
 
00   00 maand 2015

9

WEEKBLAD voor

IJmuiden,
velsen-Noord

www.jutter.nl
info@jutter.nl

17 december 2015  Tel. 0255-533900 www.jutter.nl

Betoverende kerstshow
IJmuiden - Stadsschouw-
burg velsen opende dit 
weekend de deuren voor 
twee feestelijke kerst-
shows vol met lokaal ta-
lent.

Eline Schmidt, die als Het 
Meisje van Velsen opnieuw in 
de rol kroop van schoonmaak-
ster in het Rex Theater, pre-
senteerde de gratis toeganke-
lijke kerstshow. Velsenaren en 
buren van de schouwburg ge-

noten volop van de piepjon-
ge Britney de Loof, het grap-
pige duo André Castricum en 
Roel Philips, de zingende kap-
per René van der Wel, de da-
mes van Stijl Achterover, Min-
del Smid, Koen van der Wel, 
Montezuma’s Revenge-zan-
ger Robbert van Unnik en na-
tuurlijk Eline Schmidt. Cynthia 
van de Weg (foto) droeg een 
prachtig kerstgedicht voor.
Het Rex Orkest onder leiding 
van Sjoerd Jansen, het huis-

orkest van de schouwburg, 
zorgde voor een swingende 
begeleiding bij alle kerstnum-
mers en samen met een spe-
ciaal uit Velsense zangers en 
zangeressen samengesteld 
gelegenheidskoor zong het 
publiek uit volle borst mee.
Schouwburg-directeur Jacob 
Bron wil van de kerstshow 
graag een jaarlijkse traditie 
maken. ,,Want Velsen zijn we 
samen.” (foto: Stadsschouw-
burg Velsen/Ron Pichel)

Over de hoofden lopen

Santpoort-Noord - De kerstmarkt in Santpoort-Noord werd ook dit jaar goed bezocht. Je kon 
zondag bijna over de hoofden lopen. Het publiek genoot van de vele kerstproducten op de kra-
men en in de winkels. Genieten was het ook van de muziek op verschillende locaties. De kerst-
mannen, kerstvrouwen, een wandelende kerstboom en een gezellige eland deelden lekkers uit 
en vele handjes en hier en daar een zoen. Op het Broekbergenplein kon men in een specia-
le omgeving mooie kerstfoto’s laten maken. Wie nog niet uitgekeken is, kan zondag naar Win-
ters Beeckestijn en de Koopzondag en kerstmarkt in IJmuiden. (foto: RTV Seaport/Ron Pichel)

Driehuis - Zondag troffen 
twee politieagentesn in de 
dop, Jay van 8 jaar en Duco 
van 11 jaar, tijdens het spe-
len een scooter aan in de 
Heerenduinen. Het voertuig 
stond op een rare plek. De 
jonge IJmuidenaren waar-
schuwden direct één van 
hun vaders. Die belde op zijn 
beurt met de politie. Na on-
derzoek bleek deze scooter 
een dag eerder gestolen te 
zijn. Jay en Duco hebben van 
noodhulpcollega’s van de 

Jonge agenten 
(8 en 11 jaar) 
doen prima 
speurwerk

politie een bedankje ontvan-
gen voor hun goede speur-
werk. De scooter is inmiddels 
weer terug gegeven aan de 
rechtmatige eigenaar. Ziet u 
ook iets verdachts? Schroom 
dan niet om de politie te bel-
len via 0900-8844. Heeft het 
spoed? Bel dan 112.

I.v.m. de feestdagen 
verschijnt deze krant op 

woensdag 23 december en 
woensdag 30 december 

Advertenties aanleveren voor 
maandag 17.00 uur. 

Redactionele bijdragen aanleveren 
voor maandag 12.00 uur.
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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 tafe-
relen die IJmuiden door-
gaans te bieden heeft.
 
De IJmuider Reddingsbriga-
de (IJRB) is onmisbaar op en 
rond het IJmuiderstrand. Zo 
stelde een Velsense wethou-
der ruim twintig jaar geleden 
vast, toen de IJRB vanwege 
de financiële situatie dreigde 
te stoppen. Gelukkig bestaat 
de IJRB nog! Zolang men-
sen zich op en rond het wa-
ter begeven is een reddings-
brigade onontbeerlijk. De 
doelstelling is ‘het voorkomen 
van de verdrinkingsdood’. Zij 
doet dit door zwemmers en 
zwemmend redders op te lei-
den en het strand van IJmui-
den te bewaken. Haar werk-
gebied strekt zich uit van het 
strand van Velsen-Noord tot 
dat van Bloemendaal, en om-
vat het achterliggende duin-
gebied, het binnenmeer, de 
jachthaven, de Noordpier, de 
Zuidpier, het gebied tussen 
de pieren en de havens van 
IJmuiden. De IJRB werkt met 
ongeveer 60 personen van-
uit hoofdpost De Waecker en 
drie hulpposten.
De IJRB is in 1933 opgericht 

door de heren Bakker en Ol-
denburg. Bakker (‘Bakker-
tje Bier’) bezat een dranken-
groothandel in de Cronjé-
straat in IJmuiden. Naast het 
werk zetten hij en zijn vrouw 
zich ook in op het gebied van 
de EHBO. Voor zijn werk heeft 
hij een bierwagen met paar-
den en een Ford met open 
laadbak, die hij beide ook ge-
bruikt als “ongevallendienst”.
In juli 1935 werd de eerste 
hoofdpost van de IJRB ge-
opend. Tijdens WO2 was het 
strand verboden gebied, maar 
na de oorlog werd het red-
dingswerk hervat. Ten ge-
volge van de slechte toe-
stand van de uit 1981 date-
rende hoofdpost bij het begin 
van de zuidpier en de aan-
leg van het Kennemerstrand 
in 1992-1994, werd besloten 
tot nieuwbouw voor de IJRB, 
de strandpolitie en het Ro-
de Kruis dichter bij het nieu-
we strand. De Waecker werd 
in mei 1996 geopend. Op de 
begane grond is ruimte voor 
boten, auto’s, buitenboord-
motoren, overlevingspak-
ken en andere reddingsmid-
delen. De eerste verdieping 
herbergt kleedkamers, dou-
ches, toiletten en een dagver-
blijf, en ruimte voor het Rode 
Kruis en de strandpolitie. Het 
meest opvallend is de uitkijk-
toren, die we op de foto boven 
de duinenrij zien uittorenen.

IJmuiden - De tijden zijn echt 
niet zo erg veranderd als men 
zegt. Ging men vroeger op jacht 
voor wild, tegenwoordig gaat 
men naar café/ bar ‘t Centrum 
op jacht naar wild. Hier wor-
den zaterdagavond 19 decem-
ber mooie wildprijzen verloot 
in gezellige sfeer. Het jachtge-
weer kan men dus thuis laten. 
De wildavond begint om 20.00 
uur en duurt mogelijk tot in 
de kleine uurtjes, waarna men 
met voldoende lekkers voor het 
kerstdiner naar huis kan. Café/
bar ‘t Centrum is eerste kerst-

dag gesloten. Tweede kerstdag 
kan men er (na het diner) van-
af 20.00 uur weer terecht. Rond-
om de jaarwisseling is het groot 
feest bij ‘t Centrum. Op 31 de-
cember begint het al met een 
feestelijke drankverloting van-
af 14.00 uur. De echte oud- en 
nieuwviering is van 18.00 tot ui-
terlijk 4.00 uur in het nieuwe jaar. 
Op nieuwjaarsdag begint men 
uitgerust en fris aan een nieuw 
jaar vanaf 18.00 uur om te klin-
ken en te drinken op 2016. Café/
bar ‘t Centrum is te vinden aan 
Kennemerlaan 124 in IJmuiden.

Wildavond in ‘t Centrum

Social return voor 
arbeidsgehandicapten
Velsen - De fracties van D66 
Velsen, ChristenUnie, VVD, 
CDA Velsen, LGV en Velsen 
Lokaal dienen vandaag tij-
dens de raadsvergadering 
een amendement in om de 
social return in te zetten op 
arbeidsgehandicapten, en te-
gelijkertijd het tekort op het 
bijstandsbudget aan te pak-
ken. Ook SP heeft zich aan-
gesloten bij het voorstel.
De gemeente Velsen past So-
cial Return toe bij alle op-
drachten boven 193.000 eu-
ro. De afspraak is dat de op-
drachtnemer 5 procent van 
de opdrachtsom besteedt 
aan het in dienst nemen van 
een langdurig werkzoekende 
of een stageplaats voor een 
scholier. De politieke partij-
en van Velsen willen met het 
amendement dat voor men-
sen uit de doelgroep Parti-
cipatiewet, dus arbeidsge-
handicapten, wordt bemid-
deld. Op die manier hopen 
zij dat de gemeente minder 

geld kan besteden aan uitke-
ringen.
In de praktijk krijgt de op-
drachtnemer de verantwoor-
delijkheid van het creëren 
van een stageplek of een 
baan, terwijl de gemeente 
Velsen bemiddelt bij het aan-
wijzen van de geschikte orga-
nisatie waar mensen op zoe-
ken zijn naar werk of stage: 
IJmond Werkt! of Bouwmen-
sen Kennemerland. Tot op 
heden zijn deze prestatieaf-
spraken onder meer gemaakt 
bij de bouw van de Waterloo-
zaal in Driehuis en de reno-
vatie van de publiekshal in 
het stadhuis. Vanaf 2016 zal 
de gemeente dit gestructu-
reerder doen met opdracht-
nemers, zodat werkplekken 
voor meerdere jaren kunnen 
worden aangeboden. Ook 
bij de aanleg van de nieuwe 
zeesluis zal aandacht wor-
den gegeven aan scholing en 
plaatsing van werkzoeken-
den uit de regio.

IJmuiden - De kersttijd is 
een mooie tijd om eens stil te 
staan bij bepaalde zaken, je 
te bezinnen of een ander te 
helpen.  Een school is meer 
dan alleen een plek om te le-
ren. Daarom wordt er ieder 
jaar, op de Franciscusschool,  
gekozen om een goed doel te 
steunen. 
Vorig jaar stond de school 
helemaal bol van de activitei-
ten in het kader van de actie 
van Serious Request.  Dit jaar 
viel de keuze van de school 
op een doel waarmee men-
sen in de directe omgeving 
worden geholpen. Middels 
een oproep in de nieuwsbrief 
van school werden de ouders 
en leerlingen gevraagd om 
producten mee te nemen om 
een mooi pakket te maken 

voor de Voedselbank. 
Op twee verzamelpunten in 
het gebouw werden voor-
zichtig de eerste kratten neer 
gezet. Dat daar al snel meer-
dere kratten bij gezet konden 
worden was natuurlijk hele-
maal geweldig. 
Op woensdag 16 decem-
ber konden de medewer-
kers van de Voedselbank Vel-
sen een prachtige verzame-
ling aan producten in ont-
vangst nemen. De leerkrach-
ten van de school prijzen zich 
rijk met hun leerlingen en ou-
ders. Het is hartverwarmend 
om te zien hoe zij zich, keer 
op keer, gezamenlijk inzet-
ten voor hun medemens. Het 
kan niet anders dan een hele 
mooie kerstmis worden voor 
veel gezinnen in IJmuiden!
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Donderdag 
17 december

Kerstshow Jan Makkes tot 
en met zondag 3 januari in 
Museumboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Geopend da-
gelijks tussen 11.00 en 18.00 
uur. Buiten deze tijden tele-
fonisch op afspraak via 023-
5376227. Zie ook www.muse-
umboerderij-janmakkes.nl
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
volwassenen 4,-. Zie ook 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl
Kerstbomenverkoop bij 
sherpa’s Radboud van 19.00 
tot 22.00 uur aan de Mid-
denduinerweg 74 Santpoort-
Noord.

Vrijdag 
18 december

Kerstshow Jan Makkes tot 
en met zondag 3 januari in 
Museumboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Geopend da-
gelijks tussen 11.00 en 18.00 
uur. Buiten deze tijden tele-
fonisch op afspraak via 023-
5376227. Zie ook www.muse-
umboerderij-janmakkes.nl
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
volwassenen 4,-. Zie ook 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl
Pieter Vermeulen Muse-
um met tentoonstelling To-
verbos, vanaf 3 jaar. Tentoon-
stelling ‘Kerstgroen’, over de 
oorsprong en symboliek van 
de decemberfeesten.
Kerstviering Inloophuis 
Kennemerland in de Velser-
hooftzaal, Valckenhoeflaan 
18 Santpoort-Noord. Aan-
vang 14.00 uur, vanaf 14.30 
uur oecumenische viering 
met predikant Aart Mak.
Kerstoptreden De Delta 
Singers in verpleeghuis Vel-
serduin IJmuiden. Aanvang 
14.45 uur.
Violiste Helma Leenhouts 
en painist Jan Hoijtink in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, 
bijdrage in de onkosten wen-
selijk.

Zaterdag 
19 december

Optredens van een twee-
tal kerstkoren, kramen en 
dergelijke in winkelcentrum 
IJmuiden.
Kerstbomenverkoop bij 
sherpa’s Radboud van 10.00 
tot 17.00 uur aan de Mid-
denduinerweg 74 Santpoort-
Noord.
Kerstshow Jan Makkes tot 
en met zondag 3 januari in 
Museumboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Geopend da-
gelijks tussen 11.00 en 18.00 
uur. Buiten deze tijden tele-
fonisch op afspraak via 023-
5376227. Zie ook www.muse-
umboerderij-janmakkes.nl
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
volwassenen 4,-. Zie ook 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl
LangsteNachtLoop, ge-
organiseerd door AV Suo-
mi en ChiCoaching. De 24 
uur start om 12.00 uur op de 
atletiekbaan in Santpoort-
Noord. Om 24.00 uur start de 
12-uursloop. De finish is om 
12.00 uur op zondag 20 de-
cember. Zie ook www.avsuo-
mi.nl en www.loopblessure-
vrij.nl
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposities 
‘Romeinen terug in Velsen’, 
‘SAIL 2015’ en ‘Een droom 
door Holland op z’n smalst’.
Kerstoptreden De Delta 
Singers in zorgcentrum Vis-
serhuis IJmuiden. Aanvang 
15.00 uur.
Kerstconcert met project-
koor Joy in de Engelmun-
duskerk in Velsen-Zuid. Aan-
vang 15.00 uur.
Columnist Rob Hoogland 
signeert zijn bundel ‘De Gro-
te Hoogland’ in Bartje Bo-
ven, Hoofdstraat Santpoort-
Noord. Van 16.00 tot 17.00 
uur.
Kerstconcert Velser Ope-
rakoor Bel Canto in de En-
gelmunduskerk, Wilhelmi-
nakade 119 IJmuiden. Aan-
vang 20.15 uur, kerk op en 
19.45 uur.

Zondag
20 december

Kerstbomenverkoop bij 

sherpa’s Radboud van 10.00 
tot 17.00 uur aan de Mid-
denduinerweg 74 Santpoort-
Noord.
Koopzondag van 11.00 tot 
17.00 uur met optredens van 
een tweetal kerstkoren, kra-
men in winkelcentrum IJmui-
den.
Kerstshow Jan Makkes tot 
en met zondag 3 januari in 
Museumboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Geopend da-
gelijks tussen 11.00 en 18.00 
uur. Buiten deze tijden tele-
fonisch op afspraak via 023-
5376227. Zie ook www.muse-
umboerderij-janmakkes.nl
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
volwassenen 4,-. Wintermid-
dag Beeckestijn, met poffer-
tjes, zangkoren, Glühwein, 
verhalenvertellers en een 10-
tal verkoopkramen. Toegang: 
gratis. 12.00 tot 17.00 uur. Zie 
ook www.buitenplaatsbeec-
kestijn.nl
Pieter Vermeulen Muse-
um met tentoonstelling To-
verbos, vanaf 3 jaar. Tentoon-
stelling ‘Kerstgroen’, over de 
oorsprong en symboliek van 
de decemberfeesten.
Kleindiersportvereniging 
IJmond tentoonstelling van 
Sierduiven en Hoenders. Van 
12.00 tot 16.00 uur in het 
verenigingsgebouw aan de 
Heerenduinweg in IJmuiden.
Lunchconcert  voor paro-
chianen van 80 jaar en ouder 
uit Santpoort en Velserbroek 
in de Naaldkerk in Sant-
poort-Noord. Aanvang 12.30 
uur, kerk open 12.00 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’.
Benefietconcert in de St. 
Jozefparochie in Velsen-
Noord. Van 14.00 tot 16.00 
uur. De opbrengst gaat naar 
het onderhoud van de kerk.
Kerstconcert door kamer-
koor Babylon in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Sant-
port-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Foyer Live. 
Vanaf 16.00 uur.
De Engelmundus Canto-
rij verzorgt een Advent Carol 
Service in de Engelmundus-
kerk in Driehuis. Aanvang 
19.15 uur.

Maandag
21 december

Kerstshow Jan Makkes tot 
en met zondag 3 januari in 
Museumboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Geopend da-
gelijks tussen 11.00 en 18.00 

uur. Buiten deze tijden tele-
fonisch op afspraak via 023-
5376227. Zie ook www.muse-
umboerderij-janmakkes.nl
Muntenclub Santpoort or-
ganiseert haar maandelijk-
se bijeenkomst in Het Terras, 
Dinkgrevelaan in Santpoort-
Noord. Aanvang 19.00 uur.

Dinsdag
22 december

Extra koopavond winkel-
centrum IJmuiden.
Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dinsdag-
ochtend.
Kerstshow Jan Makkes tot 
en met zondag 3 januari in 
Museumboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. 
Geopend dagelijks tussen 
11.00 en 18.00 uur. Buiten 
deze tijden telefonisch op af-
spraak via 023-5376227. Zie 
ook www.museumboerderij-
janmakkes.nl
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposities 
‘Romeinen terug in Velsen’, 
‘SAIL 2015’ en ‘Een droom 
door Holland op z’n smalst’.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Spectre’. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
23 december

Extra koopavond winkel-
centrum IJmuiden.
Kerstshow Jan Makkes tot 
en met zondag 3 januari in 

Museumboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Geopend da-
gelijks tussen 11.00 en 18.00 
uur. Buiten deze tijden tele-
fonisch op afspraak via 023-
5376227. Zie ook www.muse-
umboerderij-janmakkes.nl
Uitgebreid kerstdiner in 
Wijkcentrum De Stek in Vel-
sen-Noord, met muzikale 
omlijsting van Johan Wes-
tenberg. Van 12.00 tot 15.00 
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’.
Kindervertelmiddag op 
Beeckestijn: voor kinderen 
van 4 t/m 8 jaar, van 14.00 
tot 16.00 uur. Kosten 6 eu-
ro per kind. Opgave via car-
la_schut@hotmail.nl of 06-
26038252.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Spectre’. 
Aanvang 20.30 uur.

IJmuiden - Zondag 20 december zijn er de Nederlandse 
kampioenschappen indoor kunstvliegen in sporthal Zeewijk. 
Al eerder hebben de IJmuidenaren kennis gemaakt met deze 
spectaculaire sport bij de opening van de sporthal. De kam-
pioenschappen duren de hele dag en beginnen om 10:00 uur. 
De toegang is gratis. Smash! Café is die dag geopend voor 
een lekkere cappuccino of een patatje. Sporthal Zeewijk, Pla-
netenweg 301b, IJmuiden.

Kampioenschap indoor 
kunstvliegen

Kijk vanaf maan-
dag naar ‘De Kerst-
groetjes’ op TV en 

rtvseaport.nl
 

rtvseaport.nl/agenda
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Kruising Marktplein/Lange 
Nieuwstraat in januari dicht
IJmuiden - De eerste fase 
van de reconstructie van 
de Lange Nieuwstraat is 
bijna afgerond, maar ach-
ter de schermen wordt al 
hard gewerkt aan de vol-
gende fase. In fase 2 gaat 
het weggedeelte tussen de 
Vechtstraat en het Markt-
plein op de schop.
Op maandag 4 janua-
ri wordt de kruising Mer-
wedestraat/Lange Nieuw-
straat/Martkplein afge-
sloten. Ter hoogte van het 
Velserhof komt een tijdelij-
ke weg waardoor het ver-
keer nog wel linksaf naar 
de Merwedestraat kan rij-
den. Rechtsaf slaan naar 
de Kennemerlaan is tijde-
lijk niet mogelijk.
In fase 2 blijven de win-
kels in het oostelijke deel 
van de Lange Nieuwstraat 
bereikbaar via Plein 1945, 
de Velserduinweg en de 
Spaarnestraat. De winkels 
op de Noord- en Zuidar-
cade zijn weer bereikbaar 

vanuit de richting Zeewijk. 
De Kennemerlaan blijf be-
reikbaar via het Moerberg-
plantsoen en omliggende 
straten, maar dus niet via 
het Marktplein.
De buslijnen 3, 75, 82 en 
280 volgen dezelfde om-
leidingsroute als in fase 
1 (via de Spaarnestraat, 
Heerenduinweg en Pleia-

denplantsoen), maar lijn 
74 rijdt vanaf 4  januari 
via de IJmuiderstraatweg. 
Daar komen tijdelijke hal-
tes ter hoogte van de Wijk 
aan Zeëerweg en De Lu-
mey-straat. De bus uit Be-
verwijk rijdt in fase 2 niet 
over de Lange Nieuwstraat 
en de Kennemerlaan. (foto: 
Friso Huizinga)

Driehuizenaren willen 
goed plan voor opvang

Driehuis - Een aantal om-
wonenden van het missie-
huis in Driehuis heeft in een 
brief aan de burgemees-
ter en wethouders aange-
drongen op een goed plan 
voor de opvang van status-
houders in Driehuis. Een 
woordvoerder stelt: ‘Wij 
hebben geen bezwaar te-
gen de komst van de sta-
tushouders, maar vinden 
dat zowel zij als de buurt-
bewoners recht hebben op 
huisvesting, rust en veilig-
heid’. Zij willen dan ook per 
direct worden betrokken bij 
de verdere plannen.
In de brief stellen zij een 
aantal voorwaarden, zo-
als adequate huisvesting, 
een veilige groepssamen-
stelling, permanente onder-
steuning en toezicht door 
professionals en toereiken-
de voorzieningen voor een 
zinvolle dagbesteding. 
Omwonenden vragen zich 
af of het missiehuis echt 
geschikt is voor huisvesting 
van 80 (wisselende) sta-
tushouders voor een perio-
de van 7 tot 10 jaar. Eerder 
was er berichtgeving dat 
de twee gebouwen niet ge-
schikt zouden zijn voor ap-
partementen, maar hoe zit 
dat nu echt? Buurtbewo-
ners vinden dat de status-
houders, zowel alleenstaan-
den als gezinnen, moeten 

kunnen beschikken over 
volwaardige huisvesting 
met eigen sanitaire voor-
zieningen. Ook vinden be-
woners dat een deskundige 
moet zorgen voor een vei-
lige groepssamenstelling, 
gezien achtergrond, cultu-
rele en religieuze verschil-
len.  
De Driehuizenaren noe-
men het bij elkaar plaat-
sen van alleen statushou-
ders een experiment om-
dat dit niet eerder zou zijn 
gebeurd. Een snelle en na-
tuurlijke integratie zou ge-
baat zijn met de aanwezig-
heid van autochtone bewo-
ners, zoals die nu ook in het 
missiehuis wonen. Al met al 
is het een plan met veel ha-
ken en ogen, waarvoor goe-
de planning en begeleiding 
nodig is.
Een heel ander punt van 
zorg is het tekort van par-
keerplaatsen in de wijk als 
de parkeerruimte op het ter-
rein van het missiehuis niet 
meer kan worden gebruikt. 
Vooral bij voetbalwedstrij-
den van VVV en drukte bij 
Westerveld verwacht men 
meer verkeersonveilige si-
tuaties in de wijk.
Tenslotte vragen de bewo-
ners van Driehuis zwart op 
wit de garantie dat het mis-
siehuis in april 2026 leeg 
wordt opgeleverd.

Driehuis - KHC Strawberries 
en RKVV Velsen bewijzen 
jaarlijks dat sport verbroe-
dert. De selectieteams van 
beide clubs spelen vlak voor 
kerst namelijk altijd een hoc-
keyvoetbalwedstrijd op het 
veld van Strawberries. Daar-
bij wordt één helft gehoc-
keyd en één helft gevoetbald. 

Publiek is van harte welkom 
om dit doorgaans kolderieke 
spektakel te aanschouwen. 
De vriendschappelijke wed-
strijd start zaterdag om 15.00 
uur. Het clubhuis is open en 
de bar wordt bemand door 
voorzitter Marco van Muis-
winkel en zijn voorganger 
Friso Huizinga.

Hockeyvoetbalwedstrijd 
Strawberries-Velsen

Lotuz dagbesteding 
feestelijk geopend

IJmuiden - Op de Willems-
beekweg vond vorige week 
de feestelijke opening plaats 
van de dagbesteding die 
mensen met een  beperking  
een leuke en uitdagende 
werkplek aanbiedt.
De dagelijkse leiding van Lo-
tuz is in handen van Petra 
Stolp en Dirk Zwanenburg 
die al zo’n 15 jaar werkzaam 
zijn in deze vorm van zorgver-
lening.
In zijn openingswoord sprak 
wethouder Robert te Beest, 
die onder meer  Wmo en wel-
zijn in zijn portefeuille heeft,  

lovende woorden over dit ini-
tiatief. ,,In een tijd waarin veel 
zaken rondom zorgverlening 
reuze in beweging zijn en 
dus ook vormen van dagbe-
steding, is het fantastisch om 
te zien dat dit nieuwe initia-
tief voor kleinschalige dagbe-
steding van de grond is ge-
komen. Veel dank ook aan de 
wijkbewoners, de vele vrijwil-
ligers en sponsoren.  Zonder 
die hulp en ondersteuning 
lukken dergelijke projecten 
niet’’ ,aldus Te Beest.
De dagbesteding, die gehuis-
vest is in een fraai opgeknapt 

en ingericht pand met daar-
bij nog een grote tuin, biedt 
deelnemers diverse activitei-
ten. ,,Mensen krijgen bij ons 
de ruimte om zichzelf te zijn, 
te ontdekken waar hun mo-
gelijkheden liggen en zich 
verder te ontplooien. Ons 
streven is iedere deelnemer 
een op maat gemaakt dag-
programma te bieden, ge-
richt op het individu in de 
groep. Door de kleinschalig-
heid en onze expertise heb-
ben we de mogelijkheid om 
zorg op maat te bieden en in 
te spelen op de (ontwikke-
lings-)mogelijkheden van ie-
dere deelnemer.”
De grote tuin is opgeruimd 
en opnieuw ingericht. Deels 
met een dierenweide met on-
der andere kippen, konijnen 
en twee geitjes waar de deel-
nemers de zorg voor hebben. 
Ook gaat er groente en fruit 
geteeld worden in de eigen 
moestuin. Maar ook diver-
se andere activiteiten komen 
aan bod zoals huishoude-
lijk, creatief, fysiek en school-
se en sociale vaardigheden. 
Dus een keuze uit voldoen-
de activiteiten voor een goe-
de dagbesteding. Zie ook lo-
tuz-dagbesteding.nl of bel 
0255-578133. (foto: Joop Wa-
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Metamorfose bij 
Van Velsen Kappers
IJmuiden - Wendy van der 
Geest kwam bij van Velsen 
Kappers binnen met slap, fut-
loos haar. 
Na overleg werd besloten 
een volumepermanent in te 
zetten met shapers. Dit maakt 
dat er geen echte krul in het 
haar komt, maar het geeft 
een nonchalant volume-ef-
fect. Het haar werd geknipt 
in een gegradeerde boblijn, 

met lange lagen, zodat het 
geheel uiteindelijk een fris-
se, natuurlijke, beach-achti-
ge look krijgt. 
Heeft u ook interesse en 
vindt u het een uitdaging om 
ook eens een totaal nieu-
we coupe te krijgen, ga dan 
gerust langs bij van Velsen 
Kappers aan Lange Nieuw-
straat 181 in IJmuiden, 0255-
785182.

LangsteNachtLoop
Ultraloop over 12 en 
24 uur in Santpoort

Velsen - Op 19 en 20 decem-
ber organiseren AV Suomi en 
ChiCoaching de Langste-
NachtLoop, een unieke ultra-
loop tijdens de langste nacht 
van dit jaar. Ultralopen is een 
vrij onbekende tak van de 
hardloopsport in Nederland, 
die alle afstanden omvat lan-
ger dan de marathon (42,2 ki-
lometer). De LangsteNacht-
Loop kent een 24-uurs- en 
een 12-uursloop, waarin de 
atleten zo veel mogelijk kilo-
meters afleggen (solo) op de 
atletiekbaan van 400 meter 
in Santpoort-Noord. De lo-
pers van de 24 uur lopen zo’n 
16 uur in het donker. Kou, 
wind, regen of misschien 
zelfs sneeuw, vormen een ex-
tra uitdaging. Veel kilometers 
maken is natuurlijk nodig 
voor de voorbereiding, maar 
uiteindelijk draait het om de 
mentale kracht die bepaalt of 
je die 12 of 24 uur uitloopt. 
Het startschot van de 24 uur 
wordt gegeven door Ron Teu-
nisse die zelf drie keer bij de 
eerste drie is geëindigd in de 
beroemde ultraloop de Spar-
tathlon. 
Publiek is welkom om de 65 
lopers uit binnen- en bui-
tenland aan te moedigen. 
De 24 uur start op zaterdag 
19 december om 12.00 uur. 
Om middernacht, 00.00 uur, 
start de 12-uursloop. De fi-
nish is om 12:00 uur op zon-
dag 20 december. De kanti-
ne van Suomi is open en de 
soep, thee, koffie en sandwi-
ches staan klaar. 
Ook aan deze editie van de 
LangsteNachtLoop is een 

goed doel gekoppeld, te we-
ten het Inloophuis Kenne-
merland in Santpoort-Noord. 
Ruim één op de drie Neder-
landers krijgt in de loop van 
het leven te maken met kan-
ker. Dit betekent doorgaans 
een enorme schok voor de 
patiënt, maar ook voor de 
naaste omgeving. 
Kracht is het verbinden-
de woord tussen de Langs-
teNachtLoop en Inloophuis 
Kennemerland. De men-
sen die de ultraloop gaan lo-
pen, hebben veel kracht no-
dig voor deze inspanning. 
Net zoals de gasten van het 
Inloophuis veel kracht nodig 
hebben voor het leven met en 
na kanker. 
Het Inloophuis Kennemer-
land is afhankelijk van gif-
ten en uw donatie is dan ook 
meer dan welkom!
Zie ook www.avsuomi.nl en 
www.loopblessurevrij.nl. (fo-
to: Erik Pieters)

Lars Bottelier gaat 
trainen in Australië
IJmuiden - Ter voorbe-
reiding op de kwalificatie-
wedstrijden voor het EK 
Open Water Zwemmen in 
Hoorn gaat Lars in janua-
ri naar Australië voor een 
trainingsstage. Daar gaat 
hij twee maanden lang 
hard en zwaar trainen. 
Hij komt in Australië uit 
voor de Perth City Swim-
ming Club en gaat de 
westkust van Australië 
langs voor diverse open 
water wedstrijden. 
Lars gaat bijna elk week-
end uitkomen op wedstrij-
den. In zijn voorbereiding 
is dit uniek, omdat het nu 
in Nederland te koud is om 

open water te zwemmen. 
Een unieke ervaring voor 
deze jonge IJmuidenaar. 
Er zit wel een groot prijs-
kaartje aan dit avontuur 
vast, daarom geeft Lars op 
2 januari, samen met zijn 
zwemmaat Ben Zentveldt, 
nog een zwemclinic. Voor 
iedere zwemliefhebber die 
nog wat extra’s bij wil le-
ren. 
Het begint om 14.30 uur 
en eindigt om 16.00 uur in 
zwembad de Heerendui-
nen. Deelnamekosten zijn 
15 euro. Opgeven kan door 
vóór 28 december naam en 
leeftijd te mailen naar lars-
bottelier@quicknet.nl.

Gymnasium Felisenum 
blikvanger bij RKVV

Velsen - Het was dit voorjaar 
tijdens een sportcongres van 
de gemeente Velsen, waar 
Johan van den Brink (RK-
VV Velsen) werd gewezen op 
andere mogelijkheden van 
sponsoring dan de traditio-
nele bordreclames. De aan-
wezige verenigingen werden 
attent gemaakt op ‘belang-
hebbenden die slechts ge-
durende een periode van het 
jaar baat hebben bij promo-
tie van hun activiteiten’. On-
der andere dus de middelba-
re scholen die tijd, aandacht 
en middelen besteden aan de 
promotie van de open dagen.
Van de benaderde scholen 
kreeg RKVV Velsen van Ma-
rijn Tegelaar, docente Neder-
lands aan het Felisenum (en 
bij vele RKVV Velsen leden 
als zodanig ook bekend) al 
heel snel een spontane reac-
tie om dat idee samen uit te 
werken.
De sportvelden van de voet-
balvereniging in Driehuis zijn 

tenslotte een ontmoetings-
plek van kinderen en ou-
ders. En niet alleen uit de di-
recte omgeving, maar ook uit 
de hele regio Kennemerland. 
Een regio die voor het Feli-
senum een belangrijke doel-
groep is. En bij wie de school 
graag de mogelijkheden van 
het onderwijs aan het Feli-
senum, onder de aandacht 
brengt.
Gedurende de rest van het 
lopende seizoen zal het nie-
mand die het complex be-
treedt ontgaan wannéér de 
informatie-avond, open-da-
gen en inschrijvingsdagen 
zijn. Hiervoor hangt er een 
prachtig spandoek aan één 
van de ballenvangers. Zo 
slaan verleden (Felisenum; 
naam voor Velsen in Romein-
se tijd), heden (de levendi-
ge vereniging Velsen) en de 
toekomst (onze gezamenlijke 
jeugd), de handen ineen. Zo 
worden ballenvangers ook 
nog eens blikvangers.

Kerstquiz voor
Serious Request
Velsen-Zuid – Vrijdag 18 de-
cember organiseren twee do-
centen op het Gymnasium Feli-
senum voor de vierde keer een 
kerstquiz ten behoeve van Se-
rious Request. Zo’n 30 teams 
van ieder vijf leerlingen gaan 
strijden om prijzen die be-
schikbaar gesteld zijn door lo-
kale bedrijven. Bounz, Snow-
planet, Bison Bowling, De Hee-
renduinen en de schoolcate-
ring Profood zijn de belangrijk-
ste sponsors en daarnaast zet 
ook quizmaster Matthijs Wind 
zich vrijblijvend in voor deze 
gezellige quiz. De vragen gaan 
over allerlei onderwerpen zoals 
sport, actualiteiten, muzaiek en 
schoolvakken. Het inschrijfgeld 
van de teams gaat naar de ac-
tie ‘Keep them going’ van 3FM 
en naar Vluchtelingenwerk. De 
kerstquiz start om 13.30 uur.

IJmuiden - In de nacht van 
zaterdag 5 op zondag 6 de-
cember zijn zover bekend ne-
gen auto’s in IJmuiden besto-
len van hun kentekenplaten. 
Het gaat om zes auto’s op de 
Grahamstraat, twee auto’s op 
de Radarstraat  en een auto 
op de Watermanstraat. Heeft 
u iets gezien of gehoord dat 
met deze diefstallen te ma-
ken kan hebben? Meld dit 
dan via 0900-8844 bij de po-
litie in Velsen. Of meld dit 
via Meld Misdaad Anoniem: 
0800-7000.

Golf diefstal 
kentekenplaten

IJmuiden - Zondag 13 decem-
ber omstreeks 22.30 uur werd 
ter hoogte van het zwembad op 
de Heerenduinweg een bran-
dende bromfiets aangetroffen. 
Het lijkt erop, dat de bromfiets 
in  brand is gestoken. Een ge-
tuige zag namelijk drie jongens 
heel hard wegrennen. Een  van 
de jongens was op een fiets met 
een beige/geelkleurige krat, hij 
droeg een  zwarte jas. Een van 
de jongens droeg een bruine 
jas met een witte rand. De der-
de heeft zwart haar en droeg 
een rood met zwart vest. Er is di-
rect een Burgernet actie gestart, 
maar toch zijn meer getuigen 
nodig. Heeft u iets gezien of ge-
hoord dat met deze brandstich-
ting te maken kan hebben? Of 
levert een van de signalementen 
herkenning op? Meld dit dan via 
0900-8844 bij de politie in Vel-
sen. Of meld dit via Meld Mis-
daad Anoniem: 0800-7000. 

Bromfiets
in brand

Voor Na
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Velsen-Noord - Op zon-
dag 20 december wordt er 
een sfeervol kerstconcert 
gegeven in de RK Sint Jo-
zefkerk in Velsen-Noord. 
De opbrengst komt ten 
goede aan het onderhoud 
van de kerk. Het RK Ge-
mengd koor Sint Jozef, het 
koor Between en Brass-
band Felison Brass verle-
nen hun medewerking aan 
het concert, dat om 14.00 
uur begint. De entree be-
draagt 3 euro.
Het Gemengd koor Sint Jo-
zef is opgericht in 1967 en 
staat onder leiding van Di-
rigent Friedus van Kaam 
en het koor wordt bege-
leid  door Organist Ria Bur-
ger. Het koor verzorgt de 
zang tijdens de Eucharis-
tievieringen in de Sint Jo-
zefkerk en ook wordt er tij-
dens huwelijksmissen, uit-
vaartdiensten gezongen. 
Het Gemengd koor Sint Jo-
zef zingt vooral de traditi-
onele liederen en het Gre-
goriaans.
Het koor Between is opge-
richt in 2000 door de ou-
ders van de kinderen die 
bij het kinderkoor zon-
gen. En het koor staat on-
der leiding van dirigente 
Truus Scheirlinck en wordt 
begeleid door Jean Clau-
de Vieillard. Het gemengd 

koor Sint Jozef bestond al, 
zo ook het kinderkoor Sint 
Jozef. Daar tussenin be-
stond niets totdat Between 
opgericht was. Vandaar de 
naam Between, wat tus-
senin betekend. Het koor 
zingt één keer in de veer-
tien dagen en heeft tot doel 
het zingen van de moder-
nere kerkmuziek. Dit zullen 
ze dan ook laten horen tij-
dens dit kerstconcert.
Brassband Felison Brass is 
opgericht in 1959 en staat 
onder leiding van dirigente 
Patricia Geertse. De doel-
stelling van de vereniging 
is mensen binnen en bui-
ten de regio bekend maken 
met het fenomeen  brass-
band door middel van op-
tredens en andere activi-
teiten. Felison Brass be-
staat uit plusminus 35 ge-
motiveerde amateur-muzi-
kanten. De vereniging ver-
tegenwoordigt mensen uit 
alle leeftijdsgroepen met 
diverse achtergronden die 
in ieder geval één ding ge-
meen hebben en dat is de 
passie voor de muziek die 
ze maken. 
Kaarten voor het kerstcon-
cert zijn verkrijgbaar bij 
Bloemisterij Leo Aarden-
burg, de Dekamarkt en de 
familie Joustra, Melklaan 
47.

IJmuiden - Op donderdag 
24 december is er de Kerst-
nachtdienst in de Ichthus-
kerk aan de Fahrenheitstraat. 
De dienst begint om 22.00 
uur. Ds. Jeannet van Doorn 
zal de aanwezigen inspire-
ren met de boodschap van 
de geboorte van Jezus. Het 
thema is ‘Groot Licht’. Bro-
thers 4Tune zingt prachtige 
kerstliederen. Na afl oop van 
de dienst bent u van harte 
uitgenodigd om glühwein of 
warme chocolademelk te ko-
men drinken. Deze activitei-
ten vinden achterin de kerk 
plaats.

Kerstnacht in 
Ichthuskerk

Velsen-Zuid - Vorige week 
zaterdag 12 december, 
was de koeienroute voor 
de klootschieters van s.v. 
Full aan de beurt. Het was 
heerlijk weer, maar rond 
twee uur gaf buienradar 
aan dat het fl ink kon gaan 
stormen en regenen. Dus 
was de snelheid er goed in. 
Ook was Ton snel met bal-
len zoeken. Zodra er een in 
de sloot ging, was de bal er 
weer uit. Zo is het rap ge-
gaan, en waren de kloot-
schieter op tijd in de kan-
tine terug voor de uitslag. 
Team 3 met Dries, Harm en 
Nico werd eerste met 67 
schoten en 27 meter. Team 
1 met Raymond, Peter, Rob 
en Jan St. werd tweede met 
71–18. Team 2 met Sander, 
Gerda en Bertie, werd der-
de met 79–36. Team 4 met 
Bertus, Jan Gr. en Ina, werd 
vierde met 80–17. 
Komende zaterdag 19 de-
cember is er het kerstvlees-
toernooi, met een apar-
te route, iedere speler krijg 
een pakje vlees. Er zijn al 
16 aanmeldingen. Meld  u 
aan in de kantine, op het 
bord. Of bij  Ton Boot, 0255-
510085 of mail: snelboot@
planet.nl.

Klootschieten

Zaterdag Kerststal op 
Lange Nieuwstraat

IJmuiden - Op zaterdagmid-
dag 19 december kun je op 
de Lange Nieuwstraat zo-
maar herders en wijzen uit 
het oosten tegenkomen. Ook 
is er een kerststal. Dit alles 
verwijst naar de geboorte van 
Jezus Christus zo’n 2.000 jaar 
geleden. 
De Baptistengemeente, Eem-
straat 30 te IJmuiden, die dit 
evenement organiseert wil 
graag mensen uitnodigen 
voor de kerstdiensten en an-
dere activiteiten.  Wie meer 
wil weten is welkom in de 
diensten met inspirerende  

prediking en mooie zang en 
muziek. De Kerstnachtdienst 
is op 24 december, aanvang 
21.00 uur. Zang en muziek 
van Reni en Elisa Krijgsman, 
spreker: Jan Meijerink. Eer-
ste Kerstdag, 25 december, 
is een dienst om 10.30 uur, 
spreker: Peter Jansen. Kin-
deren van 4 tot 12 jaar vieren 
op eerste Kerstdag in hetzelf-
de gebouw hun eigen kerst-
feest in aparte zalen. Op an-
dere zondagen ben je uiter-
aard ook van harte welkom, 
aanvang 10.00 uur. Zie ook 
www.baptistenijmuiden .nl.

Nipte winst DCIJ in de 
nationale hoofdklasse
IJmuiden - Om zich dit sei-
zoen te handhaven in de 
hoofdklasse was het nood-
zakelijk dat het eerste tien-
tal een overwinning zou be-
halen op de reserves van VBI 
uit het Gelderse Huissen. De 
ontmoeting werd een span-
nende aangelegenheid met 
wisselende kansen. 
Na een nuttige puntende-
ling van Cees van der Vlis 
tegen de sterke en beken-
de dam-problemist, Leen de 
Rooij, zette Kees Pippel het 
tiental op voorsprong. Met 
sterk positiespel werd de te-
genstander van het bord ge-
drukt. Conall Sleutel mist in 
het eindspel een grote winst-
kans en moest met een re-
mise tevreden zijn. Willem 
Winter liet zijn tegenstander 
weinig kans en boekte een 
prachtige winst waarmee hij 
de stand op 6-2 voor DCIJ 
bracht. 
Na een tactische remise van 
Martin van Dijk waren de 
kansen gekeerd. Invaller Jan 
Maarten Koorn zag zijn ver-

loren stand, na een ernsti-
ge blunder van zijn tegen-
stander, alsnog op wonder-
baarlijke in remise eindigen. 
Jacqueline Schouten toon-
de aan dat zij een waardi-
ge invalster voor het eer-
ste tiental is. In tegenstelling 
tot Jesse Bos en Stijn Tuijtel, 
die voor een puntendeling 
moesten knokken, behaalde 
zij een gelijkwaardige remi-
se. Een resultaat waar Harrie 
van der Vossen zich tevreden 
mee moest stellen nadat hij 
gedurende lange tijd uitzich-
ten had op een positieve bij-
drage. De uitslag na acht re-
mises en twee overwinnin-
gen was 12-8 in het voordeel 
van DCIJ.
Het tweede tiental onder lei-
ding van Klaas de Krijger 
moest een grote nederlaag 
(5-15) incasseren tegen DES 
Lunteren 3. Dat was logisch 
omdat het tiental moest aan-
treden met invallers voor Jan 
Maarten Koorn, Jacqueline 
Schouten en vader en zoon 
Doornbosch.

Ongeslagen 
kampioen

IJmuiden - In een zinderende 
wedstrijd heeft SVIJ MD1 in een 
uitwedstrijd bij KHFC beslag ge-
legd op het kampioenschap. 
De meiden boekten een knap-
pe 1-2 overwinning. Bij terug-
komst op het SVIJ-terrein wer-
den de speelsters en hun coa-
ches gehuldigd voor hun mooie 
prestatie.
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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 driegangenmaaltijd 
is verkrijgbaar vanaf 7 euro. 
De maaltijdkeuze kan men 
tot circa 12.45 uur doorge-
ven. Vooraf reserveren is niet 
nodig. Op maandag 28 en 
woensdag 30 december is 
het restaurant gesloten. Don-
derdag 24 en 31 december is 
het wijkcentrum vanaf 12.00 
uur gesloten.

Restaurant

Velserbroek - Eerstvolgen-
de open tafel in De Hofste-
de, Aletta Jacobsstraat wordt 
gehouden op vrijdag 8 janu-
ari. Op het menu staan dan 
een groentesoep, zuurkool 
stamppot met spekjes, ge-
haktbal en vla met slagroom. 
Kosten 6,50 euro. De open 
tafel begint om 12.30 uur. 
Men kan voor deze maaltijd 
reserveren op maandag 4 ja-
nuari tussen 11.00 12.00 uur. 
Donderdag 24 en 31 decem-
ber is het wijkcentrum vanaf 
12.00 uur gesloten.

Open tafel

Velserbroek - De patch-
work club van de Hofstede 
exposeert vele zelf vervaar-
digde patchwork werkstuk-
ken. De veelal kleurige kle-
den en objecten zijn een lust 
voor het oog. Gedurende de 
openingstijden van wijkcen-
trum De Hofstede aan Alet-
ta Jacobsstraat zijn de wer-
ken gratis te bezichtigen. Het 
wijkcentrum is op dinsdag 
vanaf 13.00 uur gesloten.

Expositie

Velserbroek - Op vrijdag 18 
december wordt de heerlijke 
romantische kerstfi lm ‘Dear 
Santa’ op groot scherm ver-
toond. Kaartjes voor deze fi lm 
zijn verkrijgbaar aan het buf-
fet van wijkcentrum De Hof-
stede. Kosten 2,50 euro (in-
clusief een kopje koffi e of 
thee en een hapje). Aanvang 
19.00 uur.

Hofstede 
thuisbioscoop

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

Terrasvogels D2 
weer kampioen

Santpoort-Zuid - Het is ze weer gelukt: de kanjers van S.V. 
Terrasvogels D2 zijn, net als in de voorjaarscompetitie, kam-
pioen geworden. Na een verpletterende overwinning afgelo-
pen zaterdag werd het kampioenschap met taart en (kinder) 
champagne gevierd. Het was een mooie afsluiter van het sei-
zoen. Goed gedaan jongens en op naar een sportief 2016.

Santpoort-Noord - Don-
derdag 24 december om 
18.30 uur is het kinderker-
stfeest in de Dorpskerk, 
Burg. Enschedélaan 67. 
Je hoeft niet de hele tijd stil 
te zitten, er is een verhaal, 
je kan muziek maken, en 
natuurlijk is er chocolade-
melk met iets lekkers na af-

loop. Jong en oud zijn wel-
kom. Het kinderkerstfeest 
wordt georganiseerd door 
de leiding van de Kinder-
nevendienst van de Protes-
tantse wijkgemeente Sant-
poort. 
Wil je meer weten? Mail dan 
naar kindernevendienst.
santpoort@gmail.com.

Kinderkerstfeest in 
Dorpskerk Santpoort

In de kerstvakantie 
naar Zorgvrij

Velsen-Zuid - Boerder-
zij Zorgvrij is al helemaal in 
kerstsfeer. In de kerstvakan-
tie zijn er diverse leuke ac-
tiviteiten. Kinderen kunnen 
een heerlijk geurende was-
kaars rollen, boerderijdieren 
knutselen en een speurtocht 
langs de dieren doen. 
Op woensdag 23 december 
is er een workshop ‘Toneel 
op Stal’, kinderen gaan toneel 
spelen tussen de dieren (ui-
terlijk 3 dagen van tevoren 
opgeven). 
De koeien mogen gevoerd 
worden met koeienkoek. Ie-
dere dag rond half vijf wor-
den de koeien gemolken en 
maken de boeren graag een 
praatje. De verse melk, voor 
warme choco of pannenkoe-
ken, is dagelijks te koop. In 
de boerderij zijn diverse spel-

len en tentoonstellingen. 
Vanaf 23 december kunnen 
de kleinsten weer met een 
toverstokje langs de dieren in 
de tentoonstelling Toverboer-
derij. 
Bij goed weer kunnen de kin-
deren heerlijk ravotten rond 
de boerderij. Trek gekregen 
van de boerenomgeving? 
Dan heeft ‘Onder de Plata-
nen’ vast wel iets op het me-
nu staan. 
De toegang tot Zorgvrij is 
gratis maar u mag altijd een 
kleinigheidje in de melkbus 
bij de balie doen. Voor de ac-
tiviteiten wordt een bijdrage 
gevraagd. In de vakantie is de 
boerderij alle dagen open be-
halve op eerste kerstdag en 
nieuwjaarsdag.
Zie ook www.facebook.com/
BZorgvrij.

Hippisch Centrum Velsen
Dressuurwedstrijd en 
clubkampioenschappen
Velsen-Zuid - Zaterdag werd 
bij Hippisch Centrum Velsen 
de jaarlijkse traditionele wild-
kienavond en loterij gehou-
den. Een drukke en zeer ge-
zellige avond met veel wild-
prijzen. Na afl oop van het kie-
nen werd gestart met de lo-
terij. Vele sponsoren had-
den prachtige prijzen ter be-
schikking gesteld voor de lo-
terij. De opbrengst van de lo-
terij gaat ieder jaar naar een 
goed doel en dit jaar was de 
opbrengst voor Stichting Ki-
ka. Uiteindelijk bracht de lote-
rij een prachtig bedrag op van 
1.000 euro voor Stichting Kika. 
De volgende dag hield Hip-
pisch Centrum Velsen gelegen 
aan de Driehuizerkerkweg te 
Velsen-Zuid de laatste dres-
suurwedstrijd FNRS-proeven 
van dit jaar. Deze landelijk er-
kende dressuurproeven op-
gesteld door de FNRS (Fede-
ratie van Nederlandse Ruiter-
sportcentra) zijn geschikt voor 
beginnende tot en met gevor-
derde ruiters. 
De seniorenruiters gingen 
als eerste van start. Irma Lo-
wies werd fraai eerste met het 
manegepaard Ufo. De twee-
de prijs ging naar Suzanne de 
Koning met Lukas. Arlette Eijs 
met het leuke paard Beaujo-
lais mocht de derde prijs in 
ontvangst nemen.
Daarna was het de beurt aan 
de lease- en pensionklanten.
Quinty Snijder werd eerste 

met haar paard Solitair. Het 
rode rozet voor de tweede 
plaats ging naar Ginger Iskes 
met haar paard Energina. Am-
ber Stoel mocht de derde prijs 
in ontvangst nemen met haar 
paard Beaujolais.
In de rubriek F8 t/m F14 ma-
negeklanten ging de eerste 
prijs naar Daniëlle de Beurs 
en de manegepony Zorro. Een 
knappe tweede plaats was er 
voor Esmee Hamers en Beau-
jolais en Jody Burger werd 
derde met de pony Penot-
ti. Daarna volgden de rubrie-
ken F5 t/m F7. Jennifer Kwant 
met topper Beaujolais reed 
een keurige proef en mocht 
het oranje rozet in ontvangst 
nemen. Sylvie Webbe met UK 
werd fraai tweede. Een derde 
prijs ging uiteindelijk naar Ro-
sa de Ruiter met Flo. Tot slot 
werden de vijf clubkampioe-
nen 2015 bekend gemaakt en 
gehuldigd in de klasse dres-
suur en het springen.
In de F-proeven laag manege 
ging het dressuur Clubkampi-
oenschap 2015 naar Amy Lips. 
Demi Kaandorp werd dres-
suur Clubkampioen 2015 in 
de klasse F-proeven laag pen-
sion. Isa Smit werd Clubkam-
pioen 2015 in de F-hoog klas-
se pension en Esmee Hamers 
werd Clubkampioen 2015 in 
de klasse F-proeven hoog 
manege. Maaike den Dekker 
ging er met de kampioenstitel 
vandoor in het springen.



Stormvogels-teams 
winnen zespuntenduels

IJmuiden - Het afgelopen 
weekend won zowel het eerste 
van de zondag- als het eerste 
van de zaterdagselectie hun 
spannende thuiswedstrijd res-
pectievelijk met 3-2 van Alk-
maarsche Boys en met 4-3 van 
vv IJmuiden. In de laatste fase 
van beide duels wisten beide 
teams een achterstand in een 
overwinning om te buigen.
Zaterdag speelde de zater-
dagsenioren een onvervals-
te stadsderby tegen vv IJmui-
den voor ruim 400 toeschou-
wers en dat was duidelijk een 
wedstrijd met twee gezichten. 
Omdat er te veel spanning op 
dit duel stond, was het niveau 
de eerste helft van beide kan-
ten van een niet al te goed ge-
halte. De derby eindigde het 
laatste kwartier met heel veel 
spektakel.
In de eerste helft nam IJmui-
den de leiding door een ei-
gen doelpunt van Stormvo-
gels-verdediger Tim Binkhorst 
die de bal na een vrije schop 
in zijn eigen verlaten doel kop-
te, 0-1. Na dit doelpunt ging 
het team van trainer Marco 
Adema een stuk beter voet-
ballen, creëerde zich kansen, 
maar men kwam niet tot sco-
ren.
De tweede helft werd Storm-
vogels de bovenliggende par-
tij, creëerde zich kansen, maar 
die werden alle onbenut ge-
laten. Pas het laatste kwartier 
vielen de doelpunten als rijpe 
appels van de boom. De gelijk-
maker kwam van de voet van 

David van der Kolk, die met 
veel effect een diagonaal schot 
over de handen van doelman 
Tom Hoogendijk in de kruising 
krulde, 1-1. Zeven minuten la-
ter maakte Tim Binkhorst, op-
nieuw met zijn hoofd, zijn fout 
goed, 2-1, twee minuten later 
gevolgd door een heel goed 
genomen strafschop van Rick 
Kluijskens, 3-1. Een minuut la-
ter verkleinde Kay Brouwer de 
achterstand tot 3-2. In de laat-
ste minuut maakte Jordi Mie-
dema met een afstandsschot 
het mooiste doelpunt van de 
wedstrijd, maar het laatste 
woord was aan IJmuiden: in 
blessuretijd bepaalde inval-
ler Mark van Urk de eindstand 
op 4-3.
Door deze overwinning heeft 
Stormvogels onderaan iets 
meer lucht gekregen. Tot 23 ja-
nuari kan het team van Adema 
genieten van de winterstop.
Stormvogels-zondag had te-
gen Alkmaarsche Boys even-
eens de slotfase nodig om tot 
een verdiende overwinning 
te komen. Binnen tien minu-
ten keek Stormvogels tegen 
een 0-1-achterstand aan; de 
boomlange Stefan van Wort 
was de doelpuntenmaker. 
Stormvogels rechtte haar rug 
en na 20 minuten scoorde Et-
kin Zivkara de gelijkmaker, 
1-1. Op slag van rust leek het 
team van Jeroen Kroes op 2-1 
te komen, ware het niet dat de 
scheidsrechter, nadat hij eerst 
naar het midden had gewezen, 
dit doelpunt vanwege buiten-

spel afkeurde.
De tweede helft liet een stuk 
beter spelend Stormvogels 
zien en haar tegenstander 
werd constant onder druk ge-
zet. Kansen, o.a. voor Zivka-
ra en Bastiaan Scholten, ble-
ven niet uit, maar werden alle 
gemist. Halverwege de twee-
de helft namen de Alkmaar-
ders tegen de verhouding op-
nieuw een voorsprong door 
Raymond Brandsma, 1-2.
Negen minuten voor tijd kwa-
men de IJmuidenaren op-
nieuw op gelijke hoogte. Bas-
tiaan Scholten zette zijn te-
genstander op het verkeerde 
been en liet vervolgens vanaf 
plm. 22 meter een kanonsko-
gel af precies in het kruis, 2-2. 
Even daarna kon Zivkara de 
wedstrijd beslissen, maar om-
dat hij te lang treuzelde, ging 
opnieuw een kans voor hem 
verloren.
Toch gaat de overwinning 
naar Stormvogels, want in de 
laatste minuut van de offi cië-
le speeltijd haalde de zeer ge-
dreven Bastiaan Scholten de 
achterlijn en zijn scherpe voor-
zet belandde voor de voeten 
invaller Richie Boye en buiten 
de tweede paal staande schiet 
hij Stormvogels naar een ver-
diende 3-2-overwinning.
Zondag 20 december staat de 
inhaalwedstrijd tegen SVW’27 
uit Heerhugowaard op het 
programma. Bij een overwin-
ning staat Stormvogels er dan 
rooskleurig voor in de strijd 
om de tweede periodetitel.

Velsen laat punten liggen
Driehuis - Met vier pun-
ten voorsprong de winterstop 
in? Helaas. Als Velsen de ve-
le kansen had benut zou ik 
graag een uitroepteken ach-
ter de eerste zin hebben ge-
plaatst. Al in de eerste minuut 
had Eric Metgod een dot van 
een kans maar zijn schot werd 
door de uitstekende Kolping 
Boys doelman Patrick de Vries 
met de voeten gekeerd. Ook 
Donny Koning zag zijn inzet na 
een prachtige voorzet van Tim 
Groenewoud geblokt worden. 
Aan de andere kant sticht-
te Kolping Boys gevaar bij 
twee opeenvolgende corners. 
De beste kansen waren ech-
ter voor Velsen dat vooral over 
links ten aanval trok: ook Rem-
co van Dam, Steef van Wees 
en Mischa Plug hadden het vi-
zier niet op scherp staan. Het 
bij vlagen goed voetballende 
Kolping Boys werd in de mees-
te gevallen opgevangen door 
de geelblauwe verdediging. 
Met een fantastische redding 
van opnieuw de Vries na een 
inzet van Donny Koning brak 
met 0-0 de rust aan. 
Ook na de thee had Velsen 

moeite met het spel van de te-
genstander: veel fysiek en lan-
ge ballen. Toch kwam Velsen 
gelukkig op voorsprong na 
een corner van Tim Groene-
woud. Steef van Wees sprong 
hoger dan de lange verde-
digers van de Boys maar zag 
zijn kopbal van de lat terug het 
veld in springen precies voor 
zijn rechtervoet en nu was 
doelman de Vries verslagen: 
1-0. Even zette Kolping Boys 
aan en had Velsen het moei-
lijk, maar dat duurde gelukkig 
maar kort. Aan de andere kant 
volgden de kansen voor Velsen 
elkaar snel op, maar met man 
en macht wist de tegenstander 
een doelpunt te voorkomen. 
Vlak voor het eindsignaal van 
de goed fl uitende scheids-
rechter De Jager sloeg het 
noodlot toe: vanaf een me-
ter op vijf en twintig loste Roy 
Duijneveld een wanhoop schot 
en tot ieders verbazing vloog 
de bal hoog over Sander van 
der Lugt tegen het net: 1-1. 
Als je de kansen niet benut… 
Met twee punten voorsprong 
maakt Velsen zich op voor de 
oliebollen.

32ste Nieuwjaarsduik 
op IJmuiderstrand

IJmuiden aan Zee - Pavil-
joen Noordzee en de IJ.R.B. 
houden op 1 januari voor de 
32ste keer de nieuwjaars-
duik. Er worden weer heel 
veel deelnemers verwacht, 
van jong tot oud. Deelnemers 
kunnen zich inschrijven vanaf 
11.30 uur bij Paviljoen Noord-
zee. De duik is om 13.00 uur.   
Bij het inschrijven krijgen de 
deelnemers de Unoxmuts. 

Het inschrijven is gratis, maar 
wel wordt een donatie ge-
vraagd voor de IJ.R.B. die de 
duik begeleidt.
Na de duik krijgen de deel-
nemers hun traditionele her-
inneringsvaantje en uiteraard 
de gratis chocolademelk, 
Glühwein en erwtensoep, de-
ze laatste wordt gesponsord 
door Unox.
Het geheel zal na de duik 

worden opgeluisterd met ge-
zellige muziek in de zaal van 
Paviljoen Noordzee. 
Een paar tips voor de duikers: 
neem een paar oude slippers 
mee, een handdoek en bad-
jas, dit voorkomt dat men 
koude voeten krijgt of onder-
koeld raakt voor de duik.
Voor meer informatie: Pavil-
joen Noordzee, telefoonnum-
mer 0255-514004.
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IJmuiden - Heb jij te maken 
met slechtziendheid en on-
dervind je hiervan hinder in 
het dagelijks leven? Of ken 
je iemand die hier last van 
heeft? Ga dan op de twee-
de of vierde dinsdag van de 
maand naar het Visio inloop-
spreekuur. Koninklijke Vi-
sio is het expertisecentrum 
voor slechtziende en blinde 
mensen. Tijdens het inloop-
spreekuur geeft een kundige 
medewerker van Koninklij-
ke Visio uitgebreid informatie 
en advies over slechtziend- 
en blindheid. Nieuwsgierig of 
op zoek naar meer informa-
tie? Bel dan naar 088 – 585 
85 85 of neem een kijkje op 
www.visio.org. Het Inloop-
spreekuur Visio is in de Cen-
trale Bibliotheek in IJmuiden 
op 12 januari en 9 februari 
van 14.00 tot 16.00 uur. In Bi-
bliotheek Velserbroek is het 
spreekuur op: 22 december, 
26 januari en 23 februari van 
14.00 tot 16.00 uur.

Inloop-
spreekuur Visio

Alles uitproberen 
dankzij JeugdSportPas

Velsen - Herm en San-
der van Wetering zijn echte 
sportmannen. Herm is 9 jaar 
en voetbalt in de E3 van Vel-
sen, de 2 jaar jongere San-
der zit op zwemles en gaat 
op voor zijn B-diploma. Daar-
naast proberen ze sinds kort 
met de JeugdSportPas nieu-
we sporten uit.
De in Santpoort woonach-
tige broers kozen nogal uit-
eenlopende sporten. Herm 
ging schaken, hij had immers 
al een schaakbord en speel-
de thuis regelmatig tegen fa-
milieleden of vriendjes. De 
eerste keer dat hij tegen zijn 
moeder speelde verloor hij 
nog, maar dat bleef de eni-
ge nederlaag die hij tegen 
zijn moeder moest incasse-
ren. Na een paar weken uit-
proberen via JeugdSportPas, 
werd Herm lid van Schaak-
club Santpoort. ,,Ik vind het 
zo leuk aan schaken dat je 
zelf steeds dingen kunt be-
denken’’, vertelt Herm. ,,Maar 
dat kan zomaar stoppen, bij-
voorbeeld als zwart iets an-
ders doet dan je dacht, en 
dan moet je weer een nieuw 
plannetje bedenken.’’ Herm 
schaakt ook wel eens tegen 
de computer, maar... ,,dat is 
echt onmogelijk, na zes zet-
ten sta je al mat!’’ 
Sander wilde graag scher-
men uitproberen en kijkt erg 
uit naar zijn eerste les bij 
Holland Schermen. Hij heeft 
zich alvast in de sport ver-
diept. ,,Als je bij schermen ie-
mand raakt op zijn schouder 
of zo, dan is dat een punt. En 
wie de meeste punten heeft, 

heeft gewonnen. Ik heb op 
de iPad een fi lmpje gezien en 
het lijkt me heel erg leuk om 
te doen. Je krijgt een helm 
op en een groot wit pak aan. 
En een zwaard, ik weet niet 
meer hoe die ook alweer pre-
cies heet, die heeft geen punt 
maar een bubbel. Je kunt el-
kaar dus niet prikken, wel 
kun je soms blauwe plek-
ken krijgen. Maar dat heeft 
Herm ook met voetbal. Laatst 
nog op je knie een hele gro-
te, toch Herm?’’
Moeder Ria hoorde via de 
moeder van een vriendje 
van Herm en Sander over de 
JeugdSportPas. ,,Eigenlijk is 
het ideaal, je kunt van alles 
uitproberen voordat je met-
een op één bepaalde sport 
gaat. Mijn man en ik sporten 
zelf regelmatig, we vinden 
het belangrijk dat de jongens 
ook sporten en dan iets doen 
waar ze plezier in hebben.’’ 
Of het bij schaken en scher-
men blijft is nog maar de 
vraag. ,,Ik heb ook al eens 
voetbal geprobeerd’’, zegt 
Sander, ,,de partijtjes vond 
ik wel leuk, maar niet al die 
trainingen met de bal.’’ Herm 
zou nog wel eens tennis uit 
willen proberen. Sander ziet 
wel wat in hordenlopen, of in 
paardrijden. Zeker in combi-
natie met schermen lijkt hem 
dat cool. 
Wil je net als Herm en San-
der kennismaken met een 
sport naar keuze bij jou in 
de buurt en ben je tussen de 
5-12 jaar? Kijk dan op www.
jeugdsportpas.nl en schrijf je 
in!

Kerstconcert Bel Canto
IJmuiden - Het Velser Ope-
rakoor Bel Canto voert op 
zaterdag 19 december haar 
kerstconcert uit in de En-
gelmunduskerk, Wilhelmina-
kade 119. 
Het programma is zeer geva-
rieerd. De avond wordt ge-
opend met prachtige En-
gelse kerstliederen en aan-
sluitend daarop een med-
ley uit de opera Aïda van Gi-
useppe Verdi die in zijn ge-

heel in april 2016 drie avon-
den wordt opgevoerd in de 
Schouwburg Velsen. 
Het koor sluit af met een sa-
menzang. Het koor staat on-
der leiding van dirigent Mar-
co Bons en wordt op pia-
no begeleid door Gilbert den 
Broeder. Het concert begint 
om 20.15 uur (kerk open om 
19.45 uur). De toegang is vrij 
maar na afl oop wordt gecol-
lecteerd.

Kerstconcert met 
projectkoor Joy
Velsen-Zuid - Zaterdagmid-
dag 19 december om 15.00 
uur wordt  in de Engelmun-
duskerk voor het negende 
jaar alweer een gevarieerd 
kerstconcert gegeven door 
de zangers van Kerstkoor Joy.
Bezoekers zijn van harte wel-
kom om in de sfeervol aan-
geklede kerk te genieten van 
een aantrekkelijk programma 
kerstkoorwerken in uiteen-
lopende stijlen. Het Kerst-
koor Joy, dat onder leiding 
staat van Hinke Hillege, telt 

dit jaar ruim 40 enthousias-
te zangers. Bas Jongsma is 
de pianist. De verwarmde En-
gelmunduskerk is tijdens de 
kersttijd bijzonder sfeervol 
versierd. De grote, zeer fraaie 
kerststal is traditiegetrouw te 
bewonderen. 
In de pauze zijn koffi e, thee, 
jus d’orange en warme glüh-
wein verkrijgbaar. Het is een 
aanrader om een zitkussentje 
mee te nemen.
Na afl oop is er een deurcol-
lecte voor de onkosten.

December in het Pieter 
Vermeulen Museum

Driehuis - In de feestmaand 
december is er van alles te 
doen in het Pieter Vermeulen 
Museum. Ga gezellig winter-
knutselen in de kerstvakantie 
en maak een lichtje voor bij de 
kerstboom. In de kerstvakantie 
staan er op dinsdag 22, woens-
dag 23, donderdag 24 en dins-
dag 29, woensdag 30, en don-
derdag 31 december ’s mid-
dags van 13.30 tot 15.30 uur 
weer knutseltafels klaar voor 
kinderen vanaf 4 jaar, waaraan 
onder begeleiding geknutseld 
kan worden. Maak een gla-
zen lichtje of een lichtje in de 
vorm van een kabouterhuis-
je voor bij de kerstboom.Kin-
deren vanaf 8 jaar kunnen een 
toverbol maken. Aanmelden is 
niet nodig: wie komt kan met-
een aan de slag! Kosten: 1,50 
en 3,50 euro op de toegangs-
prijs. Op 24 en 31 december is 
het museum tot 16.00 uur ge-
opend. Momenteel is de ten-
toonstelling Toverbos in het 
PVM,   Kinderen vanaf 3 jaar 
kunnen in de tentoonstelling 
kennis maken met het leven in 
een bos. Met een toverstokje 
kun je de dieren laten spreken. 
Ook is er de expositie ‘Kerst-
groen’ over de oorsprong en 
symboliek van de december-
feesten, van 9 december tot en 
met 17 januari. Maak kennis 
met de oorsprong en symbo-
liek van de december-feesten 

als het Midwinter-feest, Sinter-
klaas en het Kerstfeest. ‘Kerst-
groen’ vertelt  waarom de win-
tergroene bomen, struiken en 
planten gebruikt werden bij 
de decemberfeesten. Tuincen-
trum Ranzijn heeft een aantal 
beschikbaar gesteld.
Alle kinderen die tijdens de 
kerstvakantie na een bezoek 
aan hetmuseum een inspectie-
rapport insturen maken kans 
op een ipad-mini.  Er zijn nog 
Adoptie-kerstbomen:  het bi-
ologisch alternatief voor de 
wegwerp-boom!  Reserveer 
een kerstboom door een mail 
te sturen naar info@pieter-
vermeulen-museum.nl/nieuws. 
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34d, 1985 
EL, Driehuis  Tel. 0255-536726, 
info@pieter-vermeulen-muse-
um.nl. Zie ook www.pieter-ver-
meulen-museum.nl.

IJmuiden - Woensdag 9 
december is een 83-jari-
ge vrouw uit de Waalstraat 
slachtoffer geworden van 
een soort babbeltruc. De 
bejaarde bewoonster stond 
rond 10.00 uur voor haar 
woning en had haar voor-
deur open staan. Er kwam 
een vrouw aanlopen, die de 
bewoonster groette en bru-
taalweg haar woning inliep. 
De bewoonster liep ach-
ter de vrouw aan. De vrouw 
is de gehele woning door-
gelopen en heeft in diver-
se kasten gekeken en ver-
telde alles mooi te vin-
den.  Na enige tijd is de 
vrouw de woning uitgelo-
pen. Het is niet duidelijk of 
er nog een tweede persoon 
in de woning is geweest, 
die rustig zijn/haar slag kon 
slaan, terwijl de bewoonster 
door de vrouw werd afge-
leid.  Pas later bleek er geld 
uit de woning weggeno-
men te zijn. De vrouw vol-
deed aan het volgende sig-
nalement: getinte huids-
kleur, sprak vloeiend Ne-
derlands, zonder accent en 
droeg een lichtkleurige jas, 
tot over haar heupen. Heeft 
u iets gezien of gehoord dat 
met deze diefstal te maken 
kan hebben? Meld dit dan 
via 0900-8844 bij de poli-
tie in Velsen. Of meld dit via 
Meld Misdaad Anoniem: 
0800-7000.  

Babbeltruc 
Waalstraat
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Tweede Vissenloop
op zondag 22 mei
IJmuiden - Na een zeer ge-
slaagde eerste editie van de 
Vissenloop in 2015, wordt op 
zondag 22 mei de tweede 
Vissenloop georganiseerd.
De Vissenloop is een wande-
levenement dat enerzijds tot 
doel heeft mensen kennis te 
laten maken met het haven-
gebied van IJmuiden en zijn 
omgeving en anderzijds geld 
in te zamelen voor KWF Kan-
kerbestrijding.
In 2015 heeft de eerste Vis-
senloop met circa 1.300 
deelnemers een bedrag 

van ruim 30.000 euro opge-
bracht. Dit is jaar is het doel 
om rond de 50.000 euro op 
te halen.
Wandelliefhebbers kunnen 
kiezen uit routes van 5, 10, 
15, 20, 25, 30 en 40 kilome-
ter. De Guppenloop (5 kilo-
meter) is in beginsel bedoeld 
voor jongeren, verenigingen 
en scholen, maar natuurlijk 
zijn ook (groot)ouders met 
kinderen en andere belang-
stellenden van harte uitge-
nodigd om zich voor deze af-
stand in te schrijven.

Kampioen in de 
jongenscompetitie
Velsen - Vorige week vrij-
dag is JB1 van Smashing 
Velsen kampioen geworden  
in de najaarscompetitie. Dat 
is erg knap, want dit team 
speelt in de 1e klasse van 
de jongenscompetitie maar 
bestaat uit meer meiden 

dan jongens. Het team heeft 
dit seizoen nog geen wed-
strijd verloren. Vrijdag werd 
in eigen huis met overtui-
ging 4-0 gewonnen van Jo-
nas B1. 
Komend seizoen speelt het 
team in de hoofdklasse!

Op deze manier willen wij al-
le mensen van de Zonne-
bloem een vrolijk kerstfeest 
en een gezond 2016 toe-
wensen. De vakantieweek 
op de Imminkhoeve was fan-

tastisch, maar dat geldt ook 
voor de regio IJmond die 
klaar staat voor iedereen.

Uit naam van alle gasten, 
Cor en Cor

Potjes voor diabetes op 
kerstmarkt Santpoort
Santpoort-Noord - Afge-
lopen zondag stonden vier 
moeders die een kind heb-
ben met diabetes type 1, op 
de kerstmarkt in Santpoort-
Noord. In augustus zijn ze al 
begonnen aan knutselwer-
ken voor op de kerstkraam 
waaronder potjes voor dia-
betes. 
Mensen hebben dit initiatief 
massaal ondersteund door 
een aankoop in de kraam. Tij-

dens de kerstmarkt hebben 
zij rond de 1800 euro opge-
haald en via Facebook verko-
pen zij de spullen die zij nog 
over hebben.
Graag willen zij een ieder 
die ze gesteund heeft mid-
dels aankoop of sponsering 
bedanken. Het totaalbedrag 
wordt overgemaakt naar de 
JDRF, een organisatie die on-
derzoek doet naar genezing 
van diabetes type 1.

Velsen - In december ex-
poseert kunstenaar Jack 
Diroé zijn mooiste werken 
in de Centrale Bibliotheek in 
IJmuiden. Zijn werk is een 
vorm van ‘Outsiders Art’: 
kunst waarbij verbeeldings-
kracht en persoonlijke ex-
pressie voorop staan.
Vanuit zijn verwondering 
voor de natuur ziet Jack 
de schoonheid van het le-
ven. Jack wordt geïnspireerd 
door het Boeddhisme, Taoïs-
me en Universeel Soefisme. 
Zijn schilderijen kenmerken 
zich door opvallend kleurge-
bruik, waarin diverse symbo-

len uit verschillende religies 
te herkennen zijn. De exposi-
tie is tot en met 31 december 
te bezichtigen in de Centrale 
Bibliotheek in IJmuiden.

Man twee uur 
lang vast in 
stuifzand

IJmuiden - Een grote groep 
hulpverleners is vorige week 
woensdagavond uitgerukt voor 
een man die was weggezakt 
in het zand. Het duurde twee 
uur om hem te bevrijden. De 
man wilde gaan vissen op de 
strekdam bij het kleine strand. 
Hier was met het laatste storm-
weer veel stuifzand terecht ge-
komen. De man is hier onver-
wachts doorheen gezakt. Om-
dat hij alleen was heeft hij eerst 
zijn familie gebeld. Deze kre-
gen hem echter niet uit het 
zand en hebben de hulpdien-
sten gealarmeerd. De IJmui-
der Reddingsbrigade arriveer-
de als eerste bij de man. Snel 
werden zij gevolgd door de po-
litie, brandweer, ambulance en 
een traumateam. Een redding-
boot van de KNRM zorgde voor 
verlichting vanaf het water. De 
man was zo ver weggezakt dat 
hij van bovenaf niet meer zicht-
baar was. De hulpverleners zijn 
direct gaan scheppen, maar 
daardoor dreigde de man ver-
der weg te zakken. Zijn voet zat 
onder een steen vast. Met wer-
velplanken en materiaal van de 
brand hield men het zand tegen 
en wist men de man te zekeren 
tegen verder wegzakken. Twee 
uur na de melding had men de 
man bevrijd. Hij is voor contro-
le naar het ziekenhuis gebracht. 
(foto: Ko van Leeuwen)

Kerst Sing-Along 
op het Thaliaplein

IJmuiden - Op zaterdag 19 
december wordt het splin-
terniewe Thaliaplein ingewijd 
met een Kerst Sing-Along.
Onder het genot van een 
warm glaasje glühwein kun-
nen buurtbewoners en ie-
dereen die maar wil komen 
rond de kerstboom en vuur-
korf prachtige en herkenbare 
kerstliederen meezingen on-
der begeleiding van de be-

kende IJmuidense zangers 
Fred Post , René van der Wel, 
Peter van Bugnum en Ferry 
van ’t Veld. Na afloop vindt er 
een kerstborrel plaats in het 
Thalia theater met bijzonde-
re kerstoptredens op het gro-
te doek.
De Kerst Sing-Along begint 
om 19.30 uur. Bij slecht weer 
zal het evenement geheel in 
Thalia worden gehouden.

Santpoort-Noord - Tussen 
zondag 13 december 13.00 
uur en maandag 14 decem-
ber 20.30 uur is er op de Kruid-
bergerweg ingebroken in een 
zwarte bedrijfsbus. De dader(s) 
hebben het kleinste raampje 
aan de bijrijderskant ingesla-
gen/ingegooid. Uit de bus zijn 
diverse goederen weggeno-
men. Iets gezien of gehoord? 
Meld dit via 0900-8844 of Meld 
Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Inbraak 
bedrijfsbus
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Raad van Kinderen presenteert 
bevindingen aan Tata Steel

IJmuiden - De Raad van 
Kinderen van Tata Steel heeft 
zijn bevindingen gepresen-
teerd aan de directie van Ta-
ta Steel in IJmuiden. Onder 
begeleiding van prinses Lau-
rentien deelden de kinderen 
hun ideeën om als staalbe-
drijf het beste tot innovaties 
te kunnen komen.
Ze gaven daarbij nadrukke-
lijk aan hoe belangrijk het 
is om goede ideeën met de 
buitenwereld te delen, zo-
dat ook elders verbeteringen 
kunnen worden gerealiseerd. 
De ideeën variëren van het 
openen van een ‘kijkwinkel’, 
waar mensen kunnen zien 
welke eindproducten er al-
lemaal van staal worden ge-
maakt tot het betrekken van 
studenten bij het ontwikke-
len van ideeën en het van 

een merkje voorzien van alle 
eindproducten. De Raad van 
Kinderen bestaat uit leerlin-
gen van groepen 6 tot en met 
8 van basisscholen De Klip-
per, De Zefier, Origon en Het 
Kompas uit IJmuiden.
Theo Henrar, directievoorzit-
ter van Tata Steel Nederland 
was zeer te spreken over de 
inzet van de Raad van Kinde-
ren. ,,Jullie hebben je duide-
lijk goed verdiept in ons be-
drijf en in het onderwerp in-
novatie. 
Voor een staalbedrijf is het 
van groot belang om tel-
kens weer nieuwe producten 
te bedenken en processen 
te verbeteren. Jullie ideeën 
helpen ons daarbij. Zo creë-
ren we een mooie toekomst 
voor dit bedrijf, onze klanten 
en deze regio. Een toekomst 

waar sommige van jullie mis-
schien later als werknemer 
van ons bedrijf invulling aan 
gaan geven. We zijn name-
lijk altijd op zoek naar men-
sen die vernieuwend kunnen 
denken.”
De Raad van Kinderen is 
een initiatief van de Missing 
Chapter Foundation van prin-
ses Laurentien van Oranje. 
Tata Steel vindt net als deze 
stichting dat het belangrijk is 
kinderen een stem te geven 
in hun eigen toekomst. Daar-
om betrekt Tata Steel kinde-
ren uit de omgeving van het 
staalbedrijf bij het bedenken 
van ideeën. Het initiatief van 
prinses Laurentien past goed 
bij het omgevingsbeleid van 
Tata Steel, dat als thema Fu-
ture Generations heeft. (foto: 
Tata Steel)

IJmuiden - Op basisschool 
de Origon hebben dj’s uit 
groep 7 op verzoek kerstlied-
jes gedraaid. Het mengpa-
neel stond zo opgesteld dat 
het van buiten zichtbaar was 
en met kerstmuts en een vro-
lijk gezicht draaiden de kin-
deren van groep 7 in groep-
jes verzoeknummers. 
De ouders en kinderen kon-
den voor 50 cent een kerst-
lied kiezen uit 500 geselec-

teerde liedjes. Voor en na 
schooltijd was erg gezellig bij 
De Glazen Klas. Ouders, kin-
deren en leerkrachten geno-
ten duidelijk van dit initiatief 
van de school in samenwer-
king met de activiteitencom-
missie. 
De opbrengst is voor Stich-
ting Vluchtelingenwerk Ne-
derland. De school hoopt een 
mooi bedrag op te halen voor 
dit goede doel.

Kerstdiner in 
De Brulboei

IJmuiden - Op zondag 27 
december is in buurthuis 
De Brulboei het kerstdiner, 
gesponsord door Jumbo. Zij 
nodigen mensen uit die met 
de kerstdagen alleen thuis 
zijn. 
Met alleen bedoelen zij ook 
mensen die samen zijn, 
maar verder geen familie-
leden hebben om daar ge-
zamenlijk kerstfeest mee te 
vieren. 
U kunt iemand of u zelf op-
geven door contact op te 
nemen met buurthuis De 
Brulboei, telefoon 0255-
510652. Er zijn geen kos-
ten aan verbonden. Er is 
plaats voor ongeveer 30 tot 
35 personen. Een gezelli-
ge groep vrijwilligers staat 
klaar om er een feestelijk 
diner van te maken!

Velison Wonen 
verduurzaamt woningen
Velsen-Noord - Velison Wo-
nen start binnenkort met de 
voorbereiding van het groot on-
derhoud aan 122 woningen aan 
de Melklaan in Velsen-Noord. 
De woningen worden geïso-
leerd en voorzien van zonne-
panelen. Door deze werkzaam-
heden kan een zeer hoge ener-
gie-index (voorheen energiela-
bel A) voor vrijwel alle wonin-
gen worden bereikt. Velison 
Wonen verhoogt door deze in-
greep het comfort in de woning 
en verlaagt de energiekosten 
van haar huurders. 
Om een hoge energieprestatie 
te bereiken, worden dak, bega-
ne grondvloer en spouw in de 
muur geïsoleerd. In alle wonin-
gen wordt op de begane grond 
HR ++ glas aangebracht en de 
ramen kierdicht gemaakt. In de 
badkamer wordt het ventilatie-
systeem aangepast. Daarnaast 
worden de woningen voorzien 
van nieuwe voordeuren. Door 
deze maatregelen wordt als het 

ware een ‘warme deken’ om de 
woning gecreëerd en daarmee 
de stookkosten van de huur-
ders verlaagd. Daarbij worden 
er op de daken zonnepane-
len geplaatst waardoor ook de 
elektrakosten zullen dalen.
Tijdens een informatieavond 
op  25 november zijn de bewo-
ners door de bewonerscommis-
sie Melklaan, Velison Wonen en 
aannemer KBK Bouwgroep ge-
informeerd over de werkzaam-
heden aan hun woning. Bewo-
ners kunnen tijdens de werk-
zaamheden in hun huis blijven 
wonen. 
Alle bewoners worden voordat 
het project van start gaat per-
soonlijk bezocht door een be-
wonersbegeleidster. Zij brengt 
eventuele praktische proble-
men en vragen van de bewo-
ners in kaart en begeleidt hen 
gedurende het project. Naar 
verwachting zal begin 2016 
gestart worden met de werk-
zaamheden. 

IJmuiden - Maandag 14 de-
cember oefenden de leerlin-
gen van dansschool Moves 
You voor een prachtige hip-
hopshow. Rond de klok van 
half zeven stroomde Buurtcen-
trum De Dwarsligger vol met 
familieleden en andere geïnte-
resseerden. 
Na een korte inleiding van le-
rares Chantal Lensen barstte 
het dansgeweld los. Alle kin-
deren straalden in hun zwart/
wit/rose outfit die naar eigen 
inzicht samengesteld mocht 
worden. Het leverde een kleur-
rijk plaatje op en was, op zich, 
al een genot om naar te kij-
ken. De show begon met een 
gezamenlijke opening van alle 
drie leeftijdscategorieën (van 
6 tot ongeveer 15 jaar). Daar-
na wisselden de groepen el-

kaar af met hiphop moves op 
de klanken van een bonte mix 
van muzieknummers van toen 
en nu. En natuurlijk was er bij 
de finale, opnieuw, een spet-
terend gezamenlijk optreden 
van alle groepen.  Na afloop 
klonk er een geweldig applaus 
door het buurtcentrum voor al-
le jongens en meisjes van de 
dansschool. 
De dansschool kan terugkijken 
op een geweldige voorstelling 
en ziet al uit naar een nieuw 
‘danstastisch’ 2016. In het 
nieuwe jaar zal er weer iedere 
maandagavond geoefend wor-
den voor de zomershow. Een 
ieder die wil, kan eens langs 
komen voor een gratis proef-
les. Meer informatie vindt u op 
de website van de dansschool 
of op de facebooksite.
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Het gemeentebestuur van Velsen wenst u 
prettige kerstdagen en een goede gezondheid 
in 2016

Voor een persoonlijke uitwisseling van 
 nieuwjaarswensen nodigt het gemeentebestuur 
van Velsen u hierbij van harte uit voor de 
 nieuwjaarsbijeenkomst.

Deze vindt plaats op maandag 4 januari 2016 
van 17.00 tot 19.30 uur in het Gemeentehuis, 
Plein 1945 te IJmuiden. 

Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen 

persoonlijke uitnodigingen te versturen. Deze publicatie 

komt daarvoor in de plaats.

U bent van 
harte welkom
Nieuwjaarsreceptie 2016

Gewijzigde openings-
tijden gemeentehuis
Tijdens en rondom de feestdagen zijn de openingstijden als volgt 
gewijzigd:

Vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag) Gesloten
Donderdag 31 december (Oudejaarsdag) Gesloten vanaf 16.00 uur
Vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)   Gesloten
Maandag 4 januari   Open vanaf 10.00 uur

Avondopenstelling op dinsdag 22 december
Op donderdagavond (Kerstavond) 24 december is het stadhuis geslo-
ten. In plaats daarvan is het gemeentehuis op dinsdagavond 22 decem-
ber 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 te-
lefoonnummer 0255-567200 of 140255. Op 31 december zijn we vanaf 
16.00 uur gesloten. Er is dan geen avondopenstelling.

Buslijn 74 omgeleid
Buslijn 74 wordt vanaf 4 janua-
ri tijdelijk omgeleid via de IJmui-
derstraatweg.

De haltes op de Kennemerlaan ko-
men te vervallen. Oorzaak is de re-
constructie van de Lange Nieuw-
straat.  De buslijnen 3, 75, 82 en 280 
blijven dezelfde omleidingsrou-

te rijden als in fase 1: via de Mer-
wedestraat/Spaarnestraat, Hee-
renduinweg en het Gijzenveltplant-
soen. De reconstructie van de Lan-
ge Nieuwstraat duurt tot medio fe-
bruari 2017 en wordt in zes fases uit-
gevoerd. In april 2016 begint fase 
3 en later in 2016 zullen fase 4 en 5 
plaatsvinden.

Landelijke Naturalisatiedag
Sinds dinsdag heeft Velsen er 
weer acht Nederlandse ingezete-
nen bij. Ten overstaan van loco-
burgemeester Annette Baerveldt 
hebben de Velsenaren, afkomstig 
uit vier verschillende landen, op 
de landelijke Naturalisatiedag de 
eed dan wel de belofte afgelegd.

Hiermee hebben ze o�  cieel het Ne-
derlanderschap verkregen. Het ge-
zelschap werd feestelijk onthaald. 
Na het o�  ciële gedeelte brachten 
de nieuwe Nederlanders een bezoek 
aan het Zee- en Havenmuseum te 
IJmuiden.

15 december is het Koninkrijks-
dag, de verjaardag van het Konink-
rijk der Nederlanden. Op die dag in 
1954 kondigde koningin Juliana het 
Statuut voor het Koninklijk der Ne-
derlanden af. Vandaar dat deze dag 
is uitgeroepen tot landelijk Natura-
lisatiedag. 

Los van deze landelijke feestdag 
vindt er in de gemeente om de zes 
weken een naturalisatieceremonie 
plaats, waarbij inwoners de Neder-
landse nationaliteit verkrijgen.(foto: 
Reinder Weidijk)
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(Brand)veilig het jaar uit
De statistieken tonen aan dat de 
schade aan gebouwen, bijvoor-
beeld door vuurwerk, tijdens de-
ze periode van het jaar veel gro-
ter is dan de rest van het jaar.

Het merendeel van deze schades 
zijn gelegenheidsschades, dat wil 

zeggen dat de daders niet alle con-
sequenties van hun daden overzien. 
Er is een checklist ‘(Brand)veilig het 
jaar uit’ opgesteld. Met 10 eenvoudig 
te realiseren maatregelen kunt u het 
preventieniveau van gebouwen aan-
merkelijk verbeteren. U vindt deze 
checklist op www.velsen.nl.

Afsteken van vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk is aan 
regels gebonden. Vuurwerk mag 
uitsluitend op 31 december 2015 
van 18.00 uur tot 1 januari 2016 
02.00 uur worden afgestoken.

Tijdens de jaarwisseling is het ver-

boden om vuurwerk af te steken 
op schoolpleinen en de omgeving 
daarvan. De politie zal optreden te-
gen degenen die dit verbod overtre-
den. Overtreding kan leiden tot een 
hechtenis van maximaal 3 maan-
den of een fi kse geldboete. 

Andere dienstverlening 
tijdens feestdagen
Tijdens en rond de feestdagen is 
de dienstverlening van HVC ge-
wijzigd. Ook worden de parkeer-
meters in Velsen op maandag 28 
december uitgezet en op maan-
dag 4 januari 2016 weer in bedrijf 
genomen. Dit ter voorkoming van 
vuurwerkschade.

Afvalcontainers
Verder zullen er vanaf deze week di-
verse openbare prullenbakken wor-
den dichtgemaakt en worden de 
meeste houders met hondenpoep-
zakjes afgesloten. In de hele ge-
meente worden de bovengrondse 
‘Plastic Hero’ verzamelcontainers 
voor plasticafval op 30 of 31 decem-
ber verwijderd en tussen 2 en 4 ja-
nuari weer teruggeplaatst. Ook de 
ondergrondse (pers)container voor 
kunststofafval bij winkelcentrum 
Velserbroek wordt afgesloten op 31 
december. Deze gaat op 2 januari 
weer open. De ondergrondse contai-

ners voor kunststof die bij de andere 
winkelcentra staan, blijven wel toe-
gankelijk. Evenals de papier- en glas 
containers.

Kerstbomen
Na de traditionele kerstbomenver-
brandingen in IJmuiden en Sant-
poort op woensdag 6 januari kunnen 
overgebleven kerstbomen op zater-
dag 9 januari vanaf 08.00 uur bij de 
clusterplaats voor minicontainers of 
bij de ondergrondse containers wor-
den neergezet. Daar worden ze die 
dag door HVC opgehaald.

Huisvuilinzameling
Er is geen huisvuilinzameling (van 
minicontainers) tijdens de kerstda-
gen en op 1 januari. De inzameling 
is naar voren verplaatst of naar ach-
teren. Zie uw digitale afvalkalender 
op www.hvcgroep.nl. Ook het afval-
brengstation van HVC is tijdens de 
feestdagen gesloten.

Vrij parkeren in 
Willemsbeekweg
Per 1 januari 2016 komt het be-
taald parkeren op het parkeer-
terreintje aan de Willemsbeek-
weg te vervallen.

Dit besluit is genomen als gevolg 
van veranderende functies van het 
gebouw De Beurs. Ook is met dit 
besluit  aan de wens van omwo-
nenden tegemoet gekomen.

Bromfi etsers 
voortaan op rijbaan
Bromfi etsers op de wegen tussen 
Santpoort-Noord/Velserbroek en 
Haarlem-Noord (onder andere 
Vlietweg/Delftplein/Hoofdstraat/
Slaperdijk/Dijkzichtlaan) moeten 
voortaan op de hoofdrijbaan rij-
den. 

Zij mogen geen gebruik meer maken 
van de fi etspaden en dus ook niet van 
het fi etstunneltje bij de Slaperdijk. 
Aanleiding is de gewijzigde wegen-
structuur rondom de Broekbergen-
laan/Hoofdstraat. De bebording is al 
aangepast. 

Bromfi etsers mogen op de rijbaan 
maximaal 45 km/uur rijden. Met de-
ze maatregel wordt de aanbeveling 
gevolgd om bromfi etsers binnen de 

bebouwde kom gebruik te laten ma-
ken van de rijbaan en deze zoveel 
mogelijk de regels van het autover-
keer te laten volgen. Daardoor wordt 
het op de fi etspaden veiliger.
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Wateroverlast voorbij
Klimaatverandering is een pro-
bleem dat op wereldniveau wordt 
besproken, maar vaak plaatselijk 
grote gevolgen heeft. Soms is dat 
heel ingrijpend en soms is het kin-
derlijk eenvoudig. Lees het ver-
haal over de Hoofdstraat in Sant-
poort-Noord.

Het gedeelte van de Hoofdstraat van 
de rotonde ten zuiden van de Johan 
van Beemlaan loopt steevast onder 
water als het hard heeft geregend. 
Zelfs zo erg, dat het de woningen 

binnen dreigde te stromen. Daar-
over was contact met de gemeente 
geweest.

Nu wordt daar momenteel aan de 
weg gewerkt in verband met de HOV. 
Dat werd de kans om het waterpro-
bleem op te lossen. De berm langs de 
Hoofdstraat wordt over het genoem-
de gedeelte verlaagd, waardoor een 
overloopje ontstaat. Het regenwa-
ter zal voortaan via de overloop weg-
stromen naar de naastgelegen sloot.
(foto: Gemeente Velsen)

Avond- en nachtsluiting 
Velsertunnel
Tot en met vrijdag 18 decem-
ber is de Velsertunnel afgeslo-
ten voor verkeer richting IJmui-
den/Haarlem tussen 20.00 uur 
en 05.00 uur.

Verkeer wordt omgeleid via de ca-
lamiteitenbogen en de Wijkertun-

nel. Eén tunnelbuis blijft open, zo-
dat verkeer richting Beverwijk 
door de tunnel kan blijven rijden. 

Rijkswaterstaat voert voorberei-
dende werkzaamheden uit voor de 
renovatie van de Velsertunnel in 
2016. (foto: Rijkswaterstaat)

Nieuwe fi etsenrekken 
in Nationaal Park Zuid-Kennemerland
Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland bestaat 20 
jaar en wordt jaarlijks door twee miljoen mensen be-
zocht. Vooral omwonenden genieten van het afwis-
selende duingebied. De gemeente Velsen en Natuur-
monumenten hebben een passend verjaardagsca-
deau gegeven: nieuwe fi etsenrekken bij de Velsense 
duiningangen en op mooie plekjes langs de fi etspa-
den.

Wandelen/fi etsen
Het is heerlijk toeven in het Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland. Via het fi etsknooppuntennetwerk zijn er mooie 
tochten te maken. Ook is er een beschreven fi etsroute te 
koop in het bezoekerscentrum in Overveen. Voor wande-
laars zijn er bij bijna elke ingang gemarkeerde wandelrou-
tes van verschillende lengtes. Bovendien brengt de Na-
tuurrouteapp u via de smartphone op de mooiste plekken. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de routes en natuurge-
bieden in het Nationaal Park op www.np-zuidkennemer-
land.nl. Op de foto: Annette Baerveldt, wethouder recrea-
tie en toerisme. (foto: Ko van Leeuwen)



Infopagina

17 december 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-

bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Siriusstraat 20, vergroten 2e verdie-
ping (15/12/2015) 17018-2015;
Strandweg 6, renoveren gevels 
(10/12/2015) 16470-2015;
Plein 1945 nr. 105, veranderen noord-
gevel (begane grond)(11/12/2015) 
16496-2015.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid 
Anna van Burenlaan 13, wijzigen ko-
zijnen (11/12/2016) 18337-2015.

Velsen-Zuid
Velserdijk 30, maken 2 constructie-
ve doorbraken (11/12/2015) 18404-
2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Zadelmakerstraat 68, tijdelijk ge-
bruik als kerstmarkt en plaatsen aan-
bouw (tijdelijk)(15/12/2015) 16423-
2015.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een om-
gevingsvergunning geweigerd voor: 

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 19, kappen 3 bomen 
(10/12/2015) 18175-2015.

Driehuis
Duin- en Kruidbergerweg 16, kappen 
2 bomen (11/12/2015) 16590-2015.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Zone 3 strand IJmuiden, Flymasters 
(vliegerdag), 22 en 23 oktober 2016 
(07/12/2015) u15.008607.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 5 
december 2015 tot en met 11 de-
cember 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
Ruysdaelstraat 2, plaatsen overhead 
deur (10/12/2015) 19034-2015;
Le Mairestraat 3, plaatsen hekwerk 

t.b.v. dakterras (11/12/2015) 19173-
2015.
Trawlerkade 66 A, wijzigen reeds 
verleende bouwvergunning 
(11/12/2015) 19098-2015.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 80 0007, plaatsen 
straatkast t.b.v. glasvezelnetwerk 
(07/12/2015) 18858-2015;
Hoofdstraat 35, vergroten woning 
met uitbouw (06/12/2015) 18786-
2015.

Velsen-Zuid
Rijksweg 88, kappen boom 
(07/12/2015) 18812-2015;
Oude Pontweg 134, plaatsen woon-
wagen (05/12/2015) 18765-2015.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 43, plaatsen ter-
rasoverkapping en privacyscherm 
(11/12/2015) 19087-2015;
Wijnoldy Daniëlslaan 24, kappen 2 
bomen (11/12/2015) 19185-2015.

Velserbroek
Westbroekerweg 43, vergroten wo-
ning (10/12/2015) 19056-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

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
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Beleidsregels Participatiewet

Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan Binnenhaven

Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in 
hun vergadering van 15 december 
2015 hebben besloten:

• Vast te stellen de:
o Beleidsregels maatregelen Partici-

patiewet, IOAW en IOAZ 2015 ge-
meente Velsen, tweede wijziging;

o Beleidsregels kostendelersnorm 

en verlagingen Participatiewet, 
IOAW en IOAZ 2015 gemeente Vel-
sen, eerste wijziging;

o Beleidsregels boeteoplegging Par-
ticipatiewet, IOAW en IOAZ 2015 
gemeente Velsen, eerste wijziging.

• De besluiten in werking te laten 
treden op de dag volgend op de be-
kendmaking onder gelijktijdige in-

trekking van de:
o Beleidsregels maatregelen Partici-

patiewet, IOAW en IOAZ 2015 ge-
meente Velsen, eerste wijziging;

o Beleidsregels kostendelersnorm 
en verlagingen Participatiewet, 
IOAW en IOAZ 2015 gemeente Vel-
sen;

o Beleidsregels boeteoplegging Par-
ticipatiewet, IOAW en IOAZ 2015 

gemeente Velsen.

Ter inzage
Het beleidsregels worden zes weken 
ter inzage gelegd bij de balie van het 
gemeentehuis. Tevens wordt het be-
leid gepubliceerd op de website van 
de gemeente Velsen: www.velsen. nl.

Burgemeester en Wethouders 
maken overeenkomstig artikel 
1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening 
bekend dat zij voornemens zijn 
een nieuw bestemmingsplan op 
te stellen voor de locatie Binnen-
haven aan de Zeeweg in IJmui-
den. Op grond van artikel 1.3.1, lid 
2 Bro wordt hier gemeld dat geen 
gelegenheid wordt geboden om 
zienswijzen omtrent dit voorne-
men naar voren te brengen en er 
wordt geen onafhankelijke instan-
tie in de gelegenheid gesteld ad-
vies uit te brengen over dit voor-
nemen. Op het voorontwerp be-
stemmingsplan is wel inspraak 
mogelijk.

Aanleiding
In 2006 is het bestemmingsplan Zee-
weg terrein e.o. opgesteld. Hierdoor 
was de ontwikkeling van het project 
‘De Binnenhaven’ mogelijk. In 2012 
is het laatste deel van de eerste fase 
opgeleverd en sindsdien ligt de ont-
wikkeling stil. De situatie voor bouw-
ontwikkeling is sinds het opstellen 
van het oorspronkelijk programma 
sterk veranderd. De eigenaar van de 
grond heeft aangegeven dat het oor-
spronkelijke programma niet haal-
baar is, en stelt voor om de beoogde 
hoogbouw met appartementen aan 
de Appelboomstraat te vervangen 
door 50 grondgebonden woningen. 
Om dit aangepaste woningbouwpro-
gramma mogelijk te maken is dit be-
stemmingsplan opgesteld. 

Wilt u het plan inzien?
Het bestemmingsplan Binnenhaven 
(idn: NL.IMRO.0453.BP0705BIN-
NENHAVEN1-V001) ligt met ingang 
van 18 december gedurende zes we-
ken voor een ieder ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis,  Du-
dokplein 1 te IJmuiden. De receptie 
is van maandag tot en met vrijdag ge-
opend van 09.00 uur tot 16.00 uur en 
op donderdagavond van 18.00 uur 
tot 20.00 uur. Eveneens is een exem-
plaar van het voorontwerp-bestem-
mingsplan in te zien bij de centra-
le bibliotheek te IJmuiden. Het be-
stemmingsplan is tevens te raadple-
gen op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Inloopavond
Tijdens de periode dat het vooront-
werp ter inzage ligt zal een inloop-
avond worden
georganiseerd. De datum en locatie 
hiervan worden binnenkort bekend 
gemaakt.

Wilt u inspreken?
Inspraakreacties kunnen door een 
ieder schriftelijk worden ingediend 
gedurende bovengenoemde termijn. 
De reacties kunt u richten aan het 
college van Burgemeester en Wet-
houders van Velsen,  Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden, o.v.v. “inspraak-
reactie bestemmingsplan Binnenha-
ven”.

Ontwerp wijzigingsplan ‘Keetberglaan’
Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat zij voornemens 
zijn om het wijzigingsplan ‘Keet-
berglaan’ vast te stellen.

In het kader van de pilot ‘Kleinscha-
lig Opdrachtgeverschap’ worden 
op verschillende locaties bouwka-
vels ontwikkeld. Hier kunnen parti-
culieren hun eigen woning bouwen. 
Eén van de locaties betreft de loca-
tie Keetberglaan (hoek Snippen-
bos) in IJmuiden. Hier worden 25 
woningen mogelijk gemaakt. Voor-
dat er vergunningen verleend kun-
nen worden, moet het bestaande be-

stemmingsplan worden gewijzigd. 
Dit gebeurt door het opstellen van 
een wijzigingsplan. Met het wijzi-
gingsplan wijzigt het College het be-
stemmingsplan, zodat het project 
kan worden uitgevoerd. In het be-
stemmingsplan ‘IJmuiden-West’ is 
reeds de wijzigingsmogelijkheid op-
genomen. Met het wijzigingsplan 
wijzigt het college het bestemmings-
plan, zodat het project kan worden 
uitgevoerd.

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Keet-
berglaan’, met identifi catienum-
mer NL.IMRO.WP0808KEET-

BERGLAA1-O001, ligt met ingang 
van 18 december 2015 gedurende zes 
weken voor een ieder ter visie in het 
gemeentehuis aan het Dudokplein 1 
te IJmuiden.

Tijdens werkdagen kunnen belang-
stellenden het plan inzien van 09.00 
tot 16.00 uur en op donderdagavond 
van 18.00 tot 20.00 uur. Tevens is het 
plan in te zien bij de centrale biblio-
theek te IJmuiden, tijdens de gebrui-
kelijke openingstijden. Inzage is ook 
mogelijk via de website van de ge-
meente: www.velsen.nl.

Gedurende de termijn dat het plan 
ter visie ligt,  kunnen belanghebben-
den schriftelijk hun zienswijze ken-
baar maken. De zienswijzen dienen 
te worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders van 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den, onder vermelding van ‘Ziens-
wijze ontwerpwijzigingsplan ‘Keet-
berglaan’. Het bestemmingsplan is 
tevens te raadplegen op www.ruim-
telijkeplannen.nl. Voor mondelinge 
zienswijzen kunt u een afspraak ma-
ken met de behandelend ambtenaar.
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