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23 opvarenden met rookklachten

Brand aan boord ferry
prijzen
festijn

Newcastle/IJmuiden - Aan
boord van cruiseferry King
Seaways heeft zaterdagavond korte tijd brand gewoed. Het schip, eigendom
van DFDS Seaways, was op
dat moment onderweg van
het Britse Newcastle naar
IJmuiden met aan boord 946
passagiers en 127 personeelsleden. Door de brand
kregen 23 personen ademhalingsmoeilijkheden.
Zes
van hen werden met behulp
van een helikopter van boord
gehaald.
De brand brak rond 22.30 uur
uit in een hut op het vijfde dek
van de veerboot en kon door het
personeel binnen een kwartier
worden geblust. Alle passagiers
werden naar de buitendekken
van het schip gebracht in afwachting van nadere instructies.
Na ongeveer drie kwartier kon
iedereen weer naar binnen en
werden de passagiers opgevangen in de bars en restaurants
op het achtste en negende dek.
Pas tegen 02.00 uur kon iedereen terug naar de hutten, met
uitzondering van de passagiers
die een hut hadden in dezelfde
gang als de door brand getroffen hut. Voor hen werd elders op
het schip een slaapplaats geregeld, maar een aantal passagiers

van start!
De 7 thema’s van
CDA Velsen.
Vandaag thema 1:
‘Respectvol
samenleven...’
moest de nacht noodgedwongen doorbrengen in de centrale
hal van het schip. Het schip, dat
bij het uitbreken van de brand
al vijf en een half uur onderweg
was naar Nederland, voer terug
naar de haven van Newcastle.
Daar heeft de Britse politie zondagochtend onderzoek verricht
naar de oorzaak van de brand.
Alle passagiers werden daarbij gehoord en de man die in de
hut verbleef werd aangehouden.
Over de oorzaak is nog niets bekend, maar mogelijk is er sprake
geweest van brandstichting. Alle personen die last kregen van
de rook konden na behandeling snel weer naar huis. Voor de
in Newcastle gestrande Neder-

landers werd zondag een dagtrip georganiseerd. Zij konden
de nacht erop in het door brand
getroffen schip overnachten en
konden maandag afreizen naar
Nederland. Voor enkele passagiers kon DFDS Seaways nog
vervoer per vliegtuig regelen.
Over de hoogte van de schade is
niets bekend, maar DFDS-directeur Teun Wim Leene verwacht
dat met name de kosten voor het
regelen van alternatief vervoer
flink in de papieren zullen lopen. Het schip zal over twee weken een grote onderhoudsbeurt
krijgen. Tot die tijd zullen de uitgebrande hut en de zes hutten
daaromheen niet gebruikt kunnen worden. (Raimond Bos)
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Rabobank Velsen
en Omstreken
wenst u een
gelukkig 2014!

www.rabobank.nl/velsen
Rabobank. Samen sterker.

Zie redactioneel in deze krant

Iedere week
in deze krant:

Op weg naar de
gemeenteraadsverkiezingen

Informatie
van de gemeente
Velsen

Hond overleeft botsing
IJmuiden - Een overstekende hond heeft zaterdagmiddag veel
geluk gehad. Het dier stak rond 15.00 uur plotseling de Heerenduinweg over en werd door een personenwagen geraakt. De bestuurder van de auto dacht, gezien de klap, dat de hond dit onmogelijk kon hebben overleefd. Wonderwel bleek de hond het er
aardig goed vanaf te hebben gebracht. De auto liep bij het ongeval enige schade op. (foto: Michel van Bergen)

Vuurwerkoverlast ook
aangepakt via Twitter
velsen - Het melden van vuurwerkoverlast via Twitter heeft in
deze regio geleid tot verschillende aanhoudingen en doorverwijzingen naar HALT. Bij wijze van
experiment was het in de laat-

ste dagen van december mogelijk om overlast te melden via
Twitter. Vanaf het account @Pol_
Kenland ontvingen Twitteraars
een reactie over de afhandeling
van de melding.
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Kerstpluim voor service
van MultiMate

Jarige Stadsschouwburg
Velsen houdt open huis
Velsen - In 2014 bestaat de
Stadsschouwburg Velsen 75
jaar. Dit jubileum wordt groots
gevierd met een serie bijzondere jubileumvoorstellingen én
een eigen jubileumproductie
‘Het Meisje van Velsen’.
Op zondag 12 januari wordt
het startschot van de jubileumviering gelost met een ‘theatraal’ open huis. Van 13.00 tot
17.00 uur is de rode loper uitgerold en staat de voordeur wijd
open voor een kijkje in het jarige gebouw. Ga mee met een
van de vele theatrale rondleidingen, geniet van een indrukwekkende demonstratie van de
trekkenwand of kom luisteren
naar DJ Blue Flamingo. De dag
wordt afgesloten met een uurtje
meezing-theaterpret in de grote zaal.
Om 13.00 uur opent theaterdirecteur Jacob Bron in de theaterzaal op feestelijke wijze het
open huis. Waar feest is, is taart.
En waar theater is, is magie. Het
open huis begint met het aansnijden van de grootste taart
die Beeksma Banket kan bakken. Een hoofdrol tijdens het
open huis is weggelegd voor
de trekkenwand: de hijsinstallatie waarin licht en decorstukken worden gehangen die gebruikt worden tijdens een theatervoorstelling. Maar de trekkenwand kan meer! Samen met
de theatertechnici zorgen de 52
trekken voor een spectaculaire
show. Na afloop van het spektakel mag iedereen een kijkje komen nemen op het podium en
in de coulissen van het theater.
Heeft u altijd al willen weten
hoe het er achter de coulissen
van een theater aan toe gaat?

Met de uitgebreide rondleiding die tijdens het open huis
geven wordt, komt u op plekken die normaal onbereikbaar
zijn voor het publiek. De gids
neemt u mee naar de foyers,
kleedkamers, het toneel, de artiestenfoyer en vertelt u over
de geschiedenis van de Stadsschouwburg Velsen. Bovendien
komt u tijdens de rondleiding
bijzondere figuren tegen uit de
roemrijke historie van het pand.
Tijden: 13.30, 14.30 en 15.30 uur
(vooraf reserveren).
Achter de Rotterdamse DJ Blue
Flamingo gaat misschien wel
de grootste 78-toerenverzamelaar schuil die ons land kent.
Om zijn platencollectie op peil
te houden reist Blue Flamingo
de hele wereld over. Tijdens zijn
drive-in-show die hij in de foyer geeft, laat hij zijn publiek horen wat hij gevonden heeft: van
gospel, fado en jazz tot habanera en mambo. Het open huis
wordt vrolijk afgesloten. Saskia van Zutphen is een van de
meest entertaining zangeressen
in de Nederlandse theaters.
Jarenlang was zij de spil van de
legendarische damesgroep Mrs.
Einstein. Daarna ontwikkelde zij
het succesvolle cabareteske
meezingprogramma ‘Vuile Huichelaar’ dat in het hele land volle zalen trok. In het open huis
van de Stadsschouwburg Velsen gunt de zangdiva het theaterpubliek een kijkje achter háár
theaterschermen. Ondertussen
strooit zij met komische anekdotes en meeslepende theaterliederen.
Het open huis is gratis toegankelijk. Zie ook www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Nieuwjaarsreceptie
wijksteunpunt Zeewijk
IJmuiden - Op vrijdag 10 januari wordt van 15.30 tot 17.00 uur
een gezellige nieuwjaarsreceptie gehouden voor alle senioren
in de wijk.
Het is een mooie gelegenheid

om elkaar een goed 2014 te
wensen en even bij te praten. Uiteraard zijn er lekkere hapjes en
drankjes verkrijgbaar. Wijksteunpunt Zeewijk is te vinden aan
Zeewijkplein 260 in IJmuiden.

Driehuis - Een gekregen kerststal met een bijzonder verhaal,
een wekenlange zoektocht naar
het licht en de hulpvaardige meneer Henk van der Hulst van MultiMate IJmuiden vormden dit jaar
een bijzonder kerstverhaal in ons
eigen Velsen.
Mevrouw van der Steen was ooit
dierenartsassistente in Bloemendaal. Zij zorgde regelmatig voor
het oudere hondje van een client die bij haar in de buurt woonde. Als dank kreeg zij na het overlijden van de cliënt een bijzondere, zelfgemaakte kerststal van klei.
Kerstsfeer is voor mevrouw van
der Steen heel belangrijk. Als bewoonster van een van de aanleunwoningen bij Huis ter Hagen heeft
zij daarom ook geholpen bij het
neerzetten van een kerstboom en
lichtjes in de hal van het huis. Haar
bijzondere kerststal zou zij uitlenen aan een bewoonster van Huis
ter Hagen. Maar het lichtje van de
kerststal deed het niet meer. Mevrouw van der Steen ging naar alle
allerlei tuincentra en bouwmarkten in de buurt en zelfs tot in de
kop van Noord-Holland, maar niemand had een passend lampje.
,,Het ging om een fietslamp-

je, maar dat was nergens te krijgen’’, vertelt mevrouw van der
Steen. ,,Vlak voor kerst was ik bij
een vriendin die tegenover MultiMate woont. Zij adviseerde mij
daar hulp te vragen. MultiMate
staat bekend om de goede service. Ik kwam met de kerststal bij
Henk van der Hulst van MultiMate.
De stal ging daar de hele winkel
door, ze vonden hem zo mooi ze
wilden hem wel kopen. Maar dat
was niet de bedoeling, het is voor
mij van bijzondere betekenis. Meneer van der Hulst nam de kerststal mee naar huis en een paar
uurtjes later mocht ik hem ophalen. Hij had gelast en er een nieuwe fitting met snoer ingemaakt,
met een passend lampje. Hij vroeg
maar een klein prijsje voor zijn
werk. Ik was zo blij dat ik aan de
vrouw bij de kassa, dat was mevrouw van der Hulst, gevraagd wat
hij lekker vond. Dat bleken slagroomtruffels te zijn. Die heb ik toen
voor hem gekocht. En de kerststal
staat nu te pronken in mijn woonkamer. Het geeft mij het gevoel
van een warme deken dat mensen
zoveel moeite willen doen om een
ander te helpen. Daarom verdient
hij voor mij wel een pluim.’’

Wat brengt januari 2014?
Inmiddels staat januari op de
kalender en de balans is opgemaakt van de ons achterliggende weerkundige maand december. Vanzelfsprekend was het
een veel te zachte maand, zo’n
2,5 graden te mild en opvallend
was een combinatie van een
zonnig, te nat en te zacht weerpatroon. Door het sterk wisselvallige en open Hollandse weerbeeld kon het ondanks de veelvuldige regenstoringen toch
vaak goed opklaren waardoor
we de nodige zonuren pakten in
de IJmond.
Momenteel kunnen we nog
steeds aannemen dat de kans
op echte winterkoude zeer klein
is in de pakweg eerste tien dagen van deze louwmaand. De
belangrijkste weersbepalende druksystemen zijn niet van
plan ineens het veld te ruimen.
Het uitermate zonale (westoost gericht) weerplaatje met
een krachtige straalstroom gericht op West-Europa blijft voorlopig bestaan. Een eerste weersverandering zou zich na Driekoningen kunnen gaan voordoen
in de Benelux. Een belangrijke voorwaarde voor een beduidend ander weerpatroon bij ons

is dat die koude-uitstroom nabij Amerika een halt wordt toegeroepen. Dan immers verzwakt
de straalstroom en kan het isobarenpatroon meer gaan meanderen. Met andere woorden, dan
kan er ook eens een meer noordelijke of oostelijke circulatie
worden voorbereid voor de Lage
Landen. Zelden houdt zo’n zacht
en wisselvallig weerbeeld langer dan zes of zeven weken aan,
maar het kan wel. Zo bleef het
in de bijzonder zachte winters
van 1988 tot en met 1990 vrijwel
de hele winter zo.
Voorlopig dus nog even periodieke wisselvalligheden met bovennormale temperaturen, maar
zo rond die tiende januari kan
zich dus een verandering gaan
voordoen. De depressies lijken
zuidelijk uit te komen en we zien
luchtdrukstijgingen in het hoge noorden. Dit biedt hoop voor
diegenen die nog wel op wat
winterweer zitten te wachten. De
winter nu al opgeven, met nog
twee volle maanden te gaan, is
onzinnig.
Meer via de weerprimeurlijn
0900-1234554.
de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

Weet wat er leeft

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl
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Donderdag
2 januari

Rabobank Dubbel6kamp
in Sporthal Zeewijk. Zie ook
www.sportloketvelsen.nl.
Verkooptentoonstelling
‘Kennemer
Landschappen’.
Kennemerland verbeeld door
100 kunstenaars.
Pieter Vermeulen Museum,
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. ‘Het duistere dierenrijk’,
leuke voorstelling voor kinderen.

Vrijdag
3 januari

Rabobank Dubbel6kamp
in Sporthal Zeewijk. Zie ook
www.sportloketvelsen.nl.
Verkooptentoonstelling
‘Kennemer
Landschappen’.
Kennemerland verbeeld door
100 kunstenaars.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tevens kan men de tentoonstelling ‘Van Bouwval tot Museum’ en ‘Een Kabinet van
Kunst, Kitsch en Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum,
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. ‘Het duistere dierenrijk’,
leuke voorstelling voor kinderen.
Film ‘Brammetje Baas’ in
‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 Santpoort-Zuid. Aanvang 14.00
uur.
Piano en viool in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.
Film ‘De Nieuwe Wildernis’
in het Witte Theater, Kanaalstraat 257 IJmuiden. Aanvang
20.30 uur.

Zaterdag
4 januari

Verkooptentoonstelling
‘Kennemer
Landschappen’.
Kennemerland verbeeld door
100 kunstenaars.
Natuurwerkdag op Duin- en
Kruidberg. Verzamelen 09.30
uur op parkeerplaats Duinen Kruidbergerweg t.h.v. nr.
74 in Santpoort-Noord.
D66Velsen staat van 11.00
tot 15.00 uur op de Lange
Nieuwstraat om zo onder het
genot van warme chocomelk
of erwtensoep u een goed
nieuwjaar toe te wensen.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00

uur. Twee speurtochten. Tevens kan men de tentoonstelling ‘Van Bouwval tot Museum’ en ‘Een Kabinet van
Kunst, Kitsch en Kuriosa’ zien.

Zondag
5 januari

Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tevens kan men de tentoonstelling ‘Van Bouwval tot Museum’ en ‘Een Kabinet van
Kunst, Kitsch en Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum,
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. ‘Het duistere dierenrijk’,
leuke voorstelling voor kinderen.
Stadsschouwburg Velsen:
Ellen ten Damme in ‘Crique
Stiletto’. Aanvang 20.15 uur.
Film ‘De Nieuwe Wildernis’
in het Witte Theater, Kanaalstraat 257 IJmuiden. Aanvang
20.30 uur.

Donderdag
9 januari

Verkooptentoonstelling
‘Kennemer
Landschappen’.
Kennemerland verbeeld door
100 kunstenaars. Van 14.00
tot 16.00 uur gratis Verwendag voor honden. Reserveren
niet nodig.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tevens kan men de tentoonstelling ‘Van Bouwval tot Museum’ en ‘Een Kabinet van
Kunst, Kitsch en Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum,
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. ‘Het duistere dierenrijk’,
leuke voorstelling voor kinderen.
Verhaallezing ‘zeg maar
‘ja’ tegen verandering’ in
St. Raphaëlkerkje, Popellaan 1 Bloemendaal. Aanvang
14.00 uur.
Nieuwjaarsmatinee in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord. Aanvang
15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Nieuwjaarsreceptie GroenLinks Velsen in Grand Café
Millarca, stationsgebouw van
Santpoort-Zuid. Van 16.00 tot
18.00 uur.

Maandag
6 januari

Ruilbeurs voor legpuzzels.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein IJmuiden. Van 10.00
tot 11.00 uur.
Opening expositie José Maria van Schoor in de Coffee
Club, Velserhof 97 IJmuiden.
Aanvang 14.30 uur.
Postzegelavond in één van
de zalen van de Adelbertuskerk, Sparrenstraat IJmuiden.
Aanvang circa 19.45 uur.

Dinsdag
7 januari

Kledingbeurs in Het Kruispunt in Velserbroek. Van
10.00 tot 12.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Ellen ten Damme in ‘Crique
Stiletto’. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag
8 januari

Stadsschouwburg Velsen:
Dames Voor Na Vieren. Aanvang 20.15 uur.

Formulierenbrigade
Velsen - Heeft u onlangs de aanslagen voor de waterschaps- en
gemeentelijke belastingen weer
ontvangen of heeft u nog aanslagen die u nog niet heeft betaald?
En twijfelt u of u misschien recht
heeft op kwijtschelding? De Formulierenbrigade Velsen kan u
hierbij helpen! De Formulierenbrigade Velsen kan samen met u kijken of u mogelijk in aanmerking
komt voor kwijtschelding van de
belastingen. Ook bieden de consulenten van de Formulierenbrigade Velsen, indien gewenst,
hulp bij het invullen van de aanvraag. Om een afspraak te maken met de Formulierenbrigade
Velsen, belt u met telefoonnummer 088-8876900. Dit telefoonnummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00
tot 17.00. U kunt ook een afspraak
via de e-mail maken. Stuur dan
een e-mail naar formulierenbrigadevelsen@socius-md.nl. De Formulierenbrigade Velsen is gevestigd in gebouw Waterstaete Dokweg 27a. De medewerkers van
de Formulierenbrigade Velsen
komen, indien nodig, ook op afspraak bij u thuis. De Formulierenbrigade Velsen houdt nu ook
in samenwerking met Stichting
Welzijn Velsen spreekuur in Watervliet, Doelmanstraat 34, in Velsen-Noord. Dit spreekuur is iedere vrijdagochtend van 9.00 tot
12.00. Het spreekuur is uitsluitend
op afspraak.

Postzegelavond
IJmuiden - De eerste maandag
van het nieuwe jaar, 6 januari, is
er weer een gezellige clubavond
van Postzegel Vereniging IJmuiden in één van de zalen van de
Adelbertuskerk, Sparrenstraat,
IJmuiden. Vanaf circa 19.45 uur
is iedereen van harte welkom, en
neem gerust uw ruilboeken mee.
Voor meer inlichtingen over
Postzegel Vereniging IJmuiden:
06-41804330 (na 18.00 uur).

‘De Nieuwe Wildernis’
in het Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 3 en woensdag 8 januari, 20.30 uur, draait
het Witte Theater, Kanaalstraat
257 de film ‘De Nieuwe Wildernis’.
In één van ‘s werelds dichtst bevolkte landen heeft zich een natuurgebied ontwikkeld van internationale allure: de Oostvaardersplassen. Hier bepaalt de natuur het ritme. Twee jaar lang
volgde een aantal filmteams de
vossen, ganzen, ijsvogels, herten en de grootste kudde wilde
paarden van Europa. Het resultaat is een natuurfilm zoals die

nog nooit eerder in Nederland is
gemaakt.
De expressieve konikpaarden
werpen hun veulens tussen de
kalveren van de majestueuze edelherten en heckrunderen.
Een overvloed aan nieuw leven
probeert met spectaculaire gevechten nieuwe territoria te veroveren.
Het is een plek die in de lente en
zomer een paradijs vormt, maar
in de winter een grimmig landschap. Toegang 7,50 euro. Kaarten alleen aan de kassa verkrijgbaar.

De Rozenbeek haalt geld
op voor opa Wim
Velserbroek - Merel en Karlijn,
leerlingen van bassischool De
Rozenbeek, hebben een hele lieve opa die op de Filipijnen woont.
Precies in één van de getroffen
gebieden van het land. Gelukkig had opa Wim zijn huis stevig
gebouwd waardoor het is blijven
staan. Nu biedt dit huis onderdak aan vele Filipijnse mensen
die alles zijn kwijtgeraakt.
De twee meisjes zijn op De Rozenbeek een actie gestart om
geld in te zamelen, zodat hun
opa de mensen in de getroffen
gebieden kan helpen met het
opbouwen van een nieuw huis.
Veel kinderen hebben mee ge-

daan aan de actie en tijdens de
kerstviering werd een cheque
van 749,53 euro overhandigd
aan moeder Jolanda, onder toeziend oog van Merel en Karlijn.
De kerstviering die traditioneel
gehouden wordt in de Naald in
Santpoort-Noord had het thema
‘Dromen’ en de kerk was rijkelijk versierd met wolken en sterren voorzien van kerstwensen
die de kinderen zelf hadden gemaakt. Ook las een kind uit iedere groep een kerstwens voor
en speelden de groepen 7 een
kerstspel. De dag werd afgesloten met het kerstdiner op school
en gluhwein voor de ouders.
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Wijkplatform IJmuiden-Noord
Uitnodiging vergadering op 8 januari 19:30 uur in de Spil
Op woensdag 8 januari aanstaande houden we weer onze maandelijkse openbare vergadering in buurthuis
De Spil, Frans Halsstraat 29, aanvang 19:30 uur. U kunt dan binnenlopen met uw vragen, opmerkingen of
problemen uit uw omgeving van IJmuiden-Noord of -Zuid, of gewoon de vergadering bijwonen.
Het volgende staat onder meer op de agenda. Entree IJmuiden en inrichting Willebrordstraat; de vervuiling
Rivierengebied IJmuiden; voortgang zeesluis IJmuiden; inrichting Lange Nieuwstraat met shared space
pleinen en Jaarplan 2014.
Als u vragen heeft of iets met ons wilt bespreken, maar niet naar de vergadering kunt komen, ga dan naar
onze website www.wijkplatformsvelsen.nl/ijmuiden-noord, klik op de knop ‘CONTACT’ en vul het formulier in,
of bel naar Johan Zwakman 06-46332239.
Johan Zwakman
Voorzitter

Deelnemersveld Tata
Steel Chess compleet

Gezellige decembermaand bij Drie Turven
IJmuiden - Het was een gezellige
decembermaand bij peuterspeelzaal De Drie Turven. De Drie Turven is gevestigd in de aankomsthal van buurtcentrum De Dwarsligger. Het begon allemaal op 5
december. Op deze ochtend kwam
sinterklaas in de poppenkast.
Er waren twee poppenspeelsters
gekomen die een spannend sinterklaasverhaal speelde. De kinderen vonden het geweldig, want
de meeste hadden nog nooit een
poppenkastvoorstelling meegemaakt. Na de voorstelling konden
ze de poppen nog een handje geven, want voor sommige best wel
eng was.
Om het einde van het jaar 2013
leuk af te sluiten was er een heus

kerstdiner (net zoals op de basisschool). De peuterspeelzaal was
omgebouwd tot een echt restaurant met één hele lange tafel.
De kinderen kwamen om 16.45
uur in hun mooiste kleding binnen. Prinsessenjurken, vlinderdasjes, glitters iedereen zag er
prachtig uit. Nadat alle ouders foto’s hadden genomen en vertrokken waren werd er gezongen en
heerlijk gegeten. Er was genoeg
patat, worstjes, appelmoes en vla
voor iedereen. Om 18.00 uur gingen de kinderen moe maar voldaan naar huis. Het was een heel
gezellige avond en iedereen heeft
tot 6 januari vakantie en beginnen
ze weer aan een speels en leerzaam 2014.

Wijk aan Zee - Radek Wojtaszek, Baadur Jobava en jeugdwereldkampioen Yu Yangyi lijken
de belangrijkste kanshebbers op
de zege in de Tata Steel Challengers 2014. De eerste plaats in deze groep geeft recht op een plek
in de Tata Steel Masters van 2015.
Wojtaszek, al jarenlang secondant
van de onttroonde wereldkampioen Anand, staat op de laatste
wereldranglijst op de 37ste plaats
en is daarmee topfavoriet voor de
kwalificatieplaats.
Het deelnemersveld in de Tata
Steel Challengers is een bijzondere mix tussen (zeer jonge) jeugd,
ervaring, vrouwen en Nederlanders. De twee vrouwelijke deelnemers zijn Anna Muzychuk uit Slovenië (vijfde op de wereldranglijst bij de vrouwen) en Zhao Xue
uit China (vierde op de wereldranglijst). De laatste maakt, evenals landgenoot Yu Yangyi, haar debuut in Wijk aan Zee.

De twee jongste spelers in het
deelnemersveld zijn de Pool Duda en de Amerikaan Troff. Beide
spelers zijn geboren in 1998 maar
hebben hun sporen her en der al
verdiend. Duda werd onlangs tot
grootmeester benoemd en heeft
nu al een heel hoge rating, en Troff
is regerend wereldkampioen in de
categorie tot en met 14 jaar.
Verheugend is het dat Jan Timman
voor de derde maal op rij meedoet.
De nestor (62) in het gezelschap
is de hoogst gekwalificeerde Nederlander, net voor Dimitri Reinderman, de huidige kampioen van
Nederland. Daarnaast is er een
plaats voor de 18-jarige meester
Benjamin Bok, die bezig is aan een
goede periode en nog altijd wacht
op zijn derde grootmeesterresultaat. De IM’s Merijn van Delft en
Etienne Goudriaan completeren
het kwintet Nederlanders. Zij promoveerden uit de hoogste tienkampen van 2013.

Voorbereidingstoernooi

Honden verwendag
Velsen-Zuid - Het is geen publiek geheim dat Buitenplaats
Beeckestijn de grootste hondenuitlaatplaats in Nederland is. Dit
gegeven vormt de aanleiding voor
Beeckestijn om in het nieuwe jaar
een speciale middag te organiseren voor hond en baas. Het landgoed is een prachtige plek om samen met uw hond te genieten van
een winterse wandeling. Aansluitend op het kopje warme chocolademelk, dat u door Natuurmonumenten krijgt aangeboden bij

de vijverkom. Beeckestijn organiseert een gratis verwendag voor
hond en baas op zondag 5 januari
van 14.00 tot 16.00 uur. Men krijgt
als hondenbezitter gratis toegang
voor een bezoek aan de tentoonstelling ‘Kennemer Landschappen’, op vertoon van uw hond. Op
de honden wordt gepast door ervaren oppassers, zodat de baasjes
de tijd hebben om de tentoonstelling te bezichtigen. Uw hond wordt
door ons als gast verwend met een
‘hapje en een drankje’.

Expositie in de
Coffee Club

IJmuiden - Vanaf 6 januari kan
men een gloednieuwe expositie van schilderijen bezoeken
in de Coffee Club, Velserhof 97.
Oud en nieuw, kleurrijk werk met
een exotisch tintje van José Maria van Schoor, zullen de muren
opvrolijken. De officiële opening
zal om 14.30 uur plaats vinden.
De maakster van dit unieke werk
zal persoonlijk aanwezig zijn. Zie
ook www.colorsinmotion.nl of
www.josephina111.exto.nl.

D66Velsen
komt naar
u toe!
IJmuiden - Op zaterdag 4 januari van 11.00 tot 15.00 uur houdt
D66Velsen in plaats van de gebruikelijke nieuwjaarsborrel ergens binnen, nu de nieuwjaarsreceptie op straat. U kunt hen vinden op de Lange Nieuwstraat in
IJmuiden om zo onder het genot
van warme chocolademelk of erwtensoep u een goed nieuwjaar toe
te wensen. Ook kunt u dan in gesprek gaan met kandidaat-raadsleden over uw wensen, behoeftes
en problemen met betrekking tot
de gemeente Velsen. Ook op Twitter zal D66Velsen online vragen
beantwoorden via @D66Velsen.
Inwoners van Velsen die zaterdag
geen tijd hebben om met D66Velsen in gesprek te gaan, kunnen
ook van zich laten horen door
een e-mail te sturen naar info@
d66velsen.nl. Het verkiezingsprogramma van D66 Velsen zal in de
tweede week van januari gepresenteerd worden en op de website
van de partij te vinden zijn. Zie ook
www.velsen.nl.

Gestolen
bromfiets
Velserbroek - Wie vrijdag 20
december bij Sporthal het Polderhuis naar binnen liep, zou gedacht kunnen hebben dat het
zaalvoetbaltoernooi voor stratenteams al was begonnen. De zaalvoetbalkoorts is echter wel vast
aangewakkerd, want drie straten
bleken hun eigen toernooitje te

hebben georganiseerd om zich
goed voor te kunnen bereiden op
het échte toernooi. Grote Buitendijk, veelvuldig winnaar Ossenland en outsider Westbroekerweg streden onderling om de eer.
In het weekeinde van 17 en 18 januari weten we of de voorbereiding effect heeft gehad!

IJmuiden - De politie heeft vorige week dinsdag een 16-jarige
jongen uit Velsen-Noord aangehouden, omdat hij in bezit was
van een gestolen bromfiets. De
jongen werd door de politie meegenomen naar het politiebureau
en verhoord. De gestolen bromfiets is in beslag genomen.

LOCAL SHOPPING IJMUIDEN
Winkeliers geven iedere maand voor minimaal 500 euro aan (lokale) prijzen weg

Local Shopping IJmuiden van start
IJmuiden - Vandaag is het
nieuwe loyaliteitsprogramma
Local Shopping IJmuiden van
start gegaan. Bij 43 winkels
in het centrum van IJmuiden
maken klanten iedere maand
kans op dinercheques en cadeaubonnen met een totale waarde van minimaal 500
euro. Alle loten worden bovendien bewaard tot de grote
eindejaarsloterij die de winkeliers in december op Plein
1945 organiseren. De totale prijzenpot bedraag ruim
6.000 euro per jaar!
Meedoen is heel eenvoudig. Bij
elke aankoop vanaf 5 euro bij
één van de deelnemende winkeliers ontvangt u een lot waarop
u uw naam, telefoonnummer en
een slagzin kunt invullen. Zodra
u het lot heeft ingeleverd, dingt
u mee naar prachtige prijzen!
Local Shopping IJmuiden werkt
samen met lokale partners.
Hierdoor hoeft u nooit ver weg
voor het verzilveren van uw dinercheque of cadeaubon. De
trekkingsuitslag wordt op de
eerste maandag van de volgende maand bekendgemaakt op
de website www.localshoppingijmuiden.nl en via Facebook.

Het concept is bedacht door het
nieuwe bestuur van Stadscentrum IJmuiden, dat vanaf deze winter onder voorzitterschap
staat van juwelier Luuk Ris. Hij
neemt het stokje over van Piet
Schouten. Andere nieuwkomers
in het bestuur zijn Martine van
Baekel, Nol Swier, Ubo Kok en
Patrick van Keulen. Marcel Smit
van het gelijknamige accountantsbureau blijft penningmeester.
Na een paar avonden brainstormen ontstond een even simpel als doeltreffend idee: iedereen die iets koopt bij één van de
aangesloten winkeliers ontvangt
een lot waarmee men iedere maand kans maakt op mooie
prijzen van geselecteerde partners. Op het lot moet een slagzin worden ingevuld. Het belangrijkste doel is lokaal winkelen aantrekkelijker maken.
,,Ik heb al veel enthousiaste reacties mogen ontvangen van
winkeliers en klanten’’, aldus
Luuk Ris. ,,Ik denk dat het een
prachtig resultaat is van samenwerking van bedrijven en
restaurants met het DNA van
IJmuiden in hun bloed. Wij mogen met z’n allen best trots zijn
op Local Shopping IJmuiden.’’

Deelnemers
Ris Juwelier
Swier Sleutelspecialist
Mara Home Decorations
Blokker
Angelique Lingerie
Bakkerij W. Bastmeijer
André de Bruin
Bloemen & Planten
De Vlaamsche Pot
Van Delden Mode
Donker Tweewielers
Denim and More
Erasmus Boekhandel
Etos
Eyewish Opticiens
Fellows Mode
Flamingo Casino
Gall & Gall van Setten
Geels Meubelen
Gemeente Velsen
Lederwaren Wilms Floet
Patrick van Keulen
Nieuwsblad de Jutter
HEMA
ING Bank
Weekblad Huis aan Huis
Koster Brillen
Kuylman Apotheek
Ritskes Drogisterij
MJ Schoenen
Stals Idee
Sterk Mode Schoenen

Leemans Schoenen
ReStyled
Martin Schilder
Wooncentrum Ubo Kok
Verspuy Interieur
Oliebollerie
Zonvaart Reizen
Wisker Expert
Smit Velsen
Administratiekantoor
Nieuwsblad IJmuiden
Rabobank Velsen en
Omstreken
IJmuider Courant
Partners
Hotel Restaurant Augusta
Grieks Restaurant Kreta
Restaurant De Meerplaats
Strandpaviljoen Zilt aan Zee
Chinees Specialiteitenrestaurant Chi-Ling
Restaurant IJmond
Holiday Inn IJmuiden
Shellstation Post
Albert Heijn IJmuiden
DFDS Seaways
IJmuider Courant
SC Telstar
IJmuidense Rondvaart
Maatschappij

SLA JE SLAG IN ONZE UITVERKOOP!
3
BLUE INDUSTRY

0%

20%

Kor
ti

ng

Korting

BJÖRN BORG

CLUB OF GENTS

LEDUB

40%

Kort
in

g

Wij wensen u
een gezond
en goed gekleed
2014!

PATRiCK VAN KEULEN

%
0
5 g
n
i
t
r
Ko

Lange Nieuwstraat 787 - 789· 1971 GG IJmuiden·
T 0255 - 515134· www.vankeulen.nl· info@vankeulen.nl·
M A N N E N M O D E / C A S U A L J E A N S like us on facebook ·

10

2 januari 2014

Aanhoudingen voor
ernstige mishandeling
Velsen-Zuid - De politie hield
op 18 november en 20 december respectievelijk een 23-jarige man uit Amsterdam en een
28-jarige man uit Zwanenburg
aan op verdenking van zware
mishandeling eerder dit jaar.
Een 35-jarige man uit Assendelft verliet op zaterdag 10 augustus rond 23.15 uur een festivalterrein bij de Valleiweg in Velsen-Zuid en pakte zijn fiets uit
de fietsenstalling. Hier bevonden zich ook twee personen op
een scooter. Deze twee personen
gedroegen zich irritant en reden
tegen fietsen aan. Het slachtoffer zei hier iets over, waardoor er
een ruzie ontstond. Daarop is het
slachtoffer zonder enige aanleiding op zijn achterhoofd geslagen. Hij raakte direct buiten bewustzijn. Zijn fiets werd daarna
ook nog gestolen. Het slachtoffer

heeft dagen in kritieke toestand
op de intensive care van het ziekenhuis gelegen. Na omstandigheden gaat het redelijk met het
slachtoffer. Hij zal echter blijvend
letsel overhouden aan deze mishandeling.
De politie startte direct met een
grootschalig onderzoek en deed
meerdere getuigenoproepen in
de media. In de eerste berichtgeving werd gesproken over twee
licht getinte mannen (vermoedelijk van Noord-Afrikaanse afkomst). Later bleek het te gaan
om twee blanke mannen. De recherche kreeg diverse bruikbare tips binnen die verder werden
onderzocht. Uiteindelijk kwam
het onderzoeksteam uit bij het
tweetal. Beide mannen zitten
vast. De 28-jarige man is inmiddels voorgeleid aan de rechtercommissaris en zit vast.

Respectvol samenleven
in een sterk Velsen

Velsen - Over 10 weken, op 19
maart, mag u gaan stemmen.
CDA Velsen zet in op zeven thema’s. Deze week thema 1: Respectvol samenleven in een sterke gemeente Velsen.
Het CDA wil een Velsen waarbij
iedereen zich verantwoordelijk
voelt voor zijn of haar omgeving.
De basis hiervoor wordt gevormd
door de thuissituatie. Daar waar
mensen een steuntje in de rug
nodig hebben, moet de burger
terug kunnen vallen op een goed
jeugd- en gezinsbeleid en een
solide sociaal beleid. Streng voor
wie niet wil, ruimhartig voor wie
niet kan. Veiligheid, respect, verantwoordelijkheid en eigen initiatief op wijkniveau, zijn vanzelfsprekend. Preventie en aandacht
aan de voorkant bieden kansen.
Daar waar mensen rekening met
elkaar houden, is er immers minder handhaving nodig. Het actief

burgerschap dat appelleert aan
de verantwoordelijkheid van
mensen blijft leidraad. En daar
waar dat niet lukt, biedt bijvoorbeeld buurtbemiddeling een uitkomst of kunnen wijkteams een
ondersteunende rol geven. Veiligheid is niet iets wat de overheid afdwingt, maar wat mensen samen moeten creëren. Velsen dient een sociale en tolerante gemeente te zijn waarbij mensen elkaar op elke mogelijke manier helpen. Of dit nu gaat om
burenhulp, zorg, mantelzorg, of
een andere taak. Waar nodig in
samenwerking met sociale wijkteams. Wijkagenten, huisartsen,
welzijnswerkers, wijkverpleegkundigen en corporaties zijn natuurlijke partners in het vroegtijdig signaleren van een hulpvraag.
Meer weten? Zie de website
www.cdavelsen.nl.

Schrijfcafé in bibliotheek
Velsen - Schrijfcoach Martine Taal-Winkel start woensdag
15 januari met een maandelijkse schrijfavond in Bibliotheek
Velsen. Tijdens het schrijfcafé
zorgt de voormalig bibliotheekmedewerkster voor inspirerende
en ontspannen opdrachten. Alles kan een aanleiding zijn om
te starten met schrijven. Zonder te letten op spelling, grammatica of zinsbouw vertrouw je
daarna de opkomende woorden,
zinnen, gebeurtenissen en gedachten toe aan het papier: of
het nu een boodschappenlijstje
is, een ingewikkelde liefdesrelatie of het beste idee van Nederland. Het schrijven en het teruglezen van je woorden kan verhelderend werken, emoties oproepen, ontspanning brengen

en misschien een writersblock
doorbreken. Spannend is het in
ieder geval wel: je ontmoet jezelf, maar ook je medeschrijvers.
Schrijfcafé Velsen vindt iedere
derde woensdag van de maand
plaats van 19.00 tot 21.00 uur in
de centrale bibliotheek aan het
Dudokplein in IJmuiden. Hobbyschrijvers, bloggers, brievenschrijvers, rustzoekers, mijmeraars, dromers, yogi, koffie- of
theeleuten: iedereen die zin
heeft kan aanschuiven aan de
schrijftafel in Bibliotheek Velsen.
Ervaring is niet nodig, een fijne
pen en een mooi schrijfblok zijn
voldoende. De kosten zijn 12,50
euro per persoon. Dit is inclusief
twee keer koffie of thee en wat
lekkers. Opgeven kan via info@
taalwinkel.com of 06-57318983.

PvdA nieuwjaarsreceptie

Barre Elfstedenroeitocht
voor Serious Request
IJmuiden - Roeiploeg ‘t Haakie,
van de Vletterlieden, heeft vier
dagen lang geroeid om geld bijeen te brengen voor Serious
Request. De ploeg is fanatiek,
twee keer per week wordt geroeid. Een normale race is zo’n
15 kilometer. Nu heeft de ploeg,
samen met twee Friese roeiploegen, een estafettetocht van 200
kilometer over het Elfstedentraject geroeid. De opbrengst, ruim
15.000 euro, is dinsdag 24 december naar het Glazen Huis,
van Radio 538 Serious Request,
in Leeuwarden gebracht.
,,Het was een barre tocht’’, zegt
Bert van der Peet. ,,Ik dacht dat
het veel meer een feestje zou
zijn. Ik heb alleen de derde en
vierde dag meegeroeid, maar ik
trof het team al aardig vermoeid
aan. Het waren lange dagen,
we begonnen ‘s morgens in het
donker, om half acht en kwamen
‘s avonds in het donker om een
uur of zeven aan op de bestemming. Bovendien was er enorm
veel wind, af en toe windkracht
9 en 10. En dat in dat open land.

We hebben geroeid terwijl de
wind om onze oren gierde. In het
donker zijn we nog een keer verkeerd gevaren op een meer en
dan maak je dus nog meer kilometers. Ons langste traject was
22 kilometer en dat was een pittig stuk met die wind. We waren ‘s avonds te moe om nog
lang te feesten en lagen dus bijtijds op een oor, want ‘s morgens
moesten we vroeg weer op. Op
de laatste dag zijn we met een
rondvaartboot achter de roeiers van dat moment aangevaren, over de Bonkervaart. In het
centrum van Leeuwarden werden we door familie en vrienden
feestelijk ontvangen. In optocht
gingen we daarna naar het Glazen Huis om de cheque af te leveren. We streefden naar 25.000
euro, maar dat was te hoog gegrepen. Maar 15.000 euro was
toch ook niet mis. En wie weet
gaan we volgend jaar weer meedoen. Dan staat het Glazen Huis
in Haarlem en misschien roeien we dan van Leeuwarden naar
Haarlem, we zullen zien!’’

Avondvullend
programma bij Kijk Uit
IJmuiden - Vrijdag 20 december was het in een goed gevulde speelzaal aan de Eksterlaan
voor de schaakliefhebber goed
toefen.
Kijk Uit 5 behaalde zijn eerste matchpunt tegen Assendelft 3, al was dat met de hakken
over de sloot. Louw Post kwam
al snel met de mededeling, dat
hij gebluft had en de deksel op
de neus had gekregen. Even later was het Rick Mulder die zijn
goede openingstelling in rook
had zien opgaan. Gelukkig won
Halil Gul met een pionvork een
stuk en schoof vervolgens de
partij professioneel uit. Tenslotte
moest Egbert Mulder (foto) dan
maar het ene puntje binnenslepen. Dat moest toch lukken gezien zijn stelling, maar het duurde lang, heel lang, tot een ongelukkige manoeuvre van zijn tegenstander Egbert de overwinning schonk.

In de interne competitie werden
een paar opmerkelijke partijen
gespeeld. Barry Broek dwong
Colleen Otten tot een avondje
nadenken. Barry speelde prima
tot de slotfase, waar de hele inboedel van Barry in elkaar stortte. Jan Jansen haalde het Colorado-gambiet van stal, Peter Hamersma vloog er vol in. Mat werd
Peter zijn deel, genoeg stof voor
in de altijd gezellige bar. Dick
Wijker kwam een vol stuk voor
tegen André Kunst, wat er daarna gebeurde is niet geheel duidelijk. Maar Dick leverde zijn
stuk weer in en bleef tenslotte
met lege handen achter.
De bekerwedstrijd tussen bekerhouder Sebastiaan van Westerop en Ingmar Visser werd al snel
in het voordeel beslist van Sebastiaan. Een verkeerde zet van
Ingmar werd koelbloedig afgestraft. Voor verdere uitslagen, zie
www.schaakclubkijkuit.nl.

Velsen - Het bestuur van PvdA
Velsen nodigt belangstellenden en hun familie uit voor de
nieuwjaarsreceptie, op zondag
12 januari in de Theeschenkerij
in Velserbeek. De inloop is vanaf 14.30 uur, om 15.00 uur zal de
voorzitter van PvdA Velsen een
woordje spreken. Om 15.15 uur
begint de vierde IJmondeuslezing, uitgesproken door Ruud
Vreeman, oud-vakbondsman , ex
duovoorzitter van de PvdA (tezamen met Felix Rottenberg), oud
-tweede kamerlid en momenteel
waarnemend burgemeester in
Groningen. Vreeman was eerder
ook burgemeester van Tilburg en
Zaanstad. Om 15.30 uur is de officiële start van de verkiezingscampagne door lijsttrekker Ronald Vennik. De receptie wordt
muzikale omlijst door het Nort C.
Kwartet. Het einde van de receptie is om 16.30 uur.

Inloopspreekuur
Scheiden
Velsen - Het is voor kinderen van
alle leeftijden vaak moeilijk te bevatten dat hun ouders uit elkaar
gaan. Ook al ben je nog zo duidelijk, dan nog is het vaak te veel
om in een keer te horen en te begrijpen. Dat geldt niet alleen voor
jonge kinderen, maar ook voor
pubers die toch al zoveel aan hun
eigen lijf en hoofd hebben. Daar
komt nog bij, dat iedere dag weer
opmerkingen en vragen ontstaan, doordat je kind van de buitenwereld reacties krijgt op uw
scheiding. Over deze en andere
vragen kunt u terecht bij het gratis Inloopspreekuur Scheiden van
Socius Maatschappelijk Dienstverleners. Woensdag van 8.30 tot
10.00 uur in het Gezondheidscentrum in Velserbroek, Aletta
Jacobsstraat 200-220. Donderdag van 8.30 tot 10.00 uur Van
den Vondellaan 1a in Driehuis.
Telefoon 088-8876900. U kunt uw
vraag ook mailen naar scheidenvelsen@socius-md.nl.

Onder invloed
Velsen-Noord - De politie kreeg
zaterdagmiddag rond 16.00 uur
de melding dat er een auto uit de
bocht was gevlogen op de Wijkermeerweg. Ter plaatse trof de
politie een automobilist aan die
zijn auto had klemgereden in
een hekwerk. De bestuurder, een
28-jarige man uit Velsen-Noord,
bleek niet gewond en hij gaf aan
dat hij onder de verdovende middelen zat en dat hij veel alcohol
had gedronken. De politie heeft
de man aangehouden en meegenomen naar het politiebureau,
waar bleek dat hij zwaar onder
invloed verkeerde. Zijn rijbewijs
werd ingevorderd en bij hem in
de auto werd een verboden wapen aangetroffen, dit werd door
de politie in beslag genomen.
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Dames Voor Na Vieren
voor avond vol humor

Velsen - Met een tweevoudige
nominatie op zak voor de cabaretprijs Neerlands Hoop komen Anne
van Rijn en de Velsense Hanneke
Drenth op donderdag 9 januari
(20.15 uur) terug naar de Stadsschouwburg Velsen met hun nieuwe cabaretvoorstelling ‘Bruids- en
Grafwerk’. Een avond vol krachtige
humor over de angstige waarheden tussen ringen en rouwen.
In een mix van fysieke acts, krachtige zang, humoristische en absurdistische sketches, worden
menselijke relaties uitvergroot en
onder de loep genomen. Hanneke

en Anne bieden het publiek een
unieke kijk op de dagelijkse dingen – grillig, absurd en uiteraard
vol humor.
In ‘Bruids- en Grafwerk’ nemen de
Dames Voor Na Vieren het menselijk leven van geboorte tot de
dood messcherp onder de loep.
Maar ‘de dames’ zouden ‘de dames’ niet zijn als er ook niet vreselijk gelachen kon worden om
het leed dat relaties, kinderen,
oud worden en sterven met zich
meebrengen. Muziek is in ‘Bruidsen Grafwerk’ weer erg belangrijk.
De hemelse stemmen van de dames en hun feilloze samenzang
vormen hun sterkste troeven. Het
duo werkt dit keer voor het eerst
met een live muzikant op het podium: pianist Daniël van Veen. De
uit Velsen afkomstige Hanneke
Drenth zegt hierover: ,,Daniël van
Veen past écht bij ons. Hij speelt
niet alleen fantastisch piano, maar
denkt ook theatraal mee. Hij heeft
precies dat droogkomische talent
dat de voorstelling nodig heeft.
Samen met hem hebben we ook
een hele mooie cd met de liedjes
uit dit programma gemaakt.”
Prijs: vanaf 20,75 euro. Zie ook
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of tel. 0255-515789. (foto: Curly
and Straight)

Kommil Foo zorgt
voor unieke mix
Velsen - Op woensdag 15 januari (20.15 uur) komt één van de
mooiste en best ontvangen cabaretvoorstellingen van het vorige seizoen naar de Stadsschouwburg Velsen. Kommil Foo
dwingt de kijker met de nieuwste voorstelling ‘Breken’ op het
puntje van zijn stoel aan vertwijfeling ten prooi. Zo prachtig, muzikaal zo virtuoos en tegelijkertijd zo leuk!
De Vlaamse broers ontwikkelden door de jaren heen een volstrekt unieke stijl: ontroering,
humor, muzikaliteit en een absurde beeldentaal vechten om
voorrang. Als geen ander beheersen ze de kunst om met minimale middelen de toeschouwer maximaal te raken. In de
voorstelling die Kommil Foo in
Velsen komt spelen, proberen de
cabaretbroers antwoord te geven op de vraag ‘hoe een man in
een luciferdoosje past.’ Kommil

Foo speelt in Vlaanderen al jarenlang voor uitverkochte grote
zalen. In Nederland wonnen de
broers Mich en Raf Walschaerts
al eens de Poelifinario met hun
eigenzinnige mix van cabaret,
muziek en theater. In december
2012 ging ‘Breken’ in Nederland
in première en werd door de landelijke pers op een sterrenregen
onthaald: “Raf en Mich kennen
hun gelijke niet in de Benelux.
Zwarte romantiek van het hoogste kaliber.” De voorstelling werd
ook nog eens genomineerd voor
de belangrijkste cabaretprijs, de
Poelifinario.
‘Breken’ gaat over het mannelijk onvermogen, over de vervreemding die geniepig een liefdesrelatie binnensluipt, over het
schuldgevoel na een slippertje
en over het goedpraten van zo’n
uitglijder. Prijs: vanaf 21,75 euro.
Zie ook www.stadsschouwburgvelsen.nl. (foto: Phile Deprez)

Ellen ten
Damme in
Cirque Stiletto

Het Groot Niet Te
Vermijden in Velsen
Velsen - Op dinsdag 14 januari (20.15 uur) staat Het Groot Niet
Te Vermijden met de nieuwe show
‘For Once in My Life’ in de Stadsschouwburg Velsen. Het is alweer het dertiende programma
van ‘Het Groot’, zoals ze inmiddels
door de grote schare fans worden genoemd. Het orkest is nog
steeds ‘alive and kicking’ en zoals de vaste bezoeker gewend is,
brengt het shows met de nodige
dosis humor en gevoel voor theater.
Je krijgt niet wat je verwacht en je
verwacht niet wat je krijgt. Dat is
typisch Het Groot Niet Te Vermijden. Origineel, verrassend en vol
humor. En in tegenstelling tot het
meeste cabaret, staat de muziek
voorop. Terecht, want hun muzikale veelzijdigheid is een ware lust voor het oor. De muzikale veelzijdigheid van de artiesten Jochem Kroon, Louis Kockelmann, Peter Tinke, Sjoerd Plak
en nieuwkomer Chris Grem is alom geprezen. Ook in het dertiende programma ‘For Once In My
Life (Live)’ laat Het Groot Niet Te
Vermijden zijn muzikale en theatrale veelzijdigheid ongegeneerd
zien en horen. Het vrolijke vijftal
brengt op aanstekelijke wijze de

meest uiteenlopende muziekstijlen – van stevige rockmuziek tot
ingetogen ballades – en wisselt
net zo makkelijk van het ene naar
het andere instrument als van
muziek naar persiflerend cabaret.
De heren noemen de voorstelling
zelf een spetterende, avondvullende en muzikale komedie!
In Velsen kunnen bezoekers voorafgaand aan de show van Het
Groot Niet Te Vermijden in de
REX-Foyer (sponsor Rabobank
Velsen en Omstreken) in een ongedwongen sfeer genieten van
een smakelijk tweegangen-diner.
Aan mooi gedekte, lange tafels
wordt samen met andere theaterliefhebbers in Italiaanse familiesfeer gedineerd. De prijs van het
REX-menu, inclusief koffie, bedraagt 25,-. Verrassende ontmoetingen met onbekende tafelgenoten zijn bij de prijs inbegrepen!
Reserveren voor het REX-menu kan alleen in combinatie met
een kaartje voor Het Groot Niet
Te Vermijden. Vooraf reserveren
voor het REX-menu is bovendien
noodzakelijk.
Toegang vanaf 26,25 euro. Prijs
REX-menu: 25 euro. Zie ook
www.stadsschouwburgvelsen.nl.
(foto: Peter Boshuijzen)

ISH op podium van
Stadsschouwburg
Velsen - Op donderdag 16 januari (20.15 uur) neemt skate/breakdancegroep ISH het podium van
de Stadsschouwburg Velsen letterlijk en figuurlijk over. Geen
vierkante centimeter wordt onbenut gelaten bij de nieuwste voorstelling van ‘So You Think You
Can Dance’- jurylid Marco Gerris. ‘DJ Moz’ART’ is een crossovervoorstelling met break-, ballet- & popping-dansers, klassieke, pop- & jazzmusici, dansende zangeressen en met een DJ
aan het hoofd als de personificatie van Wolfgang Amadeus Mozart. Een waar dansfeest waar iedere bezoeker oren en ogen tekort zal komen. Twee keer stond
de wereldwijd befaamde skate/
breakdancegroep ISH in een volle zaal van de Stadsschouwburg

Velsen met de bejubelde hiphop-breakdance-opera ‘MonteverdISH’. Deze danssensatie behoort tot de hoogtepunten van
de afgelopen seizoenen en werd
door een groot muziek- en danspubliek met staande ovaties beloond. Vol trots presenteert het
Velsense theater dan ook de nieuwe ISH. Daarin verschijnt Mozart
ten tonele als Master of Ceremonies. Een dj, dansers, beatboxers
en klassieke musici (VocaalLab)
zetten het publiek een mix voor
van bekende melodieën, muzikaal erfgoed en nieuwe beats.
Daarop dansacts om de vingers
bij af te likken: van hiphop, breakdance, acrobatiek, modern dance
tot house.
Toegang vanaf 20,75 euro. Zie ook
www.stadsschouwburgvelsen.nl

Velsen - De Stadsschouwburg
Velsen start het nieuwe jaar met
spectaculair theatervuurwerk.
Op dinsdag 7 en woensdag 8 januari (20.15 uur) betreedt dé circusdiva der circusdiva’s het podium: Ellen ten Damme. Met aan
haar zijde de beste circusartiesten ter wereld, een energiek ensemble van topdansers en de
leukste theaterband van dit moment: de Wereldband. Juichend
werd Ellen ten Damme’s show
‘Cirque Stiletto’ ontvangen in de
pers. ‘Ze is ruig, ze rockt, ze is
sexy als Madonna, stoer als Nina Hagen en zwoel als La Dietrich.’ ‘Cirque Stiletto 2’ is het zinderende, spannende, sexy vervolg op de eerste show. Hierin zal rockdiva Ellen ten Damme
schitteren als het ‘stoutste meisje van het circus’, waarbij zij haar
zeven hoofdzonden opbiecht. In
een wervelende show zijn de zeven hoofdzonden verwerkt in
muzikale blokken die een licht
werpen op de duistere, wellustige en geheime kanten van Ellen. De zeven hoofdzonden vormen een boeiende basis voor
een avond totaaltheater waarbij, net als bij de eerste ‘Cirque
Stiletto’ gekozen is voor de circusvorm, waarvoor Henk van der
Meyden de beste artiesten ter
wereld heeft aangetrokken. Circusproducenten Henk van der
Meyden en zijn vrouw Monica
Strotmann organiseren al meer
dan 25 jaar met groot succes
het ‘Wereldkerstcircus’ in Carré. Maar naast de voorstellingen
in Carré zorgt het echtpaar ook
in de Stadsschouwburg Velsen
voor spanning en sensatie op het
allerhoogste niveau. Samen met
Hans Klok creëren zij zijn grootste en meest succesvolle voorstellingen. Van der Meyden weet
al sinds begin eind jaren tachtig
het beste van het Circusfestival
uit Monte Carlo voor zijn theatershows naar Nederland te halen.
Op die manier ontstaan unieke
circustheatervoorstellingen, die
in heel Europa volle zalen trekken. Alleen al voor de weergaloze circusnummers mag ‘Cirque
Stiletto 2’ niet gemist worden.
Toegang vanaf 50,75 euro. Meer
info: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789. (foto:
Govert de Roos)
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Peuterfestival

Nieuw bij Donar:
Move & Food Coaching
6 januari start bij Donar Fitness
& Wellness een nieuw tien weken durend programma: Move &
Food Coaching. Met foodcoach
Marion Bos en personal trainer
Simone Prinsse wordt gewerkt
aan een gezonde levensstijl: lekkerder in je vel en minder kilo’s
op basis van natuurlijk eten.
Na de intake krijgt de cursist een
startpakket met ingrediënten en
basisrecepten mee voor de eerste twee weken. Het voedingspakket is aan te vullen met verse
producten. Wekelijks is een bespreking met de foodcoach. Ge-

durende het tien weken durende programma krijg je vier personal- en zes cardiotrainingen
op maat. Naast deze trainingen
kun je uiteraard ook zelf aan de
slag met een abonnement of een
10-rittenkaart.
De kosten voor dit programma
zijn 300 euro per persoon. Wie
nu inschrijft met twee personen
profiteert van de openingsaanbieding: tweede persoon gratis!
Donar Fitness & Wellness, Reaumurstraat 4, IJmuiden, (0255)
517725, of www.donarfitness.nl.

Topavond met
damesdingen in Velsen
Velsen - Regisseur Bruun Kuijt
maakte van ‘Zadelpijn en ander
Damesleed’ een van de succesvolste én leukste vrouwenkomedies sinds jaren. Voor een verrassende opvolger sloeg hij de
handen ineen met de beste komedieschrijvers van dit moment:
Margôt Ros (‘Toren C’), Paul
Groot (‘Koefnoen’) en Bodil de
la Parra (‘Onder Vrouwen’). Op
dinsdag 21 januari (20.15 uur) is
het geslaagde resultaat ‘Powervrouwen – Een revue van nu’ in
de Stadsschouwburg Velsen te
zien.
Topactrices als Cystine Carreon,

Mylène d’Anjou, Peggy Vrijens
en Lieneke le Roux zijn te zien in
een aanstekelijke mix van sketches, liedjes en dansacts (van
struisveren tot paaldans) over
al die typische damesdingen.
Noem ze maar op: mannen, kinderen, de overgang, minnaars,
schoonmoeders, valse vrouwen
onder elkaar en inhoud van de
damestas. Onvoorspelbaar en
toch herkenbaar, met een bulderlach als resultaat.
Prijs: vanaf 27,25 euro. Meer info:
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of tel. 0255-515789. (foto: Magic
Group Media)

Velsen - Goed nieuws voor alle
papa’s, mama’s, opa’s en oma’s
het jaarlijkse Peuterfestival in
de Stadsschouwburg Velsen
wordt dit jaar niet op een doordeweekse dag maar op zondag
26 januari gehouden. Vanaf 9.30
uur opent het theater de poorten om alle 1plusser in de theaterspeeltuin te ontvangen. Tijdens de achtste editie van het
succesvolle Peuterfestival kunnen peuters op ontdekkingstocht in het theater en in de natuur. Er valt genoeg te ontdekken
tijdens deze ochtend. Met voorstellingen in het hele gebouw
en een foyer die in samenwerking met WNF Bamboeclub is
omgebouwd tot tropisch speeltuin wordt de schouwburg voor
een dag hét speelparadijs voor
de allerkleinsten. De dag wordt
afgesloten met een beestachtig
leuke en swingende peuterconcert van Samba Salad. Net als bij
de succesvolle eerdere edities
van het Peuterfestival wordt de
Stadsschouwburg Velsen helemaal omgetoverd tot een speelparadijs. Dit jaar een tropische
jungle. Overal exotische bomen,
planten en bloemen. Danst daar
een vlinder? Kijk, een aap die
op zoek is naar een banaan. Er
valt zoveel te ontdekken. Laat je
schminken als je lievelingsdier
en knuffel met de olifant, giraffe
en de grote baviaan! Nog leuker
zijn de sprankelende voorstellingen en inspirerende kinderworkshops. Vanaf het begin van
de ochtend kan genoten worden van heerlijke peutervoorstellingen ‘Aadje Piraatje’ en ‘Het
Kleine Zwanenmeer’. Bovendien kan er actief worden meegedaan aan de workshops ‘Muziek op Schoot’ en ‘Peuterdans’.
Een kaartje voor een voorstelling
kost 6 of 7,50 euro en voor een
workshop 6 euro. Kaarten dienen los gekocht te worden per
voorstelling en workshop. Kaarten kunnen worden besteld aan
de kassa en via de website van
de stadsschouwburg Velsen. De
hele ochtend kan er gespeeld
worden voor slechts 2,50 euro. De theaterspeeltuin is gratis voor bezoekers aan één van
de minivoorstellingen. Prijs: vanaf 2,50 euro. Meer info: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of tel.
0255-515789.

Stadsschouwburg Velsen

Groenendijk terug met
prijswinnende show
Velsen - De cabaretvoorstelling
‘Alle Dagen’ sloeg verleden jaar
in als een bom. Niet alleen bij
het publiek in de Stadsschouwburg Velsen maar ook bij de jury
van de belangrijkste Nederlandse cabaretprijs. Op verzoek van
het publiek van verleden jaar –
en om iedereen die er toen niet
bij was een nieuwe kans te geven – haalt het theater de inmiddels met Poelifinario bekroonde
voorstelling van Richard Groenendijk op donderdag 23 januari
(20.15 uur) terug.
Zelden werd een cabaretvoorstelling zo goed ontvangen als
‘Alle Dagen’ van Richard Groenendijk. Pers en publiek zijn
unaniem lovend. ‘Hij staat op
het podium als een vorst, zijn
grappen zijn van hoog niveau en
de liedjes, die hij vertolkt ontroeren’, schreef De Volkskrant. Het
Parool noemt Groenendijk een

rasverteller, die op zijn allerbeste
momenten doet denken aan een
moderne Toon Hermans. ‘Alle
Dagen’ is misschien wel de beste
voorstelling uit het repertoire van
Richard Groenendijk. Hij is ontwapenend, heeft een fenomenale timing en is bovenal genadeloos komisch. Een uur en veertig minuten op het puntje van de
theaterstoel. Hilarische verhalen,
schitterende nummers (speciaal geschreven voor Groenendijk
door Theo Nijland en Jurriaan
van Dongen), vlijmscherpe oneliners en misschien wel één van
de meest verrassendste slotscènes van de afgelopen jaren. Om
met de woorden van De Volkskrant te eindigen: ‘Mooier kun je
het nauwelijks bedenken...’.
Toegang vanaf 21,25 euro. Meer
info: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789. (foto:
Roy Beusker)

Fenomeen Philippe
Geubels in schouwburg
Velsen - Op vrijdag 17 januari
(20.15 uur) is het de hoogste tijd
om Velsen kennis te laten maken met het fenomeen Philippe
Geubels. De grappige kale Belg
uit ‘DWDD’ en het tv-programma
‘Mag ik u kussen?’. De droogkomische, innemende Vlaming met
zijn lijzige stemgeluid uit de Belgische tv-hit ‘De Slimste Mens’.
Hij komt naar de Stadsschouwburg Velsen met zijn show ‘Made in Belgium’.
‘Made in Belgium’ is een pro-

gramma vol hoogtepunten uit
zijn eerste twee Vlaamse shows
aangevuld met nieuwe humor.
De show in Velsen is op een haar
na uitverkocht. Een ieder die de
sympathieke Belg live aan het
werk wil zien, haast zich naar de
kassa of de website van het theater.
Prijs: vanaf 22,75 euro/laatste
kaarten. Meer info: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel.
0255-515789.
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Kerstbomeninzameling
Net als vorig jaar kunnen de kerstbomen weer bij de gemeente worden ingeleverd om verbrand te
worden. Elke ingeleverde boom is
50 eurocent waard. De inleverplekken staan hieronder. Op 8 januari is de kerstboomverbranding aan
de Heerenduinweg in IJmuiden en
de Hagelingerweg in SantpoortNoord.

U bent van
harte welkom
Nieuwjaarsreceptie 2014

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u een
goede gezondheid in 2014
Voor een persoonlijke uitwisseling van nieuwjaarswensen nodigt het gemeentebestuur van Velsen u
hierbij van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie.

Inleveren: wanneer, hoe laat en
waar?
• Woensdag 8 januari: IJmuiden
Kennemerplein, Plein 40-45, Canopusplein van 13.00 tot 16.00 uur
• Woensdag 8 januari: IJmuiden
Heerenduinweg brandplaats van
13.00 tot 19.00 uur
• Woensdag 8 januari: Velsen-Noord,
Stratingplantsoen van 13.00 tot
16.00 uur
• Woensdag 8 januari: Velserbroek
Vestingplein van 13.00 tot 17.00 uur
• Woensdag 8 januari: Velsen-Zuid
voor de Brandweer kazerne van
13.00 tot 16.00 uur
• Woensdag 8 januari: Driehuis Driehuizerkerkweg naast de kerk van
13.00 tot 16.00 uur
• Woensdag 8 januari: SantpoortZuid naast het station van 13.00 tot
16.00 uur
• Woensdag 8 januari: SantpoortNoord Hagelingerweg / Burgemeester Weertplantsoen van 13.00
tot 16.00 uur
• Woensdag 8 januari: Santpoort-

Noord Hagelingerweg / Biezenweg
brandplaats van 13.00 tot 19.00 uur
Inleverplekken
Driehuis: Driehuizerkerkweg (naast
de kerk).
IJmuiden: parkeerplaats Kennemerplein, Plein 1940-1945, Canopusplein
en Heerenduinweg brandplaats.
Santpoort-Noord: Hagelingerweg /
Burgemeester Weertplantsoen en
Hagelingerweg / Biezenweg brandplaats.
Santpoort-Zuid: Naast het station.
Velsen-Noord: Stratingplantsoen.
Velsen-Zuid: Brandweerkazerne.
Velserbroek: Vestingplein.
Kerstboomverbranding
Op woensdag 8 januari om 18.30 uur
aan de Heerenduinweg in IJmuiden
en op woensdag 8 januari om 18.30
uur aan de Hagelingerweg tegenover
de tuincentra. De Heerenduinweg
wordt tijdens de kerstboomverbranding afgesloten, dit om de mensen
veilig over te laten steken en het verkeer geen hinder heeft van de rookontwikkeling.
Niet verbranden?
Op zaterdag 11 januari 2014 neemt
HVC Inzameling (voorheen ReinUnie) de kerstbomen mee die ’s morgens vóór half 8 bij de ondergrondse ophaallocaties liggen of op de plek
waar de grijze en groene afvalbakken
horen te staan.

Deze vindt plaats op maandag 6 januari 2014 van
17.00 tot 19.30 uur in de Stadsschouwburg Velsen,
Groeneweg 71 te IJmuiden.

Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen
persoonlijke uitnodigingen te versturen. Deze publicatie
komt daarvoor in de plaats.

Nieuwe medewerkers Handhaving
De gemeente Velsen huurt vanaf januari
2014 een aantal nieuwe handhavers in voor
het team Toezicht & Handhaving. Ze dragen
een ander uniform, maar zijn volledig bevoegd.

Vanaf januari 2014 huurt het team Toezicht &

Handhaving van de gemeente Velsen een aantal
extra handhavers in.
Het team zorgt ervoor dat overlast op straat
binnen de perken blijft – overlast door honden, dumpingen van afval en hinderlijk gedrag.

De ingehuurde collega’s krijgen voorlopig een
ander uniform. Als ze in dienst komen van Velsen krijgen ze het uniform dat daarbij past. U
kunt als burger de komende tijd dus worden
aangesproken door handhavers die er iets anders uitzien dan u gewend bent. Toch zijn ze
volledig bevoegd voor hun werk.
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Nieuwe tarieven gemeentelijke sportaccommodaties
De gemeente heeft de tarieven en algemene voorwaarden van de gemeentelijke sportaccommodaties voor 2014 vastgesteld. Er zijn drie
regelingen: de Regeling sportterreinen 2014-2015; de Regeling sporthallen en gymlokalen 2014-2015 en de Regeling zwembad De Heerenduinen 2014.

Overzicht van de meest gangbare tarieven (type- en drukfouten voorbehouden):
Zwembad De Heerenduinen m.i.v. 1 januari 2014
Losse baden:
- Kinderen 0 en 1 jaar
gratis
- 16 jaar en ouder
€ 5,00
- Onder 16 jaar, 65 +
€ 4,50
- Daluren
€ 4,50
Meerbadenkaarten:
- 10 baden- kaarten
(prijs van) 9 losse baden + 1 bad gratis
- 25 baden- kaarten
(prijs van) 20 losse baden + 5 baden gratis
- 50 baden- kaarten
(prijs van) 35 losse baden + 15 baden gratis
- 100 baden- kaarten
(prijs van) 60 losse baden + 40 baden gratis
Zwemles:
- Maandkaart kinderen
2x per week, 30 min./45 min. € 45,00 / 67,50
- Maandkaart volwassenen
1x per week
€ 36,50
- Instroomcursus weekend € 79,00
- Losse les
€ 10,50

Sportterreinen 2014-2015 m.i.v. 1 juli 2014
- Voetbalveld
€ 3.811,00
- Kunstgrasveld voetbal
€ 11.433,00
- Kunstgrasveld hockey
€ 7.028,58
- Honk- softbalveld
€ 3.048,00
- Korfbalveld
€ 3.048,00
- Handbalveld
€ 2.292,00
- Rugbyveld
€ 3.048,00
- Atletiekcomplex
€ 13.173,00
Sporthallen 2014-2015 m.i.v. 1 juli 2014
- Plaatselijke sportverenigingen vast gebruik, per uur
- Competitie gebruik, per uur
- Overige gebruikers, per uur

€ 42,85
€ 57,00
€ 47,00

Gymzalen 2014-2015 m.i.v. 1 juli 2014
- Plaatselijke sportverenigingen
vast gebruik, per seizoen/uur
- Plaatselijke sportverenigingen losse uren
- Overige gebruikers vast gebruik, per seizoen/uur
- Overige gebruikers losse uren

€ 394,00
€ 13,30
€ 484,00
€ 18,50

De volledige regelingen zijn te vinden op de websites:
- www.velsen.nl : Bestuur& Organisatie>Beleid > Cultuur, Sport & Vrije Tijd
> sportbeleid of via: Regelingen & Verordeningen (regelingenbank)
- www.sportloketvelsen.nl (sport & gemeente > sportaccommodaties in
Velsen)
- www.zwembadvelsen.nl (algemeen > huisregels en regeling zwembad).

22.500ste bezoeker
zwembad De Heerenduinen
In december waren Lisa en Anne de Boer de laatste in de reeks van 22.500ste
bezoekers van zwembad De Heerenduinen. Een taart en tien vrijkaartjes
voor het zwembad kregen zij als cadeau. Deze kaartjes komen goed van pas.
Lisa en Anne hebben vrienden over uit Portugal en nu kunnen ze met elkaar
heerlijk zwemmen. (foto: Gemeente Velsen)

Bekendmakingen
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 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestem-

mingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten
via 14 0255.

lier 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.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 0255.

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

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 20
december 2013 tot en met 23 december 2013 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
P.J. Troelstraweg 1, kappen 1 boom

(23/12/2013) w13.000544
Trompstraat
166,
dakopbouw
(23/12/2013) w13.000549
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen
Driehuis

Nicolaas Beetslaan 3, kappen 2 bomen (23/12/2013); w13.000544
Velserbroek
Kaasmakerstraat ong., bouwen
nieuw lokaalcentrum voor data en
telecommunicatie
(23/12/2013);
w13.000545
Galle Promenade 37, samenvoegen
winkels t.b.v. nieuwe supermarkt
(23/12/2013); w13.000547
Velsen-Noord
Reyndersweg 3, verplaatsen er-

fafscheiding
(23/12/2013);
w13.000548
Concordiastraat 84, vernieuwen
zeekade Grote Hout (23/12/2013);
w13.000546
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan

alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Badweg
38C
rijksmonument,
plaatsen container (23/12/2013)
w13.000427;
Lariksstraat 2A, plaatsen aanbouw
voorgevel (23/12/2013) w13.000449
Frans Naereboutstraat 14, wijzigen
gebruik opslagruimte naar verkoopruimte (23/12/2013); w13.000484
Oosterduinplein 15, plaatsen dakkapel
voorgevel
(23/12/2013);
w13.000475
Engelmundusstraat 5, plaatsen dak-

opbouw (23/12/2013); w13.000476
Driehuis
Geen mededelingen
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 165, vergroten begane grond en eerste verdieping
(20/12/2013); w13.000454;
Rijksweg 236, aanleggen paardenbak (20/12/2013); w13.000364
Santpoort-Zuid
Hendrik van der Graaflaan 6, legaliseren
raamkozijn
zijgevel
(23/12/2013); w13.000455
Velsen-Zuid
Geen mededelingen
Velsen-Noord
Geen mededelingen
Velserbroek
Botter 26, plaatsen twee dakkapellen
voor- en achtergevel (23/12/2013);

w13.000461
Hélène Mercierstraat 3, plaatsen
dakkapel (voorgevel) (23/12/2013);
w13.000495
De Zeiler 124, legaliseren containerberging en opslag haardhout
(23/12/2013); w13.000467
De Zeiler 66, plaatsen erfafscheiding
(23/12/2013); w13.000469
Geweigerde omgevingsvergunning – reguliere prcedure
De Zeiler 104, legaliseren overkapping voortuin (23/12/2013);
w13.000466
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen art. 2:17 APV
Wandeltocht door Velsen, op 29
maart 2014, 30 van Zandvoort
(24/12//2013) u13.011455.

