
 
00   00 maand 2015

9

WEEKBLAD VOOR

IJmuiden,
Velsen-Noord

www.jutter.nl
info@jutter.nl

26 november 2015  Tel. 0255-533900 www.jutter.nl

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Grote brand in haven
IJmuiden - In een loods 
aan de Rondweg in IJmui-
den heeft woensdagoch-
tend een grote uitslaande 
brand gewoed. Het kost-
te de massaal uitgeruk-
te brandweer veel moeite 
om de brandhaard te be-
reiken.

Vanwege de complexiteit 
van de brandbestrijding en 
de hevige rookontwikke-
ling werd het laagste cala-

miteitenniveau, Grip 1, in-
gesteld. De Velsense brand-
weerlieden kregen hulp van 
collega’s uit Haarlem, Bever-
wijk, Heemskerk, Uitgeest en 
Zaanstreek-Waterland. De 
brand was in grote delen van 
IJmuiden te ruiken. Inwoners 
van Zeewijk klaagden op so-
ciale media over stank in 
huis, terwijl ramen en deuren 
gesloten waren. Volgens de 
brandweer zijn er geen scha-
delijke stoffen vrijgekomen.

RTV Noord-Holland meld-
de gisteren dat in de getrof-
fen loods een papieren ar-
chief en enkele boten lagen 
opgeslagen. Bij het ter per-
se gaan van deze krant was 
onduidelijk hoe de brand is 
ontstaan en wat de omvang 
van de  schade is, maar het 
staat wel vast dat omliggen-
de panden ook zijn getroffen. 
Het nablussen heeft tot ver 
in de middag geduurd. (fo-
to’s: Ko van Leeuwen)

Werken met je handen
IJmuiden - Er werd wat afge-
timmerd, gebouwd en gemon-
teerd vorige week tijdens het 
Promotie Evenement Techniek 
(PET) in de Felison Terminal. 
Dankzij veel ondernemers en 
opleiders konden leerlingen 
van groep 8 niet alleen een 
technisch kijkje komen nemen 
maar ook zelf met hun handen 
aan het werk. Daarbij kregen 
zij een goed beeld van de op-
leidings- en carrièremogelijk-
heden in de techniek waar on-
ze regio rijk aan is. (foto: RTV 
Seaport/Ron Pichel)

Grote brand in haven
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.JUTTER.NL
WWW.HOFGEEST.NL

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

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanleiding 
van de actualiteit of een 
evenement, soms gewoon 
vanwege de mooie tafere-
len die IJmuiden doorgaans 
te bieden heeft.

Sinds mensenheugenis komen 
Sinterklaas en zijn gevolg jaar-
lijks in november per boot in 
de haven van IJmuiden aan. 
Het Sinterklaas Comité IJmui-
den weet al tientallen jaren 
van de intocht een waar feest 
te maken. Dit jaar, op zaterdag 
14 november, pakte de intocht 
extra feestelijk uit! De Wegwij-
spiet was dit jaar de weg een 
beetje kwijt, zodat de pakjes-
boot later dan gebruikelijk af-
meerde aan de loswalkade. 
Omdat het al snel donker zou 
worden en vooral omdat het 
comité dit jaar dertig jaar be-
staat, werd de intocht dit jaar 
een bijzondere en extra feeste-
lijke ‘lichtjesintocht’.
In het laatste daglicht werden 
Sinterklaas en zijn pieten fees-
telijk onthaald bij de loswalka-
de door de burgemeester van 
Velsen Amy Koopmanschap, 
de vaste rots in de branding tij-
dens intochten Mark Moreels, 
groepen muziek- en danspie-
ten en natuurlijk veel kinde-
ren en hun ouders. Na de wel-
komstwoorden ging het ge-

zelschap feestelijk op weg in 
lichtjesparade. Een bonte stoet 
van verlichte pieten en voer-
tuigen, waaronder een stoom-
locomotief en een DJ-truck 
met pieten, trok onder vrolij-
ke klanken van de loswalka-
de naar het stadhuis. Ondanks 
de regen stonden veel kinde-
ren langs de route. Via de Ka-
naaldijk, de Kerkstraat en de 
Kennemerlaan ging de optocht 
naar het Kennemerplein. Hier 
werden Sint en de pieten door 
de buurt welkom geheten. Ver-
volgens trok de stoet verder via 
de Kennemerlaan, Marktplein 
en Lange Nieuwstraat naar 
Plein 1945.
Daar barstte het grote in-
tochtsfeest los! Het ondanks de 
‘vochtige bries’ massaal toege-
stroomde publiek kon genieten 
van de muziek- en danspie-
ten en zangeres Kelly, die een 
mooi lied zong vanaf het stad-
huisbalkon. Alsof het nog niet 
genoeg spetterde, gaf Coole 
Piet, bekend van de televisie-
serie De Club van Sinterklaas, 
een spetterend optreden. Het 
intochtsfeest werd afgesloten 
met vuurwerk, ontstoken vanaf 
het ‘gat van AH’ aan de over-
kant. Daarna haastten de kin-
deren zich naar huis, om de 
schoenen te zetten. 
Het bleef nog lang onrustig in 
IJmuiden, vooral door de vol 
verwachting kloppende kin-
derharten.

Collecte Leger des Heils
Velsen - Vrijwilligers van het 
Leger des Heils collecteren 
van 30 november tot en met 
5 december in gemeente Vel-
sen. De opbrengst is bestemd 
voor het buurtwerk, waar-
mee het Leger op een bijzon-
dere wijze maandelijks ve-
le mensen in buurten bijeen 
brengt tijdens inloopochten-
den of -middagen. Zo strij-
den zij tegen eenzaamheid 
en sociale uitsluiting. Steeds 
meer mensen doen een be-
roep op de hulp van het Leger 

des Heils, bijvoorbeeld in de 
vorm van voeding, gebruik-
te kleding of schuldhulpver-
lening. Een groeiende groep 
mensen heeft moeite om het 
hoofd boven water te hou-
den. Bovendien voelen steeds 
meer mensen zich eenzaam. 
Het Leger des Heils wil men-
sen helpen die hulp nodig 
hebben en nergens anders 
terecht kunnen. Iedereen kan 
een beroep doen op het Le-
ger des Heils, ongeacht ach-
tergrond of levensovertuiging. 

3 December eerste 
Open Coffee Velsen

IJmuiden - Open Coffee Vel-
sen is een groep onderne-
mers uit Velsen die met el-
kaar in overleg treedt en pre-
sentaties geeft, gericht op 
hun branche en expertise. 
Het is dé gelegenheid voor 
gevestigde en startende on-
dernemers om laagdrempelig 
met elkaar in contact te ko-
men. Waarom zou je het van 
ver halen als het om de hoek 
te vinden is? De bijeenkom-
sten zijn geheel vrijblijvend 
en toegang is gratis. Ge-
woon aanschuiven en kennis 
maken met je nieuwe lokale 
klant of leverancier.

Op iedere bijeenkomst zal 
een ondernemer op de zeep-
kist zijn of haar verhaal doen 
en zichzelf voorstellen. Als u 
ook van deze mogelijkheid 
gebruik wilt maken kunt u 
zich aanmelden via de web-
site.
Open Coffee Velsen vindt 
voor het eerst plaats op don-
derdag 3 december van 9.00 
tot 11.00 uur. Verder op (bij-
na) iedere donderdagmorgen 
in de oneven weeknummers. 
Zie ook  www.opencoffeevel-
sen.nl. Smash! Café is geves-
tigd in Sporthal Zeewijk, Pla-
netenweg 301b in IJmuiden.

IJmuiden - Woensdag 2 de-
cember bezoekt een voet-
specialist Leemans Schoe-
nen aan de Lange Nieuw-
straat 469. De hele dag zal 
deze specialist mensen met 
voetklachten te woord staan.
Er wordt gratis een voetaf-
druk gemaakt en uitleg ge-
geven over de werking van 
de Vibrionveer, een nieu-
we Zweedse uitvoering. De-
ze vervangt de klassieke 
steunzool, die vaak hard en 
statisch is. De Vibrionveer 
heeft een verende werking 
en activeert de spieren en de 
bloedsomloop. 
Gebruikers lopen elas-
tisch verend en op natuur-
lijke wijze, dit voorkomt ver-
moeidheid en pijnlijke voe-
ten. Mensen met voetklach-
ten en daaruit voortvloeien-

de rugklachten zijn enthou-
siast over de Vibrionveer. De 
stand van de voet en de hol-
ling van de voet wordt verbe-
terd, de gevoelige voorvoet 
wordt ondersteund en de 
voet kan weer op natuurlijke 
wijze afrollen. De pijn neemt 
af, spieren en banden wor-
den krachtiger en een goe-
de doorbloeding wordt be-
vorderd. De Fusegold Vibri-
onveer heeft een handzaam 
formaat en past in bijna alle 
modeschoenen.
Mensen met voetklachten en 
ook andere belangstellenden 
kunnen zich laten informe-
ren over deze Zweedse uit-
vinding. Dit is geheel gratis, 
wel graag van tevoren een 
afspraak maken. Leemans is 
telefonisch bereikbaar op te-
lefoonnummer 0255-511117.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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IJmond - Vishandel Tel is de 
grote winnaar van de IJmond 
Onderneemt! Award 2015. 
Het bedrijf uit IJmuiden kreeg 
17 november de onderschei-
ding voor de meest in het oog 
springende IJmondiale onder-
neming. Directeur Rick Tel was 
zichtbaar verheugd.
IJmond Onderneemt! werd 
voor de zesde keer georgani-
seerd. En elke keer krijgt het 
evenement meer uitstraling. Zo 
was de zaal in Uitgeest qua en-
tourage zeer feestelijk aange-
kleed, was er moderne dans te 
bewonderen én was er van al-
le genomineerde bedrijven een 
prachtig en informatief filmpje 
gemaakt. Waardoor de enke-
le honderden aanwezige en-
trepreneurs tijdens het me-
de door de Rabobank IJmond 
mogelijk gemaakte evenement 
zagen wat de genomineerden 
zo bijzonder maakt.
Hoewel Fairexx Logistics en 
Bamboe Bouw ook veel indruk 
op de jury maakten, ging de 
IJmond Onderneemt! Award 
naar Vishandel Tel. Zo stel-
de de jury bij monde van Roel 
Huisman dat Vishandel Tel ‘een 
modern, innovatief en krach-

tig bedrijf is, dat in het verle-
den zijn sporen heeft verdiend 
maar vooral bezig is met het 
vergroten van diverse vis- en 
aan vis, schaal- en schelpdie-
ren  gerelateerde activiteiten, 
waarbij de uitbreiding van de 
bekende viswinkel aan de Klo-
veniersburgwal in Amsterdam 
er één en de uitbreiding van 
de activiteiten in Suriname een 
andere is.’
De IJmond Werkt! Award ging 
naar Hotel Restaurant Sonne-
vanck in Wijk aan Zee. ,,We 
werken met een team van 
34 medewerkers, daar horen 
mensen met een rugzakje ge-
woon tussen. Geef het een 
kans, het is heel makkelijk om 
te zeggen ‘Bij ons kan het niet’. 
Met de juiste aandacht en een 
gezonde dosis doorzettings-
vermogen kan het absoluut 
een succes worden.’’ In beide 
stemrondes kreeg Sonnevanck 
de meeste stemmen en werd 
daarmee overtuigend win-
naar. De overige genomineer-
den VanDerEng Bv en Ahold 
kregen een kleinere versie van 
de award uitgereikt uit han-
den van bestuursvoorzitter van 
IJmond Werkt! Arjen Verkaik. 

Vishandel Tel wint 
IJmond Onderneemt

Velsen – Eind vorig jaar 
heeft de gemeente Velsen 
zich aangesloten bij het 
project ‘155-Red-een-be-
drijf’, een initiatief van het 
Instituut voor het Midden- 
en Kleindbedrijf (IMK). 
Bedrijven die in zwaar 
weer verkeren krijgen on-
dersteuning in de vorm 
van advies. Ondernemers 
in nood zoeken vaak te 
laat steun bij de gemeen-
te, waardoor schulden 
zich opstapelen. De ge-
meente Velsen wil eerder 
in contact komen met de-
ze ondernemers om uitval 
en beroep op schuldhulp-
verlening te voorkomen. 
Er is voor hen een tele-
foonnummer en een web-
site waar zij om hulp kun-
nen vragen. Een adviseur 
van het IMK gaat met de-
ze ondernemers oplossin-
gen zoeken. Sinds de start 
van ‘155’ vragen maande-
lijks vier à vijf onderne-
mers per maand om hulp 
bij het IMK. Vanaf janua-
ri 2015 tot en met afgelo-
pen zomer gaat het om 37 
ondernemers. De groot-
ste groep is werkzaam in 
de bouw of detailhandel. 
De meeste vragen zijn van 
financiële aard. Bij be-
drijven die kampen met 
schulden zorgt het IMK 
voor een stappenplan zo-
dat de ondernemer aan 
een doorstart kan werken. 
Het IMK geeft hen ook 
advies over bedrijfsvoe-
ring, commerciële vraag-
stukken of bij opstart-
vragen. Momenteel kan 
nog niet worden gemeten 
of 155-Red-een-bedrijf 
daadwerkelijk effect heeft, 
daarvoor is meer tijd no-
dig. Wel heeft het colle-
ge van Velsen besloten de 
hulpverlening en de sa-
menwerking met het IMK 
in 2016 voort te zetten.

155-Red-een-
bedrijf

Velsen-Noord - Het is al-
weer 30 jaar geleden dat 
Henny Rozing, via een ou-
deravond op de Jozefschool 
in Velsen-Noord, waar haar 
man Jos werkte, op de hoog-
te kwam van het feit dat er-
in Velsen-Noord al meer dan 
een jaar een zogenaamd si-
garenmagazijn te koop stond.
Henny had toentertijd haar 
contract met de Zelfkazer in 
Beverwijk opgezegd en zat 
volop in de voorbereiding om 
een ijssalon te openen. Tus-
sen Katwijk en Enkhuizen zijn 
meerdere panden bezocht.
Na een eerste afwijzing om 
een tabakszaak over te ne-
men wilde ze de daarop vol-
gende regenachtige zondag 
toch wel eens langs de win-
kel rijden. Ze viel gelijk voor 
het kleine winkeltje met de 
glas-in-lood ramen en het in-
terieur met teakhout en ko-
per. Binnen een week wa-
ren de besprekingen met Cor 
en To de Koning afgerond. Zij 
runden de zaak al 30 jaar. 
Een leuke toevalligheid was 
toen dat hun voorganger 
Opoe Noomen ook 30 jaar 
daarvoor de winkel gestart 
was. ,,Nou dat ga ik niet red-
den”, zei Henny toen meteen. 
Maar ja, na een verbouwing 
op het oude adres en een 

verhuizing naar de overkant, 
moet je toch weer wat jaren 
aan de slag om de kosten er 
uit te halen. En bovendien is 
het leuk om onder de men-
sen te zijn. Door haar gro-
te belangstelling heeft Hen-
ny met een groot aantal klan-
ten een meer dan gemiddeld 
contact. Maar haar openheid 
en grote rechtvaardigheids-
gevoel, de waarheid mag ge-
zegd worden, werd niet door 
iedereen gewaardeerd. In het 
jaar 2000 werd de onderne-
ming voortgezet in de win-
kelstrip aan de overkant van 
de straat. Dit omdat het toen-
malige pand te klein was 
voor het postkantoor dat hen 
toen werd aangeboden. 
Henny heeft in al die 30 jaar 
haar ‘mannetje’ wel gestaan, 
maar heeft door haar minder 
wordende gezondheid wat 
meer afstand moeten ne-
men. Gelukkig is Jos zojuist 
met pensioen en wil hij ‘Deo 
Volente’ de zaak nog wel wat 
jaartjes aanhouden. 
Tot en met 5 december wordt 
bij Tabaksspeciaalzaak Ro-
zing vanwege het jubileum 
iets gezelligs gedaan voor 
de klanten. En Henny en Jos 
gaan 29 november een dag-
je op stap met ‘de meiden’ en 
hun partners.

Peter Stam keert 
terug bij Velsen Lokaal
Velsen - Na iets meer dan een 
jaar als zelfstandige fractie PWZ 
in de gemeenteraad te hebben 
gezeten, keert Peter Stam weer 
terug naar de partij waarvoor hij 
na de verkiezingen in de raad 
terecht is gekomen: Velsen Lo-
kaal. 
Door een samenloop van om-
standigheden ontstond onrust 
binnen de partij, gecombineerd 
met onderlinge miscommunica-
tie besloot Peter Stam in oktober 
2014 zich af te splitsen van Vel-
sen Lokaal en zelfstandig verder 
te gaan als fractie PWZ. Onder 
leiding van de nieuwe fractie-
voorzitter Nathanaël Korf keer-
de de rust snel weer en Velsen 
Lokaal ontwikkelde zich in rap 

tempo tot het hechte team wat 
er nu staat. De gesprekken tus-
sen Peter Stam en Velsen Lokaal 
zijn nooit verstomd en de raak-
vlakken bleken in de politieke 
arena gewoon nog te bestaan. 
Bestuursvoorzitter Bart Tijl: ,,Zo-
wel vanuit het bestuur, als van-
uit de fractie hebben we Peter 
Stam nooit echt losgelaten en 
dan zijn er maar een paar ge-
sprekken nodig om te consta-
teren dat wij gezamenlijk toch 
echt sterker zijn.’’
De fractie van Velsen Lokaal 
is vanaf de raadsvergadering 
van 26 november weer op vol-
le sterkte en dus met zes zetels 
vertegenwoordigd in de raads-
zaal.

Gevlucht. En nu?
Santpoort-Noord - Op dins-
dagavond 1 december om 
20.00 uur vindt in de Dorps-
kerk Santpoort een gesprek 
plaats over migratie in Euro-
pa en in onze omgeving. 
Inleider is Prof. P.C. Emmer, 
em. hoogleraar migratiestu-
dies. 
Er is van alles gaande rond 
migratie en vluchtelingen. 
Daar wordt heel verschil-
lend over gedacht en men-
sen komen, als het hier over 
gaat, al snel tegenover elkaar 
te staan. Dat is nog eens ver-

sterkt door de recente ge-
beurtenissen in Parijs. Ook 
in de gemeente Velsen is 
dat het geval. Op 1 decem-
ber proberen we met elkaar 
in gesprek te gaan. 
Deze avond wordt georgani-
seerd door Dorpskerk Dicht-
bij en het initiatief Herberg 
van de toekomst. Ze willen 
beide bijdragen aan sociale 
samenhang in ons dorp.
Meer weten? Bel 06-
15908560 (Otto Sondorp) of 
kijk op www.facebook.com/
dorpskerkdichtbij.

Velserbroek - Eerstvol-
gende open tafel in De 
Hofstede, Aletta Jacobs-
straat wordt gehouden op 
vrijdag 4 december. Op het 
menu staan dan een ker-
riesoep, macaroni met ge-
haktsaus en ijs met vruch-
ten en slagroom. Kosten 
6,50 euro. De open tafel be-
gint om 12.30 uur. Men kan 
voor deze maaltijd reserve-
ren op maandag 30 novem-
ber tussen 11.00 12.00 uur.

Open tafel in 
De Hofstede
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Workshop Sushi rollen 
voor 30 ondernemers
Driehuis - Donderdag 19 
november  heeft Onderne-
mersvereniging 3Huis en 
Omstreken haar vijfde On-
dernemerscafé van dit jaar 
gehouden. Het vertrekpunt 
was Oma’s Kamer van Ca-
fé Middeloo. Daar werd wel 
een kopje koffi e gedronken 
waarna de groep met taxi-
busjes werd verplaatst naar 
de winkel van Hokkai Suisan 
van Marinus Noordenbos. 
Onder begeleiding van chef-
kok Kuniyoshi Ohtawara en 
Marinus zelf werd, na een 
uitvoerige demonstratie van 
de chef-kok met veel tips en 
trucs, de groepen aan het 
werk gezet. Één groep maak-
te Makisushi, een andere 
groep maakte de moeilijke 
California Roll ook wel de in-
side-out sushi genoemd en 
alle groepen maakten de Ni-
girisushi.  
De chef-kok maakte daar-
bij nog wat heerlijke Makisu-
shi met spicy tuna en gefri-
tuurde black tiger garnalen.  

Bij het opeten van de sushi 
werd natuurlijk sake en een 
zeer passende Grüner Felt-
liner geschonken.  Het was 
een zeer geslaagde en ge-
zellige avond en zelfs nadat 
de ondernemers weer wa-
ren teruggebracht naar Drie-
huis, gingen sommige nog tot 
de kleine uurtjes door in Ca-
fé Middeloo.
Tijdens de avond zijn tevens 
twee nieuwe leden welkom 
geheten, waaronder Bruce 
Trask van MDE Systems.
Ook voor volgend jaar zijn 
er weer genoeg plannen 
voor de Ondernemersvereni-
ging; 29 januari Bitterballen 
nieuwjaarsborrel, 17 maart 
Algemene LedenVergadering 
met een spreker, 23 juni Ha-
ringproeven, 20 september 
Prinsjesdag ontbijtsessie met 
een spreker en 24 november 
Beaujolais proeverij.
Wilt u als ondernemer uit 
Driehuis en omstreken lid 
worden, kijk dan op Onder-
nemend3huis.nl.

Sinterklaas op de motor 
naar Velserbroek

Velserbroek - Sinterklaas 
kwam zaterdag op de mo-
tor naar Velserbroek. Samen 
met de Hoofdpiet maakte hij 
per motor zijn entree in het 
winkelcentrum. Daar werd 

hij natuurlijk weer heel har-
telijk ontvangen door hon-
derden kinderen en natuur-
lijk werd het weer een groot 
feest in Velserbroek. (foto: 
RTV Seaport/Ton van Steijn)

Velserbroek - Geen inspira-
tie voor een cadeau voor de 
feestdagen? IJmuider Vishan-
del D. Schong helpt u graag 
op weg. Verras uw familie of 
vrienden eens met een ha-
ringstrippenkaart ter waarde 
van 15 euro, goed om 10 ha-
ringen op af te stempelen, die 
zij vers van het mes voor u be-
reiden. Ook zijn er  cadeau-
bonnen, variërend van 5, 10 of 
25 euro die leuk voor u worden 
ingepakt, kant en klaar voor in 
de schoen, sinterklaasavond 
of voor onder de boom.
Tevens kun u zelf uw visscho-
tel samenstellen of kunt u kie-
zen voor een luxe zalm- of 
krabsaladepakket dat u naar 
eigen wens kunt presenteren. 
Dit pakket zit bomvol dagverse 
producten voor een onverge-
telijk en smakelijk diner. De in-
houd en kosten van dit pakket 
vindt u op Facebook: https://
www.facebook.com/ijmuider-
vishandelschong en in de ad-
vertentie van de Jutter/Hof-
geest van volgende week. 
Producten die Schong niet 
in het standaardassortiment 

heeft kunt u altijd op bestel-
ling verkrijgen. De bestellijs-
ten voor de feestdagen vindt u 
aan de kraam, iedere donder-
dag en zaterdag, van 10.00 tot 
18.00 uur op het Vestingplein 
in Velserbroek. 
Wist u dat u uw aankoopbe-
drag van een saladepakket te-
rug kunt winnen? Like de Fa-
cebook-pagina en plaats een 
foto van uw zelf opgemaakte 
salade vóór 1 januari op de pa-
gina. De salade met de mees-
te ‘likes’ wint het aankoopbe-
drag terug. Deze actie geldt al-
leen voor de salades van 8 tot 
10 personen.  U bent de jury!

Pieten bezoeken 
Voedselbank Velsen
Velsen - De medewerkers 
van de Voedselbank waren 
dinsdagochtend blij ver-
rast. 
De pieten kwamenop be-
zoek en hebben voor de 
kinderen van de gezinnen 
die gebruik maken van de 
Voedselbank cadeautjes 
meegenomen! 
We vermoeden (als we kij-
ken naar het inpakpapier) 
dat de cadeautjes uit het 
pakhuisfi liaal van de Sint 
in Santpoort komen. Pie-
ten, namens alle kinderen 
bedankt.

Succesvol 
weekend VV 

IJmuiden-jeugd
Velsen-Zuid - Afgelopen 
weekend stonden er slechts 
enkele inhaalwedstrijden op 
het programma bij VV IJmui-
den waardoor het eerste en 
tweede elftal van een vrij 
weekend konden genieten. 
Het derde selectie elftal, dat 
dit jaar onder leiding staat 
van Wesley van der Linde, 
bestaat uit een mix van ta-
lenten en wat meer ervaren 
spelers. Geuzen/Midden-
meer was de tegenstander 
en bleek een maatje te groot 
voor IJmuiden. De goals van 
Corné Wortel (afstandschot 
van 30 meter) en een knap-
pe goal van Ruben Hulsber-
gen (simpelweg omdat hij 
knap is) konden niet voorko-
men dat de punten met Geu-
zen/Middenmeer meegin-
gen. De einduitslag was 2-3. 
Trainer Van der Linde zag ge-
noeg aanknooppunten om de 
volgende wedstrijden win-
nend af te sluiten. De jeugd 
van IJmuiden kende een 
zeer succesvol inhaalweek-
end. Alle gespeelde wedstrij-
den resulteerden in een over-
winning voor IJmuiden. E2 
wist DSS met maar liefst 7-2 
naar huis te sturen. E3 ver-
sloeg Bloemendaal met 4-1, 
E5 walste met 9-2 over Olym-
pia Haarlem heen en het nog 
steeds ongeslagen E6 slaag-
de erin om bij Alliance met 
3-4 te winnen! Ook IJmuiden 
F1 is thuis nog ongeslagen. 
Koninklijke Hfc werd met 
5-3 verslagen. Het was een 
spannende wedstrijd waar-
bij in de eerste helft keeper 
Jesper opviel met zijn goe-
de, verre uittrappen. Cees 
en Cor waren ijzersterk in de 
verdediging en Ruben zorg-
de als vanouds voor gevaar 
door zijn snelle rushes langs 
de zijlijn in combinatie met 
zijn verwoestende schot! Op 
het middenveld heersten Troy 
en Karim en voorin zorgden 
de wekelijks scorende Naud 
(1x) en Roan (4x) voor de 
doelpunten. Helaas ontbrak 
Jim door ziekte, als hij er-
bij was geweest was het ver-
schil waarschijnlijk nog gro-
ter geweest! Het meiden F5 
team heeft van VVC gewon-
nen. Irene van Zijl zorgde 
met een hattrick voor een 3-0 
ruststand waarna de wed-
strijd uiteindelijk eindigde in 
6-0. De goede prestaties van 
de jongste jeugd van IJmui-
den belooft veel goeds voor 
de jaarlijkse wedstrijd tegen 
het zwarte pieten elftal van 
Sinterklaas die gepland staat 
voor aankomende vrijdag om 
18.00 uur.
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Santpoort in teken
van Sinterklaas

Santpoort-Noord - ,,Pap, 
kijk!’’ De 7-jarige Fleur Wes-
sels trekt haar vader aan zijn 
jas. Ze wipt ongeduldig van 
de ene voet naar de andere, 
maar zenuwachtig voor Sin-
terklaas is ze niet. ,,Nee hoor, 
ik hoef nergens bang voor te 
zijn. Ik heb dit jaar heel erg 
mijn best gedaan,” glimlacht 
ze. De intocht van Sinterklaas 
in Santpoort-Noord heeft za-
terdagmiddag veel publiek 
getrokken. De goedheilig-
man startte de tocht in de 
Burgemeester Enschedélaan. 
Onder begeleiding van mu-
ziekvereniging Soli trok de 
stoet via de Hoofdstraat naar 
het Broekbergerplein.
Op het plein werden Sinter-
klaas en zijn zwarte pieten 
enthousiast onthaald door 
leerlingen van de Bosbeek-
school. De scholieren zon-
gen samen met Erna Heijnis 

‘Pipapepernoot’ op het podi-
um. Kinderen konden dansen 
met DJ Piet terwijl ouders ge-
noten van warme chocolade-
melk. ,,De kou in Nederland 
ben ik niet gewend, maar het 
warme ontvangst maakt al-
les goed”, aldus de goedhei-
ligman. Sinterklaas beloofde 
ook dit jaar weer zoveel mo-
gelijk scholen en kinderen te 
bezoeken.
Tijdens de intocht werd ook 
de uitslag van de kleurpla-
tenwedstrijd bekendge-
maakt. De 10-jarige Amy uit 
Haarlem bemachtigde de 
derde plaats, Lotte Buining 
(6) uit Santpoort veroverde 
een tweede plek en de 3-jari-
ge Mark ging er vandoor met 
de eerste prijs.
De intocht van Sinterklaas 
werd verzorgd door onder-
nemersvereniging Puur Sant-
poort. (bron: RTV Seaport)

Kienen bij Felison Brass
Velsen-Noord - Zaterdag-
avond 28 november houdt 
Felison Brass in Wijkcentrum 
De Stek in Velsen-Noord 
haar jaarlijkse kienavond. 
Zoals altijd bestaat de-
ze avond uit drie kienron-
den en een loterij waar ve-
le mooie prijzen zijn te win-
nen. De kienavond begint 
om 19.30 uur, zaal open om 

19.00 uur. De entree be-
draagt 1 euro. Entreekaarten 
zijn op de kienavond aan de 
zaal te koop, zolang de voor-
raad strekt, of in de voorver-
koop bij de familie Joustra, 
Melklaan 47 in Velsen-Noord 
en bij de familie Verhagen, 
Stratingplantsoen 19A in Vel-
sen-Noord. 
Zie ook www.felisonbrass.nl.

IJmond - Als eerste po-
litieke partij in de IJmond 
heeft D66 de stap gezet 
tot een fusie. De leden van 
D66 in Velsen, Heemskerk 
en Beverwijk hebben dins-
dagavond besloten tot een 
bestuurlijke fusie. Daar-
mee is de nieuwe afdeling 
D66 IJmond een feit.
In Velsen en Beverwijk is 
D66 de grootste partij in 
de gemeenteraad. Ook in 
Heemskerk is D66 flink ge-
groeid. ,,Door de samen-
werking tussen Velsen en 
Beverwijk/Heemskerk ver-
der te intensiveren kan het 
D66-geluid nog beter uit-
dragen worden. 
Met een efficiënter en ef-
fectiever werkende afde-
ling wordt onze identiteit 
versterkt. Bovendien ziet 
D66 in de IJmond op ter-
mijn een gemeentelijke fu-
sie tussen Velsen, Bever-
wijk en Heemskerk als een 

reële mogelijkheid en ziet 
D66 het als een voordeel 
daar zijn interne organisa-
tie op aan te passen.”
Arjen Uytendaal, oud-
raadslid van Velsen, is ge-
kozen tot de eerste voorzit-
ter van de nieuwe afdeling. 
Tijdens de drukbezoch-
te ledenvergadering in het 
Telstar Stadion liet hij we-
ten dat een regio met zo-
veel raadsleden en wet-
houders van D66 om een 
krachtig bestuur vraagt. 
Met zijn zeven mede-be-
stuursleden is er nu vol-
doende kennis en mens-
kracht beschikbaar om de 
lokale politiek ook in de 
toekomst goed te facilite-
ren.
Tevens zal D66 IJmond nu 
een volwaardige gespreks-
partner kunnen zijn voor 
de andere regio’s en het 
politieke centrum in Den 
Haag. (foto: Hülya Kat)

Velserbroek - Elke week 
op de maandag en woens-
dag vanaf 11.30 uur kan men 
in het restaurant in De Hof-
stede terecht. Men kan kie-
zen uit diverse hoofdgerech-
ten. Een driegangen maaltijd 
is verkrijgbaar vanaf 7 euro. 
De maaltijdkeuze kan men 
tot circa 12.45 uur doorge-
ven. Vooraf reserveren is niet 
nodig.

Velserbroek - De kaartver-
koop voor de gezellige kerst-
middag in De Hofstede op 
zondag 13 december is van 
start gegaan. U kunt een mu-
zikale middag in kerstsfeer 
verwachten waarbij u een 
kopje soep, consumptie naar 
keuze en hapjes kunt ver-
wachten. De muzikale om-
lijsting wordt verzorgd door 
de Midday Singers. Aanvang 
12.30 uur. Kosten 4,50 euro.

Kerstmiddag

Velserbroek - De kaartver-
koop voor de ZoMiPo voor-
stelling La Donna Mobile is 
van start gegaan. De voor-
stelling wordt gehouden op 
zondagmiddag 29 november 
in wijkcentrum De Hofstede, 
Aletta Jacobsstraat. Aanvang 
14.00 uur. Kaarten kosten 4 
euro, dit is inclusief een con-
sumptie naar keuze.

ZoMiPo
Orkater/De Nieuwkomers 
in het Witte Theater
IJmuiden - Het collectief 
Lars Doberman maakt bij 
Orkater/De Nieuwkomers 
bijzonder frisse muziekthe-
atervoorstellingen. Hun de-
buut ‘Een Bebop Verhaal’ 
werd meer dan enthousiast 
ontvangen. Voor ‘De fami-
lie Mansøn’ lieten de ma-
kers zich inspireren door 
de roemruchte levende le-
gende Charles Manson. 
In 1969 deed dit twijfelach-
tige sujet de wereld op-
schrikken met een reeks 
gruwelijke moorden. Met 
beeldend kunstenaar Jo-
chem van Laarhoven zal 
Orkater/Lars Doberman af-
dalen in de krochten van 
het duister.
‘De familie Mansøn’ is hun 
poging Het Kwaad te van-
gen, vorm te geven en 
dat te tonen in een live-
demonstratie. Want Het 

Kwaad, wat is dat eigen-
lijk? En waarom is het er? 
Maar vooral: waarom is het 
zo verschrikkelijk aantrek-
kelijk?
Sinds de heropening van 
het Witte Theater is Orka-
ter teruggekeerd naar de 
plek waar haar geschie-
denis begon. Op dinsdag 
8 december (20.30 uur) 
wordt ‘De Familie Manson’ 
gespeeld door Lars Dober-
man, het muziektheatercol-
lectief van de jonge topac-
teurs Reinout Scholten van 
Aschat,  Matthijs van de 
Sande Bakhuyzen, Jip van 
den Dool en Mattias van de 
Vijver.
Toegang 17,50 euro. Witte 
Theater, Kanaalstraat 257. 
Reserveren kan via www.
wittetheater.nl, www.stads-
schouwburgvelsen.nl of te-
lefoon 0255-515789.

Restaurant 

Regio - Zondag 29 novem-
ber van 15.00 tot 21.00 uur 
is de cd-presentatie van 
de nieuwe single Woon-
wagen Jochie van zange-
res Carina Lemoine in de 
Angels bar van Alberto’s 
Grand Café aan Vijfhuizer-
dijk 3 in Vijfhuizen. Zie ht-
tps://www.facebook.com/
carina.lemoine.1 Na de cd-
presentatie volgt een af-
terparty met een scala van 
topartiesten. De toegang is 
gratis.

Nieuwe 
cd Carina 
Lemoine
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Colofon
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Branding - De Girlsclub is voor 
meisjes van 11 tot 15 jaar op 
dinsdag van 15.00 tot 17.30 uur 
in de keuken van De Dwarslig-
ger en Branding. De meisjes 
gaan met elkaar, onder bege-
leiding van een vrijwilligster en 
jongerenwerker, hapjes en klei-
ne gerechtjes bedenken en uit-
zoeken hoe je een high tea of 
lunch kunt verzorgen. Ze leren 
nieuwe vaardigheden zoals; 
hygiëne regels, economisch 
boodschappen doen, bakken 
en koken, samenwerken, net-
jes werken en andere organi-
satorische taken. De lunch of 
high tea zal gemaakt worden 
voor eenzame ouderen uit de 
wijk. We hebben nog drie plek-
jes vrij. Opgeven voor de Girls-
club kan bij Simone Philipse op 
dinsdag- of donderdagmiddag 
tussen 13.00 en 15.00 uur. Tel: 
0255-512725

GirlsclubHuiswerkbegeleiding 
voor leerlingen groep 8
Branding - Elke donderdag 
middag is er huiswerkbege-
leiding voor leerlingen van 
groep 8 basisschool en klas 
1 middelbare school. Wat 
houdt huiswerkbegeleiding 
in? De tieners kunnen rustig 
hun huiswerk maken, gehol-
pen worden met overhoren 
en uitleg krijgen als ze iets 

niet begrijpen. Als er tijd over 
is gaan we in gesprek met el-
kaar. Voor de huiswerkbege-
leiding hoeven ze zich niet op 
te geven. Ze kunnen gewoon 
komen op donderdagmiddag 
van 16.00 tot 18.00 uur in De 
Dwarsligger. Meer weten? 
Bel Simone Philipse, 0255-
512725.

Workshop Kerstpaneel
Het Terras - Voor dat we het 
weten is het alweer Kerst-
mis. Om het kerstgevoel in 
huis te halen kun je mee-
doen aan deze workshop. 
We maken een paneel van 
30 x 30 cm waarop 9 kleine 
miniatuurtjes geplakt wor-
den met als thema kerstmis. 
Deze miniatuurtjes maak je 
zelf met de materialen die in 
het pakket zitten. De work-
shop wordt gegeven op: 

woensdag 9 december. De 
kosten bedragen 21 euro 
p.p. inclusief materiaalkos-
ten. Dit kan bij aanvang van 
de workshop bij de docent 
worden afgerekend. 
De workshop begint om 
19.15 uur, duurt circa 2,5 
uur en wordt gehouden 
in Dorpshuis het Terras in 
Santpoort-Noord. Meer we-
ten? Bel 0255-548548 (Da-
niella).

Pittige Wandelclub
Velserbroek - Ruim een 
jaar geleden reageerde 
Jannie Stellingwerf op een 
oproep om in een activitei-
tencommissie te gaan en 
leuke activiteiten voor in-
woners van Velserbroek te 
bedenken. Haar voorstel 
een wandelclub opzetten 
was een schot in de roos. 
Sinds vorig jaar november 
wandelen 10 tot 15 men-
sen wekelijks een uur in de 
omgeving van Velserbroek. 
Start is op donderdagoch-
tend  om 10.00 uur bij de 
ingang van Wijkcentrum de 
Hofstede. De route is geva-

rieerd zodat je niet weke-
lijks hetzelfde rondje loopt. 
De groep wandelt in een 
normaal tempo en babbelt 
onderweg heel wat af. 
Wilt u ook wat meer aan 
beweging doen of buurtge-
noten leren kennen, wandel 
dan een keer mee, u bent 
van harte welkom. Er zijn 
geen kosten aan verbon-
den. U hoeft zich niet van 
tevoren aan te melden, al-
leen wel op tijd bij de in-
gang van wijkcentrum De 
Hofstede te zijn. Na afloop 
drinken we een kopje kof-
fie of thee.

De Stek - Woensdag 23 de-
cember is er een heerlijk 6 gan-
gen kerstdiner voor ouderen in 
Wijkcentrum de Stek in Velsen-
Noord. De kookvrijwilligers van 
het wijkcentrum zorgen voor 
een heerlijk diner en voor de 
muzikale omlijsting speelt Jo-
han Westenberg op de piano. 
Het kerstdiner wordt gehouden 
van 12.00 tot 15.00 uur en de 
kosten zijn 10 euro per persoon. 
Wilt u gezellig mee eten meldt u 
zich dan aan vóór 15 december 
bij Wijkcentrum de Stek in Vel-
sen-Noord. Tel: 0251-226445

Kerstdiner 
voor ouderen

Kerstkaarten actie
De Stek – Wijkcentrum de 
Stek, Vrienden van Velsen-
Noord, De Zonnebloem en 
de St. Jozef Parochie heb-
ben de handen ineen gesla-
gen. Wij willen graag dat ie-
dereen in Velsen-Noord een 
kerstkaartje ontvangt. Daar 
hebben wij uw hulp bij no-
dig. Doe mee! 
De kaarten worden door 
ons bezorgd. Schrijf een 
kaart met een kerstgroet 
en uw naam als afzender 
voor een bewoner in Vel-

sen-Noord. De envelop niet 
beschrijven. Kaarten inleve-
ren bij: Wijkcentrum de Stek, 
St Jozef Parochie, Stichting 
vrienden van Velsen Noord 
(Wijkerstraatweg 144), De 
Zonnebloem(de Hagedis-
straat 4).Weet u iemand die 
een kaart mag ontvangen, 
lever dan het adres in bij een 
van de bovenstaande adres-
sen. 
U kunt de kaarten en adres-
sen inleveren tot en met 7 
december.

Het Terras/De Spil - On-
der begeleiding van Rie van 
de Berg kunt u een prachtige 
kerstster maken van groen en 
een fietsband (zie foto). Een 
leuke workshop waarin de 
gezelligheid voorop staat. Op 
maandag 14 december  van 
14.30 tot 17.00 uur in Dorps-
huis het Terras  in Santpoort-
Noord. Op dinsdag 15 de-
cember van 19.30 tot 22.00 
uur in Buurtcentrum de Spil 
in IJmuiden De kosten zijn 
27,50 euro  inclusief materi-
aal, glaasje glühwein en een 
hapje. Opgeven kan bij beide 
centra via een formulier of via 
www.welzijnvelsen.nl

Kerst- 
bloemschikken

De Brulboei - Buurthuis de 
Brulboei gaat weer beginnen 
met koersbal. Met dit mooie 
en boeiende balspel kunt u 
meedoen op donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur. De kos-
ten voor een heel seizoen be-
dragen 27,50 euro. De cur-
sus begint zodra voldoende 
deelnemers zich aangemeld 
hebben. Dus vul snel een in-
schrijfformulier in. Meer we-
ten? Bel 0255-510652.

Koersbal

De Hofstede - Op zondag 
29 november kunt u een fan-
tastische middag beleven 
met La Donna Mobile in De 
Hofstede in Velserbroek. Het 
ZondagMiddagPodium pre-
senteert u dan een feestelijk 
optreden met wereldberoem-
de melodieën in de sfeer van 
André Rieu. De voorstelling 
begint om 14.00 uur en van-
af 13.30 uur is de zaal open. 
Kaarten à 4 euro zijn verkrijg-
baar bij alle ZoMiPo-locaties 
en zondag aan de zaal. In-
formatie over ZoMiPo vindt 
u ook op www.buurthuisde-
brulboei.nl

ZoMiPo

De Stek - Wijkcentrum de 
Stek in Velsen-Noord is op 
zoek naar een vrijwilliger om 
te knutselen met kinderen van 
4 t/m 12 jaar. Dit is voor iedere 
woensdagmiddag van 13.30 
tot 15.30 uur, met uitzonde-
ring van de schoolvakanties. 
Bent u creatief, en toont u 
graag initiatief en vindt u het 
leuk om met kinderen te wer-
ken, kom dan onze vrijwilli-
ger van de knutselclub hel-
pen. Meer weten? Bel 0251-
226445, vraag naar Lydia.

Vrijwilliger 
knutselclub 
gezocht

De Brulboei - Al een aantal 
jaren vindt op woensdagmid-
dag in De Brulboei de succes-
volle workshop ‘Omgaan met 
de PC’ plaats. Afwisselend le-
ren beginners en gevorderden 
in vijf lessen op de compu-
ter te werken. Beginners leren 
tekst verwerken, surfen op het 
net, e-mailen en telebankie-
ren. Gevorderden leren meer 
over het bewerken en presen-
teren van foto’s en het om-
gaan met Publisher. Inschrij-
ven kan altijd, de kosten be-
dragen 20 euro. De lessen zijn 
van 13.30 tot 15.30 uur. Meer 
weten? Bel 0255-510652.

PC-workshop

De Spil - Iedere dinsdag om 
10.00 uur vertrekt een wan-
delgroep vanuit Buurtcen-
trum de Spil. We lopen een 
uur door het bos en de dui-
nen. Deelname is gratis, vrij-
blijvend en vooral gezond. 
Probeer het eens. Meer info 
bij Nicole Sheridan, tel: 0255-
510186 of 06-12798959.

Wandelen

Buurtsport - Op zondag 17 
januari organiseren wij sa-
men met sportverenigingen 
en met de zorg een beurs 
voor  alle 45+ers uit IJmui-
den. Wilt u met uw sport-
vereniging of zorgorgani-
satie deelnemen aan de-
ze beurs dan kunt u contact 
opnemen met Nicole Sheri-
dan via 0255-510186 of 06-
12798959. 

Gezondheids-
beurs Velsen

De Brulboei - Op zondag 29 
november houdt uw buurt-
huis een Hamsterrommel-
markt van 10.00 tot 14.00 uur. 
In de grote zaal worden al-
le spullen aangeboden voor 1 
euro. Naast de rommelmarkt 
vindt u ook een grote boeken-
markt. De opbrengst van deze 
rommelmarkt is voor De Brul-
boei. Toegang gratis. Meer 
weten? Bel 0255-510652.

Rommelmarkt
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Cosmo Hairstyling 
geknipt voor Jorrit de Ligt

Velserbroek - Jorrit de Ligt 
(13) uit Santpoort-Noord, 
lid van IJsclub Haarlem en 
Shorttrack Haarlem, wil heel 
graag topsporter worden. 
Daar werkt hij keihard voor. 
Dit schaatsseizoen staat hij 
maar liefst vier keer per week 
op het ijs. Vorige maand nam 
hij op uitnodiging deel aan 
Europese wedstrijden short-
track in Turijn. Daar verbeter-
de hij al zijn persoonlijke re-
cords en won hij op het on-
derdeel Relay een gouden 
medaille. 
Jorrit: ,,Al ben ik eigenlijk te 
jong, toch mag ik met nog 
drie kinderen van mijn leef-
tijd een keer per week mee-
trainen met het Regionaal 
Talenten Centrum Noord-
west. Geweldig! Hopelijk 
worden we volgend seizoen 
offi cieel uitgenodigd voor 
hun trainingen.” De lange-
baan-  en shorttracktrainin-
gen door het RTC, ook wel 
de Schaatsacademie ge-
noemd, zijn behoorlijk prij-
zig. Het RTC verwacht van de 
deelnemers dan ook dat ze 
zelf sponsors zoeken. Sowie-
so hoort bij topsport het vin-
den van sponsors. Dus bena-
derde Jorrit zijn eigen kapsa-

lon in Velserbroek. Jorrit: ,,Ik 
kwam bij Cosmo Hairstyling 
binnen om mijn haar te laten 
knippen en zag op een ta-
fel een karaf fruitwater met 
wat glazen en een schaal ap-
pels staan. Goh, zij is ook be-
zig met gezondheid, dacht 
ik. Misschien wil ze me wel 
sponsoren. Want sporten is 
ook goed voor je gezond-
heid.”
Die toezegging kreeg hij niet 
zomaar. Winnie de Waal Ma-
lefi jt, eigenares van Cosmo 
Hairstyling in Velserbroek, 
wilde eerst wat meer weten 
over de sportieve  prestaties 
en inzet van haar vaste klant-
je. Dus maakte Jorrit een po-
wer point presentatie, nam 
de laptop van zijn ouders 
mee en liet haar zien wat hij 
allemaal voor het schaatsen 
overheeft en wat zijn presta-
ties tot nu toe zijn. Nu heeft 
hij zijn allereerste persoon-
lijke schaatssponsor. Jorrit: 
,,Doordat Cosmo me met een 
bedrag sponsort,  kan ik nu 
al leren wat sponsors van je 
verwachten. Zo kan ik op Fa-
cebook en met foto’s op In-
stagram proberen reclame 
voor haar te maken. Hart-
stikke leuk.”

Terpentijn exposeert 
in Huis ter Hagen

Driehuis - Zaterdag 21 no-
vember is de jaarlijkse ten-
toonstelling van Amateur te-
ken- en schildervereniging 
Terpen Tijn in verzorgings-
huis Huis ter Hagen ge-
opend. De tentoonstelling is 
tot 19 februari te zien en is 
dagelijks te bezoeken.
Terpen Tijn is een actieve ver-
eniging die al langer dan 60 
jaar bestaat. Sinds septem-
ber is de vereniging geves-
tigd in Het Terras, aan Dink-
grevelaan 17 te Santpoort-
Noord. Nieuwe leden zijn van 
harte welkom. Er worden van 

tijd tot tijd workshops geor-
ganiseerd die ook voor niet 
leden toegankelijk zijn.
De tentoongestelde werken 
zijn door een vakkundige jury 
beoordeeld, waardoor er ver-
schillende leden in de prijzen 
zijn gevallen. Het leuke van 
deze expositie is dat iemand 
kans maakt op een schilde-
rij via de publieksprijs. Be-
zoekers kunnen stemmen 
op hun favoriete werk. Via 
een loting gaat het werk dat 
de meeste stemmen heeft 
ontvangen naar een van die 
stemmers. 

Velsen-Zuid  - Vorige week 
zaterdag was er weer Per-
soonlijk Kampioenschap (PK) 
voor de Full Speed kloot-
schieters. De PK route is kort, 
(1,4 kilometer) omdat ieder 
die helemaal moet uitgooien. 
Het is ook in Spaarnwoude. 
Tijdens de wedstrijd viel er 
nog een fi kse bui, maar voor 
de rest viel alles mee. Wel 
veel verre worpen dit keer. 
De uitslag van het PK op 21 
november is: Jan St. eerste 
met 22-8. Nico tweede met 
22-5. Dirk derde met 24-11.
Harm vierde met 27-117. Lia 
vijfde met 30-4. Peter zes-
de met 30-2. Bertus ook zes-
de met 30-2. Milco zeven-
de met 31-5. Jan Gr. acht-
ste met  41-19. Sint Nicolaas 
wordt niet gevierd omdat er 
geen jeugd is. Maar Kerst 
des te meer. Iedere speler 
die op zaterdag 19 december 
het kerstvlees toernooi komt 
gooien krijgt een pakje vlees 
mee naar huis. Een inteken-
lijst  hangt op het infobord. 
Schrijf u vroegtijdig in, dan 
is het overzichtelijk. Voor info  
bel: 0255-510085 of mail naar 
snelboot@planet.nl.

KlootschietenMarcel Kemper nieuwe 
rector Felisenum
Velsen-Zuid - De Raad van 
Toezicht van de Onderwijs-
stichting Zelfstandige Gym-
nasia (OSZG) heeft Marcel 
Kemper benoemd als rec-
tor van het Gymnasium Fe-
lisenum en lid van het be-
stuur van de Onderwijsstich-
ting Zelfstandige Gymnasia. 
Kemper werd unaniem door 
de selectiecommissie en met 
positief advies van het be-
stuur en de gemeenschap-
pelijke medezeggenschaps-
raad van de OSZG en de me-
dezeggenschapsraad van de 
school voorgedragen aan de 
Raad van Toezicht. Na vele ja-
ren als docent te hebben ge-
werkt en vervolgens als ma-
nager binnen het HBO, werkt 
de heer Kemper thans als 

plaatsvervangend rector van 
het Murmellius Gymnasium 
in Alkmaar. De heer Kemper 
beschikt over een fl inke do-
sis kennis van het gymnasia-
le onderwijs en een goed oog 
voor de belangen van me-
dewerkers en leerlingen. De 
Raad van Toezicht is blij met 
deze benoeming. De Raad 
van Toezicht denkt dat de 
heer Kemper op zijn plek zal 
zijn op het Gymnasium Feli-
senum en denkt dat hij, me-
de gezien zijn ruime ervaring 
op het gebied van fi nanciën, 
facilitair beheer, ICT, kwali-
teitszorg, onderwijsbeleid en 
onderwijslogistiek een waar-
devolle bijdrage kan leveren 
binnen het bestuur van de 
OSZG.

Santpoort-Noord - Henk 
Zwanenburg is een regel-
matig terugkerende expo-
sant in ‘t Mosterdzaadje. Zijn 
originele werk blijft verras-
sen en verveelt niet. Het wor-
den vooral Zwitserse bergen, 
waar hij erg heimwee naar 
kan hebben, maar ook fan-
tasiebergen met elementen 
uit Haarlem en IJmuiden. En 
in de Himalaya was hij nooit, 
maar dat klonk hem wel leuk 
als werktitel in de oren. Henk 
Zwanenburg is in 1961 gebo-
ren in IJmuiden. In 1985 stu-
deerde hij af aan de Amster-
damse Academie voor Beel-
dende Vorming, als teken-
leraar. En hij schildert nog 
steeds. Schilderijen van Henk 
Zwanenburg zijn in princi-
pe ook te huur. De tentoon-
stelling is voor en na afl oop 
van de concerten te bezich-
tigen. Zie ook www.mosterd-
zaadje.nl.

Expositie in ‘t 
Mosterdzaadje

Haarlem - In 1935 opende 
DHR Timmermans een siga-
renmagazijn aan Rijksstraat-
weg 108 in Haarlem. Zijn bij-
naam was Timmy, dus het 
werd sigarenmagazijn Timmy. 
Nu, 80 jaar later, heet de zaak 
nog steeds Timmy maar nu Vi-
vant Timmy. 
Door de jaren heen is Timmy 
een begrip geworden in Haar-
lem om de service en klant-
vriendelijkheid. In 2007 is het 
pand van Banketbakker Bal-
tus erbij gekomen waardoor ze 
veel meer ruimte kregen. Vroe-
ger verkocht Timmy voorname-
lijk rookwaren maar daar zijn 
door de jaren vele artikelen bij 
gekomen. Naast het grote as-
sortiment sigaretten, shag en 
sigaren kunt u nu ook voor een 
groot assortiment E-smoking 
bij Vivant Timmy terecht. Maar 
ook voor andere artikelen zo-
als cadeau-artikelen, giftcards, 
wenskaarten, tijdschriften en 
inktcartridges kunt u hier een 
ruim assortiment vinden. Ook 
voor een pakketje versturen 
via DHL, een rekening beta-
len via MR pay, geld naar het 
buitenland versturen via Wes-
tern Union en voor vele lote-
rijen bent u hier aan het juis-
te adres. 
Over loterijen gesproken: Vi-
vant Timmy is de laatste jaren 
uitgegroeid tot de gelukswin-

kel van Haarlem want er vallen 
hier wel heel veel grote prijzen. 
In korte tijd is er hier drie keer 
100.000 euro gevallen bij de 
staatsloterij en natuurlijk ook 
vele andere prijzen. Ook kunt u 
bij Timmy meespelen met 100 
staatsloten waardoor de kans 
op een prijs groter wordt en u 
heeft sowieso altijd prijs.
Sinds 2008 verkopen ze ook 
vuurwerk van Wolff vuurwerk. 
Deze groothandel is al jaren 
tot beste vuurwerkleverancier 
van Nederland verkozen door 
de echte vuurwerk liefhebbers 
van mooi siervuurwerk. Tij-
dens de voorverkoop krijgt u 
bij uw vuurwerkbestelling gra-
tis vuurwerk, kijkt u eens op de 
site: www.vuurwerkland.nl/vi-
vanttimmy of www.vuurwerk-
timmy.nl of haal de folder in 
de winkel. Koopt u in decem-
ber een staatslot of oudejaars-
lot dan kunt u een envelop van 
de lijn uitkiezen met allemaal 
leuke artikelen zoals gratis een 
staatslot of lotto of iets anders, 
maar op is op.
Ook heeft Timmy deze maand 
leuke aanbiedingen, kijk hier-
voor op facebook.nl/Vivant 
Timmy of like de site facebook.
nl/LoterijShop TIMMY. Graag 
tot ziens bij Vivant Timmy, 
Rijksstraatweg 108, Haarlem, 
023-5380500. Zie ook www.vi-
vanttimmy.nl.

Vivant Timmy 80 jaar





 
40   26 november 2015

IJmuiden - Op zondag 29 
november om 16.00 uur vindt 
traditiegetrouw de advents-
zangdienst plaats, dit keer in 
de Oud-Katholieke Engelmu-
duskerk. Deze dienst is al ja-
ren een gemeenschappelijk 
initiatief  van de Hervormde 
Gemeente IJmuiden-West en 
de Oud-Katholieke Parochie 
van de HH Engelmundus en 
Adelbertus. Aan deze dienst 
werken mee: Pastoor Harald 
Münch en Ds. Cees Haas-
noot en het parochiële koor 
van de HH Engelmundus en 
Adelbertus , de cantorij van 
de Hervormde Gemeente 
IJmuiden-West en bas/bari-
ton van Sander Cornelissen. 
De dienst is daarom laag-
drempelig en voor een ieder 
toegankelijk. Vanaf 14.00 uur 
kunt u in de kerk een aantal 
kerststallen bewonderen bij-
eengebracht door de leden 
van de HH Engelmundus en 
Adelbertus parochie.

Adventsviering 

TVIJ B1 geplaatst voor 
NK trampolinespringen

IJmuiden - De afgelopen 
maand hebben de landelijke 
plaatsingswedstrijden tram-
polinespringen voor club-
teams plaatsgevonden. TVIJ 
nam hieraan deel met drie 
teams, twee teams in de B-
klasse en één team in de A-
klasse, de hoogste klasse 
die Nederland rijk is. Na af-
loop van deze twee wedstrij-
den kon de balans worden 
opgemaakt. Het A-team van 
TVIJ was door blessures geen 
enkele wedstrijd compleet, 
waardoor plaatsing van te vo-
ren al bijna uitgesloten was. 
Ondanks de inspanning van 
zowel Romana Schuring als 
Bente Geleijn bleek het inder-
daad onmogelijk bij de bes-
te acht verenigingen te ein-
digen. Met twee mooie eer-
ste plaatsen heeft het eerste 
B-team zich gelukkig wel we-
ten te plaatsen voor het Ne-
derlands kampioenschap in 

december. Dit team, dat be-
staat uit Daan Overbeek, Ella 
Edwards, Britt Klous en Siebe 
Wielenga heeft de sterren van 
de hemel gesprongen en de 
concurrentie ver achter zich 
gelaten. Mede door Daan 
Overbeek, die TVIJ over twee 
weken op het jeugd wereld 
kampioenschap in Denemar-
ken zal vertegenwoordigen, 
waren zij onverslaanbaar. Ho-
pelijk zijn zij in staat om ook 
op het NK de gouden medail-
le in de wacht te slepen! 
Het tweede B-team, be-
staande uit Jennifer en Seli-
na van Maren, Zoë Hekelaar 
en Maaike Spring in ’t Veld, 
heeft zich helaas niet we-
ten te kwalificeren. De eerste 
wedstrijd waren zij maar met 
z’n drieën, en deze opgelopen 
achterstand kon bij de twee-
de wedstrijd niet meer wor-
den goedgemaakt. Zie ook 
www.tvij-trampoline.nl.

Willem Winter van DCIJ
laat zich verrassen
IJmuiden - Wanneer een 
dammer de stand niet geheel 
onder controle heeft kan hij 
geconfronteerd worden met 
een onverwachte wending die 
onmiddellijk tot verlies leidt. 
Willem Winter dacht een zeke-
re winst te behalen in zijn par-
tij tegen Kees Pippel. Doch een 
misrekening veranderde het 
spelbeeld totaal en in plaats 
van een overwinning moest 
Winter berusten in een neder-
laag.
Conall Sleutel werkte een ge-
degen werkstuk af waarbij Ni-
cole Schouten lijdelijk moest 
toezien hoe het voordeel 
steeds grotere vormen aan-
nam. Met kennis van zaken 
klaarde Sleutel het karwij. Jan 
Maarten Koorn en Stella van 

Buuren deelden, na een ver-
beten strijd, de punten. Een re-
sultaat waar beiden mee kun-
nen leven en ze een riant uit-
zicht biedt voor een plaats in 
het eerste tiental voor het ko-
mende seizoen. Stijn Tuijtel is, 
na een snelle winst tegen Jack 
van Buuren, opgeklommen in 
de onderlinge en vormt een 
dreiging voor de leiders. Voor-
al de wijze waarop hij de laat-
ste tijd speelt laat een diepe in-
druk achter. Voor Piet Kok en 
Klaas de Krijger is niet verlie-
zen hoofdzaak. Zonder elkaar 
veel pijn te doen slaagden zij 
daarin. Overige uitslagen: J. 
Bos - F. Amirkhan 1-1, K. de 
Vries - J. Apeldoorn 1-1, V. van 
der Wiele - B. Bottelier 2-0, B. 
van Bakel - H. v/d Vossen 1-1. 

E1 SVIJ niet 
knock-out te krijgen!

IJmuiden - New Sport Expe-
rience uit Haarlem heeft voor 
de spelers, trainers, leiders, 
ouders en broertjes en zusjes 
van SVIJ E1 een heuse boks-
clinic verzorgd.
Trainer Hannes, vader van 
E1-speler Kane, en zijn as-
sistenten Nino en Jessy 
(broers van Kane) hebben 
deze groep toppers een ge-
weldige en zeer inspirerende 
bokstraining gegeven. Super 
gemotiveerd haalde iedereen 
het uiterste uit zichzelf met 
als absoluut hoogtepunt het 
‘sparren’ in een echte boks-
ring tegen een echte jeugd-
profbokser. 
Voorafgaande aan de training 
waren er afspraken gemaakt 
tussen New Sport Experien-
ce en de begeleiding van de 
E1, om de training te koppe-

len aan het goede doel. Dit 
werd het fonds JDRF (Beter 
leven, beter maken type 1 di-
abetes). Dit goede doel werd 
door de spelers van de E1 
zelf en unaniem gekozen. Er 
za; maar liefst 155 euro wor-
den overgemaakt ter bevor-
dering van het zoeken naar 
definitieve medicatie van de-
ze ziekte.
Dat voetbal, boksen en het 
steunen van het goede doel 
dus goed samen door een 
deur kunnen gaan, bewijst 
de foto wel. Speciale dank 
gaat uit naar Gym Haarlem 
voor het ter beschikking stel-
len van de zaal en naar Edwin 
Vermaire & Hannes Schnei-
der van New Sport Experien-
ce voor het mogelijk maken 
van deze onvergetelijke mid-
dag!

Kilo’s paraffine 
op strand

IJmuiden - Na de storm van  
vorige week ligt het strand bij 
de pier van IJmuiden bezaaid 
met kilo’s paraffine. Het zijn 
grote brokken, maar ook heel 
veel kleine stukjes.
Paraffine is een bestanddeel 
van ruwe olie en wordt door 
schepen vervoerd. De resten 
mogen buiten de 12-mijlszo-
ne legaal in zee geloosd wor-
den. Als de tanks van sche-
pen worden schoongemaakt 
verdwijnt de paraffine in zee 
en spoelt aan op de stranden.
Paraffine is schadelijk voor 
vogels en vissen. Veel strand-
bezoekers zijn van mening 
dat er een internationaal ver-
bod moeten komen op het 
lozen van dergelijke stoffen. 
(foto: Marja de Groot)

Drukke FNRS-
dressuurwedstrijd

Velsen-Zuid - Afgelopen zon-
dag werd bij manege Hippisch 
Centrum Velsen een dressuur-
wedstrijd verreden voor leer-
lingen van de manege, te we-
ten de FNRS Proevendag laag. 
Een veertigtal kinderen had 
zich voor deze wedstrijd inge-
schreven.
De proeven die op deze dag 
worden gereden zijn door de 
FNRS (Federatie van Neder-
landse Ruitersportcentra) ont-
wikkeld om ruiters zonder ei-
gen paard of pony proeven te 
laten rijden. De proeven wor-
den door een speciaal opgelei-
de FNRS jury beoordeeld. In de 
proeven wordt de nadruk ge-
legd op de ruiter en dus niet 
op het paard. Het maakt dus 
niet uit als je een keer op een 
paard rijdt dat wat moeilijker 
is. Jouw houding, zit en hul-
pen zijn doorslaggevend. Ook 
ruiters met een eigen paard of 
pony mogen meedoen aan de 
proeven. Natuurlijk moet ieder-
een in bezit zijn van een geldig 

FNRS Ruiterpaspoort. In de ru-
briek F3 tot en met F4 werd eer-
ste Megan van der Klugt met 
de pony Panache. Een mooie 
tweede prijs ging naar Dani-
que Wessels en Maru Koop-
manschap met Macho mocht 
de derde prijs in ontvangst ne-
men. Tara Lindenberg met Diz-
zy werd uiteindelijk vierde.
Daarna volgde de F1 tot en met 
F2 rubriek. Een fraaie eerste 
prijs ging naar Yasmin Pool met 
Dazer. Zij mocht het oranje ro-
zet mee naar huis nemen.
Eline Strobbe met Zorro be-
haalde de tweede prijs en Ro-
salie Spruitenburg werd der-
de met de leuke pony UK. En 
de vierde plaats ging naar Rosa 
van der Lende.
Zondag 29 november brengen 
de Sint en zijn pieten een be-
zoek aan Hippisch Centrum 
Velsen. Vanaf 14.00 tot 16.00 
uur worden er diverse spelle-
tjes georganiseerd in de bin-
nenmanege. Zie ook www.hip-
pischcentrumvelsen.nl.
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Santpoort-Noord - Al 
meer dan 30 jaar wordt in 
Santpoort een traditione-
le kerstsamenzang gehou-
den. Deze traditie is ooit 
begonnen bij het Mosterd-
zaadje en vindt inmiddels 
plaats op het Broekberger-
plein. Muziekvereniging So-
li geeft al 30 jaar lang be-
langeloos haar muzikale 
medewerking aan dit eve-
nement. Jaarlijks op 24 de-
cember om 24.00 uur ge-
nieten een kleine 200 men-
sen van de kerstsamenzang 
op het Broekbergerplein in 
Santpoort om met elkaar  
het Kerstfeest te beginnen. 
Na afl oop is voor iedereen 
gratis glühwein en chocola-
demelk beschikbaar. De af-
gelopen 11 jaar organiseert 
Soli volledig deze traditio-
nele samenzang. Aan vrij-
willigers gelukkig geen ge-
brek bij deze actieve vereni-
ging, maar om nu ook nog 
geld te moeten gaan toeleg-
gen gaat wel erg ver, zo oor-
deelt het bestuur. Afgelo-
pen jaren zijn enkele spon-
sors gestopt en Muziekver-
eniging Soli is dringend op 
zoek naar nieuwe sponsors 
voor dit traditionele evene-
ment. Mocht dat dit jaar, na 
het wegvallen van nog een 
belangrijke sponsor, niet 
lukken dan zou helaas een 
einde aan deze traditie kun-
nen komen. Soli wil abso-
luut doorgaan met de orga-
nisatie en het verzorgen van 
de muzikale bijdragen, maar 
vraagt potentiële sponsors 
dringend om dit evenement 
te redden. De voorzitter 
hecht eraan om te zeggen 
dat het echt niet om duizen-
den euro’s gaat. Geïnteres-
seerden kunnen zich mel-
den via secretariaat@soli.nl.

Kerstsamenzang 
Santpoort
in gevaar

IJmuiden - Gaat u slech-
ter zien? Dinsdag 8 decem-
ber geeft Koninklijke Visio in 
de bibliotheekvestiging aan  
Dudokplein 16 van 14.00 
tot 16.00 uur gratis informa-
tie en advies bij slechtziend-
heid of blindheid. Tijdens dit 
inloopspreekuur kunt u ook 
allerlei hulpmiddelen op het 
gebied van vergroting en 
verlichting (bij lezen erg be-
langrijk), mobiliteit, commu-
nicatie en verzorging pro-
beren. Meer info: www.vi-
sio.org.

Koninklijke 
Visio in bieb

Kerstoptreden Chr. 
Mannenkoor in Petrakerk
IJmuiden - Op zaterdagavond 
12 december treedt het Chr. 
Mannenkoor IJmuiden op in 
een programma met kerstlie-
deren en samenzang in de Pe-
trakerk aan de Merwedestraat. 
Voor het eerst onder leiding 
van de nieuwe dirigent, de 
heer Fred de Vries, en versterkt 
met enkele jonge en enthou-
siaste leden brengt het koor 
naast bekende kerstmelodieën 
ook meer eigentijdse kerstmu-
ziek ten gehore. Bij een aan-
tal liederen kunnen de aan-

wezigen hun stem laten klin-
ken. Als soliste werkt mee Eli-
se Keep, terwijl Dirk Out het 
orgel bespeelt en Peter Bont-
je de begeleiding op piano ver-
zorgt. De toegangsprijs is 12,50 
euro, inclusief consumptie na 
afl oop van het optreden. Toe-
gangskaarten zijn vooraf ver-
krijgbaar bij de leden van het 
mannenkoor of reserveren op 
telefoonnummer 023-5373281 
of 0255-518685. De koor- en 
samenzangavond begint om 
20.00 uur. 

Adopteer-een-kerstboom
‘Kerstgroen’ bij Pieter 
Vermeulen Museum
Driehuis - Het Pieter Ver-
meulen Museum is dit jaar 
Adoptie-kerstboom uitgifte-
punt: het biologisch alterna-
tief voor de wegwerp-boom!   
Sinds een paar jaar is er een 
mooi en duurzaam alterna-
tief voor de ‘echte’ kerstboom 
namelijk de adoptie-kerst-
boom. Bij 15 organisaties in 
Nederland kan een biolo-
gisch gekweekte kerstboom 
gehuurd worden die na de 
kerstperiode weer wordt in-
geleverd zodat hij opnieuw 
bij de kwekerij de grond in 
kan om het jaar daarop we-
derom in een huiskamer als 
kerstboom te schitteren. Ca-
fé Middeloo in Driehuis heeft 
zijn terrasruimte beschikbaar 
gesteld als opslag voor de 
bomen. Vanaf heden kan er 
een kerstboom gereserveerd 
via info@pieter-vermeulen-
museum.nl/nieuws. Het mu-
seum neemt dan contact met 
u op over het lenen, halen en 
terugbrengen. Het aanbod 
is beperkt dus wacht niet te 
lang. Zie ook. www.pieter-
vermeulen-museum.nl. 
De adoptie-persoon/familie 
ontvangt als dank voor het 
duurzame initiatief twee vrij-

kaartjes voor een bezoek aan 
het museum waar, naast de 
gezellige familietentoonstel-
ling ‘Toverbos’,  de expositie 
‘Kerstgroen’ in de maanden 
december en januari te zien 
is. Iedereen die besluit om 
in december Vriend van het 
Pieter Vermeulen te worden, 
ontvangt 5 euro korting op de 
adoptie-kerstboom!
De Expositie ‘Kerstgroen’ is 
een echte aanrader. Maak 
kennis met de oorsprong en 
symboliek van de decem-
ber-feesten als het Midwin-
ter-feest, Sinterklaas en het 
Kerstfeest. In de tentoonstel-
ling wordt uitgebreide infor-
matie gegeven over  ‘kerst-
groen’. Zo gebruikten de 
Noormannen de maretak 
(mistletoe) om vrede te slui-
ten terwijl we er vandaag de 
dag onder kussen. Veel bo-
men en planten zijn in het 
echt te bewonderen omdat 
tuincentrum Ranzijn er een 
aantal beschikbaar heeft ge-
steld. Kerstgroen is van 9 de-
cember tot en met 17 januari 
te bezoeken in het Pieter Ver-
meulen Museum, Driehuizer-
kerkweg 34d, Driehuis, 0255-
536726.

Coverband LEFF speelt 
in Villa Westend

Velserbroek - Zondagmiddag 
zorgde coverband LEFF weer 
voor een zeer geslaagd pro-
motieoptreden in Villa Wes-
tend. Het lukte de fantasti-
sche zangeres Monique, Mark 
(gitaar-zang), Erik (bassist), 
Ed (toetsenist/gitarist), Wil-
lem (saxofoon/fl uit) en Frans 
(drummer) een wervelend op-
treden neer te zetten. Iedereen 
ging vanaf het begin los. 
Zondag 3 januari staat ca-
fé Bartje in Santpoort op het 
programma tijdens de nieuw-
jaarsborrel (17.00 tot 21.00 
uur). Kom ook en join The 
band! (foto: Peter Weijers). 

Santpoort-Noord - Sinds 
deze week kunnen de 
leerlingen weer gebruik 
maken van de Bosbeek-
school in Santpoort-
Noord, nadat ze bijna een 
jaar in noodlokalen aan 
de Bickerlaan gehuisvest 
waren.

In het nieuwe gebouw ko-
men oud en nieuw samen 
in één pand, want het ou-
de trappenhuis met glas-in- 
loodramen en origineel te-
gelwerk heeft men in tact 
gelaten. En de oude was-
bak met de spreuk ‘Ieder 
kind behoort te weten: han-
den wasschen niet te verge-
ten’ kan nog steeds gebruikt 
worden. En in schril contrast 
met deze nostalgische orna-
menten is er dan ineens een 
hypermoderne lift.
Aan de in de uitnodiging 
vermelde mededeling aan 
de ouders van de leerlin-
gen, alsmede aan de buurt-
bewoners, dat men van har-
te welkom was om het nieu-
we schoolgebouw te bezich-
tigen, was volop gehoor ge-

geven. Drommen nieuwsgie-
rigen verdrongen zich in de 
gangen en de lokalen en de 
‘ohs’ en de ‘ahs’ waren dan 
ook niet van de lucht. 
De inrichting van het pand 
heeft veel aandacht gekre-
gen. De wanden van het 
kleuterspeellokaal, met bij-
passende blauwe gymvloer, 
kunnen gedeeltelijk wor-
den verwijderd zodat er een 
grote aula ontstaat. Voor het 
Sinterklaasfeest of een spe-
ciale viering is hier nu vol-
doende plaats en het op-
slaghok voor gymnastiekma-
terialen kan dienst doen als 
‘backstage’. En de fraaie le-
rarenkamer is nu een mo-
derne ruimte tussen het ou-
de trappenhuis uit 1922 en 
het schoolplein. Ook heeft 
elk lokaal een eigen kamer-
tje waar kinderen die werken 
aan bijvoorbeeld eigen pro-
jecten terecht kunnen. Maar 
ook voor kinderen die graag 
in stilte werken zijn deze ka-
mertjes een uitkomst. 
Kortom, een prachtig, nieuw 
schoolgebouw met alle mo-
derne faciliteiten.

Bosbeekschool geopend
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Donderdag 
26 november

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
volwassenen 4,-. Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl.
OTK speelt ‘Duinpieper’ voor 
kinderen van de basisscho-
len in Stadsschouwburg Vel-
sen. Aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 
27 november

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
volwassenen 4,-. Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Slotmiddag ‘Beleef Oud-
IJmuiden’ in de Brulboei, Ka-
naalstraat 166 IJmuiden. Van 
14.00 tot 16.00 uur.
Parkinson Café in De Jans-
heeren, Maltezerplein 1 
Heemskerk. Van 14.00 tot 
16.00 uur.
Scholenmarkt in het Polder-
huis, Vestingplein 58 Velser-
broek. Van 19.00 tot 21.00 uur.
OTK speelt ‘Duinpieper’ voor 
kinderen van de basisscho-
len in Stadsschouwburg Vel-
sen. Aanvang 19.30 uur.
Khachaturian Ensemble in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
20.15 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Black 
Mass’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
28 november

Cadeaumarkt in Verpleeg-
huis Velserduin, Scheldestraat 
101 IJmuiden. Van 10.30 tot 
15.30 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
volwassenen 4,-. Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Blokarten op het strand van 
IJmuiden. Tussen 12.00 en 
16.00 uur. Verzamelpunt Pavil-
joen Zeezicht in IJmuiden.
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’. 
Kienen bij Felison Brass in 

wijkcentrum De Stek in Vel-
sen-Noord. Aanvang 19.30 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Veldhuis & Kemper met ‘Of de 
Gladiolen’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Black 
Mass’. Aanvang 20.30 uur.
Zeewegbar, Zeeweg IJmui-
den: Live optreden Rebellies. 
Aanvang 21.00 uur. Toegang 
gratis.

Zondag
29 november

Grote rommelmarkt in Sport-
hal Zeewijk, Eenhoornstraat 
(hoek Planetenweg) IJmuiden. 
Van 09.00 tot 15.00 uur.
Koopzondag voor de pakjes-
avond van de Sint in het cen-
trum van IJmuiden. Van 11.00 
tot 17.00 uur. Met muzikale on-
dersteuning van de Pieten-
band.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
volwassenen 4,-. Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Lezing ‘Het kerstlied door de 
eeuwen in kerk, klooster, ka-
mer en steeg’ door dr. Sabi-
ne Lichtenstein in De Kapel, 
Potgieterweg 4 Bloemendaal. 
Aanvang 10.30 uur.
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’. 
Cabaretsongs ‘Toothbrush 
Time!’ in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Foyer Live. 
Aanvang 16.00 uur.
Adventsviering in de Oud-
Katholieke Engelmunduskerk 
in IJmuiden. Aanvang 14.00 
uur.

Maandag
30 november

Collecteweek Leger des 
Heils in Velsen. Tot en met 5 
december.

Dinsdag
1 december

Kledingbeurs Het Kruispunt 
van 10.00 tot 12.00 uur in Vel-

serbroek. Elke dinsdagoch-
tend.
Gesprek over migratie in Eu-
ropa en onze omgeving. Inlei-
der is prof. P.C. Emmer, em. 
hoogleraar migratiestudies. 
Dorpskerk, Burg. Enschede-
laan Santpoort-Noord. Aan-
vang 20.00 uur. 
Stadsschouwburg Velsen: 
Sara Kroos met ‘Doorgefokt’. 
Aanvang 20.15 uur.

Woensdag
2 december

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’. 
Kindervertelmiddag Beec-
kestijn met prinsessenver-
halen voor kinderen van 4 
tot 8 jaar. Van 14.00 tot 16.00 
uur. Opgeven kan via carla_
schut@hotmail.nl tot uiter-
lijk de dinsdag van tevoren tot 
18.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Ventoux. Aanvang 20.15 uur.

Donderdag 
3 december

Open Coffee Velsen in 
Smash! Café in Sporthal Zee-
wijk. Van 09.00 tot 11.00 uur. 
Zie ook www.opencoffeevel-
sen.nl.
Spreekuur in rouwhuiska-
mer Alice Loeters, van 11.00 
tot 12.00 uur aan Frans Net-
scherlaan 12 in Santpoort-
Noord.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Speelman & 
Speelman (muziek). Aanvang 
20.30 uur.

IJmuiden - Zondag 29 novem-
ber wordt van 09.00 tot 15.00 
uur weer een grote rommel-
markt in Sporthal Zeewijk, Een-
hoornstraat 2 (hoek Planeten-
weg) georganiseerd. Op de 
rommelmarkt vindt men oude 
spullen van zolder of uit de kel-
der die nog goed zijn voor een 
tweede leven. De Toegang be-
draagt 2 euro per persoon, kin-
deren hebben gratis toegang. 
Meer informatie: 06-40384099.

Rommelmarkt 

Zo zat het, zo zit het
Metamorfose bij 

Van Velsen Kappers
IJmuiden - Bea Schik kwam 
bij Van Velsen Kappers met 
kort kroezend en wat kleur-
loos haar, een beetje saai 
dus. Het kleuradvies van Van 
Velsen Kappers is een mooie 
warme koperkleuring zonder 
ammonia van Nashi. 
De coupe is scherp en slank 
geknipt aan de zijkanten en 
het volume aan de bovenkant 
gelaten en leuk naar voren 
uitgewerkt.

Het advies voor thuis is om 
het haar met een vochtin-
brengende shampoo en con-
ditioner te behandelen, wat 
er voor zorgt dat het haar 
minder kroest.
Heeft u interesse en vindt 
u het een uitdaging om uw 
coupe een metamorfose te 
geven, ga dan naar Van Vel-
sen Kappers aan Lange 
Nieuwstraat 181 in IJmuiden,  
0255-785182.

voor na

Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

Driehuis - Vorige week 
vond bij hockeyclub 
Strawberries een goed 
bezochte sponsorbijeen-
komst plaats. Hoofdgast 
was Coen van Bunge, 
die als enige Nederland-
se scheidsrechter naar de 
Olympische Spelen in Rio 
de Janeiro gaat. Hiervoor 
heeft hij een lange weg af-
gelegd, één van 142.000 
kilometer om precies te 
zijn.
Van Bunge liet duide-
lijk merken dat hij trots is 
op zijn ‘uitverkiezing’ voor 
Rio. Toen hij het nieuws 
hoorde, stuurde hij met-
een een uitbundige tweet 
de wereld in. De Haar-
lemmer begon in 1997 op 
zijn zestiende als bonds-
scheidsrechter, wat je nor-
maal gesproken pas op je 
18e mag zijn. In 2005 floot 
hij zijn eerste wedstrijden 
in de Hoofdklasse. Hij be-
geleidt alleen wedstrijden 
van mannen; vrouwen-
hockey begrijpt hij niet, en 
vrouwen hem ook niet. 
Na meer dan 200 wedstrij-
den fluiten in de Hoofd-
klasse begon hij in 2008 

als internationaal scheids-
rechter. Op het veld is Van 
Bunge eigenlijk onderdeel 
van de spelende teams. Hij 
is echt ‘mens’ op het veld 
én benaderbaar voor alle 
spelers. 
De spelers weten wat ze 
van hem kunnen verwach-
ten en dat maakt volgens 
de topscheidsrechter ook 
het verschil tussen een in-
ternationaal scheidsrech-
ter en een gewone bonds-
scheidsrechter.
Dat de weg naar Rio lang 
is blijkt uit het aantal kilo-
meters dat Coen tot dus-
verre heeft afgelegd om te 
fluiten: 142.000. Daarnaast 
heeft het hem 117 vakan-
tiedagen gekost. Maar 
het is allemaal de moei-
te waard, want Van Bunge 
heeft landen als Trinidad, 
Kuala Lumpur, Kenia, Ma-
leisië en Argentinië be-
zocht.
Uit zijn enthousiasme blijkt 
wel dat Coen leeft voor zijn 
grote hobby. Niet zo gek 
dus dat hij tot de beste 
16 hockeyscheidsrechters 
van de wereld behoort! 
(tekst: Mies Rijperman)
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IJmuiden - Op donder-
dag 19 november hebben 29 
kinderen bij Watervrienden 
IJmuiden afgezwommen voor 
hun A-, B-, of C-diploma. De 
vereniging is in het bijzon-
der trots op het grote aantal 
C-diploma zwemmers, om-
dat kinderen pas echt zwem-
veilig zijn met een C-diplo-
ma. A en B zijn waardevolle 
tussenstappen voor het kind 
om zich met een C-diploma 
op zak goed te kunnen red-
den bij allerlei activiteiten 
in en op het water. Het lijkt 
een enorme chaos met alle-
maal kinderen die door el-
kaar zwemmen, maar zoals 
een ouder terecht opmerk-
te: ,,Het gaat duidelijk geor-
ganiseerd en je ziet ook dat 
niemand in de stress is. Wat 
knap dat jullie dat allemaal 
zo goed in de gaten kunnen 
houden. En het is heel fijn 
dat jullie met één uur klaar 
zijn.” En dat klopt, want ook 
nu was het in 55 minuten ge-
piept! Het afzwemmen in no-
vember was hard nodig , ver-
telt lesgever en examinator 
Sonja Mol. In oktober bleek 
een grote groep kinderen 
vanaf de zomer zo goed voor-
uit te zijn gegaan dat ze alle-
maal afzwemwaardig waren. 
A-diploma: Valerio Stelten-
pohl; Alexander Smids; To-
by de Vries; Rick van de Pol; 
Noah van der Plas; Diego van 
der Vijver en Sophie Kuurstra. 
B-diploma: Nasra Abdi; Ni-
na Buren; Meike van Kaam; 
Jaimy van den Brink; So-
raija Fadlallah; Sahil Solta-
ni; Fayz Benschop; Basma el 
Hirech; Kaylee Jochems; Bo 
Bording; Roan Menger; Da-
na Evegroen; Milad  Karimi; 
Sarah Fadlallah en Jordan   
Kruczynski. C-diploma: Sa-
met Yücesan; Joey Dekker; 
Donny Dekker; Jeffry van 
Heerden; Sanne Pool; Julia  
Scheelings en Faith Thomas. 

Bijna dertig 
diploma’s
bij WVIJBuitenplaatsen zijn 

23 gastheren rijker
Regio - Een gezelschap van 
buitenplaatsen en onderne-
mers hebben vrijdag 20 no-
vember succesvol de IVN 
Gastheer van de Buitenplaat-
sen in Kennemerland afge-
rond. In deze cursus hebben 
zij kennis verworven over de 
rijke historie, diverse land-
schapsstijlen en bijzondere 
natuur op de buitenplaatsen 
en landgoederen. 
Als opdracht hebben de deel-
nemers samen gewerkt aan 
het ontwikkelen van een toe-
ristisch arrangement. 
Daarin werkten ze  samen met 
een viertal Buitenplaatsen: 
Elswout, Duin- en Kruidberg, 
Beeckestijn en Marquette. Op 
vrijdag 20 november presen-
teerden zij op landgoed Mar-
quette vol trots hun ideeën: 
variërend van prachtige wan-

del- en fietsroutes, meer-
daagse historische arrange-
menten tot belevingsapps. In 
hun presentaties gingen de 
cursisten zelfs terug in de tijd 
en traden zij in de voetsporen 
van ‘Jacob Boreel’ of stonden 
ridders op wacht bij de poort 
van landgoed Marquette. Met 
deze arrangementen dragen 
de gastheren bij aan het pro-
gramma van Buitenplaatsen 
in Beeld. Na afloop namen 23 
trotse gastheren hun certifi-
caat in ontvangst en mogen 
zij zich nu met trots ‘Gastheer 
van de buitenplaatsen in Ken-
nemerland ’ noemen. 
Het project is mede moge-
lijk gemaakt door de Provin-
cie Noord-Holland en het 
programma Buitenplaats in 
beeld, uitgevoerd door de 
Cultuurcompagnie.

Beheerplan Damherten 
goedgekeurd

Regio - Om de enorme po-
pulatie damherten in het 
Noord- en Zuid-Holland-
se duingebied op een goe-
de manier te beheren is 
een Faunabeheerplan op-
gesteld door de Faunabe-
heereenheden van Noord- 
en Zuid-Holland. Op 17 no-
vember hebben Gedepu-
teerde Staten uitgesproken 
dat dit plan voldoet aan de 
eisen die de Flora- en fau-
nawet aan dergelijke plan-
nen stelt. 
De Faunabeheereenheid 
stelt plannen op voor een 
goed, gebalanceerd fauna-
beheer. Het is een samen-
werkingsverband van al-
le relevante (private) partij-
en in het faunabeheer, zo-
als organisaties van boe-
ren, natuurorganisaties, ja-
gers en particuliere grond-
eigenaren. 
De provincie is verantwoor-
delijk voor een zorgvuldige 
instandhouding van zowel 
dieren- als plantensoor-
ten. De Flora- en faunawet 
geeft een aantal redenen 
om actief populatiebeheer 
door middel van afschot 
toe te staan. Naast bijvoor-
beeld verkeersveiligheid en 

landbouwschade wordt ook 
‘schade aan de natuur’ ge-
noemd. In het Faunabe-
heerplan ‘Damherten in het 
Noord- en Zuid-Holland-
se duingebied’ wordt dit ar-
gument voor het eerst ge-
bruikt als onderbouwing om 
het behoud van de unieke 
biodiversiteit in het duinge-
bied te waarborgen.
Op basis van het Faunabe-
heerplan heeft de Fauna-
beheereenheid Noord-Hol-
land, mede namens de ter-
reinbeheerders, een onthef-
fing en een vergunning aan-
gevraagd om de populatie 
damherten in het duinge-
bied actief te beheren. Het 
gaat daarbij om een onthef-
fing in het kader van de Flo-
ra- en faunawet en een ver-
gunning in het kader van de 
Natuurbeschermingswet. 
De provincie verwacht de 
ontwerpbeschikkingen, na 
beoordeling, eind novem-
ber 2015 af te geven. De 
ontwerpbeschikkingen ko-
men vervolgens zes weken 
ter inzage te liggen. Het is 
in die periode mogelijk om 
formeel bezwaar te maken 
door het indienen van een 
zienswijze.

‘t Mosterdzaadje
Khachaturian Ensemble 

en ‘Mensch, durf te leven’
Santpoort-Noord - Met de 
meesterlijke klarinetkwintet-
ten van Mozart en Brahms 
heeft ‘t Mosterdzaadje wel 
iets heel bijzonders in huis. 
Het Khachaturian Ensemble 
zal op vrijdag 27 november 
om 20.00 uur deze prachtige 
muziek ten gehore brengen.
Het is even passen en me-
ten, maar wat een buiten-
kans om deze vijf geweldige 
musici samen te zien spelen. 
In de lange geschiedenis van 
‘t Mosterdzaadje is deze mu-
ziek zelden uitgevoerd. 
Zondag 29 november om 
15.00 uur brengen de zan-
geres Nathalie Mees en de 
pianist Henk Mak van Dijk 
een programma met caba-
retsongs die het thema lief-
de in al zijn facetten gemeen 
heeft. ‘Van scheiden doet lij-
den’ tot en met ‘Toothbrush 
Time’. Nathalie Mees en Henk 
Mak van Dijk vonden elkaar 
in hun enthousiasme voor dit 
rijke repertoire, van beken-
de en onbekende juweeltjes, 

waarin zowel qua tekst als 
muziek veel te genieten valt. 
Zij maakten een selectie van 
zowel Amerikaanse, Engel-
se, Franse, Duitse als Neder-
landse liederen over aantrek-
king, verlangen, fantasie, on-
geduld, gemis, irritatie, ont-
kenning en afscheid. 
Zie ook www.mosterdzaad-
je.nl.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Hoge kortingen, alles moet weg
Verbouwingsopruiming 
bij Patrick van Keulen

IJmuiden - De winkel van Patrick van Keulen Mannenmode/
Casual Jeans is toe aan een facelift. Daarom is deze week een 
grote verbouwingsopruiming van start gegaan. Alles moet 
weg, dus de kortingen kunnen hoog oplopen. Vanwege de 
opruiming is de winkel extra lang open: donderdag en vrijdag 
van 09.30 tot 21.00 uur, zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur en 
(koop)zondag 29 november van 11.00 tot 17.00 uur.
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Martin Noorman nieuwe 
voorzitter VVD Velsen

IJmuiden - Op de Algeme-
ne Ledenvergadering van 16 
november is Martin Noor-
man (rechts op de foto) una-
niem gekozen tot voorzitter 
van VVD Velsen. Hij neemt 
de voorzittershamer over van 
Peter Zwijnenburg.
Martin Noorman is een be-
kend gezicht binnen de poli-
tiek in Velsen en de VVD. Eer-
der was hij raadslid en wet-

houder. Tevens was hij jaren-
lang voorzitter van het Comi-
té 4 en 5 mei Velsen.
“Het is bijzonder eervol dat 
de leden van de VVD Vel-
sen mij als voorzitter heb-
ben gekozen en hun vertrou-
wen hebben uitgesproken”, 
aldus Martin Noorman. “We 
gaan verder op de ingesla-
gen weg en houden ook in 
Velsen koers.”

Tinholt blij met Platinum 
Prestige Dealer Award
Velserbroek - Kia-dealer Tin-
holt uit Velserbroek behoort 
tot de twee beste Kia-dealers 
van Nederland. Kia Motors 
Europe heeft afgelopen vrij-
dag in Wenen de best pres-
terende Kia-dealers in Euro-
pa van 2015 bekend gemaakt. 
Kia-dealer Tinholt uit Velser-
broek viel hierbij de ‘Plati-
num Prestige Dealer Award’ 
ten deel. Namens de Noord-
Hollandse Kia-dealer ontving 
Rob Tinholt de bijbehoren-
de award uit handen van Mi-
chael Cole, COO van Kia Mo-
tors Europe. 
,,Een goed en professioneel 
dealernetwerk is de basis 
voor tevreden klanten. Dat in 
combinatie met een aantrek-
kelijk modelgamma, onder-
scheidend design en kwali-
teit die ons toelaat unieke 7 
jaar fabrieksgarantie te ge-
ven zorgt voor het aanhou-
dende succes van Kia’’, zegt 
Léan Verstoep, Managing Di-
rector van Kia Motors Neder-
land. ,,Wij werken nauw met 
de Kia-dealerbedrijven samen 
om de serviceverlening steeds 
verder te optimaliseren. Wan-
neer je je als dealer weet te 
onderscheiden in onze ster-
ke dealergroep, is dat een be-
wijs van kwaliteit en optima-
le inzet. Onze felicitaties gaan 
dan ook uit naar Automobiel-
bedrijf Tinholt en alle mede-

werkers met deze welverdien-
de onderscheiding.”
Iedere Kia-dealer wordt on-
derworpen aan een objectie-
ve beoordeling, met name de 
afdelingen Verkoop en After 
Sales. Daarbij wordt niet al-
leen gekeken naar absolu-
te verkoopaantallen, maar ze-
ker ook naar de wijze waarop 
de service aan de klant wordt 
verleend. Zowel bij de aan-
schaf van een nieuwe auto 
als in het traject van de tech-
nische dienstverlening daar-
na. De Kia-vestiging in Vel-
serbroek heeft zich daarbij 
onderscheiden als top pres-
terende dealer en mag zich 
daardoor scharen bij de best 
presterende Kia-dealers in 
Europa.
Automobielbedrijf Tinholt is 
al vele jaren de offi ciële Kia-
dealer in Velserbroek en om-
streken, en een begrip in de 
regio. Tinholt verzorgt het ge-
hele mobiliteitstraject voor de 
klant, van de verkoop van een 
nieuwe of gebruikte Kia, tot 
onderhoud, reparatie en pas-
klare adviezen voor zakelijk 
gebruik. 
“Ik zie de nominatie als een 
beloning voor de inzet en het 
vakmanschap van al onze 
medewerkers,” zegt Rob Tin-
holt. ,,De award die ik in ont-
vangst heb mogen nemen is 
voor ons allemaal.”

Velsen-Noord – De Grote 
Hout- of Koningsweg Zuid en 
de Pieter Janszstraat gaan op 
de schop vanwege vervan-
ging van de verouderde rio-
lering. Met het nieuwe riole-
ringssysteem wordt het he-
melwater apart opgevan-
gen en weggevoerd van de 
riolering. Tegelijkertijd wor-
den de straten heringericht. 
Omdat op de Grote Hout- 
of Koningseg een 30 km re-
gime geldt, zal de weg wor-
den ingericht met klinkers, 
parkeervakken naast de rij-
baan en snelheidsremmers 
in de vorm van een plateau 
op enkele kruispunten. Ook 
wordt de ventweg ter hoogte 
van het kruispunt met de Dij-
ckmanstraat vervangen door 
een plantsoenstrook met 
haakse parkeervakken. Het 
ontwerp sluit aan op het ont-
werp van de Grote Hout- of 
Koningsweg noord.

Renovatie 
Grote Hout

IJmuiden aan Zee – In 2010 
heeft de gemeente Velsen 
van Rijkswaterstaat (RWS) 
het verzoek gekregen het be-
stemmingsplan Averijhaven 
te wijzigen. Omdat de aan-
wezige haven (nu een bag-
gerspeciedepot) een pro-
bleem vormt voor de scheep-
vaart, wil RWS dit depot ont-
mantelen en de insteekhaven 
daar te herstellen. De lichter-
locatie wordt dan verplaatst 
naar deze insteekhaven.
Vanwege de komst van de 
nieuwe zeesluis is het aan-
passen van het bestem-
mingsplan Averijhaven tijde-
lijk stopgezet om vervlech-
ting van procesrisico’s te 
voorkomen. Er is gewacht tot 
het Provinciaal Inpassings-
plan (PIP) onherroepelijk is 
geworden. Dat is inmiddels 
een feit en ook is de milieu-
rapportage rondom de Ave-
rijhaven geactualiseerd.
Maar in de tussenliggen-
de periode is door een initia-
tiefgroep van Haven Amster-
dam, Tata, Zeehaven IJmui-
den en AYOP een alternatief 
plan voor de Averijhaven ge-
presenteerd. Of dit haalbaar 
is, is nog niet zeker. Daarom 
wordt eerst het ontwerp be-
stemmingsplan ter visie ge-
legd. Dat geeft betrokkenen 
de kans om een zienswij-
ze voor dit plan in te dienen. 
Op het moment dat het nieu-
we plan voor de Averijhaven 
concreter is, kan een afwij-
kingsprocedure of nieuw be-
stemmingsplan uitkomst bie-
den. 

AverijhavenVoedselbank Velsen 
deelt wekelijks uit
Velsen - Elke vrijdag wor-
den er 40 voedselpakketten 
van Voedselbank Velsen uit-
gedeeld aan gezinnen en al-
leenstaanden in Velsen die 
moeite hebben rond te ko-
men. Een team van 25 vrij-
willigers werkt er hard aan 
om te zorgen dat de verse en 
houdbare producten worden 
verzameld en verdeeld. Bin-
nenkort krijgt Voedselbank 
Velsen het groene certifi caat 
dat aantoont dat op hygiëni-
sche en gezonde wijze wordt 
omgegaan met (houdbare) 
producten.
,,Dat is belangrijk omdat 
sommige bedrijven dat van 
ons eisen voor zij produc-
ten zoals vlees aan ons wil-
len leveren’’, zegt Frank 
Barnhoorn, bedrijfsleider bij 
Voedselbank Velsen. ,,Gro-
tere pakketten vlees worden 
door ons in kleinere porties 
verdeeld. Dat gaat met hand-
schoentjes aan en natuurlijk 
is er veel aandacht voor het 
op de juiste manier koelen 
en invriezen. Ook letten we 
natuurlijk goed op de uiter-
ste verkoop- en houdbaar-
heidsdatum.’’
Met de feestdagen op komst 
willen veel bedrijven en or-
ganisaties iets extra’s doen 
voor de mensen die een pak-
ket krijgen van de Voed-
selbank. ,,Wij hebben veel 
kerstpakketten gekregen, 

maar bijvoorbeeld ook pak-
ketten van de Postcodeloterij 
van mensen die meerdere lo-
ten hadden. Daarnaast heb-
ben wij gouden leveranciers 
zoals bakkers Bastemeijer 
en Keijzer die ons wekelijks 
steunen. Wat veel mensen 
niet weten is dat zij zich via 
Socius kunnen opgeven voor 
de Voedselbank. Het gaat 
dan om mensen die minder 
dan 180 euro per maand te 
besteden hebben, na aftrek 
van vaste lasten. En ook als 
je een eigen huis hebt kun je 
in aanmerking komen voor 
de Voedselbank.’’
Volgend jaar viert Voed-
selbank Velsen haar 10-ja-
rig bestaan. ,,Misschien niet 
echt reden voor een feest-
je, want liever hadden we 
dat de Voedselbank niet no-
dig was’’, aldus Barnhoorn. 
,,Maar wij zullen zeker bij 
dit jubileum stilstaan. En wij 
hopen dat veel mensen ons 
nog willen steunen met pro-
ducten, het liefst houdba-
re producten. Wasmiddelen, 
schoonmaakspullen, sham-
poo en tandpasta zijn altijd 
welkom. Sommige mensen 
steunen ons met geld waar 
wij bijvoorbeeld onze brand-
stof van betalen. En ook dat 
blijft altijd hard nodig.’’
Meer weten? Bel 06-
29223624. Zie ook www.
voedselbankvelsen.nl.

Senioren Vereniging 
Velsen opgericht

Velsen - Zoals eerder ver-
meld wordt de ANBO Sant-
poort-Velserbroek opgehe-
ven. Het nog zittende bestuur 
van deze afdeling heeft per 
direct besloten een nieuwe 
vereniging op te richten, met 
de naam Senioren Vereniging 
Velsen.
Deze nieuwe vereniging zal 
alle bestaande activiteiten 
van de ANBO afdeling over-
nemen, en, waar mogelijk, 
nog uitbreiden. Ook facilitei-
ten die ANBO leden genie-
ten, blijven  bestaan. 
Alle bestuursleden van de 
ANBO Santpoort-Velser-
broek, gaan over naar de 
nieuwe vereniging. Het lid-
maatschap zal per jaar 25, 

euro bedragen en voor de 
partner 15 euro. Ter informa-
tie: het ANBO-lidmaatschap 
wordt 40 euro, voor de part-
ner ook 40 euro.
Mocht u zich willen aanslui-
ten bij de nieuwe vereni-
ging, dan wordt aangera-
den uw ANBO-lidmaatschap 
voor 1 december op te zeg-
gen. U kunt zich aanmel-
den als lid van Senioren Ver-
eniging Velsen via Hans van 
Leeuwen (voorzitter), 023-
5388593 of e-mail: hansvan-
leeuwen1234@gmail.com. 
Ida Vis (penningmeester) 
023-5370794, e-mail: idavis@
quicknet.nl of Carmen Lo-A-
Njoe (secretaris),0235378586 
of e-mail: c.loanjoe@tele2.nl.

www. .nl

www. .nl
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TELSTAR ✩ NIEUWS

De Witte Leeuwen sporten bij Work Out.
De meest complete sportschool van de regio. 
Kom ook sporten bij Work Out.

Kanaalstraat 10 | IJmuiden
tel. 0255 54 04 70
www.workoutvelsen.nl

Telstar op rommelmarkt
Op zondag 29 november is 
Telstar aanwezig op de grote 
rommelmarkt in de sporthal 
Zeewijk in IJmuiden. U kunt 
hier uw favoriete Telstar spul-
len aanschaffen tegen prij-
zen die eigenlijk te laag zijn. 
Zo kunt u alvast uw inko-

pen doen voor kerst en Sin-
terklaas. Kom naar kraam 14 
en koop de dames achter de 
balie helemaal leeg! De rom-
melmarkt is tussen 9.00 en 
15.00 uur. Het adres van de 
Zeewijkhal is Eenhoornstraat 
2B in IJmuiden.

Al een aantal keren dit sei-
zoen is Telstar de boven-
liggende partij maar ver-
geten de Velsenaren de 
geboden kansen in doel-
punten om te zetten. Zo 
ook in Dordrecht. In plaats 
van dat de blauwhemden 
na de 1-2 de score uitbrei-
den want de kansen waren 
er, scoorde de thuisclub 
in de slotfase de niet ver-
diende gelijkmaker: 2-2.

FC Dordrecht kwam al snel 
op een 1-0 voorsprong. In de 

3e minuut nam FC Dordrecht 
een hoekschop. De bal rol-
de voor de voeten van Geert-
Arend Roorda. Ondanks dat 
hij door aardig wat blauw-
hemden omringd werd, vond 
hij toch een gaatje: 1-0. Tel-
star was wakker geschud en 
zette de achtervolging in. In 
de 20e minuut belandde de 
bal uit een corner van Kevin 
van Essen op het hoofd van 
Crescendo van Berkel. Zijn 
kopbal ging over het doel van 
Robbert te Loeke. Acht mi-
nuten later heroverde Fabian 

Serrarens de bal op het mid-
denveld. Via hem en Tarik Tis-
soudali kwam Tim Keurntjes 
aan de bal. Doelman Robbert 
te Loeke moest gestrekt naar 
de paal en voorkwam met 
deze actie de gelijkmaker. 
Uit de hoekschop die hierop 
volgde was Crescendo van 
Berkel dicht bij de 1-1 maar 
op zijn schot had de Dordt-
se goalie ook het juiste ant-
woord. Nog voor rust kwam 
Telstar op gelijke hoogte. Uit 
een corner van Tim Keurn-
tjes sprong Marco Maletic 

boven alles en iedereen uit. 
Zijn kopbal werd door Tarik 
Tissoudali verlengd tot doel-
punt: 1-1.
Na rust kregen de bezoekers 
de eerste kans. In de 52e mi-
nuut stevende Tarik Tissoud-
ali op het Dordtse doel af. Hij 
legde de bal op tijd af naar 
de meegelopen Marco Ma-
letic. De lange spits had te 
veel tijd nodig om de bal te 
controleren. Zijn inzet werd 
door een verdediger geblokt. 
Vier minuten verder behoed-
de Cor Varkevisser zijn ploeg 

van een achterstand door Ja-
far Arias van het scoren af 
te houden. In de 58e minuut 
scoorde Telstar wel. Op aan-
geven van Kevin van Essen 
schoot Fabian Serrarens fraai 
raak: 1-2. 
In de 78ste minuut had Mar-
co Maletic de 1-3 op zijn 
schoen maar hij faalde. En als 
je zelf niet scoort dan doet de 
tegenstander dat wel. Invaller 
Rangelo Janga nam de felici-
taties in ontvangst: 2-2. In de 
slotfase kon Telstar de zege 
niet over de streep trekken.

Ruil jouw shirt in!
Door een productiefout heb-
ben Telstar en Kelme beslo-
ten alle thuisshirt die ge-
kocht zijn in de periode au-
gustus tot en met afgelopen 
week om te ruilen. Er zijn een 
aantal klachten binnengeko-
men over de kwaliteiten van 
het shirt na een aantal was-
beurten. Reden genoeg om 
de shirts in te ruilen.

Tijdens de wedstrijden Tel-
star–FC Den Bosch (27 no-
vember) en Telstar-FC Oss (4 
december) heeft u de moge-
lijkheid uw shirt om te ruilen 
in de fanshop. Heeft u een 
rugnummer en/of bedruk-
king op het shirt, dan duurt 
het iets langer voor u een 
vervangend shirt ontvangt. 
Zie ook www.sctelstar.nl.

Ga jij maandag
mee naar NAC Breda?
Maandag 30 november 
speelt Telstar de lastige uit-
wedstrijd tegen NAC Bre-
da. De wedstrijd is voor Tel-
star supporters via vrij ver-
voer (met omwisselproce-
dure) te bezoeken. De ge-
hele kaartverkoop gaat via 
Telstar en sluit op vrijdag 

27 november 17.00 uur. De 
kaarten kosten 5 euro per 
stuk en worden omgewis-
seld bij het gastenvak in 
Breda. Achter het uitvak is 
voldoende mogelijkheid tot 
parkeren. Het is niet toege-
staan om trommels mee te 
nemen in het uitvak.

Witte Leeuwen laten overwinning in slotfase glippen

WiFi in Telstar Stadion
Een prachtige samenwerking 
tussen Telstar en Bluetrace 
ligt aan de basis van een pro-
fessioneel Wifi-netwerk dat 
inmiddels actief is in het sta-
dion van de Velsense club. 
Vorige week was het een ko-
men en gaan van medewer-
kers van Bluetrace die het 
stadion ‘connected’ hebben 
gemaakt. Elke bezoeker is 
daarmee verzekerd van een 
internetverbinding om ook 
tijdens de wedstrijd te kun-
nen genieten van onder an-
dere het online programma-
boekje en de nieuwe website 
van de Witte Leeuwen.
,,Het is al een tijd een gro-
te wens van de club om on-
ze gasten optimaal internet te 
kunnen bieden op de tribu-
nes in het stadion’’, zegt Steef 
Hammerstein, commercieel 
directeur Telstar. ,,Toen wij in 
gesprek zijn geraakt met Han 
Brussel werden wij enorm 
enthousiast van de mogelijk-
heden die er voor Telstar lig-
gen. Het is ongelooflijk wat 
een mooi systeem er in zo’n 
korte tijd gecreëerd is. Ik ben 
dan ook enorm trots op de 
samenwerking met Bluet-
race. Consumenten verwach-
ten immers steeds meer dat 
er overal free WiFi aangebo-
den wordt, Telstar is vooruit-
strevend in haar doel om het 

stadion connected te maken 
en daarmee haar bezoekers 
te voorzien van free WiFi.”
Ook Han Brussel, eigenaar 
van Bluetrace, is uitermate 
content met de samenwer-
king tussen de Witte Leeu-
wen en Bluetrace.  ,,Als inter-
nationaal actief bedrijf is het 
goed om in de plaats waar 
je gehuisvest bent een re-
presentatief en aanspreken-
de klant te hebben. Naast al-
le mogelijkheden van aan-
bieden van free WiFi en Wi-
Fi-marketing in het Telstar 
Stadion kunnen wij nu ook 
met trots onze oplossing in 
de praktijk laten zien en er-
varen.’’ Tijdens de wedstrijd 
Telstar-FC Volendam konden 
bezoekers voor het eerst ge-
bruik maken van de nieuwe 
WiFi-verbinding.
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Stadslezing 2015 goed
bezocht en leerzaam
Woensdag 18 november jl. gaf dr. 
Arjen Bosman, onderzoeker en 
auteur inhoud aan de Stadslezing 
2015. Met als onderwerp: Rome 
aan de Noordzee, Burgers en Bar-
baren te Velsen. Een interessant 
thema dit jaar, waarin we de aan-
wezigheid van de Romeinen her-
denken. Bovendien kreeg Bosman 
door zijn vermakelijke vertelling 
de lachers op zijn hand.

2000 jaar geleden bouwden de Ro-
mein hun eerste fort ( Velsen 1) in 
Velsen. Het hoe en waarom werd 

duidelijk verwoord en ondersteund 
door prachtige beelden, die in de 
Burgerzaal van het gemeentehuis 
werden vertoond. Daarbij trok Arj-
en Bosman paralellen met het he-
den. De Romeinen bouwden hun fort 
met havenfaciliteiten, iets waar de 
IJmond nog steeds goed in is. 2000 
jaar traditie dus. Een andere over-
eenkomst is dat de Romeinen al in 
staat waren te baggeren. Kortom: 
een informatieve en leerzame avond. 
Op de foto ( Reinder Weidijk) links: 
burgemeester Amy Koopmanschap 
met Arjen Bosman.

Renovatie Velsertunnel
In verband met de voorbereiden-
de werkzaamheden voor renova-
tie van de Velsertunnel zal deze 
op 15 en 16 december in de nacht 
afgesloten zijn.

Bent u benieuwd naar de ontwik-

kelingen ? Of geïnteresseerd in een 
animatie over de renovatie? Kijk dan 
op www.facebook.com/velsertun-
nel of http://rijkswaterstaat.nl/we-
gen/projectenoverzicht/a22-reno-
vatie-velsertunnel/index.aspx. (fo-
to: Rijkswaterstaat)

Ondernemer gezocht
voor VVV-agentschap
Bibliotheek Velsen en de gemeen-
te Velsen hebben in goed overleg 
besloten om per 1 januari 2016 te 
stoppen met het VVV-agentschap 
in de bibliotheek. De gemeen-
te wil wel graag een VVV-agent-
schap in Velsen behouden. Daar-
om zijn de gemeente Velsen en 
Amsterdam Marketing op zoek 
naar een nieuwe geschikte locatie 
voor het VVV-agentschap.

Wat houdt een VVV-agentschap 
in?
Een VVV-agentschap is een infor-
matie- en verkooppunt in een vesti-
ging van een derde partij, zoals een 
boekwinkel, attractie of verblijfs-
accommodatie (‘shop-in-shop’). Bij 
een VVV-agentschap wordt een deel 
van het VVV-assortiment aangebo-
den zoals toeristische informatie 
(plattegrond, gids, routes) en de ver-
koop van diverse bonnen (VVV Ca-
deaubon, VVV Dinercheque en VVV 
Lekkerweg). U dient ruimte beschik-
baar te hebben om dit assortiment in 

combinatie met een informatiezuil 
goed te kunnen presenteren. Voor-
deel is, dat dit extra aanloop en in-
komsten kan opleveren. 

Interesse in VVV-agentschap?
Hebt u interesse in het toevoegen 
van het VVV-agentschap aan uw be-
drijfsvoering? Bent u gevestigd in de 
omgeving van het centrum, de Ken-
nemerboulevard, de ferry- en cruis-
eterminal en/of de Kop van de Ha-
ven? Weet u wat er op toeristisch en 
cultureel gebied te beleven valt in 
Velsen? Dan kunt u voor 18 decem-
ber a.s. aangeven waarom het VVV-
agentschap het beste bij u zou pas-
sen. Neem daarvoor contact op met 
Annemarie Rozemeijer, van Am-
sterdam Marketing op telefoonnum-
mer: 020-7026135 of per e-mail: 
a.rozemeijer@Iamsterdam.com.

Criteria waarop beoordeeld wordt 
zijn onder meer: de locatie, de ope-
ningstijden en a�  niteit met toeris-
me.

BeestenBende beloond 
door Velsense brandweer
Als dank voor het schoonhouden 
van hun eigen buurt waren vori-
ge week woensdag 45 leden van 
De Beestenbende welkom bij de 
brandweer van Velsen. Nadat de 
kinderen eerst het park Velser-
beek hadden opgeruimd, kregen 
ze een rondleiding door de brand-
weerkazerne in Velsen-Zuid.

Reddingsactie
Ook namen ze bij de kazerne een 
exclusief kijkje in het leven van 
een brandweerman. Ze leerden het 
een en ander over brandveiligheid, 
mochten met de brandslang spui-
ten en een brandweerauto van bin-
nen bekijken. De spuitgasten sloten 
de middag af met een spannende de-
monstratie, waarbij de kinderen van 
de BeestenBende getuigen waren 
van een reddingsactie. 

BeestenBende project
De BeestenBende is bedoeld voor 
kinderen van 6 tot 11 jaar. Als Bees-
tenBende-lid help je mee om je buurt 

schoon te houden. Minimaal één 
keer per maand ruimen de kinderen 
in teams hun eigen wijk op. Elk team 
heeft minimaal één volwassen be-
geleider. Het project is in mei 2015 
van start gegaan in de gemeente Vel-
sen en betrekt sindsdien 100 leden 
en begeleiders bij de problematiek 
van zwerfafval. Meer informatie op:  
www.mijnbeestenbende.nl. (foto: 
gemeente velsen)
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Voorbereidingen Zeesluis
Eind november 2015 begint de 
aannemerscombinatie OpenIJ met 
de voorbereidende werkzaamhe-
den voor de aanleg van de nieuwe 
zeesluis in IJmuiden. Zo zal er on-
derzoek worden gedaan naar niet 
gesprongen explosieven en wor-
den de betonblokken op het Zui-
dersluiseiland verwijderd. Ook 
vinden hier straks diverse sloop-en 
saneringswerkzaamheden plaats.   

Verder onderzoek
Rijkswaterstaat heeft de bewoners 
van het sluizencomplex inmiddels 
op de hoogte gesteld van de voorbe-
reidende werkzaamheden. Verder zal 
vanaf december 2015 tot en met fe-
bruari 2016 onderzoek worden ge-
daan naar het draagvermogen van de 
grond en zal ter hoogte van het Mid-
densluiseiland gekeken worden of er 
nog historische resten aanwezig zijn. 
Rijkswaterstaat en OpenIJ proberen 
de hinder voor omwonenden en weg-
gebruikers zoveel mogelijk te beper-
ken. Zo blijft de noord-zuid verbin-
ding van het sluizencomplex te al-
len tijde open. Materiaal en materi-

eel worden aan-en afgevoerd via het 
water. 

Bouwkundige vooropname
Om te voorkomen dat ongewenste si-
tuaties ontstaan als gevolg van trillin-
gen, zullen van de omliggende wonin-
gen bouwkundige vooropnames wor-
den gemaakt. Bewoners van wonin-
gen, die voor deze zogeheten nulme-
tingen in aanmerking komen, worden 
hierover begin 2016 apart benaderd. 

Waarom nieuwe zeesluis? 
Na bijna 100 jaar is de Noordersluis 
in IJmuiden aan vervanging toe. 
Een nieuwe en grotere zeesluis moet 
ruimte bieden aan de steeds gro-
ter wordende zeeschepen. Hiermee 
wordt de bereikbaarheid van de ha-
ven van Amsterdam verbeterd en de 
economie in de regio gestimuleerd. 
De aanleg start begin 2016. Naar ver-
wachting is de nieuwe sluis in 2019 
beschikbaar voor de scheepvaart. 
Meer informatie over de nieuwe zee-
sluis: www.rws.nl/zeesluisijmuiden 
en www.velsen.nl. (foto: Rijkswater-
staat)

College bezoekt Kenter
Op 17 november bracht het vol-
tallige college van burgemeester 
en wethouders van de gemeen-
te Velsen een werkbezoek aan 
Kenter Jeugdhulp in Santpoort-
Noord (voormalig OCK ‘Het Spa-
lier’).

Nieuw jeugdbeleid
Het nieuwe jeugdstelsel is op 1 janu-
ari 2015 in werking gegaan. De ge-
hele jeugdzorg valt nu onder verant-
woordelijkheid van de gemeenten. 
Deze zogeheten transitie gaat sa-
men met onder meer een inhoude-

lijke vernieuwing. Men ging met el-
kaar in gesprek over de gevolgen van 
de transitie: Wat gaat goed en waar 
lopen wij tegen aan? Een van de gro-
te gezamenlijke opgaven is het reali-
seren van integrale jeugdhulp in al-
le regio’s. Hierbij gaat het niet alleen 
om de integratie van jeugd GGZ en 
jeugd & opvoedhulp, maar ook om 
verdere samenwerking met de vol-
wassenenpsychiatrie en bij de ge-
meente om de integratie van fi nan-
cieringsstromen. De wethouders 
hebben het werkbezoek als zeer 
gastvrij en informatief ervaren.

Tweeduizend aanvragen

Mantelzorgcadeautjes
In twee maanden tijd hebben 
meer dan 2.000 mantelzorgers in 
Velsen zich aangemeld voor het 
mantelzorgcadeau, een VVV-bon 
van 25 euro. De gemeente is blij 
met deze respons.

Tot 11 november konden mantelzor-
gers die zorgen voor iemand uit de 
gemeente Velsen zich melden voor 
het mantelzorgcadeau. Er zijn al 
meer dan 2.000 reacties binnen. Een 
mooi resultaat! Zo krijgt de gemeen-
te beter in beeld hoeveel mantelzor-
gers er zijn in Velsen en aan welke 
ondersteuning zij behoefte hebben. 

Het cadeau is een VVV-bon ter waar-
de van 25 euro. De bonnen worden 
verstuurd zodra alle aanmeldingen 
zijn verwerkt. Dit gebeurt naar ver-
wachting in de eerste helft van de-
cember.

De gemeente wil mantelzorgers 
graag helpen met informatie, onder-
steuning en advies. Dat kan via Soci-
us. De consulenten van Socius kun-
nen informatie geven over prakti-
sche zaken zoals vergoedingen en 
toeslagen. Ze weten ook de weg naar 
ondersteuning als de zorg (te) zwaar 
wordt. Zo kunnen ze mantelzorgers 
helpen bij hun taak. Socius is telefo-
nisch bereikbaar via 088-8876 900. 

De Triangel wordt
vandalismebestendig
Ter voorkoming van vandalisme 
worden beide gebouwen van ba-
sisschool ‘De Triangel’ in Velsen-
Noord tot aan de sloop ‘dichtge-
zet’. Deze werkzaamheden wor-
den nog voor de kerstvakantie 
uitgevoerd.

Op zijn vroegst worden de leegstaan-
de schoolgebouwen pas na de zomer 
van 2016 gesloopt. Uitstel houdt ver-
band met de uitkomst van het fl o-
ra-en faunaonderzoek, dat wees op 
(mogelijke) aanwezigheid van vleer-
muizen. Dit vereist nader onderzoek. 

Dichtgezet
Ondanks de aanwezigheid van een 

alarmsysteem en camerabewaking 
zijn er ramen ingegooid en is gepro-
beerd toegang te krijgen tot de pan-
den. 

De bedoeling was de gebouwen tij-
delijk in gebruik te geven als ater-
lierruimte of voor startende bedrij-
ven met een maatschappelijk inslag. 
Omdat bij deze vorm van beheer de 
panden ’s nachts niet bemenst zijn, 
blijft de kans aanwezig op vanda-
lisme en brandstichting. Vandaar 
dat het college van burgemeester en 
wethouders deze week heeft beslo-
ten de gebouwen dicht te timmeren 
en van tijdelijk beheer af te zien. De 
buurt is hierover geïnformeerd. 

In plaats van 24 december

Gemeentehuis dinsdag 22
december ’s avonds open
Op donderdagavond (Kerst-
avond) 24 december is het ge-
meentehuis gesloten. In plaats 
daarvan is het gemeentehuis op 
dinsdagavond 22 december open.

U kunt tussen 18.00 uur en 20.00 uur 
terecht op afspraak bij Burgerzaken. 
U kunt voor deze avond alleen een 
afspraak maken via telefoonnum-
mer 0255-567200 of 140255. Op 31 
december is er geen avondopenstel-
ling.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al 
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u 
meer informatie over vergunningen, burgerzaken, 
buurtbemiddeling, 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.

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.

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 

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

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.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 14 
november 2015 tot en met 20 no-
vember 2015 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Marktplein 29, 29A en 29B, sa-
menvoegen 3 winkels tot 2 win-
kels en realiseren 4 appartementen 
(19/11/2015) 
18104-2015;
Strandweg ong., oprichten bedrijfs-
gebouw (19/11/2015) 18090-2015;
Eksterlaan 8, wijzigen bestem-
ming maatschappelijke doeleinden 
naar woondoeleinden (16/11/2015) 
17898-2015;
Zeeweg 199, wijzigen gebouw met 
kantoor en dienstverlening en bo-
venwoning tot eengezinswoning 

(16/11/2015)
17907-2015.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 16, plaatsen 
carport (20/11/2015) 18150-2015.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 50, plaat-
sen dakopbouw (16/11/2015) 18028-
2015.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-

trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvragen die-
nen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Edisonstraat 51, aanbrengen per-
sonenlift in woning (20/11/2015) 
14491-2015.

Ontwerpbesluit - uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag. De aanvraag, 

de ontwerpomgevingsvergunning en 
de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 27 november 2015 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de af-
deling Publiekszaken. Tevens zijn 
deze stukken digitaal in te zien op de 
website velsen.nl via het menu  actu-
eel/ inzage (ontwerp)besluiten. Tij-
dens deze periode van terinzageleg-
ging, kan eenieder naar keuze mon-
deling of schriftelijke zienswijzen 
inbrengen tegen de ontwerpomge-
vingsvergunning. Zienswijzen moe-
ten worden gericht aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
van Velsen, werkeenheid Vergunnin-
gen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden 
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmui-
den). Voor het kenbaar maken van 
mondelinge zienswijzen kunt u con-
tact opnemen met de werkeenheid 
Vergunningen, telefoon 140255.

Santpoort-Nood 
HOV Velsen deeltracé 1, oprich-
ten brug voor langzaamverkeer 
(24/11/2015) 14990-2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-

gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 

alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

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

IJmuiden
Geen mededelingen.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Kweekerslaan 21, kappen boom 
(19/11/2015) 17427-2015.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.
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Sessies gemeenteraad Velsen 3 december 2015

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
40-jarig jubileum Koppes Snacks 
op 28 november 2015 van 19.00 tot 
00.30 uur. Locatie Hagerlingerweg 
47 te Santpoort-Noord u15.008227 

(19/11/2015).

Besluiten (vervolg)

Verkeersmaatregelen

Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Sessie 1a: Raadzaal
19.30 - 21.00 uur:  Resultaten Lee� aarheidsmonitor
Sessie 1b: Raadzaal
21.00 – 22.00 uur:  Doelgroepenvervoer
Sessie 1c: Raadzaal
22.00 – 23.00 uur:  Evaluatie dierenwelzijnsbeleid
    
Sessie 2a: Schoonenbergzaal
19.30 – 20.45 uur:  Startdocument Velserend
Sessie 2b: Schoonenbergzaal
20.45 – 22.00 uur:  Welstandsnota

Sessie 3: Rooswijkzaal
19.30 – 20.30 uur:  Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022

Sessie 4: Rooswijkzaal
20.45 – 22.00 uur:  Vangnetregeling bijstandsbudget 2015

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad, 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 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3 en 4 kan worden ingesproken. Om in te spre-
ken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 2 december 2015 tot 16.00 uur aanmel-
den bij de raadsgri�  e, tel. 0255 567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl. Over 
de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie wor-
den gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar grif-
fi e@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden 
doorgestuurd.

Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen hebben 
besloten:

- de fi ets/bromfi etspaden behoren-
de bij de Hoofdstraat tussen de ro-
tonde Wüstelaan en de afrit van 
de N208/Vlielantweg en de Dijk-
zichtlaan op te he� en door mid-
del van het verwijderen van de 
borden G12a en aan te wijzen als 
verplichte fi etspaden door middel 
van plaatsing van de borden G11 
zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990;

- de fi ets/bromfi etspaden behoren-
de bij de Vlietweg tussen de West-
broekerweg en het Delftplein op te 
he� en door middel van het verwij-
deren van de borden G12a en aan 
te wijzen als verplichte fi etspaden 
door middel van plaatsing van de 
borden G11 zoals bedoeld in bijla-
ge 1 van het Reglement verkeers-
regels en verkeerstekens 1990;

- de geslotenverklaring voor fi et-
sen, bromfi etsen en gehandicap-
tenvoertuigen van de Vlietweg op 

te he� en door het verwijderen van 
borden C15, zoals bedoeld in bijla-
ge 1 van het Reglement verkeers-
regels en verkeerstekens 1990;

- het fi ets/bromfi etspad Vlielant-
weg op te he� en door middel van 
het verwijderen van de borden 
G12a en aan te wijzen als verplicht 
fi etspad door middel van plaatsing 
van de borden G11 zoals bedoeld 
in bijlage 1 van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 
1990;

- het fi ets/bromfi etspad Slaperdijk 
op te he� en door middel van het 
verwijderen van de borden G12a 
en aan te wijzen als verplicht 
fi etspad door middel van plaat-
sing van de borden G11 zoals be-
doeld in bijlage 1 van het Regle-
ment verkeersregels en verkeers-
tekens 1990 en het gedeelte van de 
Slaperdijk tussen nr 14 en 4 voor 
verkeer naar direct aanwonenden 
toe te staan door middel van het 
toevoegen van een onderbord met 
tekst “verkeer aanwonenden toe-
gestaan”;

- de gesloten verklaring voor alle 

motorvoertuigen met uitzonde-
ring van bestemmingsverkeer van 
de Slaperdijk tussen nr 14. en nr. 4 
op te he� en door het verwijderen 
van borden C12, zoals bedoeld in 
bijlage 1 van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 
1990; met het daaronder aange-
brachte onderbord met tekst “uit-
gezonderd bestemmingsverkeer”;

- het fi ets/bromfi etspad Dijkzicht-
laan op te he� en door middel van 
het verwijderen van de borden 
G12a en G12b en aan te wijzen als 
verplicht fi etspad door middel van 
plaatsing van de borden G11 en 
G12 zoals bedoeld in bijlage 1 van 
het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990;

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elek-
tronisch is bekend gemaakt in de 
digitale Staatscourant, schriftelijk 
(postbus 465, 1970 AL IJmuiden) 
dan wel langs elektronische weg 

(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  
bij het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscou-
rant. Deze advertentie is bedoeld 
als extra service.

Gemeente Haarlem heeft eveneens 
besloten op een aantal aansluiten-
de wegvakken de fi ets/bromfi ets-
paden op te he� en en deze aan te 
wijzen als verplichte fi etspaden. 
Zie hiervoor verkeersbesluit nr. 
2015/445329 “verkeersmaatrege-
len Delftplein Haarlem” van de ge-
meente Haarlem van de gemeen-
te Haarlem. Publicatie van dit ver-
keersbesluit vindt plaats via de di-
gitale Staatcourant.
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