderwijs en jeugd-
voorzieningen gaat in Velsen bij-
na € 12,5 miljoen naar dit beleids-
terrein. Dat is ruim 8% van de be-
groting.

De steevaste inzet van het gemeen-
telijk beleid voor Jeugd en Educatie 
is dat de Velsense jeugd zijn talen-
ten moet kunnen ontwikkelen, ken-
nis kunnen vergaren en zich kunnen 
ontplooien. Het college heeft ‘Ta-
lentontwikkeling’ tot de rode draad 
in het beleid gemaakt. Er wordt ge-
streefd naar een doorgaande leer-
lijn van  VMBO-MBO-HBO gericht 
op technische en maritieme oplei-
dingen met bedrijfsleven en onder-
wijs voor een goede aansluiting op 
de arbeidsmarkt.  Talentontwikke-
ling begint vroeg en gelijke kansen 
zijn daarvoor belangrijk, daarom is 
er een dekkend aanbod voor de voor- 
en vroegschoolse educatie (VVE). 
Het college kiest ervoor partijen te 
verbinden, via overleg partijen te sti-
muleren eigen verantwoordelijkheid 
te nemen en stappen te zetten en al-
leen daar te regisseren waar de wet-
gever de rol bij de gemeente neerlegt.

Vernieuwing van de Jeugdzorg
Waar nodig biedt de gemeente kin-

deren en hun ouders/opvoeders on-
dersteuning via het Centrum voor 
Jeugd en Gezin, dat in 2013 verder 
wordt doorontwikkeld en geborgd 
ook in voorbereiding op de jeugdzorg 
die in 2015 naar de gemeente wordt 
overgeheveld en de veranderingen 
in het Passend Onderwijs. Met al de-
ze veranderingen staat de gemeente 
voor een grote uitdaging die de ko-
mende jaren moet worden opgepakt.
Een laagdrempelig op preventie ge-
richt aanbod is een voorwaarde, met 
maatwerk waar nodig, zodat zwaar-
dere zorg voorkomen kan worden.

Kinderen moeten zich op een 
prettige en goede wijze kunnen 
ontwikkelen
Daarbij speelt de Brede School een 
belangrijke rol, waarvan er al een 
aantal in Velsen bestaan. Hier ligt 
het accent op talent- en kennisont-
wikkeling door middel van een ge-
varieerd en aantrekkelijk les- en ac-
tiviteitenaanbod in en om de school. 
Combinatiefunctionarissen spelen 
daarbij een belangrijke rol. 

De gemeente is verantwoordelijk 
voor een goed niveau van de huis-
vesting van het onderwijs binnen 
haar gemeentegrenzen. Dit geld voor 
schoolgebouwen voor het primair, 
voortgezet en speciaal onderwijs. 
Ook voor komend jaar staat weer 
ver- en nieuwbouw van scholen en 
gymzalen op het programma zoals 
vastgelegd in het Masterplan onder-
wijs.

Velsen maakt
werk van veiligheid
Komend jaar steekt de ge-
meente Velsen € 7,5 miljoen 
(een kleine 5% van de begro-
ting) in openbare orde en vei-
ligheid. Daarvan gaat 65% naar 
de brandweer, de rest in klei-
nere bedragen naar andere za-
ken zoals rampenbestrijding en 
openbare orde, onder meer via 
een bijdrage aan de Veiligheids-
regio Kennemerland.

Een veilig gevoel. Minder wonin-
ginbraken en vernielingen. Min-
der horecaoverlast en winkeldief-
stal. Een goede verkeersveiligheid, 
bouw- en brandveiligheid. Aanpak 
van criminaliteit. Het terugdrin-
gen van discriminatie, polarisatie 
en radicalisering. Een betere we-
reld, een beter Velsen, zoals ieder-

een het graag ziet. 

Met de Kadernota Integraal Vei-
ligheidsbeleid 2011-2014 “Velsen 
maakt werk van veiligheid” heeft 
Velsen aan deze regierol al in-
vulling gegeven en loopt hiermee 
vooruit op komende wetgeving. In 
deze nota zijn alle prestaties die de 
gemeente wil leveren op het gebied 
van veiligheid vastgelegd.

Ook in het collegeprogramma gaat 
veel aandacht uit naar het thema 
veiligheid. De gemeente speelt een 
actieve rol bij de aanpak van over-
last, agressie, geweld en ( jeugd)
criminaliteit, en met name ook 
problemen die verband houden 
met prostitutie (mensenhandel) 
en drugshandel.

  foto: Reinder Weidijk
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Openbare ruimte is 
(de verantwoordelijk-
heid) van ons allemaal
Ruim € 19 miljoen besteedt de ge-
meente Velsen aan de openbare 
ruimte. Dat is 12,4% van de totale 
begroting. Het meeste geld (70%) 
gaat naar het dagelijks beheer, 
een kwart naar beleid en projec-
ten en kleinere bedragen naar o.a. 
parkeren en wijkgericht werken.

De openbare ruimte is van ons al-
lemaal, dus we zijn er ook allemaal 
mede verantwoordelijk voor. Ieder-
een heeft een rol bij het schoon, heel, 
veilig en sociaal houden van de leef-
omgeving. Daarbij doet de gemeen-
te, binnen haar financiële mogelijk-
heden, wat zij kan om de openbare 
ruimte aantrekkelijk te maken en te 
houden. Ook het waarborgen van de 
mobiliteit en bereikbaarheid is daar 
onderdeel van.

De gemeente overlegt bij (her)in-
richting van de openbare ruimte 
vroegtijdig met wijkplatforms, om-
wonenden en belanghebbenden. 
Ruimte wordt echter steeds schaar-
ser, de gebruiksintensiteit neemt toe 
en de budgetten voor inrichting en 
beheer staan onder druk. Hierdoor is 
het niet altijd mogelijk aan de wen-
sen van bewoners tegemoet te ko-
men en is het algemeen belang in de 
regel doorslaggevend.

Verkeersveiligheid en leefbaar-
heid
Voldoende groen, een aanvaardba-

re parkeerdruk, wegen van voldoen-
de kwaliteit en schone openbare 
ruimte. Daar gaat het om in Velsen, 
met verkeersveiligheid en leefbaar-
heid als belangrijke voorwaarden. 
In 2013 start de voorbereiding van 
deeltracés voor het Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer (HOV). Via re-
gio-samenwerking bij besteding van 
subsidiegelden wil Velsen langs het 
HOV-tracé ook de aanleg van fiets-
paden bekostigen. 

Komend jaar begint de voorberei-
ding voor herinrichting van de Lan-
ge Nieuwstraat, inclusief de kruising 
Plein 1945-Zeeweg. De uitvoering is 
gepland in 2014. Het bieden van vol-
doende parkeerplaatsen heeft daar-
bij de aandacht. Dit mag echter geen 
afbreuk doen aan de leefbaarheid. De 
gemeente bekijkt ook de effecten van 
het dit jaar ingevoerde ‘belparkeren’. 

Minder uitbesteden aan aannemers
In 2013 wil Velsen wel een inhaal-
slag maken om de plantsoenen in 
een betere staat te brengen. Ook zal 
er komend jaar meer aandacht zijn 
voor het schoonhouden van hon-
denlosloopplaatsen. Tegen overlast 
in de openbare ruimte verwacht het 
college effectiever te kunnen optre-
den, o.a. door de digitale (locatie)ge-
gevens die sinds medio 2012 worden 
verzameld met de handheld compu-
ters van het Team Toezicht en Hand-
having.

Sport en gezondheid 
gaan hand in hand
Velsen doet er graag alles aan om 
inwoners aan het sporten te krij-
gen en te houden. Zo’n € 7,7 mil-
joen (5% van de totale begro-
ting) wordt hieraan besteed. Ver-
uit het grootste deel van dit bud-
get wordt besteed aan de sportac-
commodaties.

Sport staat hoog op het prioriteiten-
lijstje van het gemeentebestuur. Veel 
Velsenaren (meer dan 70%) doen aan 
sport: dat is goed voor de gezondheid, 
maar het is ook bekend dat goede mo-
gelijkheden en accommodaties om te 
kunnen bewegen en sporten enorm 
belangrijk zijn voor een prettige leef-
omgeving. Naast het in stand houden 
van de gemeentelijke sportfacilitei-
ten, zoals sporthallen, sportvelden 
en zwembad De Heerenduinen, is 
ook het stimuleren van sportbeoefe-
ning en het ondersteunen van de cir-
ca 70 sportverenigingen onderdeel 
van de rol die de gemeente wil spelen.

Het is helaas niet vanzelfsprekend 
dat iedereen aan sport doet. Veel ou-
deren komen er niet meer toe, maar 
ook voor jongere mensen met een on-
gezonde leefstijl kan sport een keer-
punt zijn.  Voor de jeugd biedt de 
Jeugdsportpas (JSP) al 6 jaar lang 
een prima gelegenheid om kennis te 
maken met allerlei sporten.

Multifunctionele en geclusterde 
voorzieningen
Velsen volgt een viersporenbeleid: 
hoge deelname aan de sport, sport-
voorzieningen van goede kwaliteit, 
mogelijkheden om prettig te bewe-
gen in de openbare ruimte, en een 
sterk verenigingsleven. Het accomo-

datiebeleid is een belangrijke pei-
ler van het sportbeleid.  We streven 
naar sportinclusief denken van de 
openbare ruimte en willen sportpar-
ken waar het kan openbaar toeganke-
lijk maken. Een voorbeeld hiervan is 
sportpark Rooswijk, wat nu heringe-
richt wordt samen met de gebruikers 
en sportverenigingen op het park. 
Rooswijk wordt als alles volgens plan 
verloopt eind 2013 weer gebruiks-
klaar opgeleverd. De sporthal Zee-
wijk wordt herbouwd in combina-
tie met de nieuwbouw van de sport-
actieve brede school: basisschool de 
Zandloper.  De geplande start bouw 
is medio 2014. Hierbij is het streven 
om de buitenruimte (sportpark en 
speeltuin naast de school) openbaar 
toegankelijker te maken.

Combinatiefuncties, Jeugd-
sportpas en sportversterking
De combinatiefuncties zijn een ver-
bindende schakel tussen sport, ge-
zondheid, welzijn, cultuur en onder-
wijs. Ze worden voor een groot deel 
ingezet in aandachtswijken voor het 
bevorderen voor een gezonde leef-
stijl, vorming van kinderen en het 
versterken van de functie van sport-
verenigingen. In de wijk. De func-
ties zijn een belangrijk element voor 
het binnen en buitenschoolse aan-
bod in de scholen.. Daarnaast is de 
jeugdsportpas een belangrijk middel 
om kinderen te stimuleren te spor-
ten. 

Het sportloket tenslotte is er voor 
ondersteuning en informeren van 
sporters en verenigingen en wordt 
verder uitgebouwd door het inzetten 
van social media.

  foto: Ton Heijnen
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Milieu: plannen
met een lange adem!

Wonen, werken
en recreëren:
het kan allemaal

Het milieu wordt intensief belast. 
De gemeente Velsen besteedt 
9,3% van de jaarbegroting, zo’n 
€  14,2 miljoen, aan milieuwerk-
zaamheden. De riolering en af-
valstoffen zijn veruit de grootste 
kostenposten. De kosten worden 
volledig gedekt uit afvalstoffen-
heffing en reinigingsrecht.

“Plannen met een lange adem”. Door 
aandacht voor duurzaamheid en 
luchtkwaliteit wil het gemeentebe-
stuur ook verantwoordelijkheid ne-
men voor het Velsen van onze kin-
deren en kleinkinderen. De gemeen-
te werkt nauw samen met de Milieu-
dienst: aan deze regionale dienst zijn 
veel milieutaken gedelegeerd. 

De Milieudienst IJmond is dit jaar 
gestart met de campagne Route du 
Soleil, om het gebruik van zonnepa-
nelen in de regio een flinke stimu-
lans te geven. De belangstelling is 
groot, omdat de prijzen van zonne-
panelen sterk zijn gedaald en het nu 
ook zonder subsidie aantrekkelijk 
is hierin te investeren. De gemeen-
te wil zelf het goede voorbeeld geven 
en voorziet gemeentelijke gebouwen 
van zonnepanelen.

Het gemeentelijk klimaatprogram-
ma heet niet voor niets ‘Velsen, stad 
van zon, zee en wind’. Dit program-
ma gaat ervan uit dat Velsen, waar 
het de huishoudens betreft, in 2015 
een klimaatneutrale gemeente wil 

zijn. Naast zonnepanelen op 3.000 
woningen en windstroom voor elke 
Velsenaar, zet het gemeentebestuur 
daarom ook in op onder meer ener-
gieprestatie-projecten voor particu-
liere woningen en energieprestatie-
afspraken met woningcorporaties.

Verduurzaming afvalinzameling
Velsen wil graag het hergebruik en 
nuttig toepassen van afvalmateri-
alen verder vergroten, door bewo-
ners meer te stimuleren hun afval te 
scheiden maar ook door een betere 
afvalscheiding achteraf. HVC, dat de 
afvalinzameling in Velsen verzorgt, 
experimenteert hiermee in de vorm 
van inzameling van droog en her-
bruikbaar afval. In de loop van 2013 
zal duidelijk worden of deze nieuwe 
vorm van afvalinzameling voor Vel-
sen toepasbaar is.

De gemeente geeft invulling aan di-
verse reguliere taken zoals de straat-
reiniging. Het college ziet graag 5% 
van de arbeidscapaciteit ingevuld 
door medewerkers met een achter-
stand op de arbeidsmarkt. In 2013 
vervangt de gemeente weer zo’n 3 km 
riool, onder meer in het industriege-
bied in IJmuiden-West, in de Pla-
netenweg en in de IJmuiderstraat-
weg waar bovendien een groter riool 
wordt aangebracht. Velsen heeft een 
inventarisatie gemaakt van moge-
lijkheden om in de toekomst warmte 
terug te winnen uit het riool, om de 
CO2-uitstoot terug te dringen.

Om prettig te kunnen wonen, wer-
ken en recreëren in Velsen, zorgt 
de gemeente voor een goed ge-
bruik van de ruimte, de grond en 
een goed woonklimaat. De ge-
meente besteedt hieraan ruim 
€ 26 miljoen (17,2% van de begro-
ting), maar heeft op dit gebied 
ook ruim € 20 miljoen aan inkom-
sten.

Het college is van mening dat zij 
een partner en geen drempel moet 
zijn voor ontwikkelingen in Velsen. 
Binnen redelijke grenzen wil de ge-
meente daarom minder dichtgetim-
merde bestemmingsplannen en in-
richtingsbepalingen voorschrijven. 
Alleen sturen waar  nodig is en ruim-
te geven waar mogelijk is, dat is het 
beleid. Daarbij wordt nauw samen-
gewerkt met woningcorporaties en 
in de regio.

Het gemeentebestuur kijkt ver voor-
uit en heeft ambities, zoals ver-
woordt in de visie ‘Kennisrijk wer-
ken in Velsen 2025’. De Woonvisie 
2025 is hiervan een voorbeeld. Om 
die plannen te realiseren moeten 
veel projecten in uitvoering worden 
gebracht. 

Gebiedsontwikkelingen en 
bouwprojecten van derden
Gebiedsontwikkelingen waar de ge-
meente Velsen in 2013 en volgen-
de jaren bij betrokken is zijn onder 
meer het Centrumgebied IJmuiden 
(winkelgebied, verkeerscirculatie), 
Velsen-Noord (Brede School, Sport-
park Rooswijk, herontwikkeling van 
De Schouw, onderdelen van het pro-

ject Frisse Wind) en het Noordzee-
kanaalgebied (Oud-IJmuiden, Kust-
visie, Grote Hout, Kromhoutstraat, 
Zeesluis). Ook faciliteert de gemeen-
te diverse bouwprojecten van der-
den.

Niet alleen in de fysieke uitwer-
king, maar ook op beleidsgebied is 
er op het gebied van ruimtelijke or-
dening veel te doen. De Structuurvi-
sie Velsen 2015 moet worden aange-
past aan de Visie op Velsen 2025. In 
2012 is gestart met de uitvoering van 
het Landschapsbeleidsplan. Daar-
mee gaat de gemeente ook in 2013 en 
2014 verder. 

Veranderingen woonruimtever-
deling
Samen met de woningcorporaties 
is de gemeente tot de conclusie ge-
komen dat het systeem voor woon-
ruimteverdeling in Velsen moet ver-
anderen, mede met het oog op Euro-
pese regelgeving en de aangekondig-
de nieuwe Huisvestingswet. Het col-
lege wil ook graag bezien of het mo-
gelijk is een nieuw woonruimte ver-
deelsysteem te ontwikkelen en daar-
bij tevens te kijken of dit ook op het 
niveau van IJmond/Zuid Kenne-
merland kan worden geïmplemen-
teerd. 

Ook regels stellen en handhaven is 
onderdeel van het beleidsveld Ruim-
telijke Ordening en Wonen. Zo zal 
de gemeente invulling geven aan ta-
ken binnen de nieuwe Drank- en Ho-
recawet die per 1 januari in werking 
treedt, en het strengere toezicht op 
kinderopvanglocaties en gastouders.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u meer informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, ondernemer-
sloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog 
veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 

dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in  het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

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

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

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 10 
november tot en met 16 november 
2012 de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben ontvan-
gen. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Vareniusstraat 13, 
wijzigen entree (16/11/2012) 
w12.000536; Sluisplein 23 (rijks-
monument), verbouwen opslag-
ruimte tot woning (14/11/2012) 
w12.000532; Watermanstraat 14, 

verwijderen diverse asbesthou-
dende materialen (14/11/2012) 
w12.000531; Margadantstraat 44, 
inrichten bedrijfspand (15/11/2012) 
w12.000534; Havenkade 19, ver-
bouwen en uitbreiden kantoorpand 
tot tandartspraktijk (13/11/2012) 
w12.000527. 

Velsen-Zuid: Geen mededelingen 

Santpoort-Noord: Drinkgrevelaan 
32, uitbreiden school met een ver-
dieping (12/11/2012) w12.000523; 
Hagerlingerweg 178, oprich-
ten tuinbouwkas (13/11/2012) 
w12.000528; Wustelaan 92, kappen 

2 bomen (13/11/2012) w12.000525; 
Huis ten Biltstraat 6, kappen co-
nifeer (13/11/2012) w12.000524; 
Duin en Kruidbergerweg 60 (rijks-
monument), maken toegang en 
trap voor souterrain (16/11/2012) 
w12.000538; Hyacinthenstraat 
24, plaatsen dakkapel (voorgevel) 
(15/11/2012) w12.000533.

Driehuis: van Lenneplaan 8, plaat-
sen dakkapel en vervangen kozijnen 
(13/11/2012) w12.000526; Duin en 
Kruidbergerweg 6, kappen 2 bomen 
(16/11/2012) w12.000539.

Velserbroek: Geen mededelingen 

Velsen-Noord: Geen mededelingen 

Santpoort-Zuid: Kopslaan ong., 
kappen 6 bomen (13/11/2012) 
w12.000529; Jagtlustlaan 12, kap-
pen boom (16/11/2012) w12.000535; 
Harddraverslaan 15, kappen boom 
(14/11/2012).

Welstand
Voor zover de ingediende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouwac-
tiviteit, kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informa-
tie over welstand: 140255.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het(de)onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursor-
gaan dat het besluit heeft geno-
men (college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD).In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de Recht-
bank Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haar-
lem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, 
indien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. Burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben de vol-
gende besluiten genomen (de da-
tum van vergunningverlening is 
tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden: Snelliusstraat 21, ver-
vangen en verwijderen van kozij-
nen (15/11/2012) w12.000418; Vel-
serduinweg 248, wijziging gebruik 
pand t.b.v. logopedie (15/11/2012) 
w12.000471; Kotterkade 4, plaat-
sen nieuwe hellingbaan tbv laadkuil 
(13/11/2012) w12.000497; Jupiter-
straat 23, plaatsen dakkapel (achter-
gevel) (14/11/2012) w12.000436.

Santpoort-Noord: Geen medede-
lingen

Santpoort-Zuid: Geen mededelin-
gen

Velserbroek: Marga Klompestraat 
7, plaatsen dakkapel (achtergevel) 
(13/11/2012) w12.000430.

Velsen-Zuid: Van Tuyllweg 34, 
plaatsen erfafscheiding (14/11/2012) 
w12.000434.

Velsen-Noord: Geen mededelingen

Driehuis: Geen mededelingen

Verleende omgevingsvergunnin-
gen – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de onderstaande om-
gevingsvergunning verleend (de da-
tum van vergunningverlening is tus-
sen haakjes vermeld):
 
Santpoort-Noord: Roos en 
Beeklaan ongenummerd, oprich-
ten seniorenwoningen met bijbeho-
rende voorzieningen (15/11/2012) 
i10.008696. 

De omgevingsvergunning Roos en 
Beeklaan ongenummerd en de overi-
ge bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 26 november 2012 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de wer-
keenheid Vergunningen, gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Tevens is het besluit in te zien www.
velsen.nl via het menu bekendmakin-
gen/downloads omgevingsvergun-
ning en via www.ruimtelijkeplannen.
nl (NL.IMRO.0453.OM0006ROO-
SENBEEKL1-R001). 

Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kunnen belanghebben-
den die een zienswijze hebben inge-
diend tegen de ontwerpomgevings-
vergunning en belanghebbenden die 
kunnen aantonen dat zij dat daartoe 
redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest, tegen dit besluit binnen een 
termijn van 6 weken met ingang van 
de dag na die waarop het besluit ter 
inzage is gelegd een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de Recht-
bank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Te-
vens kunnen zij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Haarlem 
verzoeken een voorlopige voorzie-
ning te treffen indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belan-
gen, dat vereist. Voorwaarde is wel 
dat ook beroep is ingesteld. U kunt 
ook digitaal het beroep- en verzoek-
schrift indienen bij genoemde recht-
bank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de ge-
noemde site voor de precieze voor-
waarden.
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Raadsplein 29 november 2012 - Carrousel
Donderdag 29 september 2012 vanaf 19.30 uur vergadert de gemeen-
teraad weer in het Raadsplein. De ingang voor de vergadering is aan 
het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal
Punt 1   Onderwerp  
19.30-21.00   Bestemmingsplan bedrijventerrein Velserbroek
 
Commissieruimte 1
Punt 2   Onderwerp  
19.30-21.00   Discussienotitie aanscherping lokaal coffeeshopbeleid  

Commissieruimte 2
Punt 3   Onderwerp  
19.30-21.00   Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP)  

Raadzaal

Punt 4    Onderwerp  
21.30-23.00   Verkeersstudie centrum IJmuiden  

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot 
uiterlijk woensdag 28 november 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 
567502 of via email: griffier@velsen.nl 

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

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

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten een individuele gehan-
dicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor het volgende perceel:

Spilbergenstraat 17, te IJmuiden

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

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

Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.
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Schooldamkampioen
Velsen - Uiteindelijk werd het 
nog heel spannend in de Bur-
gerzaal van de gemeente Velsen, 
waar vorige week het school-
damtoernooi werd gehouden.  
Dat was van te voren niet voor-
zien. 
Immers, bij basisschool De Ark 
speelden vier dammers mee die 
de ambitie hebben om kampioen 
van Nederland te worden: Mar-
tijn Vis, Rick de Wolf, Sjoerd van 
der Sel en oud-WK deelneem-
ster Lieke Vis. Groot was dan ook 
de verbazing dat Het Anker in de 
eerste wedstrijd remise wist te 

houden tegen De Ark. Er werden 
nog acht wedstrijden gespeeld 
en die werden zowel door De 
Ark als door Het Anker gewon-
nen. Uiteindelijk was een barra-
ge nodig om De Ark kampioen 
te laten worden. Vuurtoren West 
werd derde. Behalve Het Anker, 
De Ark en Vuurtoren West heeft 
ook Rozenbeek zich geplaatst 
voor de finale van Noord-Hol-
land. De Franciscusschool heeft 
zich bij de welpen geplaatst voor 
de provinciale finale. De prijzen 
werden uitgereikt door wethou-
der Baerveldt.

Regio - De bekende fotograaf 
Hein van Leeuwen heeft ja-
renlang zijn vak uitgeoefend 
op het Europaplein in Heems-
kerk. In 2006 heeft hij zijn stu-
dio verplaatst naar De Trompet.
Op nummer 2800 werkt hij nu 
vanuit een prachtig ruime stu-
dio met veel parkeergelegen-
heid. Zijn werk hangt in vele 
huiskamers en is nog steeds te 
bewonderen in de etalage van 
zijn oude vestiging op het Eu-
ropaplein.
Sinds de digitale camera de we-
reld veroverd heeft, is fotogra-
feren nog nooit zo populair ge-
weest. ,,In mijn studio wordt na-
tuurlijk veel over fotografie ge-
praat, ook met mensen met wie 
ik een fotosessie gedaan heb”,  
vertelt Hein. ,,Het blijkt dat veel 
mensen  in de afgelopen jaren 
een mooie compact- of spiegel-
reflexcamera hebben aange-
schaft en er eigenlijk niet tevre-
den over zijn. Dit komt doordat 
een automatische camera nog 
geen garantie is voor het maken 
van mooie foto’s. De aanschaf 
van zo’n camera vindt veelal 
plaats in het grootwinkelbedrijf 
of via internet, waar  meest-

al niet veel aandacht wordt be-
steed aan technische begelei-
ding van de aankoop. Boven-
dien is er meer voor nodig om 
een mooie foto te maken. Denk 
aan zaken als verlichting, be-
lichting, compositie, cameras-
tandpunt et cetera.
Vanaf 8 januari gaat in zijn stu-
dio de cursus digitale basisfoto-
grafie weer van start. Wie meer 
wil weten, kijkt op de site www.
heinvanleeuwen.nl, Hier vindt 
men alle informatie om op weg  
te gaan naar mooie fotografie.

Fotocursus bij fotograaf 
Hein van Leeuwen 

Santpoort-Noord - De poli-
tie kreeg maandag rond 22.25 
uur een melding van een getui-
ge van een inbraak bij het tank-
station aan de Broekbergenlaan. 
De politie heeft hierop direct een 
zoekslag gemaakt in de omge-
ving, ook met een speurhond, 
maar trof geen inbreker(s) meer 
aan. De politie heeft een onder-
zoek ingesteld naar deze inbraak 
en is op zoek naar mensen die 
getuige zijn geweest. Van de in-
breker is een summier signale-
ment bekend: jongen/man, lang 
en mager postuur en donker ge-
kleed, droeg capuchon. Mocht 
u informatie hebben over deze 
inbraak en rond het tijdstip van 
22.25 uur iets gezien hebben in 
de omgeving van de Broekber-
genlaan of nabij het tankstation, 
neemt u dan. contact op met de 
politie, 0900-8844.

Inbraak bij 
tankstation
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