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Nieuwjaarsreceptie gemeente Velsen

‘We moeten trots zijn’
velsen - De eerste maandag van het nieuwe jaar is
traditioneel gepland voor
de nieuwjaarsreceptie van
de gemeente velsen. ook
dit jaar was er een goede opkomst in de burgerzaal van het stadhuis. Het
is dan ook dé gelegenheid om politici, ondernemers, bestuurders en vrijwilligers van organisaties
te ontmoeten en elkaar
het beste te wensen voor
2016.

terim-burgemeester
Amy
Koopmanschap was nog op
vakantie. Thema van de toespraak was dat Velsenaren
trots moeten zijn op hun gemeente. Baerveldt benoemde
de successen. In 2015 was
dat de zeer geslaagde combi van Havenfestival met PreSail. Ook werd het afscheid
van burgemeester Franc
Weerwind gememoreerd. In
april wordt een nieuwe burgemeester benoemd. Richting toekomst sprak zij over
de vele ontwikkelingen zoDit jaar hield loco-burge- als de nieuwe zeesluis, Techmeester Annet Baerveldt port IJmond, de plannen voor
de nieuwjaarstoespraak. In- Brak (het Kustvisie- & Kust-

informatiecentrum) en de
versterking van de offshore
windenergie. Ook trots mogen wij zijn op de versterking
van het havenkwartier en het
karaktervolle oud-IJmuiden.
Met name IJmuiden wordt
steeds beter op de kaart gezet dankzij de citymarketing.
Dat Velsen de financiën goed
voor elkaar heeft dankzij bestuur en gemeenteraad is zeker iets om trots op te zijn.
Tenslotte moeten wij ook
trots zijn op onze ondernemers, onze vrijwilligers, dus
kortom, op onszelf. Gelukkig
nieuwjaar! (foto: Karin Dekkers)

Tweede fase van start
IJmuiden - Maandagochtend is de tweede fase van de
reconstructie van de Lange
Nieuwstraat van start gegaan.
De komende maanden wordt
gewerkt aan het weggedeelte tussen de Scheldestraat

(Noord- en Zuidarcade) en
de kruising Merwedestraat/
Marktplein. Eerst wordt het
riool vervangen, daarna het
wegprofiel. Net als in fase 1
komen aan beide kanten vrijliggende fietspaden. Door-

gaand verkeer wordt omgeleid via de Heerenduinweg.
Fietsers en bromfietsers kunnen gebruikmaken van de
omliggende straten. Bus 74
rijdt tijdelijk om via de IJmuiderstraatweg.

In deze editie
het jaaroverzicht 2015

Record: duizend duikers
IJmuiden - op het IJmuiderstrand hebben naar
schatting duizend mensen
deelgenomen aan de traditionele nieuwjaarsduik.
volgens de organisatie is
dat een record.
Door de relatief hoge temperatuur besloten meer mensen dan normaal het nieuwe
jaar te beginnen met een frisse duik in de Noordzee. Dat
gebeurde onder toeziend oog
van de IJmuider Reddingsbrigade, die met een groot aan-

tal vrijwilligers op het strand
aanwezig was.
Na afloop van de duik, die
zonder
noemenswaardige
problemen verliep, was het
erg druk bij Paviljoen Noordzee, waar op twee plaatsen vaantjes en snert werden uitgedeeld. ,,Het was net
een zomerse dag’’, aldus Jos
Meirmans. ,,Het hele terras
zat vol.’’ Al snel werd de snert
ingeruild voor een borrel,
waardoor het nog lang gezellig bleef bij het paviljoen. (foto: Ed Geels)

Telstar oefent tegen
Foppe’s Heerenveen
velsen-Zuid - Telstar en
SC Heerenveen oefenen zaterdag om 15.00 uur tegen
elkaar in het Telstar Stadion. Dit gebeurt in het kader
van de voorbereiding op de
tweede seizoenshelft.
De wedstrijd is vrij toegankelijk voor sponsoren en
seizoenkaarthouders. Supporters zonder seizoenkaart
betalen 5 euro. Alle tribunevakken worden opengesteld voor supporters die

de wedstrijd willen bezoeken. Kaarten kunnen tot het
begin van de wedstrijd gekocht worden bij het stadion.
SC Heerenveen van ‘good
old’ Foppe de Haan speelt
in de eredivisie en staat
momenteel in de middenmoot. De verwachting is dat
de Friezen met de sterkste
opstelling aantreden tegen
de Witte Leeuwen. Zie ook
www.sctelstar.nl.
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Met Vanessa kom je verder!

3 Jaar Vanessa’s
Reisbureau

Santpoort-Noord - Vanessa’s Reisbureau in SantpoortNoord bestaat inmiddels alweer drie jaar. Vanessa bewijst
er dagelijks dat je met kennis van zaken, enthousiasme
en een gericht aanbod in staat
bent om vakantiewensen van
een groot aantal Velsenaren
om te zetten in reizen waarover je het jaren later nog hebt.
En dat zijn reizen over de hele wereld en niet alleen naar
Amerika – haar specialisme.
Volgens Vanessa is er een misverstand dat je bij haar alleen
reizen naar de VS kunt boeken
en dat vindt ze jammer: ,,Bij mij
kun je terecht voor elke bestemming; veel ervan heb ik

zelf bezocht. Daarnaast is mijn
reisbureau onafhankelijk en ga
ik altijd op zoek naar de beste én de leukste bestemming
voor mijn klant, of dat nou gaat
om Cuba, Turkije, Zuid Afrika
of Griekenland.’’
Vanessa is trots op haar succes van de afgelopen jaren.
Elk jaar weten weer meer klanten haar te vinden en dagelijks toont ze dat je met haar
écht verder komt. Dus ga voor
je volgende reis naar Vanessa’s Reisbureau aan de Hoofdstraat 224 in Santpoort-Noord.
Dan krijg je niet alleen het gepolijste verhaal uit de reisgids,
maar hoor je de ervaring van
iemand die er zelf geweest is.

Boswachters geven
uitleg over Beeckestijn
Velsen-Zuid - Natuurmonumenten, sinds enkele jaren beheerder van Buitenplaats Beeckestijn, organiseerde zondag een ‘nieuwjaarstoost’ bij de vernieuwde vijverkom in het
park. De boswachters waren aanwezig om uitleg te geven
over hun werk en nieuwe leden in te schrijven. Voor iedereen
die langskwam stond een beker warme chocolademelk klaar.
(foto: Machiel Kraaij)

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een
typisch IJmuidens beeld
vast. Soms naar aanleiding van de actualiteit of
een evenement, soms gewoon vanwege de mooie
taferelen die IJmuiden
doorgaans te bieden heeft.
IJmuidenaren gebruiken het
IJmuiderstrand op vele manieren. Uitwaaien, een stevige wandeling met of zonder hond, sporten, schelpen zoeken, zonnebaden en
zonsondergangen fotograferen. Zeehonden gebruiken ons strand vooral om te
rusten. Een strandwandelaar
kan op een stil stuk strand
en een rustig moment zomaar een zeehond of zelfs
een hele familie tegenkomen
bij de vloedlijn. Als je dan op
gepaste afstand blijft, kun je
genieten van geflapper en
gebuikschuif. Met een beetje
telelens kun je foto’s maken.
Zeehonden zijn vrij schuw en
hebben een zeer goed gehoor. Zodra je in de buurt
probeert te komen of geluid
maakt, is de show over en
keren ze je letterlijk de kont
toe. Het is sowieso raadzaam
om uit de buurt van een zeehond te blijven: ze kunnen
behoorlijk van zich af bijten.
Een zeehondje op het strand
lijkt zo lief, maar niet zelden is deze ziek of overver-

moeid. In dat geval kan het
EHBZ Team Velsen optreden.
Het team bestaat uit vrijwilligers die 24 uur per dag paraat staan om zeehonden en
andere zeezoogdieren zoals
bruinvissen en dolfijnen in
nood te helpen. De teamleden zijn bevoegd om, indien
nodig, medicatie toe te dienen. De vrijwilligers zijn hiervoor opgeleid en zijn gediplomeerd. Na een eerste behandeling brengt het team
een opgevangen zeehond
naar een zeehondenopvangcentrum waar plaats is. Vaak
is dat het ‘A Seal Zeehondenopvang’ in Stellendam,
op zo’n anderhalf uur rijden
van IJmuiden.
EHBZ Team Velsen is onderdeel van het landelijke EHBZ
(Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren) netwerk en is acht jaar
geleden opgericht door Jan
Stoop en Dave de Koning,
mede vanuit de Dierenambulance. Het werkgebied is
de kust van Bloemendaal tot
en met Castricum. Maar ook
buiten dit gebied wordt hulp
verleend. Het team doet haar
werk zonder subsidie en is
geheel afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven en van sponsoring
van materiaal. Meer informatie over dit goede maar helaas noodzakelijke werk is te
vinden op de website van het
team: www.ehbz-velsen.nl.

Geen sirene door storing
Regio - De waarschuwingssirene is maandag om 12.00
uur niet afgegaan. De reden hiervoor is een technische storing. Dat meldt Veiligheidsregio Kennemerland.
De technische storing wordt
zo spoedig mogelijk opgelost.
Om te controleren of alles
weer goed werkt wordt een
‘stille’ test gehouden. Inwoners van Kennemerland merken daar niets van.
Het eerstvolgende hoorbare testalarm is op maandag

1 februari om 12.00 uur. Om
te voorkomen dat bewoners
het geluid van de waarschuwingssirenes niet meer herkennen, worden elke eerste maandag van de maand
in heel Nederland de sirenes
getest.
Voor de maandelijkse sirenetest en het daadwerkelijke
alarm wordt hetzelfde sirenegeluid gebruikt. Alleen gaat
de sirene tijdens een echt incident vaker dan tijdens de
sirenetest.
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Ben Ebbeling stopt na 40 jaar

Politie meer
op straat

Opbrengst inboedel
naar No Guts No Glory

IJmuiden - Ben Ebbeling
heeft ruim 40 jaar als fysiotherapeut in IJmuiden gewerkt. De laatste 11 jaar in
Oud-IJmuiden in de voormalige stomerij van Old Clothes New, hier beter bekend
als ‘ouwe klootjes’.
Hij heeft het vak met al zijn
positieve en ook wat minder positieve ontwikkelingen meegemaakt. ,,Vooral het toenemen van de administratieve druk was een
wat minder prettige ontwikkeling’’, aldus Ebbeling. ,,De
zorgverzekeraar bepaalt en
als zorgverlener heb je dat
maar uit te voeren.’’
,,Het meest boeiende van het
vak blijft het contact met clienten - vroeger gewoon patiënten. Met een lach en een
traan. De wereld in een notendop. De verhalen zouden
moeiteloos een boek kunnen vullen. Nu is het mooi

geweest. Het wordt tijd voor
andere dingen.’’
Om tot een positieve afronding te komen hebben Ben
Ebbeling en zijn vrouw Annemarie besloten de inboedel te verkopen ten gunste
van de Stichting No Guts No
Glory. Deze stichting zamelt
geld in voor behandelingen
tegen kanker die nog niet
vergoed worden door zorgverzekeraars. Zij bieden financiële en morele steun
aan kankerpatiënten en gebruiken de media om aandacht te vragen voor het
probleem. No Guts No Glory
vindt namelijk dat geld geen
reden mag zijn om iemand
een kans op extra behandelingen te ontnemen.
Er werken alleen vrijwilligers
bij de stichting zodat alle
donaties naar de behandelingen van de begunstigde
kunnen gaan. Zo is bijvoorbeeld begin december actie
ondernomen om een 28-jarige vrouw met een hersentumor te helpen. Met behulp
van de stichting zijn er aanvullende behandelingen gestart. Zie ook www.stichtingngng.nl.
Vrijdag 8 en zaterdag 9 januari vindt de verkoop van de
inboedel plaats op het praktijkadres Koningsplein 24 te
IJmuiden van 13.00 tot 17.00
uur. Te koop zijn onder andere stoelen, een salontafel,
een bureau, spiegels, een
koelkast, posters en opbergkastjes.

Nieuw in SantpoortNoord: Move2sport
Santpoort-Noord - In de
Crocusstraat 1e tegenover de
apotheek heeft Move2sport
deze week haar deuren geopend. Wilt u zich ook fitter
en gezonder voelen of uw
sportresultaten verbeteren
maar ziet u het niet zitten om
als een nummer behandeld
te worden? Dan bent u van
harte welkom in deze nieuwe
sportschool! Bij Move2sport
staat het doel van de klant
centraal en blijft dit ook de
leidende draad tijdens de gehele begeleiding.
Deze persoonlijke resultaatgerichte aanpak door de professionele trainers zorgt voor
een ontspannen sfeer voor
jong tot ouder. Tevens biedt
Move2sport diverse groeps-

lessen, specifieke (schaats)
sporttrainingen en outdoortrainingen aan. Ook voor
(sport)voedingsadvies bent u
hier aan het juiste adres.
Op 9 en 10 januari houdt
Move2sport open dagen. Iedereen is dan ook van harte welkom zodat u alles kunt
bekijken en proberen en om
vragen te stellen over de mogelijkheden die zij hebben.
De gediplomeerde trainers
staan voor u klaar om trainingen en apparatuur te laten
zien en de lidmaatschappen
uit te leggen. Tevens kunt u
dan gelijk gebruik maken van
de unieke actie!
Zie ook www.move2sport.nl,
mail naar info@move2sport.
nl of bel 023-5373890.

Simon Kistemaker te
gast op voetbalbeurs
Velsen-Zuid - Tijdens de
derde Voetbalbeurs op zaterdag 9 januari bij Telstar is van 11.30 tot 12.00
uur voormalig voetbaltrainer Simon Kistemaker te
gast. Hij wordt door David
Endt geinterviewd over zijn
trainerscarriere en zijn samenwerking met Henk van
Dorp, oud-scout van Ajax,
Telstar en Haarlem. Ook zal
hij vertellen over het boek
van Yoeri van den Busken
(Voetbal International) dat
in het voorjaar verschijnt.
De organisatie is verheugd
dat het blad Staantribune,
hét magazine over voetbalcultuur, één van de standhouders zal zijn. De artikelen in Staantribune gaan

juist over meer dan alleen
de negentig minuten binnen de lijnen.
Het blad besteedt ook veel
aandacht
aan
supportersculturen.
Liefhebbers van nostalgische voetbalplaatjes, programmaboekjes, shirts en
sjaals van clubs van over
heel de wereld, vaantjes,
speldjes, dvd’s en voetbalpoppetjes zijn van harte
welkom op de voetbalbeurs
bij Telstar. De deuren zijn
open van 9.30 tot 13.00 uur.
Kinderen tot en met 12 jaar
mogen gratis naar binnen.
Meer weten? Bel 0640942266 (Hans Slingerling) of hans561956@live.
nl.

Volle bak in Westend
Velserbroek - Het was een
volle bak, afgelopen zaterdag
bij de 100% Nieuwjaarsborrel
in Villa Westend.
Diverse artiesten zorgden ervoor dat de overtollige kilo’s
er meteen afgedanst konden worden. Het feestgehalte was misschien wel het
hoogst tijdens het optreden
van Wolter Kroes, die samen
met het publiek een toost uit-

bracht op het nieuwe jaar. De
zanger kondigde aan dat hij
deze zomer terugkeert in Velsen. Hij is dan te gast op het
zomerfestival De Kennemmerlaan Leeft.
De 100% Nieuwjaarsborrel werd bezocht door ongeveer 800 mensen. Foto’s zijn
te vinden op de Facebookpagina van Villa Westend. (foto:
Noortje Dalhuijsen)

Velsen - De politie is steeds
vaker aan het werk in de
wijk. Burgers en bedrijven
kunnen kiezen uit verschillende mogelijkheden om
met de politie in contact te
komen: persoonlijk, telefonisch of via internet. De inwoners van de gemeente
Velsen krijgen in maart 2016
ook de beschikking over
een 3D-aangiftevoorziening
in het politiebureau aan het
Tiberiusplein in IJmuiden.
Velsen beschikt per 1 januari 2016 over drie politiebureaus: twee in IJmuiden en
een in Velserbroek. De politie blijft werken vanuit het huidige bureau aan het Tiberiusplein, waar ook het team Verkeershandhaving van de eenheid Noord-Holland zal worden gehuisvest. De politie past
de openingstijden van dit bureau aan en is dan zeven dagen per week van 9.00 tot 17.00
uur geopend. Op donderdag is
er een avondopenstelling tot
22.00 uur. Daarnaast komt er
in de loop van maart 2016 een
zogenoemd 3D-aangifteloket
in dit bureau. Hier kan op afspraak zeven dagen per week
van 9.00 tot 22.00 uur aangifte
gedaan worden. Er is ook een
politiebureau aan de Kanaalstraat in IJmuiden. Hier werkt
de politie samen met partners,
zoals Koninklijke Marechaussee, douane en de gemeente
Velsen aan een veilig havengebied. Daarnaast is er een politiebureau aan het Vestingplein
in Velserbroek. Bewoners kunnen in deze politiebureaus via
0900-8844 een afspraak maken met de wijkagent of op afspraak aangifte doen. De vaste spreekuren van de Velsense wijkagenten stoppen per 1
januari. Van deze spreekuren
wordt steeds minder gebruik
gemaakt door wijkbewoners.
Wijkagenten kunnen daardoor
meer zichtbaar en beschikbaar
in de wijk aanwezig zijn voor
bewoners en ondernemers en
problemen vroegtijdig signaleren en voorkomen. Een persoonlijk gesprek met de wijkagent blijft op afspraak mogelijk. De mogelijkheden om
aangifte te doen zijn de afgelopen jaren uitgebreid met telefonische aangifte, aangifte
op afspraak (0900-8844), aangifte via www.politie.nl en via
3D-aangifteloketten. De politie kan ook in specifieke situaties, zoals bij woninginbraken,
bij mensen thuis een aangifte
opnemen. Zie ook www.politie.
nl. Voor vragen, tips of een afspraak is de politie bereikbaar
via 0900-8844. Bel in dringende gevallen altijd 112!
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Taalspreekuur bij
Bibliotheek Velsen
IJmuiden - Bibliotheek Velsen start met een gratis
Taalspreekuur. Het spreekuur is bedoeld voor volwassenen die willen weten
waar ze Nederlands kunnen
leren of waar ze hun kennis
van de taal kunnen verbeteren.
Tijdens het Taalspreekuur
is er een medewerker aanwezig die advies kan geven
over taalaanbieders en cur-

Lezing over
Thomas Piketty

sussen voor elk niveau. Bovendien worden geïnteresseerden wegwijs gemaakt
in het aanbod van de bibliotheek op het gebied van
leermiddelen, zoals boeken,
luisterboeken, cd-roms en
digitale bestanden.
Het Taalspreekuur vindt elke dinsdag en vrijdag van
10.00 tot 12.00 uur plaats in
de Centrale Bibliotheek in
IJmuiden.

Nel Luiken exposeert
in Bibliotheek Velsen
Velsen - In januari exposeert
Nel Luiken haar mooiste werken in Bibliotheek Velsen. Belangstellenden kunnen haar
foto’s tot eind van de maand
tijdens de openingstijden bewonderen in de Centrale Bibliotheek in IJmuiden.
Vier jaar geleden ontdekte
Nel het fotograferen nadat zij
een digitale camera van een
vriend leende. Regelmatig
trekt Nel de haven van IJmui-

den in en fotografeert zij stalen objecten. De abstracte lijnen en sobere kleuren weten
haar interesse steeds weer te
wekken. Daarnaast zijn flora en fauna voor Nel ook een
bron van inspiratie.
In al haar werken is ‘het moment’ een belangrijk element.
Nel bewerkt haar foto’s dan
ook minimaal en voegt hooguit iets meer scherpte, helderheid of contrast toe.

DCIJ-nieuws

Anton van Berkel wint
oliebollentoernooi
IJmuiden - Damclub IJmuiden organiseerde alweer voor
de 28ste keer het oudejaarsneldamtoernooi. De 53 deelnemers waren in drie groepen (naar sterkte) ingedeeld:
een ereklasse,hoofdklasse en
een promotiegroep.
In de verschillende klassen
werd fel om de punten gestreden en waren de meeste uitslagen, door de beperkte denktijd,onvoorspelbaar.
Behalve in de promotieklasse waar DCIJ-er Jan Maarten Koorn oppermachtig was,
was het bij de andere groepen tot de laatste parijen ongekend spannend. Met een
achterstand van zeven punten legde Daria Koullen en
Pepijn Volgers op een gedeelde tweede plaats beslag.
Ook de als vierde geëindigde
Rick Hartman kon de superieure Koorn nauwelijks bedreigen.
In de hoofdklasse ging het
er heel wat spannender aan
toe en bleef het tot de laatste
ronde ongewis wie hier op de
hoofdprijs beslag zou leggen.
Ook hier ging de toernooiwinst naar een DCIJ’er. Met
een minimale voorsprong

op Roy Coster (1), Raymond
Koopmanschap (2) en John
Dalman (4punten) legde Jack
van Buuren beslag op de eerste prijs.
De ereklasse liet lange tijd
een nek aan nek race te zien
tussen Ivo de Jong en Anton van Berkel. Door de snelle beslissingen , die in soms
uiterst gecompliceerde standen moesten worden genomen, bleven ook hier onverwachte uitslagen niet achterwege. Het was tenslotte de
geroutineerde Van Berkel, al
eens eerder winnaar van het
sneldamtoernooi, die aan het
langste eind trok en met de
eerste prijs aan de haal ging.
In de prachtige bokaal wordt
opnieuw zijn naam ingegraveerd.
Tevens kregen alle winnaars
het prachtige boek van Jan
Apeldoorn aangeboden dat
de geschiedenis behandelt
van 100 jaar dammen om de
wereldtitel van 1885-1985.
Hoewel de toekomst bij de
damclub, wat huisvesting betreft, zeer onzeker is, hoopt
DCIJ ook in de toekomst dit
uiterst gezellige sneldamtoernooi te organiseren.

Santpoort-Zuid - Op
dinsdag 12 januari houdt
Ruud Knaack de lezing
‘Thomas Piketty’. Met de
liberale revolutie, ingezet door Reagan en Thatcher in de jaren tachtig, is
de verhouding tussen kapitaal en arbeid in de Westerse wereld drastisch veranderd. De reële lonen zijn
de laatste 30 jaar nauwelijks gestegen, terwijl de
groei bijna volledig opgeslokt is door de factor kapitaal. Dat de gezinsinkomens toch wat zijn gestegen in die tijd komt doordat meer vrouwen buitenshuis zijn gaan werken en
er meer is geleend. In zijn
boek ‘Kapitaal in de 21ste
eeuw’ betoogt de Fransman Thomas Piketty dat
deze tendens de komende tijd zal doorzetten. Dat
zal grote gevolgen hebben niet alleen voor gevoelens van rechtvaardigheid,
maar ook voor de financierbaarheid van de overheidsuitgaven. De lezing
duurt van 20.00 tot 22.00
uur. De entree bedraagt 6
euro. Zie ook www.santpoortsbelang.nl.

Filmavond
voor vrouwen

Hofstede biljarttoernooi
Velserbroek - Onder grote belangstelling is afgelopen
zaterdag voor de zestiende
keer het biljarttoernooi van
BC Hofstede van start gegaan. Op zaterdagmorgen
speelden de teams van Hofstede A en Dukdalf tegen elkaar. Met ruim verschil wist
Hofstede A de zege te pakken (94 – 78).
’s Middags bleef IJmuiden de
Watertoren maar net aan de
baas. Tot aan de laatste partij bleef het spannend getuige de uitslag 84 – 79.
Maandagmorgen speelden
de teams van Hofstede B en
het Visserhuis tegen elkaar.
Hier bleek Hofstede B de
sterkste en kwam met 85 -78
als winnaar uit de bus.

Komende zaterdag (9 januari) speelt ’s ochtends het
team van de Heerenduinen tegen het Visserhuis. In
de middagpartij zal de strijd
gaan tussen Hofstede B en
het Terras. En op maandagmorgen (11 januari) ontmoeten de teams van Hofstede A
en de Watertoren elkaar.
Al met al beloven het weer
spannende partijen te worden met een hoop gezelligheid daarom heen. De wedstrijden beginnen ’s ochtends
om 9.00 en ’s middags om
13.00 uur.
Belangstellenden zijn van
harte welkom in het Wijkcentrum de Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227 te Velserbroek.

IJmuiden - Dit jaar gaat
buurthuis De Brulboei natuurlijk weer verder met de
maandelijkse
filmavonden
voor vrouwen. Op woensdagavond 13 januari ziet u
The King’s Gardens. Matthias
Schoenaerts schittert naast
Oscarwinnaar Kate Winslet
en Alan Rickman in dit weelderige en romantische drama. De Franse Zonnekoning
Lodewijk XIV vraagt de befaamde tuinarchitect André
Le Nôtre om de tuinen van
Versailles te ontwerpen. Le
Nôtre neemt de onbekende hovenier Sabine De Barra in dienst voor de creatie van een prachtiger fontein die één van de blikvangers van de tuinen moet worden. Ondanks dat De Barra als vrouw van het platteland door de heersende etiquette een achterstand heeft
aan het hof, vecht ze zich
een weg naar boven. Kaarten à 2,50 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal. De film begint om 20.00 uur. Meer weten? Bel 0255-510652 van
Buurthuis De Brulboei, Kanaalstraat 166. Zie ook www.
buurthuisdebrulbiei.nl.
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Hippisch Centrum Velsen

Schoolvoetbal
voor meiden

Topdrukte bij
nieuwjaarsshow

Velsen-Zuid - Afgelopen
zondag werd er bij manege
Hippisch Centrum Velsen een
nieuwjaarsshow met aansluitend ruiterbal gehouden. Een
ultiem feest om samen met
de klanten in stijl te proosten op het nieuwe jaar. Medewerkers en leerlingen trakteerde iedereen op een heerlijke middag vol met diverse
mooie demonstraties.
In de sfeervolle binnenmanege, versierd met kerstbomen
en lichtjes, een heuse tribune, de spanten ingepakt met
rode stof, waande het, in grote getale gekomen publiek,
zich in een Weense rijschool.
De show werd geopend door
een vrolijke act met de pony
Leo.
Daarna werd er een originele Rock ‘n Roll Pas de Deux
gereden uitgevoerd door Annemieke Niesten met haar
paard Solitair en Marloes
van Meeteren met het paard
Montreux. Het publiek genoot zichtbaar.
Ook kon men genieten van
de pony- en paardencarrousel. Veertien amazones verschenen in de rijbaan en lieten een vlekkeloze carrousel zien. Daarna zagen zij
een mysterious Fairytale en
de quadrille gold uitgevoerd
door vier ruiters. Het crazy
duo met de pony Leo en mini shetlander Izzie lieten een
grappige act zien. Een schattig gezicht onder luid applaus

van het publiek. De middag
kon alvast niet meer stuk.
In de pauze kon het publiek
zich tegoed doen aan de diverse versnaperingen, waarna men kon genieten van
het tweede gedeelte van de
nieuwjaarsshow.
Achter de schermen werd inmiddels het volgende nummer in gereedheid gebracht.
De voltigegroep The Happiest lieten een sprankelende voltige demonstratie zien.
Gevolgd door een mooie demonstratie van Annemarie
Houtenbos met haar fraaie
Friese hengst Waylon.
Nikki Pielanen en haar paard
Barcelona lieten met de act
Fire Horse de mensen genieten van een mooi spektakel
evenals Romy Pielanen met
haar paard Adagio die een
wervelend optreden liet zien
met diverse ballonen achter
haar aan.
Voor de laatste keer deze zondag de grande finale,
waarbij alle deelnemers nog
een keer langs kwamen. De
familie Pielanen, medewerkers en leerlingen kunnen
dan ook terugkijken op een
zeer geslaagde show. Na afloop werd het nieuwe jaar ingeluid met een spetterend
Ruiterbal met muzikaal optreden van Bernard Karsten
en veel gelukwensen. Het
publiek kon nog lang nagenieten en praten over deze
gezellige zondagmiddag.

Kersttoernooi bij Tenniscentrum Velserbroek
Velserbroek - Het is in de
kerstvakantie al bijna niet meer
weg te denken maar ook dit
jaar organiseerde Tenniscentrum Velserbroek weer een
kersttoernooi voor dubbelkoppels.
Zondag 27 december werd er ’s
morgens gestart met de eerste
partijen. Er kon worden ingeschreven in de dames-, herenen/of gemengd dubbel. Vanaf niveau 8 tot en met 4 kon er
gestreden worden om de eerste plaats of als een onderdeel
uit meerdere poules bestond,
om een finaleplaats. Verder was
er nog een verdeling in leeftijd
mogelijk.
De deelnemers van herendubbel 50+ speelden hun partijtjes overdag. Dit was een grote poule zodat woensdag op
de finaleavond eerst nog geteld moest worden. Aangezien
zowel het koppel Wilko Klooster/Erik Klooster als het koppel Jan Edam/Martin van Baren hetzelfde aantal wedstrijden had gewonnen, kwam het
op games aan. Dit werd nipt
door Klooster/Klooster gewonnen die daarmee zijn schoonvader Jan achter zich liet. Dit tot
grote hilariteit van de aanwezige toeschouwers.
Bij de herendubbel + en ge-

mengd dubbel + waren er
maar liefst drie grote poules.
Zij moesten dus eerst een aantal poulewedstrijden spelen alvorens de nummers 1 nog bij
elkaar in een finalepoule kwamen. Woensdagavond moesten
zij nog twee wedstrijden spelen.
Deze wedstrijden waren zeer
aan elkaar gewaagd waardoor
het publiek leuke en spannende partijen te zien kreeg.
Opvallend dit jaar was het aantal vader/dochter, moeder/
zoon koppels. In de gemengde 4/5 eindigden Inge en Joris Poelgeest net voor Nicolette Derks en Emiel Mettes. In de
gemengd 6 waren Bart en Julia de Keulenaar te sterk voor
de nummers 2 Caroline Pimentel en Rinaldo Groenewoud en
nummer 3 Sascha Raspoort en
Rob Plug. De sfeer was het hele toernooi heel gezellig. Op een
enkele schreeuw op de baan
na ging het er heel gemoedelijk aan toe. Woensdagavond
30 december konden dan rond
22.30 uur alle winnaars van de
22 onderdelen hun prijs in ontvangst nemen. En omdat Tenniscentrum natuurlijk ook een
bloembollenbedrijf is, mocht de
inmiddels bekende amaryllis of
kruidenpot niet ontbreken. Zie
ook www.tcvelserbroek.nl.

Velsen - Meiden, gaan jullie
dit jaar ook weer meedoen
aan schoolvoetbal? Hoe leuk
is het om daar zo goed mogelijk te kunnen presteren. Wie mee wil doen aan
de schoolvoetbaltrainingen
speciaal voor meiden. Of je
nu voor het eerst gaat voetballen of al een aantal jaar
ervaring hebt maakt niet uit.
De trainingen vinden iedere maandag van 16.00 tot
17.00 uur plaats bij Stormvogels. Onder begeleiding
van goede trainers kunnen zij beter worden en zorgen zij ervoor dat het iedere
week weer een feest is om
te trainen. De trainingen zijn
geheel kosteloos. De eerste training vindt op maandag 11 januari plaats. Opgeven kan via de Jeugdsportpas site, lukt dit niet dan kan
je mailen naar mteunissen@
sportsupport.nl of bellen
naar 06-42056315 Opgeven
kan je als speelster alleen
of met je hele team. (Stefan
Hoekstra).

La Musiquette
in De Stek
Velsen-Noord - Het ZondagMiddagPodium in Velsen verzorgt op zondag 10
januari een optreden van
La Musiquette in buurtcentrum De Stek (voorheen De
Mel), Heirweg 2. Prachtige kostuums en zang met
opera, operette en musical,
kortom een veelzijdig programma.
De voorstelling begint om
14.00 uur en vanaf 13.30
uur is de zaal open. Kaarten à 4 euro zijn verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-locaties en zondag aan de zaal.

Ouderennieuws
Eenzijdig ongeval in
havengebied IJmuiden
IJmuiden - Op de Texelstraat
is vorige week vrijdagavond
een motorrijder gewond geraakt. De man was met een
geleende motor uit de bocht
gevlogen. Via een heuvel
werd hij gelanceerd en klapte
dwars door een hek. Hij eindigde achter een stapel pallets. Het ongeval gebeurde

vlak naast het voet- en fietspad van de Kromhoutstraat
en werd gezien door omstanders.
De man is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. De motor is met vereende krachten weer op
straat getild. (foto: Ko van
Leeuwen.nl)

Wijksteunpunt De Hofstede, A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-5386528.
Restaurant. Elke week op de
maandag en woensdag vanaf 11.30 uur kan men in het
restaurant in De Hofstede terecht. Men kan kiezen uit diverse hoofdgerechten. Een
driegangen maaltijd is verkrijgbaar vanaf 7 euro. De maaltijdkeuze kan men tot circa 12.45
uur doorgeven. Vooraf reserveren is niet nodig. Men kan ook
enkel een kopje soep eten. De
kosten hiervan bedraagt 1 eu-

ro.Open tafel. Vrijdag 15 januari. Op het menu staan dan een
kerriesoep, macaroni met gehaktsaus en een toetje van de
chef. Kosten 6,50 euro. De open
tafel begint om 12.30 uur. Men
kan voor deze maaltijd reserveren op maandag 11 januari tussen 11.00 12.00 uur.
Erwtensoepmaaltijd.
De
eerstvolgende
erwtensoepmaaltijd is dinsdag 12 januari. Reserveren vooraf is niet nodig maar kom op tijd. Aanvang:
12.00 uur. Kosten: 3,50 euro.
Hofstede thuisbioscoop. Vrij-

Ouderennieuws

dag 15 januari wordt de film
‘De hel van 1963’ gedraaid.
Aanvang 19.30 uur. Kaartjes
kosten 2,50 euro en zijn verkrijgbaar aan het buffet.
Verkoop sierraden op woensdag 13 januari van 10.00 tot circa 14.00 uur.
Expositie: De patchwork club
exposeert vele zelf vervaardigde patchwork werkstukken. De
veelal kleurige kleden en objecten zijn een lust voor het
oog. Gedurende de openingstijden zijn de werken gratis te
bezichtigen in het wijkcentrum.
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Crooner
Matt Dusk in
schouwburg

‘Willem Ruis, de show
van zijn leven’ in Velsen
Velsen - ‘Willem Ruis, de
show van zijn leven’ is weer
bekroond, na de sterrenregen van de pers, nu met drie
nominaties voor de Musical Award en een nominatie voor de publieksprijs. Op
vrijdag 8 januari (20.15 uur)
is de bejubelde musicalproductie met Xander van Vledder, Maaike Widdershoven, John Kraaijkamp jr in
de hoofdrollen in de Stadsschouwburg Velsen te zien.
In de jaren ‘80 keken gemiddeld 8,9 miljoen mensen naar ‘De Willem Ruis
Show’. Met zijn onuitputtelijke energie, liefde voor
entertainment en brutale
toon wist showmaster Willem Ruis een groot publiek
te veroveren. Zijn plotselinge dood schokte het hele land. Willem’s levensstijl stond immers haaks op

de dood. Hoe heeft het zover kunnen komen? De televisieheld keert terug, in het
theater. Als een bijzonder
jongetje dat opgroeit zonder
vader en maar één droom
heeft: beroemd en succesvol
worden. Om de erkenning te
vinden waar hij zijn hele leven al naar verlangt. De jonge acteur Xander van Vledder (Nationale Toneel) deed
een verpletterende auditie.
Zijn vertolking van Willem
Ruis leverde hem niet alleen een nominatie voor de
Musical Awards op voor de
‘Beste Mannelijke Hoofdrol
in een Grote Productie’ maar
ook vier sterrenrecensies op.
Prijs: 36 euro, inclusief
drankje en garderobe. Meer
informatie en reserveren:
www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.
(foto: Roy Beusker)

‘Beats ’n brass’

Slagerij van Kampen
met blazers in Velsen
Velsen - De magistrale Slagerij van Kampen – de ‘godfather’ onder de Nederlandse slagwerkgroepen – begint aan een veelbelovend
nieuw hoofdstuk in haar
carrière.
In ‘Beats ’n Brass’, op donderdag 21 januari (20.15
uur) in de Stadsschouwburg Velsen, wordt de drumgroep aangevuld door een
geweldige
blazerssectie.
Een uniek muzikaal uitstapje
in een swingend nieuw jasje. De altijd al opzwepende drums worden aange-

vuld met stuwende blaaspartijen.
Indrukwekkend
slagwerk, een beetje salsa,
een extra beetje etno-jazz,
maar vooral heel veel swing.
Soms indrukwekkend groot
en energiek, dan weer ragfijn en verstillend. Door deze uitbreiding met blazers is
het kleurenpalet in de show
groot en divers, maar toch
typisch ‘Van Kampen’.
Prijs 28,50 euro, inclusief
drankje en garderobe. Meer
informatie en reserveren:
www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.

Velsen - Wie houdt van de
jazzlegendes Frank Sinatra
en Dean Martin wordt beslist
ook verliefd op Matt Dusk.
De Canadese jazz-zanger behoort samen met zijn vriend
en collega Michael Bublé tot
de top van de hedendaagse Canadese showbusiness.
Allebei lieten zij zich inspireren door fabuleuze voorgangers als Chet Baker en
Frank Sinatra. Michael Bublé
heeft de wereld al veroverd.
Matt Dusk ‘doet’ eerst nog
even Nederland en staat op
woensdag 20 januari (20.15
uur) op de planken van de
Stadsschouwburg Velsen. De
geboren crooner en entertainer pakt zijn publiek in met
zijn stem, zijn charisma, zijn
live-band én zijn gouden repertoire dat klassiekers bevat uit het oeuvre van onder
andere Frank Sinatra en Dean Martin. Onverslijtbare wereldhits als ‘I’ve got you under
my skin’, ‘My Way’, ‘My Funny
Valentine’ en ‘Back in Town’,
maar ook met eigen composities, die blijk geven van zijn
eigen stijl en grote veelzijdigheid. Matt Dusk evenaart Sinatra met zijn warme stem
en zijn charisma en daarmee
heeft hij bij jazzliefhebbers
over de hele wereld groot
aanzien verworven. Hij stond
op de planken in Las Vegas
en na het North Sea Jazzfestival is hij ook in Nederland geen onbekende meer.
Zijn debuut-CD ‘Two shots’
was in 2004 direct goed voor
goud en zijn song ‘All about
me’ sierde maanden lang de
hitlijsten. Prijs 29,50 euro, inclusief drankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.

Wien bleibt Wien
in Stadsschouwburg
Velsen - Kom op donderdag 7 januari (20.15 uur) in
de Stadsschouwburg Velsen in Weense sferen met
de mooiste melodieën van
de onbetwiste grootmeesters van de Weense operette. In ‘Wien Bleibt Wien’ staat
u een sprankelende muziekavond te wachten met hoogtepunten uit onder meer
‘Die Fledermaus’ en ‘Der Zigeunerbaron’. Het 33-mans
Habsburgs
Straussorkest
staat onder leiding van Jeroen Weierink. Solisten zijn
de Russische sopraan Natalya Kraevsky (ook solist van
de Arena van Verona) en de
Nederlandse operetteprins
Morschi Franz. ‘Wien bleibt
Wien’ trakteert haar publiek
op de beroemdste melodieen van de grootmeesters van
de Weense operette. Er kan
genoten worden van hoogtepunten uit onder meer ‘Die

Fledermaus’ (Johann Strauss
jr.), ‘Die lustige Witwe’ (Lehár) en ‘Die Csardasfürstin’
(Kálmán).
Verder heerlijke duetten als
‘Rosen aus Tirol’ en evergreens als ‘Dein ist mein
ganzer Herz’. Instrumentale kunststukjes van vader en
zoon Johann Strauss, zoals
de wals der walsen ‘An der
schönen blauen Donau’ en
dat andere meesterwerkje in
driekwartsmaat, de ‘Radetzkymars’ zullen zeker de revue passeren. Het Habsburgs Strauss Orkest en de
internationale solisten staan
garant voor een heerlijk feest
der herkenning, geheel in de
bruisende traditie van operettestad Wenen.
Prijs: 35 euro, inclusief garderobe en pauzedrankje
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.

‘Bloedverwanten’ met
originele cast in Velsen
Velsen - Na het succes
van de televisieserie in zowel Nederland als België,
komt Bloedverwanten naar
het theater! Derek de Lint,
Henriëtte Tol, Saskia Temmink en Tanja Jess staan op
vrijdag 15 januari a.s. (20.15
uur) live op het podium van
de Stadsschouwburg Velsen.
In ‘Bloedverwanten’ staan
opnieuw de verwikkelingen
rond de familie De Winter en
hun familiebedrijf De Winter
Flowers centraal.
De voorstelling vertelt over
Anton die de laatste tijd
steeds meer vergeet. Hij trekt
zich terug in het vakantiehuis
omdat hij weigert de over-

drachtspapieren van het bedrijf te tekenen. Tijdens zijn
verblijf in het huis begint hij
aan een roman over het oorlogsverleden van de familie. Als die familie vervolgens
ook naar het vakantiehuis
komt, wordt Anton door hen
geconfronteerd met zijn onvermijdelijk stijgende leeftijd
en sterfelijkheid. De gemoederen laaien hoog op als iedereen zijn best doet om de
greep op het leven te (her)
vinden.
Prijs: 31 euro, inclusief drankje en garderobe
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.
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Nieuwjaarsreceptie
PvdA IJmond
Regio - Zondag 10 januari is om 16.00 uur in Grand
Café Valerius in Driehuis de
nieuwjaarsreceptie van PvdA
IJmond. De PvdA-afdelingen
van Beverwijk, Heemskerk en
Velsen (kortweg de IJmond)
nodigen u van harte uit om
het glas te heffen op het
nieuwe jaar. De traditionele
IJmondeuslezing zal worden
uitgesproken door Prof. dr.
Friso de Zeeuw. Hij was in de
jaren ’80 en ’90 namens onze partij actief als wethouder
(in Monnickendam) en gedeputeerde (NH). Naast directeur Nieuwe Markten bij BPD
(het voormalige Bouwfonds)
is De Zeeuw tegenwoordig
Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.
Bovenal staat hij bekend als
een spreker die geen blad
voor de mond neemt. Met deze kwalificaties zal hij in staat
moeten zijn om een interessante bijdrage te leveren aan
de discussie over de ontwikkeling van de regio IJmond.
De bijeenkomst wordt muzikaal omlijst door het NortC Kwartet. De receptie eindigt rond 18.00 uur. Locatie:
Grand Café Valerius, Valeriuslaan 86 in Driehuis, hoek
Driehuizerkerkweg.

Klaas de Boer trakteert

Oudjaarsbuffet voor
bewoners Breezicht

IJmuiden - Oliehandel Klaas
de Boer wilde dit jaar eens
iets anders doen dan de traditionele kerstkaarten aan alle relaties.
Jessica de Boer van het bedrijf vertelt: ,,We hebben er
voor gekozen om dit jaar de
bewoners van Breezicht te
verrassen met een heerlijk
buffet op oudjaarsdag. Dat
hebben we gedaan in samenwerking met Volendammer Vishandel Molenaar uit
IJmuiden. Zo kunnen wij iets
waardevols doen voor mensen die extra zorg nodig hebben. Wij hopen dat dit een
sneeuwbaleffect heeft en dat
meer bedrijven iets vergelijkbaars gaan doen.’’
Op oudjaarsdag om vijf uur
werd een heerlijk buffet gepresenteerd met vis- en
Regio - De Lourdesgroep vleesgerechten. Van het bufBisdom HaarlemAmsterdam fet genoten 55 bewoners en
organiseert in samenwerking met Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten
een reis naar Lourdes. U kunt
met de bus, trein of vliegtuig.
Om meer te weten te komen
over de trips naar het bedevaartsoord kunt u de informatiebijeenkomst op zondag 10 januari bezoeken. Die
vindt plaats in de Pastoor
van Arskerk in Haarlem aan
het Beatrixplein 6. De bijeenkomst start om 14.00 uur in
de Zaal De Vleugel. De busreis wordt georganiseerd van
20 tot en met 28 mei. Wie met
de trein wil, kan dat doet met
de groep die vertrekt op 1
september. De reis duurt tot
en met 8 september. Liever
het met vliegtuig? U vertrekt
dan vanaf vliegveld Eindhoven. Meer weten? Bel dan
met Joke Hoekman, 0135216701, 06-42347729, Lin- Santpoort-Zuid - Van 9 jada Walsweer, 075-6177605 nuari tot 6 februari worof diaken Philip Weijers, 023- den schilderijen en tekenin5246978. Zie ook www.lour- gen van Wim Kersten (1944)
desgroepbisdomhaarlemam- tentoongesteld. Hij schildert
al zijn leven lang; woont in
sterdam.nl.

Op bedevaart
naar Lourdes?

20 medewerkers van Breezicht. Na deze verwennerij
werd er ook nog een bingo
gehouden met leuke prijzen.
Het was het begin van een
gezellige oudejaarsavond.
Marja van Stein, activiteitenbegeleider van Breezicht,
vertelt dat op de feestdagen
in dit zorgcentrum altijd iets
extra’s wordt gedaan voor de
bewoners. ,,Een aantal bewoners viert feestdagen elders
met familie of vrienden. Juist
voor de mensen die dat niet
kunnen is het belangrijk dat
zo’n feestdag niet ongemerkt
voorbij gaat. Bewoners en
medewerkers vieren de feesten dus samen. En oudjaar
was dit jaar wel heel feestelijk dankzij Oliehandel Klaas
de Boer uit IJmuiden en Volendammer Vishandel Molenaar. Geweldig dat bedrijven
zich zo voor ons inzetten.’’

Regio - Steeds meer mensen
doen een beroep op de Kledingbank. Het aantal ingeschreven personen is de zevenhonderd al gepasseerd
en elke woensdag bezoeken
daarvan ruim 120 personen
de winkel van de Kledingbank aan de Ambachtstraat
11 in Beverwijk. Om grip en
overzicht te houden op de
grote groep winkelende klanten heeft de Kledingbank besloten vanaf 1 januari klanten in te delen in vijf groepen
die één keer in de zeven weken kunnen komen winkelen.
Voorheen was dat één keer
in de vijf weken. Eenmaal in
de zeven weken kunnen deze
mensen drie kledingstukken
per gezinslid uitzoeken. Elk
halfjaar wordt het inkomen
van de ingeschreven klanten
getoetst. Om meer privacy te
bieden aan nieuwe klanten
die zich willen inschrijven,
zijn de overige twee woensdagen gereserveerd voor inwoners van de IJmond en de
gemeente Castricum. De Kledingbank is op zoek naar kleding, schoeisel, handdoeken, beddengoed, gordijnen et cetera. Kleding inle-

veren kan elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00
tot 12.30 uur. De andere inleveradressen zijn: IJmuiden:
SIG-winkel in Velserduin,
Scheldestraat 101 op dinsdag, donderdag en vrijdag
van 9.30 tot 12.00 uur. Velserbroek: Kerkelijk Centrum
het Kruispunt Zon Bastion 3,
dinsdag van 10.00 tot 12.00
uur. Beverwijk: Sancta Maria, Wilgenhoflaan 2a op alle dagen van de week. Castricum: Vintagewinkeltje Dijk
en Duin, Watertorenpad 10
Duin en Bosch maandag tot
en met vrijdag van 13.00 tot
16.00 uur. Heemskerk: Deukelven 75, op alle dagen van
de week. Uitgeest: De Spin 50
op alle dagen van de week.
Men kan ook bellen met de
Kledingbank 06-40512420.
De kleding wordt dan opgehaald. De Kledingbank heeft
ook behoefte aan nieuw ondergoed. Hiervoor is het ondergoedfonds van de Kledingbank beschikbaar. Bijdragen kunnen worden gestort op rekening NL23RABO 014.86.36.039 o.o.v. ondergoedfonds.

Overzichtexpositie
in ‘t Brederode Huys
Haarlem aan het Spaarne, de
rivier die hij vaak schilderde.
Als psycholoog is hij werkzaam geweest in het onderwijs.
In zijn vrije tijd is Kersten een
productief tekenaar en schilder. Hij was medeoprichter
van Open Atelier in Haarlem. Zijn werken worden met
een luchtige toets zowel in
olie als acryl uitgevoerd. Realisme ontbreekt nooit in
zijn werk, hoewel het evenwicht met abstractie schommelt. Kerstens onderwerpen
zijn ook gevarieerd: anekdotes, landschappen, stadsgezichten, water- en bootfantasieën en portretten. Bezichtigingstijd: dinsdag van 13.30
tot 15.30 uur en op afspraak ,
telefoon 023-5381999.

Zangproject Kleine
Johannes Passie
Santpoort-Noord - Dinsdag
11 januari start het eerste
zangproject van een nieuw
jaar ‘Zingen in de Dorpskerk’
onder leiding van Antje de
Wit.
In dit eerste project worden delen gezongen uit de
Johannes Passion van J.S.
Bach, die uitgevoerd zullen
worden in een vespers op
19 maart, aan de vooravond
van de Stille Week en Pasen.
Ook worden vocale bijdragen
voorbereid ter ondersteuning
van diensten zoals Aswoensdag, Witte Donderdag en Pa-

sen. Iedere zanger kan kiezen waaraan men mee kan
en wil zingen. Het Kleine-Johannes-Passie-zangproject
heeft circa tien repetities op
dinsdagavonden en een zaterdagmiddagrepetitie. Deze vinden plaats in het Ontmoetingscentrum Dorpskerk,
Burg. Enschedélaan 67.
Projectdeelname kost 38 euro, gaarne contant te voldoen
op de eerste repetitie. Meer
weten? Bel 06-21805104 of
mail naar symphonia@xs4all.
nl. Zie ook Facebook (Zingen
in de Dorpskerk).
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Infoavond
over missiehuis

IJmuiden - Tussen Kerst en
Oud & Nieuw werd in Sporthal Zeewijk de 42e DubbelZeskamp gehouden. Een recreatief sport- en spelevenement waaraan leerlingen uit
de groepen 3 tot en met 8 van
de basisscholen deelnamen.
Voor de leerlingen van groep
3, 4 en 5 werd een zestal spelen neergezet en de volgende
dag voor de groepen 6, 7 en
8. Met veel enthousiasme en
plezier werd er door alle deelnemers fanatiek gestreden.
De DubbelZeskamp vond ditmaal voor het eerst in de nieuwe Sporthal Zeewijk plaats.
Het verliep allemaal uitstekend en de hal voldeed aan
alle verwachtingen, waarbij
vooral meer plaats voor teams
is. Dit jaar deden over de bei-

de dagen 88 teams mee. Voor
de scholen een unieke situatie, want de teambegeleiding
wordt verzorgd door de diverse medewerkers en stagiaires
van het evenement.
De DubbelZeskamp is een activiteit, die na al die jaren nog
steeds voorziet in een behoefte en kan rekenen op vele positieve reacties van deelnemers, ouders en grootouders. De zeskamp wordt verzorgd door het Recreators
Sportteam. Zij worden geholpen door leerlingen vanuit de
sportklassen van het Vellesan
College, studenten van ROC’s
en medewerkenden van Recreators. Meer foto’s zijn te
vinden op de Facebookpagina van Sportloket Velsen. (foto: Sportloket Velsen)

Heemskerk - In Chateau
Marquette wordt op 8, 9 en
10 januari de vijftiende editie
van de Decorade gehouden
met hedendaagse en klassieke kunst én antiek. Veertig
geselecteerde kunstgaleries,
beeldende kunstenaars en
oude kunsthandels uit heel
Nederland zijn van de partij. Er zijn dit keer vele nieuwe deelnemers.
Zowel heden als verleden, in
allerlei stijlen, vormen en expressies, zullen de bezoekers aantreffen in de getoonde schilderijen, aquarellen,
prenten en etsen. Dit geldt
ook voor de mooie glaswerken, beelden, keramische objecten en aparte, vaak edelmetalen, handgemaakte sieraden. Verder schitterend zilver, flonkerend kristal, fijn
porselein en stijlvol antiek
klein-meubilair zoals stoelen,
secretaires, sidetables, kasten maar ook moderne designmeubelen in hout en metaal. Iedere bezoeker ontvangt in de kunstboekenstand een glossy gratis zolang voorradig. Verschillende
deelnemers kunnen meege-

brachte objecten laten taxeren voor inkoop of inruil. Historische Kring Heemskerk
komt met een collectie uit
haar verzameld bezit. Ook
zeer de moeite waard: een
wandeling rond en bezichtiging van het eeuwenoude romantische kasteel. Vrijdagavond 8 januari van19.00 tot
22.00 uur gratis entree vanwege het derde lustrum. Zaterdag 9 en zondag 10 januari open van 11.00 tot 17.00
uur, entree acht euro. Leden
Historische Kring Heemskerk, Senioren 65+, CJP, &
Museumjaarkaart 25% korting. Jeugd onder begeleiding gratis entree.

Driehuis – Maandag 18 januari wordt tussen 17.00 en
20.30 uur een inloopavond
in het missiehuis gehouden
over de plannen voor de opvang van statushouders. Om
17.30, 18.30 en 19.30 uur worden daarnaast onder begeleiding rondleidingen gegeven
in het missiehuis. Bewoners
van Driehuis kregen begin december een brief van de gemeente Velsen over de plannen om de komende jaren in
het missiehuis huisvesting te
bieden aan 80 statushouders.
Er kwamen veel positieve reacties, maar ook kritische vragen. Niet alleen voor vragen
kan men terecht op de inloopavond; mensen die zich willen
aanmelden als vrijwilliger zijn
dan ook welkom. De avond
wordt georganiseerd door de
gemeente Velsen in samenwerking met onder andere
Vluchtelingenwerk, Stichting
Welzijn Velsen, GGD en politie. Om de statushouders hier
te kunnen huisvesten is een
aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Op 12 januari start hiervoor de procedure, waarbij het mogelijk is om
bezwaar aan te tekenen. Er is
voor het missiehuis nog geen
huurcontract getekend tussen
eigenaar
Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Velsen,
omdat de gemeente nog in
overleg is over de voorwaarden. Het is de bedoeling dat
het pand beheerd gaat worden door een derde partij, zoals een wooncorporatie. In het
missiehuis kunnen na een sobere verbouwing zowel gezinnen als alleenstaanden in geschikte ruimtes worden gehuisvest. De statushouders
blijven hier totdat zij definitievere woonruimte, in Velsen of
in de regio, hebben gevonden.
Dankzij de tijdelijke opvang
in het missiehuis verwacht de
gemeente Velsen dat andere woningzoekenden niet veel
langer moeten wachten dan
zij nu al doen. Voor meer vragen en antwoorden kan men
kijken op www.velsen.nl.

Postzegelavond
Santpoort-Noord - Ook in
2016 zijn er weer bijeenkomsten van de Postzegel Vereniging Santpoort. De eerstkomende bijeenkomst is op
maandag 11 januari, natuurlijk
met leuke veiling. Kavels kunnen vooraf bekeken worden.
Deze avond wordt gehouden
in het Terras aan de Drinkgrevelaan 27 in Santpoort-Noord.
Meer weten? Bel 023-5382274
(na 18.00 uur).

Rustige jaarwisseling
in gemeente Velsen
Velsen - In Velsen is de jaarwisseling rustig verlopen. Dat
meldt wijkagent Edwin Verweij op Twitter.
De politie en brandweer
moesten een paar keer uitrukken voor brandjes en baldadige jeugd, maar grote incidenten bleven uit.
Opvallend was dat het overdag erg meeviel met de overlast van vuurwerk. Veel mensen hielden zich aan de officiële afsteektijden (van 18.00
tot 02.00 uur). Op sommige
plekken werd carbid geschoten, wat in Velsen eigenlijk
niet mag. Ook werd er veel illegaal knalvuurwerk afgestoken.
Rond de jaarwisseling zijn in
het Rode Kruis Ziekenhuis
in Beverwijk en het Spaarne
Gasthuis in Haarlem 61 men-

sen behandeld op de spoedeisende hulp. Tien daarvan
waren gewond geraakt door
vuurwerk. De IJmuider Courant meldt dat het aantal
vuurwerkincidenten sterk is
afgenomen.
Op de Parkweg in VelsenZuid gebeurde een ongeval
waarbij de veroorzaker teveel
gedronken bleek te hebben.
Voor de bewoners van een
woning aan de Ir. Krijgerstraat in Velsen-Noord begon Oudejaarsdag in mineur.
Onbekenden gooiden rond
02.10 uur een vuurwerkbom
door het raam. Het vuurwerk
ontplofte in de woning. De
schade was aanzienlijk, maar
er vielen geen gewonden. De
politie heeft de zaak in onderzoek. (foto: Ko van Leeuwen)

Ruim 3300 euro
voor hulp aan Madras
Santpoort-Noord - Na de
oproep in de media van Guus
van Dee, voorzitter van de
stichting Santpoort helpt Madras, stroomde tot eind 2015
ruim 3300 euro binnen op de
rekening van de stichting. Het
geld is na de overstromingen
in Madras en omgeving hard
nodig voor noodhulp aan
Udavum Karangal (Helpende
Handen), het woonzorgcomplex van Stephan Vidyakar. Hij
zag schier zijn gehele complex en zijn andere vestigingen voor een groot deel onder water komen te staan.
Guus van Dee over het resultaat: ,,Het is hartverwarmend om te merken dat er
met de mensen in Madras
wordt meegeleefd. Het water stond Stephan Vidyakar
letterlijk tot aan zijn lippen.
Veel geld wordt ingezet voor
de eerste levensbehoeften en

voor medicijnen. Om besmettelijke ziekten tegen te gaan is
het zaak dat alle getroffenen
zo snel mogelijk worden ingeent. Voorts steken vele vrijwilligers Vidyakar de helpende
hand toe om alle schade aan
de gebouwen te herstellen. Ik
dank allen hartelijk voor de financiële hulp.”
De giften komen van een aantal particulieren, maar ook
van de Diaconie van de PKNgemeente Santpoort-Velserbroek. Bij Café Bartje stond
een collectebus en het filiaal van de Dekamarkt in het
dorp gaf klanten de gelegenheid om de bonnetjes van het
statiegeld voor het goede doel
beschikbaar te stellen.
Giften blijven nog steeds welkom op bankrekening NL
45 ABNA 090.020.4273 t.n.v.
Santpoort helpt Madras o.v.v.
Watersnood.
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Donderdag
7 januari

Expositie van Nel Luiken
in Bibliotheek Velsen, Dudokplein IJmuiden. De Gehele maand januari.
Alice
Loeters
houdt
spreekuur in de rouwhuiskamer aan de Frans Netscherlaan 12 in SantpoortNoord. Van 11.00 tot 12.0
uur.
Laatste week: Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
volwassenen 4,-. Zie ook
www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 IJmuiden: Film
‘Steve Jobs - een intiem
portret’. Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag
8 januari

Laatste week: Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
volwassenen 4,-. Zie ook
www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Kerstgroen’ en Toverbos, vanaf 3
jaar.
SaxYon in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: ‘Willem Ruis de musical’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 IJmuiden: Film
‘Steve Jobs - een intiem
portret’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag
9 januari

Open dag bij Move2sport
(voorheek Special Health),
Crocusstraat 1 in SantpoortNoord.
Hofstede biljarttoernooi in
De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227 in Velserbroek. De
ochtendwedstrijden beginnen om 09.00 uur, ‘s middags
om 13.00 uur.
Laatste week: Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang

volwassenen 4,-. Zie ook
www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Zee- en Havenmuseum
is geopend van 13.00 tot
17.00 uur. Speurtochten. Exposities ‘Romeinen terug in
Velsen’, ‘SAIL 2015’ en ‘Een
droom door Holland op z’n
smalst’.
Stadsschouwburg Velsen: Soul Brothers. Aanvang 20.15 uur.

Zondag
10 januari

Open dag bij Move2sport
(voorheek Special Health),
Crocusstraat 1 in SantpoortNoord.
Laatste dag: Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van 11.00 tot
16.00 uur. Toegang volwassenen 4,Zie ook www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Nieuwjaarsconcert IJmuider Harmonie in de Burgerzaal van het stadhuis. Aanvang 12.00 uur, zaal open
11.30 uur.
Grote Pop-up expo in het
Kunstencentrum, P.J. Troelstraweg 20. Van 13.00 tot
17.00 uur. Toegang gratis.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Kerstgroen’ en Toverbos, vanaf 3
jaar.
Zee- en Havenmuseum
is geopend van 13.00 tot
17.00 uur. Speurtochten. Exposities ‘Romeinen terug in
Velsen’, ‘SAIL 2015’ en ‘Een
droom door Holland op z’n
smalst’.
Stadsschouwburg Velsen: Het Zandkasteel. Aanvang 14.00 en 16.00 uur.
ZoMiPo met La Musiquette in buurcentrum De Stek,
Heirweg 2 Velsen-Noord.
Aanvang 14.00 uur.
The Stolz Quartet in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord. Aanvang
15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.

Maandag
11 januari

Hofstede biljarttoernooi in
De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227 in Velserbroek. De
ochtendwedstrijden beginnen om 09.00 uur, ‘s middags

om 13.00 uur.
Postzegelavond in het Terras, Dinkgrevelaan 27 Santpoort-Noord. Aavang 19.00
uur.
Lezing bij Historische
Kring Velsen over ‘Tussen
stuivend zand, vette klei en
onwelriekend veen; Nieuwe archeologische waarnemingen uit Velsens bodem’.
Aanvang 20.00 uur, zaal
open 19.30.

Dinsdag
12 januari

Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Alzheimer Café in de Centrale Bibliotheek, Dudokplein IJmuiden. Van 19.30
tot 21.00 uur.

Woensdag
13 januari

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Kerstgroen’, over de oorsprong
en symboliek van de decemberfeesten. Tentoonstelling Toverbos, vanaf 3
jaar. Toverknutselen van
13.30 tot 15.30 uur. 1,50 euro bovenop de entreeprijs.
Zee- en Havenmuseum
is geopend van 13.00 tot
17.00 uur. Speurtochten. Exposities ‘Romeinen terug in
Velsen’, ‘SAIL 2015’ en ‘Een
droom door Holland op z’n
smalst’.
Experience bij Vellesan
College om start om 14.00
uur in het hoofdgebouw en
duurt tot ongeveer 16.00
uur. Zie ook www.vellesancollege.nl.
Filmavond voor vrouwen in
buurthuis De Brulboei, Kanaalstraat 166 IJmuiden.
‘The Kings Gardens’. Aanvang 20.00 uur.

Donderdag
14 januari

Witte Theater, Kanaalstraat 257 IJmuiden: Neerlands Hoop winnaar Emilio Guzman. Aanvang 20.30
uur.

Verslag kerstboomverbranding, nu op
internet en TV
rtvseaport.nl
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De helende kracht
van Do-In Yoga
Velsen - Do-In (Japanse yoga) is een bewegingsvorm
voor het strekken van meridianen. Meridianen zijn energiestromen in het lichaam gekoppeld aan organen. Do-In
is een uitstekende manier om
fit te blijven en tegelijkertijd
veel klachten te voorkomen.
Tegenwoordig zijn we er aan
gewend om ons stijf te voelen met allerlei klachten tot
gevolg. De oefeningen zullen
je gezondheid en vitaliteit bevorderen. Je wordt weer lenig!
Do-In wordt al meer dan 10
jaar met succes gegeven in
IJmuiden en Velserbroek.
De les bestaat onder andere uit het kloppen van het lichaam, rek- en strekoefeningen,
ademhalingsoefeningen, maar ook de Chinese geneeskunst en voeding komen
aan bod. Do-In doe je rustig
en ontspannen, het is geen
competitie. Na de kerstvakantie start weer een nieuwe
cursus. Een proefles is gratis. Do-In kan door iedereen
worden beoefend, op iedere
plaats en neemt relatief weinig tijd in beslag. 15 minuten
per dag is al voldoende om je
lichaamshouding te verbeteren, je spieren te versoepelen,

je ademhaling te verdiepen en
je weerstand te verhogen.
Tamara de Boer is naast DoIn docente ook Shiatsutherapeute. Shiatsu kan worden
ingezet bij allerlei lichamelijke en psychische klachten. En
wordt afhankelijk van de aanvullende zorgverzekering vergoed. Zie de advertentie elders in deze krant.
Tamara de Boer, Klassieke
Shiatsu & Do-In, www.shiatsuvelsen.webklik.nl of tamaradeboer@ziggo.nl of 0630024064.

Klimmen en meer op
Vellesan Experience
Velsen - Voor leerlingen uit
de achtste groep organiseert
het Vellesan College weer
een Experience. Deze keer op
woensdagmiddag 13 januari vanaf 14.00 uur. Wil je echt
weten wat je op het Vellesan
College in de sportklas, de
dansklas, bij science of met
de ipad leert? Met de Experience bieden we je de mogelijkheid om dat te ervaren.
Het Vellesan College heeft
een aantal bijzondere klassen. De Sportklas en de
Dansklas zijn misschien wel
de meest opvallende speciale klassen. En daarnaast is er
de opstroomklas en zijn ze
gestart met iPad onderwijs.
En ook met Science biedt de

school meer dan de meeste
middelbare scholen.
Om achtstegroepers te laten ervaren hoe een echte les
er uit ziet is er op in januari
weer een Vellesan Experience. Op 13 januari krijg je les
op de klimmuur van het Vellesan, je geeft je op voor Moderne Dans, je leert geschiedenis op de iPad of je doet
een aantal proeven bij science. De middag start om 14.00
uur in het hoofdgebouw en
duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Uiteraard zijn er geen kosten aan verbonden. Opgeven kan via www.vellesancollege.nl.
De Vellesan Experience. Grijp
je kans en beleef het!
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Alzheimer
Café IJmuiden
IJmuiden - Op dinsdag 12
januari is er weer een Alzheimer Café in IJmuiden. Het
onderwerp is ‘Thuis wonen
met dementie’. Steeds meer
mensen met dementie blijven
langer thuis wonen. Dit kan
zorgen voor een extra belasting voor de naaste of mantelzorger. Maar wanneer iemand dementie heeft, betekent het niet dat deze persoon niets meer kan. De tips
van Mick Flieringa kunnen
het thuis wonen met dementie vergemakkelijken. Wilt u
meer weten over dit onderwerp? Kom naar het het Alzheimer Café in de Centrale
Bibliotheek, Dudokplein 16.
De ontvangst is vanaf 19.00
uur, het programma start om
19.30 uur en is tot 21.00 uur.
Iedereen is welkom: mensen
met
geheugenproblemen,
partners, kinderen, vrienden, buren. Wie er nog nooit
eerder is geweest, moet beslist komen kennismaken. De
toegang én het eerste kopje koffie zijn gratis. Aanmelding vooraf is niet nodig. De
bezoekers krijgen informatie van hulpverleners en van
mensen die uit eigen ervaring
spreken. Bij elk café worden
deze geïnterviewd door onze
vaste gespreksleider. Na dit
gesprek is er gelegenheid om
vragen te stellen. Er is een tafel met brochures en andere
literatuur om thuis eens rustig na te lezen.

Cursussen Vereniging
Santpoorts Belang

‘t Mosterdzaadje

Duo accordeon en
saxofoon en Stolz Quartet

Lezing
Historische
Kring

Santpoort-Noord - Op vrijdag 8 januari om 20.00 uur
zullen de accordeoniste Ellen Zijm en de saxofoniste Marijke Schröer het programma ‘So Many Roads’
in ‘t Mosterdzaadje brengen. Zij spelen arrangementen van Frescobaldi, Bach,
Moussorgsky, Piazzolla, Ad
Wammes en Joke van Dal.
Duo SaxYon inspireert menig hedendaags componist die speciaal voor hun
aan het schrijven ging. In dit
concert wordt werk van Ad
Wammes uitgevoerd ‘So many Roads’ en beleeft het stuk
van Joke van Dal de wereldpremière. De veelzijdigheid
van hun instrumenten en
hun wonderschone samenklank verrast. Alle vooroordelen over saxofoons en accordeons zullen bij het horen van SaxYon snel overboord gegooid worden.
Op zondag 10 januari om
15.00 uur treedt het be-

faamde Stolz Quartet op in
‘t Mosterdzaadje. De musici zijn: Marieke Schut- hobo, Liesbeth Steffens- altviool, Jellantsje de Vries – viool en Charles Watt – cello. Een uiterst professioneel
kwartet met een uitdagend
programma waarop onder
andere Scriabin, Zuidam, Ligiti, De Vries, Ravel, Lann,
Loevendie, Carter, Einarsson, Shepherd en Verbeij.
‘Alle dertien moeilijk’ laat
het hart openen voor muziek geschreven door de
meest uiteenlopende componisten die niet in een hokje te plaatsen zijn. Alleen al
de mondelinge toelichting is
het bezoek aan dit concert
waard!
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29, telefoon 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang is de zaal open. Toegang vrij, een bijdrage in de
onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl.

Velserbroek - Historische
Kring Velsen begint het nieuwe lezingenjaar op 11 januari met een lezing door Wim
Bosman. De lezing heet: ‘Tussen stuivend zand, vette klei
en onwelriekend veen. Nieuwe archeologische waarneming uit Velsens bodem’.
Aan de orde komt onder
meer een metersdiepe profielwand door de IJmuiderstraatweg van een kilometer lengte, met sporen uit zowel de Midden IJzertijd (±
350 voor Christus) als van de
middeleeuwen, met de randzone van de Breesaap. De lezing zal plaatsvinden in Wijkcentrum De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227 in Velserbroek. Aanvang 20.00 uur.
Zaal open 19.30 uur. Toegang voor HKV leden is gratis, maar voor introducés en
derden euro 2,50 euro.

IJmuiden - Een nieuw
jaar is hét moment om iets
nieuws te ondernemen. Zo
kan het zijn dat je van muziek houdt, je zingend door
het leven gaat, mensen om
je heen zeggen dat je een
goede stem hebt, je dat ook
zelf denkt, maar dat het er
niet van komt om iets te
doen met je muzikale belangstelling en vaardigheid.
In dat geval ben je binnenkort in de gelegenheid om
daar verandering in te brengen door de open oefenavond van het Chr. Mannenkoor IJmuiden bij te wonen. Onder leiding van een

inspirerende dirigent werkt
dit koor, sinds kort versterkt
met enkele jeugdige leden,
aan het instuderen van een
vernieuwend muziekrepetoire voor mannenstemmen.
Ervaar de sfeer op de oefenavond, merk het plezier
bij dirigent en koorleden
en raak ook enthousiast om
mee te doen en te genieten
van het samen muziek maken.
Zangers in de dop zijn van
harte welkom op de open
oefenavond op donderdag
14 januari om 20.00 uur in
de Petrazaal (onder de Petrakerk).

Santpoort-Zuid - Voor een
gevarieerd aanbod aan cursussen kunt u de komende
maanden nog (beperkt) terecht in ‘t Brederode Huys in
Santpoort-Zuid.
Voor de cultuurliefhebbers
gaat drs. Aldwin Kroeze in
op de hoogtepunten uit de
geschiedenis van het boek
(start woensdagmorgen 27
januari, vier lessen). Malcolm
McEwan geeft drie lezingen
over drie bijzondere Chinese vrouwen (start woensdagmorgen 24 februari).
Op creatief gebied leert Ineke Poort u hoe u zelf stoffen
kunt verven en bedrukken en
daarvan een collage maken
(start dinsdagmorgen 16 februari, drie lessen) en Akiro
Matsimoto leert u in vier ochtenden de bijzondere technieken van het maken van
Japans keramiek (start dinsdag 15 maart). Voor de liefhebbers van koken: u kunt
nog inschrijven voor de workshops Dim Sum onder leidinh
van Linh Doan Thi (woensdagmiddag 13 april); de Italiaanse keuken onder leiding
van Rosella Groutars waarin
u twee typisch Italiaanse gerechten, Melanzane alla parmigiani en Pietanza vegetariana bereidt (woensdagmid-

dag 15 april) of de populaire middag Tapas 2 onder leiding van Eva Nijhoff (vrijdagmiddag 6 mei).
Wie geïnteresseerd is in de
geschiedenis van onze omgeving kan meewandelen
met docent Freek van Schie
door de Bakenesse en het
Burgwalgebied (een lezing
donderdag 14 april en een
wandeling donderdag 21
april). Natuurliefhebbers halen hun hart op tijdens een
wandeling met Eric van Bakel
rondom het bijzondere vogelparadijs ´de Gruijters´ bij
Spaarndam (woensdagmiddag 16 maart). Ook kunt u
met Eric van Bakel een unieke wandeling maken langs
de meest vitale duinbeek van
Zuid-Kennemerland, de Brederoodse Beek (woensdagmiddag 20 april).
Voor wie al wat ervaring heeft
met mindfulness en/of meditatie bieden we een vervolgcursus vanaf maandagavond
7 maart (zes lessen) onder
leiding van Christel Zwemmer.
Op vrijdagmiddag 26 februari kunt u leren ontspannen in
een workshop gegeven door
Sika van Wijk. Voor meer informatie en inschrijven zie
www.santpoortsbelang.nl.

Nieuwjaarsconcert
IJmuider Harmonie
IJmuiden - Het IJHmusementsorkest geeft op zondag
10 januari weer haar traditionele nieuwjaarsconcert in de
Burgerzaal van het stadhuis.
Dirigent Theo Bleeker en orkest hebben ook dit nieuw
jaar weer prachtige stukken op de lessenaar staan
om het concert te doen slagen. De IJmuider Harmonie
brengt muzikale hoogstand-

jes en muzikale verrassingen
ten gehore. De muzikanten
zullen u op een feestelijke en
muzikale manier entertainen.
Het Nieuwjaarsconcert met
het
IJHmusementsorkest
IJmuider Harmonire begint
om 12.00 uur. De zaal gaat
om 11.30 open en de entree
is gratis. In de pauze is er tegen een kleine vergoeding
iets te eten en te drinken.

Jaaroverzicht

2015

Januari 2015
Recordaantal duikers
in Westbroekplas

Velserbroek - Bij de Nieuwjaarsduik in de Westbroekplas was dit jaar
een recordaantal van 450 deelnemers. En dat ondanks de ijzige wind
die het bitter koud maakte. Ook het
publiek was massaal opgekomen om
de dapperen aan te moedigen. Zangeres Kelly Cossee, bekend van The
Voice of Holland, loste het startschot.
Daarna renden de duikers het water

in voor de ijskoude duik. Lang bleven
ze niet in het water, want de watertemperatuur was met 3 graden Celsius nog kouder dan het water van
de Noordzee. Dit was dus één van de
koudste duiken van Nederland. Alle duikers, ook die bij het strand in
IJmuiden kregen een oorkonde, een
warme Unox-muts en een kop snert.
(foto: Peter Weijers)

Velsen-Noord
een week zonder gas

Velsen-Noord - Na graafwerkzaamheden zat vanaf 15 januari een groot
deel van Velsen-Noord een week
lang zonder gas. Tijdens het graven
werd een waterleiding en een gasleiding geraakt, waardoor water en
zand in de pijpleiding samenkwam
over een lengte van wel zes kilometer. De gaskraan ging dicht voor
1.150 huishoudens in 20 straten. Een

week lang werd er dag en nacht gewerkt om de gasleidingen schoon
te maken. Vanaf zaterdag werden
er weer huishoudens aangesloten,
maar het duurde een volle week voor
(bijna) iedereen weer de kachel aan
kon doen. De burgemeester bedankte later alle Velsen-Noorders voor
hun zorg voor elkaar en hun geduld.
(foto: Michiel Deiman)

Historische beken hersteld

Velsen-Zuid - Op buitenplaats
Beeckestijn zijn alle oeververbindingen, beschoeiingen en duikers van
de historische Alenbeek hersteld.
Hiermee is een grote wens van Natuurmonumenten, de Vrienden van
Beeckestijn en de regelmatige bezoekers van Beeckestijn in vervulling gegaan. De Alenbeek is een
echte duinrel (watergang) die al in

de 15de eeuw bekend was. De oevers waren echter verzakt. Maar na
de werkzaamheden kan duin- en
kwelwater weer worden afgevoerd.
Ook de waterhuishouding op Beeckestijn is hersteld. Nu het water
weer stroomt zal de beek meer visjes, kikkervisjes, salamanders en vogels aantrekken. (foto: Natuurmonumenten).

25 jaar Stratenvoetbal
Velserbroek

Velserbroek - Zaterdagavond 24 januari was het weer groot feest in het
Polderhuis. De 25ste editie van het
Rabobank Stratenteams Velserbroek
kreeg een extra feestelijk tintje vanwege het jubileum. Uiteraard werd er
volop gevoetbald, Grote Boterbloem
won het toernooi nipt van Westbroekerweg. En ook de artiesten van RTL
waren weer van de partij, maar zij

verloren dit keer van het Velserbroekse sterrenteam. Burgemeester Weerwind verrichtte vanwege het jubileum de aftrap van deze wedstrijd. Ook
was er een kleine reünie van spelers
van eerdere edities in de jubileumwedstrijd. De grootste eer ging natuurlijk naar organisatoren Peter Geldof en Rob Tousain en hun vrijwilligers. (foto: Karin Dekkers)

Februari 2015
Brigitte Kaandorp
heropent Witte Theater

IJmuiden - Met een lach en een
enorme schaar opende cabaretière Brigitte Kaandorp maandagavond
2 februari het nieuwe Witte Theater. Met een even grote lach op hun
gezichten stonden uitbater Marcel
Klein Ovink (links op de foto) en wethouder Robert te Beest (rechts) haar
bij. Wegens het stopzetten van de
gemeentelijke subsidie zag het Witte

Theater zich in 2013 genoodzaakt te
stoppen. Na onderhandelingen met
een andere partij kwam Marcel Klein
Ovink als zaakwaarnemer van stichting het Witte Theater in beeld. Met
een nieuw bestuur ziet men kans het
Witte Theater als zelfstandige organisatie te laten draaien. (foto: Karin
Dekkers)

Grootste offshoreplatform
even in IJmuiden

IJmuiden - Zondagavond 15 februari kwam het grootste offshore hoogspanningsstation van Nederland
aan in de haven van IJmuiden. De
krachtpatser, die net zo veel weegt
als vier Boeing 747’s, moest midden
in het nieuwe windmolenpark Eneco Luchterduinen komen. Daar werd
het dinsdagavond heen gebracht.

Het hoogspanningsstation vormt een
onmisbare link tussen windparken in
zee en het elektriciteitsnet op het
vasteland. Het ontvangt alle opgewekte elektriciteit, vormt die om tot
‘transporteerbare’ groene stroom en
transporteert die vervolgens via een
kabel naar het vasteland. (foto: Ko
van Leeuwen)

Unieke cabaretavond
in jarige Stadsschouwburg

IJmuiden - De viering van 75 jaar
Stadsschouwburg Velsen was een
aaneenschakeling van feestelijke hoogtepunten. Vrijdag 6 februari
genoot een volle theaterzaal van de
unieke en eenmalige jubileumvoorstelling met Erik van Muiswinkel en
Diederik van Vleuten, die voor het
eerst sinds hun ‘scheiding’ weer sa-

men op de planken stonden. Samen
met Plien & Bianca, De Partizanen
en Marc-Marie Huijbregts zorgden
zij voor een hilarische avond vol bekende cabaretscenes. Marc-Marie
vertelde: ,,Overal in Nederland heb
je mooie zalen en leuk publiek, maar
nergens heb je een directeur als Jacob Bron.’’ (foto: Ron Pichel)

Kick-off
Playing for Success

Velsen-Zuid - Wethouder Annette
Baerveldt en voorzitter Chris van der
Zwan van stichting Telstar Thuis in
de Wijk verrichtten vrijdag 20 februari
met enkele leerlingen de officiële aftrap van Playing for Success IJmond.
Het naschoolse educatieve programma Playing for Success is in november 2014 gestart met een groep kin-

deren uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Tien weken lang komen
deze kinderen één keer in de week
na schooltijd naar het leercentrum in
het Telstar Stadion. Met een speels
programma wordt gewerkt aan meer
motivatie en zelfvertrouwen. Spelers
van Telstar nemen ook deel aan het
programma. (foto: Ron Pichel)

Maart 2015
Tata Steel steunt KWF
met vele activiteiten

IJmuiden - Medewerkers van Tata
Steel zamelden 3 maart geld in voor
KWF Kankerbestrijding. Dat gebeurde in het kader van Founder’s Day.
Wereldwijd zetten medewerkers van
Tata bedrijven zich die dag in voor
goede doelen. Daarmee herdachten
ze de geboorte van oprichter Jamsetji Nusserwanji Tata. Zorgen voor

mensen en de omgeving van het bedrijf zijn kernprincipes van de Tata Group. Er was een breed scala
aan activiteiten zoals een boekenen platenbeurs, er werden portrettekeningen gemaakt en verkocht en er
waren diverse sportactiviteiten, van
zelfverdediging tot roei- en hardloopclinics. (foto: Tata Steel)

De Beekvliet schoolschaakkampioen

Velsen - Het jaarlijkse schoolschaakkampioenschap van Velsen
werd dit jaar weer georganiseerd
door schaakclub Kijk Uit en schaakclub Santpoort. Het kampioenschap
vond plaats in het Jan Ligthartgebouw. Met elf teams van vijf verschillende basisscholen waren er
wel iets minder deelnemers dan het
jaar daarvoor, maar het was weer

reuze spannend! De Beekvliet werd
nummer 1, Bosbeekschool 1 werd
tweede en de Toermalijn werd derde. De Beekvliet mocht Velsen vertegenwoordigen bij de Noord-Hollandse kampioenschappen. Die werden later in het jaar gehouden. De
winnaar daarvan mag naar het Nederlandse schoolschaakkampioenschap.

Velsen nieuwe eigenaar
Telstar tribune

Velsen - Het college van B en W bereikte op hoofdlijnen overeenstemming met de curator van Memid,
de tribunebouwer die in 2011 failliet
ging. Dat betekent dat de gemeente eigenaar wordt van de westtribune, waarin onder meer fysiotherapiepraktijk CareworX en de kantoren en businessclubs van Telstar zijn

gevestigd. Door het betalen van een
afkoopsom wordt de erfpachtovereenkomst met Memid ontbonden en
wordt Velsen eigenaar. Telstar kan
tegen een goede prijs de tribune huren. Voor zowel Velsen als Telstar is
dit een win-win situatie die een einde maakt aan veel onzekerheid. (foto: SC Telstar)

Geld voor Kust Innovatie en Informatie
Centrum

Velsen - Er wordt een bedrag van
2,9 miljoen euro uitgetrokken voor
een nieuw te bouwen Kust Innovatie
en Informatie Centrum (KIIC) dat onlangs de naam Brak kreeg. Daarboven komt nog een bedrag van ruim
550 duizend euro voor stichtingskosten. Echter, voor de aankleding en
inrichting van het gebouw en de buitenruimtes zijn nog enkele miljoenen

nodig die door middel van sponsoring bijeengebracht moeten worden.
Of het gebouw er definitief komt zal
eind 2016 blijken, na verder onderzoek naar mogelijke sponsoren. Het
Pieter Vermeulen Museum is nog
druk in gesprek met de gemeente
Velsen over de vorm waarin zij deel
gaan nemen in Brak.

April 2015
Boogschutters winnen
Sportgala Velsen

Velsen - VZOS werd de verrassende winnaar van het Sportgala Velsen. De jury verkoos de handboogschutters uit Santpoort-Noord tot
sportploeg van het jaar. Daarmee
bleven zij onder meer de ‘usual suspects’ Ben Rietdijk Sport en SV Terrasvogels voor. Andere winnaars waren baanwielrenner Matthijs Büchli

(sportman), wielrenster Nina Kessler
(sportvrouw), turner Amine Abaidi
(talent), atlete Simone Geel (master)
en voetbaltrainer Gideon Dijks (trainer/coach). Karateleraar Hugo Nibte werd uitgeroepen tot sportcoryfee van Velsen. De prijs: een bronzen
beeld van Ada Leenheer. (foto: Michel van Bergen)

Nieuw cruiseseizoen
begint in IJmuiden

IJmuiden - Het cruiseseizoen ging
op eerste paasdag van start met de
komst van de AIDAluna, het bekende schip met de rode lippen op de
boeg. De 2.100 passagiers werden
aan de Cruisekade in IJmuiden opgewacht door medewerkers van de
havendienst en gastheer KVSA. De
meeste passagiers gingen met ge-

organiseerd busvervoer naar Amsterdam, een klein aantal koos voor
het openbaar vervoer, terwijl ook
de taxi’s heel wat klanten oppikten. De AIDAluna kwam in maart totaal drie keer. Vanaf medio mei werden nog zo’n 40 cruiseschepen verwacht tijdens het cruiseseizoen 2015
in IJmuiden. (foto: Erik Baalbergen)

Pret bij Sneeuwdag
in SnowPlanet

Velsen-Zuid - 150 mensen met
een verstandelijke beperking genoten van het evenement Sneeuwdag in SnowPlanet. Dankzij sponsoring hoefden de deelnemers maar
een klein bedrag te betalen. Er werd
geskied, gesleed en veel gelachen.
Dit jaar werd de Sneeuwdag voor
het eerst niet door de Hartekamp

Groep georganiseerd. Mandy Langbroek was in 2013 de initiatiefnemer
van de eerste Sneeuwdag. Voor veel
Hartekamp- cliënten is een wintersportvakantie niet haalbaar. De eerste Sneeuwdag in 2013 waren er 50
deelnemers, in 2014 100 en nu in
2015 al 150. De keuze was skiën of
sleeën. (foto: Burgerdijk Fotografie)

Stralende Koningsdag
in Velsen

Driehuis - De vrijmarkt is voor ondernemers in de dop dé kans om te
werken aan het nodige beginkapitaal. En of je nu het speelgoed verkoopt waar je te groot voor bent,
muziek maakt of iets lekkers aan de
man brengt: de handelsgeest laat
zich niet temmen. In de feestvreugde van Koningsdag in Driehuis, al-

tijd beredruk, sloegen Ties en Wouter hun slag door koningsnootjes te
verkopen. En met al die drankjes die
werden verzwolgen waren hun koningsnootjes heel gewild. Het werd
in Velsen een stralende Koningsdag
ondanks de aanvankelijk sombere voorspellingen. (foto: Friso Huizinga)

Mei 2015
70 jaar
vrijheid

IJmuiden - ‘Eén koers, één strijd,
de vrijheid’. Dat zijn de woorden die
op het her- denkingsmonument op
Plein 1945 te lezen zijn. Dinsdagmiddag 5 mei werd een feestelijke middag gehouden ter ere van de 70ste
Bevrijdingsdag. Suomi-lopers kwamen met een fakkel uit Wageningen,
waarmee burgemeester Weerwind

het Bevrijdingsvuur in IJmuiden ontstak. Dat gebeurde tijdens een openingsdans van Dance Works. Er was
een taptoe van Fanfare Korps der
Genie en Full Count en Popfactory
traden op. Op het Plein stonden verschillende pagodetenten waar spelletjes gedaan werden. (foto: Reinder Weidijk)

20 jaar DFDS
IJmuiden - Newcastle

IJmuiden - Ter gelegenheid van het
20-jarig jubileum van de DFDS-verbinding tussen IJmuiden en Newcastle verscheen Ron Maes, general manager van KVSA Logistics met
een grote taart op de brug van de
ferry ‘King of Scandinavia’. Kapitein
Jeppesen en eerste officier Martin

toonden zich bijzonder in hun nopjes
met deze blijk van waardering. DFDS
Seaways is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste ferrymaatschappij in Noord-Europa, met een
netwerk van 25 routes en een totaal
van 55 schepen voor passagiers en
vracht. (foto: KVSA)

COV IJmuiden
bezoekt Leipzig

IJmuiden - Ter gelegenheid van het
100-jarig jubileum heeft COV IJmuiden van 13 tot en met 16 mei een reis
naar Leipzig en Dresden gemaakt.
De Christelijke Oratorium Verenigingen voert sinds 1957 jaarlijks de
Matthäus Passion uit. Vanwege deze traditie heeft het koor een intense band met de muziek van Bach. In

Leipzig heeft Bach van 1723 tot 1750
als cantor en organist leiding gegeven aan het koor van de Thomaskirche. Het was dan ook een grote eer
om op Hemelvaartsdag een aantal
koralen uit de Matthäus Passion ten
gehore te kunnen brengen in deze
kerk. In Dresden werd een concert
bijgewoond. (foto: COV Velsen)

Eerste Vissenloop
van IJmuiden

IJmuiden - Zondag 31 mei ging
voor de eerste keer de Vissenloop
van start, georganiseerd door KWF
Kankerbestrijding Velsen. Het evenement kwam in enkele maanden tijd
van de grond. Het officiële startschot
werd om tien uur gegeven door burgemeester Weerwind. Met afstanden
tussen de 5 en 40 kilometer kwa-

men alle wandelaars aan bod. Wandelaars uit het hele land kwamen
naar IJmuiden. Zij maakten meteen
mee hoe stoer en rauw het toe kan
gaan in IJmuiden. Door storm en regen gingen een aantal festiviteiten
op de kade niet door. Toch waren de
wandelaars zelf dik tevreden met het
wandelevenement. (foto: KWF)

Juni 2015
Burgemeester Weerwind vertrekt

Velsen - In juni maakte burgemeester Franc Weerwind tijdens een gemeenteraadsvergadering bekend dat
hij vertrekt. Nog tijdens de vergadering kreeg hij het bericht dat zijn
voordracht als burgemeester van Almere was goedgekeurd. Hij volgde
daar Annememarie Jorritsma op die
vanaf september zitting nam in de

Eerste Kamer. Velsen is eensgezind
in haar verdriet om het vertrek van
deze burgemeester. Maar zijn ambitie om ‘groter te groeien’ wordt in
het algemeen begrepen. Het was net
bekend gemaakt dat hij zijn tweede
ambtstermijn in Velsen in zou gaan.
De twee plannen kruisten elkaar. (foto: Ko van Leeuwen)

Eerste Zomeravond Markt
op Kennemerlaan

IJmuiden - Vrijdag 18 juni werd de
eerste Zomeravond Markt gehouden
aan de Kennemerlaan. De Rolling
Kitchens waren grote publiekstrekkers op dit feest met culinair, kunst
en marktkoopjes. De klandizie bij de
foodtrucks was voor een eerste keer
heel goed. De organisatoren keken
tevreden terug op dit eerste evene-

ment maar kondigden toch aan de
tweede editie in augustus iets aan te
passen. Maar over het geheel genomen was de organisatie heel blij met
de bezoekersaantallen, de reacties
en de verkoop. ,,We wilden geen gewone braderie’’, aldus Remco Glas.
,,En daar zijn we in geslaagd.’’ (foto:
Friso Huizinga)

Erfgoedwandeltocht

Oud-IJmuiden - Agnes de Boer en
Marlenne Schrijver hebben met het
project ‘Beleef Oud-IJmuiden’ verhalen boven tafel gekregen van negentig- en honderdjarigen die zich hun
jeugd, de opkomst van de visserij en
de crisistijd nog kunnen herinneren.
Zij maakten een boek vol verhalen
over Oud-IJmuiden. Ook is er nu een

wandelroute Ontdek Oud-IJmuiden
van 5,5 km. De route werd op 19 en 21
juni gelanceerd en maakt dit jaar onderdeel uit van het Festival Industrie
Cultuur Noord-Holland in het kader
van het Europees Jaar van de Industrie Cultuur. Het Noordzeekanaal en
de Zaanstreek staan daarin centraal.
(foto: Beleef Oud-IJmuiden)

Het Terras in Santpoort
officiëel geopend

Santpoort-Noord - Donderdag 11
juni werd Dorpshuis Het Terras officieel heropend. De openingshandeling
werd verricht door wethouder Robert
te Beest en Allard van Deventer, directeur van Stichting Welzijn Velsen.
Het vorige dorpshuis ging in 2007 in
vlammen op. Het heeft even geduurd
voor het nieuwe dorpshuis er weer

was. Wethouder Te Beest: ,,Dankzij
intensief overleg tussen betrokken
partijen zoals Pré Wonen, Brederode
Wonen, Stichting Welzijn Velsen en
de gemeente zijn we er uiteindelijk in
geslaagd om dit fraaie pand te realiseren.’’ Het dorpshuis wordt gecombineerd met elf seniorenwoningen.

Juli 2015
Spontane herdenking
voor Ian van Baekel

IJmuiden - Honderden overwegend
jonge mensen kwamen vrijdagavond
26 juni naar Plein 1945 om de 17-jarige Ian van Baekel te herdenken. De
IJmuidenaar overleed aan de gevolgen van een scooterongeluk dat een
dag eerder had plaatsgevonden op
de kruising Pleiadenplantsoen/Planetenweg. Onder meer geschok-

te en rouwende familie, vrienden
en politiemedewerkers waren bij de
spontane herdenkingsbijeenkomst
aanwezig. Er werden bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken ter
nagedachtenis aan Ian. Ook op de
plek van het ongeval werden bloemen neergelegd. (foto: RTV Seaport/
Dennis Gouda)

De Kennemerlaan Leeft

IJmuiden - Drukbezochte evenementen, swingende optredens en
een gemoedelijke sfeer. De derde
editie van zomerfestival De Kennemerlaan Leeft! gaat de boeken in
als een daverend succes. Vijf dagen lang schudde het centrum van
IJmuiden op haar grondvesten.
Tienduizenden mensen hebben van

woensdagmiddag tot zondagavond
genoten van zeer uiteenlopende activiteiten, zoals de Wielerronde, de
Kortebaan, de Jaarmarkt en de Culinaire Markt. Op het Kennemerplein
traden elke avond lokale en landelijk bekende artiesten op. De totalisator bracht meer dan 35.000 euro
binnen. (foto: Machiel Kraaij)

Verhalenwandeling
door Oud IJmuiden

IJmuiden - Zaterdag 11 juli hielden
ini- tiatiefnemers Marlenne Schrijver
en Agnes de Boer hun Verhalenwandeling door Oud IJmuiden. Op elke
locatie werd gele- zen, verteld en geluisterd. Na veel interessante en gezellige verhalen kwam de groep aan
bij Hotel Augusta waar eigenaar
John van Waveren vertelde over de

geschiedenis van het hotel. De wandeling ‘Ontdek oud-IJmuiden’ kan
ook individueel worden gelopen, van
locatie naar locatie, aan de hand van
de 25 paneelborden. De route is tot
stand gekomen dankzij sponsoring
van bedrijven en meente Velsen en
stichting Welzijn en is 5,5 kilometer
lang. (foto: Bea Berk)

Ton valt in Lariksstraat

IJmuiden - Dertien inwoners van de
Lariksstraat in IJmuiden hebben met
hun postcode samen 100.000 euro gewonnen in de trekking van de
Postcode Loterij. Eén deelnemer won
31.034,52 euro, twee deelnemers
wonnen 10.344,84 euro, vier deelnemers 6.896,56 euro en zes deelne- mers 3.448,28 euro. De bedragen

lopen uiteen omdat de verdeling van
het geldbedrag afhankelijk is van het
aantal loten per adres. Ruud was blij
verrast met de prijs: ,,Ik wil het bedrag graag besteden aan een reis
met mijn gezin. We waren aan het
sparen voor een roadtrip door Amerika. Nu komt dat een stapje dichterbij.” (foto: Postcode Loterij)

Augustus 2015
Dutch Valley bestaat vijf jaar

Velsen-Zuid - Het eerste lustrum
van Dutch Valley ging alles behalve
onop- gemerkt voorbij. Zaterdag 8
augustus kwamen er dan ook grote
namen naar Velsen. Daaronder The
Opposites, Golden Earring, Di-rect,
Jan Smit, Nielson, 3JS, Nick & Simon
en Jett Rebel. Met de Coen & Sander
show en het Café Nol Podium had

Dutch Valley dit jaar twee primeurs
op het programma staan. Met negen podia en meer dan 100 artiesten
en een verrassingsact op het hoofdpodium beloofde het weer een echt
Hollands feestje te worden waarbij
alle muziekstromingen voorbij kwamen. (foto: UDC Events)

Relschoppers op Dorpsfeest

Santpoort-Noord - In de nacht
van zaterdag op zondag 8 augustus
heeft de politie zeven mensen aangehouden wegens openlijke geweldpleging en zware mishandeling. Het
ging om zes mannen van 19 tot 30
jaar en een minderjarig meisje van
17. Zij maakten deel uit van een grote groep mensen die zich even na

middernacht met geweld tegen de
politie had gekeerd. De groep hinderde bij de medische behandeling
van een 14-jarig meisje. Ook kwam
er een melding van mishandeling
van een vrouw. De versterkte politie
kwam met politiehonden om de menigte uiteen te drijven. (foto: Michel
van Bergen)

Plaquettes voor
overleden vissers

IJmuiden - Veel ontroerende woorden zaterdag 8 augustus bij de onthulling van de plaquettes van IJmuider vissers die op zee bleven. Dichter Leon Bersee verwoordde het als
volgt: ‘Er is een gat gedicht, geschreven zijn hun namen opdat geen vergeten zal’. De plaquettes waren een
wens van Ruth Koeman, de doch-

ter van schipper Jan Koeman van de
MS Alkmaar die in 1952 verging. De
plaquettes met alle 319 namen van
IJmuider vissers aan de voet van het
vissersmonument vormen nu een
prachtige herinneringsplaats voor
alle nabestaanden die familieleden
of geliefden op zee hebben verloren.
(foto: Karin Dekkers)

Grootse PreSail IJmond

IJmuiden - PreSail IJmond was een
meerdaags maritiem feest dat zijn
weerga niet kent. Vóór woensdag 19
augustus de tallships in een 12 kilometer lange parade afvoeren naar
Amsterdam was er in de IJmond
groots feest rondom de tall ships
die in de havens lagen. Hoewel de
meeste aandacht uitging naar de
tall ships, was op de kades ook veel

muziek te horen. PreSail IJmond
ging zaterdag van start met het Havenfestival IJmuiden. Meer dan 40
duizend mensen kwamen naar de
kade. Ondanks de regen kwa- men
daar dinsdag nog eens 15 tot 20
duizend bezoekers bij. Zondag 23
augustus trok de Sail Out weer talloze toeschouwers. (foto: Friso Huizinga)

September 2015
Amy Koopmanschap
waarnemend burgemeester

Velsen - Commissaris van de Koning Johan Remkes benoemde Amy
Koopmanschap tot waarnemend
burgemeester van Velsen. Dat gebeurde in overleg met de fractievoorzitters. Zij is plaatsvervangster
van Franc Weerwind die per 9 september werd benoemd tot burgemeester van Almere. Amy Koopman-

schap was van 2003 tot 2015 burgemeester van Diemen en van 1997 tot
2003 burgemeester van Zoeterwoude. Tussen 1990 en 1997 was zij eerst
stadsdeelvoorzitter en daarna stadsdeelwethouder van de Amsterdamse
deelgemeente De Pijp. Zij is 63 jaar
en lid van GroenLinks. (foto: gemeente Velsen)

25ste Rabobank Pierloop

Velsen - De 25ste Rabobank Pierloop Velsen op zaterdag 12 september werd gewonnen door Christiaan
Bosselaar van KAV Holland. Hij liep
de race over 15 kilometer in 49:58.
Snelste vrouw was Agnes Schipper
van Hellas (59:18). De jubileumeditie van de Pierloop werd uitgelopen door 1.388 mensen, waaronder

ruim 400 kinderen. Jorrit de Ligt uit
Santpoort-Noord won de jeugdloop
over 3,2 kilometer in 10:13. Hij werd
op de voet gevolgd door de snelste
meisjes: Daphne en Manon Iskes uit
IJmuiden. Zij volbrachten het rondje in 10:20 en 10:47. Alle deelnemers
kregen het jubileumboek over 25
jaar Pierloop. (foto: Friso Huizinga)

Afscheid van Franc Weerwind

Velsen - ,,Ik neem veel van Velsen
mee in mijn hart.’’ Dat waren de laatste woorden van Franc Weerwind als
burgemeester van Velsen. Dinsdag
8 september was zijn officiële afscheid. Commissaris van de Koning,
Johan Remkes, raadslid Henk Wijkhuisen, burgemeester Bal-tus van
Heemskerk, Ton van der Scheer van

OV IJmond en wethouder Baerveldt
spraken lovende en rake woorden.
Franc Weerwind sprak zijn waardering uit voor alle mensen waarmee hij samenwerkte. Ook bedankte
hij zijn vrouw voor alle steun. Na de
raadsvergadering was het afscheid
in de Felison Cruise Terminal. (foto:
Reinder Weidijk)

Raad van State
doet uitspraak over HOV

Velsen - Zelfs doorgewinterde juristen moesten medio september even
goed lezen wat er precies stond,
maar uiteindelijk was het duidelijk: de gemeente en provincie mogen van de Raad van State starten
met de aanleg van de Hoogwaar- dig
Openbaar Vervoerverbinding (HOV)
tussen Haarlem en IJmuiden.

De bijna 200 tegenstanders van de
vrije busbaan kregen deels gelijk,
maar staan toch met lege handen.
De hoogste bestuursrechter van Nederland oordeelde dat het raadsbesluit over het gewijzigde bestemmingsplan vernietigd moest worden,
maar liet het bestemmingsplan wel
in stand. (foto: HOV Velsen)

Oktober 2015
Lange Nieuwstraat
op de schop

IJmuiden - Begin oktober ging de
Lange Nieuwstraat op de schop voor
de eerste fase van de grote renovatie. De winkels bleven goed bereikbaar al was het soms via een loopplank of de achterdeur. De gemeente deed er alles aan om automobilisten duidelijk te maken dat de winkelstraat vanaf Plein 1945 tot de

Noord- en Zuidarcade open is. De
eerste fase van de werkzaamheden duurde tot eind december. Nu
gaat het weggedeelte tussen de
Vechtstraat en het Marktplein op de
schop. De algehele renovatie van de
Lange Nieuwstraat duurt naar verwachting tot februari 2017. (foto:
Friso Huizinga).

Bouw zeesluis kan van start

IJmuiden - De financiering voor
de aanleg van de nieuwe zeesluis
in IJmuiden was eind oktober rond.
Met een afmeting van 500 x 70 x
18 meter wordt dit de grootste zeesluis ter wereld. De kosten bedragen ruim 500 miljoen. De voorbereidingen voor de aanleg zijn inmiddels
gestart. Bij de Kleine Sluis wordt ge-

werkt aan een nieuw clubhuis voor
duikteam IJmond en roeivereniging
de Stern wordt binnenkort verplaatst
naar Spaarnwoude. Met de bouw
zijn 500 tot 600 arbeidsplaatsen gemoeid. De nieuwe zeesluis moet in
oktober 2019 klaar zijn. (bron: RTV
Seaport)

Dag van Duurzaamheid

IJmuiden – Op Plein 1945 werd vrijdagmiddag 9 oktober de Dag van de
Duurzaamheid gehouden met een
fantastische markt. ,,De leukste Dag
van de Duurzaamheid is in Velsen’’,
zo opende wethouder Floor Bal. Het
werd een geweldige markt die zijn
doel niet voorbij schoot: het voorlichten en enthousiasmeren voor

een beter milieu. Slimme zet was het
inzetten van kinderen bij veel activiteiten, waardoor de ouders ook
op kwamen dagen. De standhouders waren bijzonder actief en wisten de vele bezoekers te interesseren voor onwikkelingen op milieugebied en diverse producten. (foto: Karin Dekkers)

Braderie bij Kuba Moskee

IJmuiden - Het eerste weekeinde van oktober stond in het teken
van de braderie in en om de Kuba
Moskee. Niet alleen de vaste bezoekers, maar ook omwonenden en andere belangstellenden werden gastvrij ontvangen. Er was veel te doen
op het terrein. Met gezellige Turkse
muziek, zang en dans werd de toon

gezet. De bedoeling van de braderie
bij de moskee was vooral: integreren. Voorzitter Süleyman Celik was
dan ook blij met de grote opkomst.
,,Wij willen de drempel laag houden
en laten zien wat wij hier doen. Mensen kunnen zien dat het goed is dat
de Kuba Moskee er is.’’ (foto: Karin
Dekkers)

November 2015
Gedenken met kaarslicht

Driehuis - Op Allerzielen, organiseerde Begraafplaats & Crematorium
Westerveld net als vorig jaar een bijzondere gedenkavond die live werd
uitgezonden op NPO2. Op verschillende plaatsen in het monumentale
gedenkpark was muziek te horen en
langs een verlichte looproute hingen
troostrijke gedichten. Alle bezoekers

kregen de mogelijkheid een kaarsje
aan te steken ter nagedachtenis aan
een geliefd persoon. De tv-uitzending werd gepresenteerd door Anita
Witzier. Tijdens het programma werd
gezongen door onder andere Xander
de Buisonje, Wolter Kroes en Mathilde Santing. (foto: RTV Seaport/Ron
Pichel)

Stille tocht
voor Parijs

IJmuiden - Op 16 november werd
een stille tocht gehouden voor de
slachtoffers van de aanslagen in Parijs. Chris van Beusekom had op Facebook de actie gestart. De tocht begon op het Zeewijkplein en eindigde op Plein 1945. Daar werden bloemen gelegd bij het herdenkingsmonument voor de gevallenen. De

tocht begon met ongeveer 50 mensen, maar groeide aan tot 80 sympathisanten. Waarnemend burgemeester Amy Koopmanschap wachtte de
deelnemers op bij het monument en
heeft tegen initiatiefnemer Van Beusekom haar waardering voor deze
spontane tocht uitgesproken. (foto:
Ko van Leeuwen)

Presentatie
‘Sluis van de eeuw’

Velsen - Hoe krijg je een zaal met
160 ondernemers stil? Door ze om
de oren te slaan met duizelingwekkende getallen en een verhaal te
vertellen dat tot de laatste minuut interessant is. De omgevingsmanagers
van Rijkswaterstaat en OpenIJ, het
consortium dat de nieuwe zeesluis
in IJmuiden gaat bouwen, gaven tij-

dens een drukbezochte lunchbijeenkomst van OV IJmond op boeiende
wijze uitleg over het megaproject.
,,Wij bouwen aan een grotere voordeur van het Noordzeekanaalgebied”, aldus Jan Rienstra van Rijkswaterstaat. Over een paar jaar ligt de
grootste zeesluis ter wereld weer in
IJmuiden. (foto: Reinder Weidijk)

Vishandel Tel wint
IJmond Onderneemt

IJmond - Vishandel Tel is de grote
winnaar van de IJmond Onderneemt!
Award 2015. Directeur Rick Tel was
zichtbaar verheugd. IJmond Onderneemt! werd voor de zesde keer georganiseerd. Hoewel Fairexx Logistics en Bamboe Bouw ook veel indruk op de jury maakten, ging de
IJmond Onderneemt! Award naar

Vishandel Tel. Zo stelde de jury bij
monde van Roel Huisman dat Vishandel Tel ‘een modern, innovatief
en krachtig bedrijf is, dat in het verleden zijn sporen al heeft verdiend
maar vooral bezig is met het vergroten van diverse aan vis, schaal- en
schelpdieren gerelateerde activiteiten. (foto: IJmond Onderneemt)

December 2015
Beslissing over opvang statushouders

Velsen - Burgemeester en wethouders willen vanaf april 2016 ongeveer 80 vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten in het
voormalige missiehuis in Driehuis.
Dit aantal komt bovenop de tientallen statushouders die al zijn ondergebracht in sociale huurwoningen
en gemeentelijke panden in Velsen.

Het voormalige missiehuis in Driehuis wordt voor een periode van 7
tot 10 jaar ingezet voor de huisvesting van statushouders. Het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning mag niet ten koste
gaan van reguliere woningzoekenden in de sociale huursector. (foto:
Beeldig Driehuis)

Lotuz dagbesteding
feestelijk geopend

IJmuiden - Op de Willemsbeekweg was half december de feestelijke opening van Lotuz Dagbesteding voor mensen met een beperking. De dagelijkse leiding van Lotuz
is in handen van Petra Stolp en Dirk
Zwanenburg. In zijn openingswoord
sprak wethouder Robert te Beest lovende woorden over dit initiatief. ,,In

een tijd waarin veel zaken rondom
zorgverlening reuze in beweging zijn
en dus ook vormen van dagbesteding, is het fantastisch om te zien dat
dit nieuwe initiatief voor kleinschalige dagbesteding van de grond is gekomen. De dagbesteding biedt activiteiten in huis en tuin. (foto: Joop
Waijenberg)

Eerste Open Coffee
is een succes

IJmuiden - Het idee van de Open
Coffee voor ondernemers in Sporthal Zeewijk is afkomstig van vier ondernemers uit de regio. Het blijkt een
schot in de roos: er zijn ongeveer 15
zzp’ers en ondernemingen op de bijeenkomst afgekomen. Het concept
is simpel: informeel netwerken voor
zzp’ers en ondernemers uit de regio

Velsen. ‘Leuk dat dit er is’ en ‘eindelijk een regionaal en laagdrempelig
initiatief!’ waren veelgehoorde opmerkingen. Rob Vlaanderen is één
van de organisatoren en eigenaar
van Smash! Café. Open Coffee Velsen wordt iedere twee weken georganiseerd. (foto: Peter Herweijer/Fotoservice IJmond)

Nieuwe traditie op Thaliaplein

IJmuiden - Zaterdag voor kerst
werd voor het eerst een kerstsamenzang gehouden op het nieuwe Thaliaplein in Oud-IJmuiden. En dat leverde veel blije gezichten op. Met
vuurkorven, Glühwein, vier lokale artiesten en honderden mensen in het
publiek werd het een enorm gezellige samenzang. Jong en oud geno-

ten van de artiesten en de sfeer. Het
Thaliaplein werd dit jaar opnieuw ingericht en de samenzang was het
eerste grote evenement op het nieuwe plein, waarvan er hopelijk nog
vele zullen volgen. Het geeft in ieder
geval een prachtige impuls aan de
samenhang in Oud-IJmuiden. (foto:
Reinder Weidijk)
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Draag kandidaten voor!

Wie worden de Velsense
sportkampioenen van 2015?
De gemeente Velsen vraagt iedereen om kandidaten voor te
dragen voor de titel van Velsense Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent (tot 18 jaar), Master (vanaf 40 jaar) en Trainer /
Coach van het jaar 2015. De winnaars worden bekendgemaakt
tijdens het Sportgala op vrijdag
11 maart in het Thalia Theater.

Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar sportkampioenen en worden andere sporters in het zonnetje gezet. Wie een kandidaat kent,
mag hem of haar of een heel team
voordragen. Er zijn zes categorieen: Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent, Master en Trainer / Coach. Een deskundige jury bepaalt wie de winnaars zijn. De
prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 11 maart a.s. in het Thalia Theater in IJmuiden. De presentatie
van het Sportgala is in handen van
Frank Snoeks, sportverslaggever
bij Studio Sport.
Wie kunnen genomineerd worden?
• Individuele sporters, die lid zijn
van een Velsense vereniging; dat
mag een niet-Velsenaar zijn die
lid is van een Velsense vereniging
of een Velsenaar die lid is van een
niet-Velsense vereniging.
• Teamsporters uit Velsen die lid
zijn van een team, dat niet uit Velsen komt; de sporter wordt dan individueel genomineerd.
• Hele teams, als het een Velsens

team is, inclusief alle niet-Velsense leden.
Aan welke criteria moet de nominatie voldoen?
a) Als je eerste, tweede of derde bent
geworden bij een Nederlands
kampioenschap van een toernooi
of wedstrijdenreeks.
b) Als je eerste, tweede of derde bent
geworden bij een Europees kampioenschap.
c) Als je eerste, tweede of derde bent
geworden bij een Wereldkampioenschap.
d) Als je eerste, tweede of derde bent
geworden bij een Wereldbekerwedstrijd.
e) Als je eerste, tweede of derde bent
geworden bij een Europacupwedstrijd.
f ) Als je eerste, tweede of derde bent
geworden bij een wedstrijd van
vergelijkbaar niveau als de punten
onder b) tot en met e).
g) Als je een individuele sportprijs
hebt gewonnen van een officiële
sportbond.
h) Als je een individuele sportprijs
hebt gewonnen tijdens een internationaal toernooi.
Aanmelden
Nominaties moeten vóór 25 januari
2016 worden doorgegeven via www.
sportgalavelsen.nl of stuur een email naar sportgala@velsen.nl. Voor
vragen kunt u ook bellen met Simon
de Weers, afdeling Sportzaken gemeente Velsen: 06-28302505.

‘Velsen is een gemeente
om trots op te zijn’
‘‘We mogen trots zijn op Velsen. Trots op onze samenleving,
onze woonkernen, onze bedrijven, natuur- en recreatiegebieden en op onze samenwerking in de regio.’’ Deze woorden
sprak locoburgemeester Annette Baerveldt in haar nieuwjaarstoespraak, waarin trots het sleutelwoord was. Namens waarnemend burgemeester Amy Koopmanschap wenste ze ook een ieder alle goeds toe in 2016.

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Velsen op maandag 4 januari 2016 werd druk bezocht. Locoburgemeester Baerveldt keek met
veel voldoening terug op een geslaagd Havenfestival/Presail en
SAIL Amsterdam 2015. Ondanks
de crisis zijn nieuwe scholen en
een sporthal geopend en kent Velsen een solide, financiële basis.
Wat betreft het nieuwe jaar is de
locoburgemeester eveneens hoopvol gestemd. “Want in Velsen gebeurt heel veel, veel meer dan
in gemeenten van vergelijkbare
grootte”. Dossiers als huisvesting
statushouders en aanleg HOV vragen tijd en energie. Evenals de opknapbeurt van de Lange Nieuwstraat. Ook wordt hard getrokken
aan projecten als IJmuiden Rauw
aan Zee, de Kustvisie, versterking
van het markante havenkwartier

van de Halkade en Oud-IJmuiden, Citymarketing en de Offshore
Windenergie. Verder stimuleert
Velsen Techport IJmond. De techniek Campus IJmond als dé plek
waar ruimte is voor waardering en
ontwikkeling van techniek en vakmanschap.
Ook grensoverschrijdende projecten staan op stapel zoals renovatie
van de Velsertunnel en de vervanging van de Noordersluis. In 2019
ligt in IJmuiden de grootste sluis
van de wereld in IJmuiden! Kortom: genoeg reden om ons gevoel
van trots ook uit te stralen.
Samenwerking
Verder wees de locoburgemeester
op het belang van de samenwerking. Met als doel om met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners van Velsen
de gemeente nog mooier te maken.
Burgemeester
Wethouder Baerveldt verving
maandagavond waarnemend burgemeester Amy Koopmanschap.
Zij had voor haar benoeming al
een reis geboekt. Koopmanschap
zal de burgemeesterstaken waarnemen tot aan het moment dat de
nieuwe burgemeester is geïnstalleerd. En dat zal volgens planning
in april plaatsvinden.(foto: Reinder Weidijk)
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Tweede fase reconstructie Lange Nieuwstraat van start
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worden de lijndiensten van Connexxion omgeleid. Meer informatie
over bus omleidingen en tijdelijke
bushaltes kunt u vinden op www.connexxion.nl of www.connexxion.com.
Voor eventuele vragen kunt u bellen
naar telefoonnummer 0255-547964.
Bereikbaarheid woningen en
winkels
Tijdens de werkzaamheden zijn alle
woningen en winkels lopend bereik-

baar. Voor de bereikbaarheid van de
woningen en winkels worden er looproutes aangebracht.
Parkeren
Tijdens de werkzaamheden kan er
niet meer geparkeerd kan worden
op de Lange Nieuwstraat tussen de
Scheldestraat / Lange Nieuwstraat
en de Lange Nieuwstraat hoek Merwedestraat. U kunt gebruik maken
van de tijdelijke parkeerplaats aan

vervallen haltes

de Griftstraat. Deze parkeerplaats is
met bebording aangegeven.
Meer informatie
Vragen/meldingen: email: langenieuwstraat@bamwegen.nl. En volg
ons op Facebook/gemeentevelsen.
Ook bent u iedere vrijdagochtend
tussen 09.00 en 14.00 uur welkom in
de directiekeet van BAM Infra wegen
aan de Merwedestraat nabij de Petrakerk in de kerk.

Overgebleven kerstbomen zaterdag opgehaald
Na de traditionele kerstbomenverbrandingen in IJmuiden en Santpoort op woensdag 6 januari kunnen
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Openbaar vervoer Connexxion
Tijdens de werkzaamheden en de afsluiting van de Lange Nieuwstraat
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omleiding inkomend autoverkeer

Kerkstraat

Verkeersmaatregelen
Tijdens de geheel nieuwe aanleg van
de Lange Nieuwstraat is het deel
waar gewerkt wordt voor al het verkeer afgesloten. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid (zie bijgaande
kaartjes). Op het deel waar gewerkt
wordt, is het wel mogelijk voor voetgangers om langs het werk te lopen
en de woningen en winkels te bereiken.
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Wat gaat er gebeuren?
De gehele Lange Nieuwstraat zal opnieuw worden aangelegd en opnieuw
bestraat. Gelijktijdig wordt de riolering aangepakt. Na de herinrichting heeft de Lange Nieuwstraat één
nieuw wegprofiel met vrij liggende fietspaden, vanaf de rotonde Planetenweg tot de hoek Lange Nieuwstraat /Plein 1945. Hierdoor wordt
de veiligheid voor fietsers verbeterd.
Door het versmallen van de rijbaan
neemt ook de snelheid van het wegverkeer af. Ook wordt het winkelgebied opgeknapt en komen er nieuwe
voorzieningen voor de lijnbussen

OMLEIDING AUTO- EN FIETSVERKEER
TIJDENS WERKZAAMHEDEN
LANGE NIEUWSTRAAT

Gr

Om de overlast naar de winkeliers
van het Marktplein zoveel mogelijk
te beperken is het Marktplein gedurende de eerste weken van de uitvoering bereikbaar tot de kruising Lange
Nieuwstraat/hoek Marktplein. Hierdoor is het mogelijk voor de winkeliers om goederen te laden en te lossen. Ook is het Marktplein tijdelijk
bereikbaar voor parkeren. Dit is gratis gedurende de uitvoering van de
werkzaamheden. Daarnaast is ook
het mogelijk om te parkeren op het
tijdelijk aangebrachte parkeerterrein
aan de Griftstraat. Dit wordt met bebordingen aangegeven.
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Maandag 4 januari 2016 is de
tweede fase van de werkzaamheden van de Lange Nieuwstraat gestart. Deze wordt uitgevoerd in
opdracht van de gemeente Velsen
door BAM Infra Wegen. Het gaat
over het gedeelte vanaf de Scheldestraat t/m hoek Marktplein/Merwedestraat. Het Marktplein tot aan
de Burgemeester Rambonnetlaan
behoort ook tot het werkgebied.

overgebleven kerstbomen op zaterdag 9 januari vanaf 08.00 uur worden neergezet bij de clusterplaats

voor minicontainers of bij de ondergrondse containers. Daar worden ze
die dag door HVC opgehaald.
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Bekendmakingen algemeen
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, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket, 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 08.30 tot 17.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen,
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te

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

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De
bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het
elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: raad.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten
over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum
van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 26
december 2015 tot en met 1 januari 2016 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning
hebben ontvangen op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Haringkade 10, renoveren en vergro-

ten pand (31/12/2015) 19890-2015;
Reaumurstraat 5 en 5b, kamergewijze verhuur (30/12/2015) 199272015.

2015.

Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Driehuis
Van Maerlantlaan 1, plaatsen dakkapel (28/12/2015) 19759-2015.

Santpoort-Zuid
Passtoorsstraat 5, bouwen berging
(01/01/2016) 8-2016.

Santpoort-Noord
St. Martinstraat 14 en 16, wijzigen
bestemming naar wonen en wijzigen voorgevels (28/12/2015) 19794-

Velserbroek
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

natie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

omgevingsvergunning verleend
voor:

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

IJmuiden
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Driehuis
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
geweigerd
voor:

Velsen-Noord

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

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

Santpoort-Noord
Wulverderlaan 3, plaatsen koelinstallatie (30/12/2015) 14457-2015.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 24, kappen 2
bomen (31/12/2015) 19185-2015.
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Inloopavond bestemmingsplan ‘Binnenhaven’
Op dinsdag 12 januari houdt de
gemeente Velsen een inloopavond over het nieuwe bestemmingsplan Binnenhaven. Het plangebied is gelegen in IJmuiden aan
de Zeeweg en de Appelboomstraat.

Belangstellenden zijn tijdens de in-

loopavond welkom tussen 19.00 en
20.30 uur in de bibliotheek in IJmuiden op het Dudokplein 16. Er is gelegenheid tot het inzien van het voorontwerp bestemmingsplan en tot het
stellen van vragen over het voorontwerp bestemmingsplan. Tijdens de
inloopavond kunnen geen inspraakreacties worden ingediend. Dit kan

via de inspraakprocedure. Er kan
tijdens deze avond nog geen verkoopinformatie over de woningen
worden gegeven.
Het is de bedoeling om de eerder beoogde hoogbouw met appartementen aan de Appelboomstraat te vervangen door 50 grondgebonden wo-

ningen. Om dit aangepaste woningbouwprogramma mogelijk te maken
is dit bestemmingsplan opgesteld.
Het voorontwerp bestemmingsplan
ligt sinds 18 december ter visie en is
digitaal te bekijken via de gemeentelijke website.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Velsen-Noord’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 26 november 2015 het
bestemmingsplan ‘Velsen-Noord’
gewijzigd heeft vastgesteld. Het
ontwerp-bestemmingsplan heeft
hieraan voorafgaand vanaf 12 juni 2015, gedurende zes weken ter
inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn zienswijzen ingediend.

plangebied. Ook worden enkele ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

Het plan
Het gebied omvat de woonkernen
van Velsen-Noord, Sportpark Rooswijk en een klein deel van het bedrijventerrein Grote Hout. Het bestemmingsplan voorziet in de vervanging
van (delen van) verschillende oudere
bestemmingsplannen die aan actualisering toe zijn. Het bestemmingsplan beoogt een eigentijdse planologische regeling te geven voor dit

Inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening, ligt het vastgestelde bestemmingsplan voor een
ieder met ingang van 8 januari 2016
gedurende zes weken ter inzage. Het
vastgestelde bestemmingsplan en
daarbij behorende stukken zijn in te
zien bij de receptie van het gemeentehuis te IJmuiden en bij de centrale bibliotheek te IJmuiden. Het be-

Naar aanleiding van de zienswijzen
en een amendement zijn enkele wijzigingen aangebracht in het bestemmingsplan, zoals in de dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’, de toelichting en een wijziging van de bedrijfscategorie voor het perceel van (voormalig) HIM Chemie.

stemmingsplan kan tevens geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0453.
BP0400VELSENNOORD1-R001.
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar
hebben gemaakt en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest
tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met ingang van de dag
nadat het besluit ter inzage is gelegd,
kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad
van State. Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad
aangebrachte wijzigingen kan door
belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn.

Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient
in tweevoud te worden gezonden aan
de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking
daags na afloop van de genoemde beroepstermijn.Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast
het beroepschrift een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Inloop voorgenomen sloop Orionflat en nieuwbouw
Woningbedrijf Velsen organiseert
op dinsdag 12 januari 2016 een
bijeenkomst over de voorgenomen sloop van de Orionflat (Orionweg 288 t/m 574). De inloopbijeenkomst vindt plaats tussen

16.00 en 18.30 uur in buurtcentrum De Dwarsligger aan de Planetenweg 338 in IJmuiden.

Het doel van de bijeenkomst is de
huidige huurders het voorlopig ont-

werp te laten zien. Dit geldt voor de
buitenkant en voor de plattegronden van de woningen. Ook krijgen de
huidige huurders informatie over de
herhuisvesting en kunnen zij direct
een afspraak maken voor een huis-

bezoek waarin de woonwensen aan
de orde komen en er tijd is voor persoonlijke vragen. Omwonenden die
geïnteresseerd zijn in het ontwerp
en de verdere ruimtelijke procedure
zijn ook van harte welkom.

Aanpassing Rechtspositieregeling buitengewoon
ambtenaar en bode burgerlijke stand
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen hebben
in de vergadering van 10 november 2015 de Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar en
bode burgerlijke stand van de gemeente Velsen 2016 vastgesteld

onder gelijktijdige intrekking van
de gelijknamige regeling van 2011.
De regeling is geactualiseerd en
de vergoeding voor huwelijksvoltrekking op zon- en feestdagen is
opgenomen.

Ter inzage
De tekst van de verordening is in het
elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is ook in te zien
bij de balie van het stadhuis. De wijzigingen in de verordening worden

ook gepubliceerd op www.overheid.
nl. Het besluit tot wijziging treedt in
werking op de dag na bekendmaking.
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Bekendmaking Wet geluidhinder
De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens het
dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond bekend dat er een
besluit is genomen voor het vaststellen van een hogere waarde
voor de geluidbelasting voor bestemmingsplan Velsen-Noord te
Velsen.

Burgemeester en Wethouders van
Velsen hebben ten behoeve van het
bestemmingsplan
Velsen-Noord

te Velsen, een verzoek om vaststelling van een hogere waarde voor de
geluidbelasting in het kader van de
Wet geluidhinder ingediend bij Omgevingsdienst IJmond. Het besluit
heeft betrekking op industrielawaai.
De bevoegdheid van het college tot
vaststelling van hogere waarden
voor de geluidbelasting in het kader
van Wet geluidhinder is gedelegeerd
aan het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond. Het dagelijks

bestuur heeft de uitoefening van deze bevoegdheid gemandateerd aan
de directeur van Omgevingsdienst
IJmond.

plaar van het besluit in te zien bij
Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen
van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Het besluit tot vaststelling van de
hogere waarde voor de geluidbelasting ligt met ingang van 8 januari
2016 gedurende zes weken, samen
met het bestemmingsplan, ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis en in de centrale bibliotheek te
IJmuiden. Eveneens is een exem-

Binnen de bovenstaande termijn
kunnen belanghebbenden beroep
indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag,
onder vermelding van “Besluit hogere waarde Wet geluidhinder bestemmingsplan Velsen-Noord te Velsen”.

Bomenkap Lange Nieuwstraat
In verband met de reconstructie
van de Lange Nieuwstraat worden
bestaande bomen gekapt. Op een
later moment in het project worden er dan weer nieuwe bomen
teruggeplaatst.

Om te voorkomen dat vogels in het
broedseizoen in de bestaande bomen hun nesten maken, zouden in
januari en februari alle takken van
86 iepen worden verwijderd (kandelaberen). Dit geldt voor de bomen
vanaf de Vechtstraat tot aan Plein

1945. Later dit jaar zouden deze bomen dan alsnog in zijn geheel gekapt
moeten worden. Besloten is om deze
kap nu direct uit te voeren en niet te
wachten tot later dit jaar. Medio december 2016 worden er weer nieuwe
bomen geplant.

Inmiddels is fase 1, van de rotonde Gijzenveltplantsoen tot aan de
Vechtstraat, afgerond. In dit gebied
zijn 31 iepen opnieuw geplant. In het
voorjaar worden hier ook planten
aangebracht.

Sessies van de gemeenteraad Velsen op 14 januari 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Sessie 1: Raadzaal
19:30 – 21:00 uur Startdocument Verkeerstructuur centrum IJmuiden
Sessie 2: Raadzaal
19:30 – 21:00 uur Burgerinitiatief Glasvezel
De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad, raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijd-

stip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de
sessies vanuit de overige vergaderzalen.
Inspreken tijdens de Carrousel:
Bij de sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 13 januari 2016 tot 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie,
tel. 0255 567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl. Over de onderwerpen die op
de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar griffie@velsen.nl, - dan wordt
de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Inloopavond nieuwbouw Velserend
Op dinsdag 19 januari houdt de
gemeente Velsen een inloopavond over de nieuwe ontwikkelingen op de locatie van het voormalige natuurzwembad Velserend.

Het is de bedoeling om het voormalige hotel met restaurant te herbouwen, de sauna beperkt uit te brei-

den, drie of vier woningen te realiseren en diverse landschappelijke ingrepen te plegen. De gemeenteraad heeft deze uitgangspunten in de
vorm van een startdocument reeds
vastgesteld. Het startdocument Velserend is op de website van de gemeente terug te vinden onder het
kopje ‘bestemmingsplannen’.

Belangstellenden zijn tijdens de inloopavond welkom tussen 19.00
en 21.00 in ’t Brederode Huys aan
de Bloemendaalsestraatweg 201 te
Santpoort-Zuid. Er is gelegenheid
tot het inzien van het door de gemeenteraad startdocument Velserend. Graag horen we uw mening
over hoe we dit nader kunnen invullen, welke stijlen er gehanteerd kun-

nen worden en hoe de landschappelijke inpassing vorm krijgt.
Tijdens de inloopavond kunnen geen
inspraakreacties worden ingediend.
Dit kan op een later moment bij het
ontwerpbestemmingsplan. Er kan
tijdens deze avond nog geen verkoopinformatie over de woningen
worden gegeven.

