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Duik is ‘beste medicijn’
velserbroek - ,,Ik doe het nooit 
meer’’, zei Teun uit velserbroek 
bibberend na de nieuwjaars-
duik in velserbroek. ,,veel te 
koud.’’ 

Het merendeel van de 405 deelne-
mers aan de nieuwjaarsduik in de 
Westbroekplas was echter wel en-
thousiast. Al klaagden er veel over 
koude tenen. De duikers moesten 
een stukje lopen van Villa Wes-
tend naar het strandje. De Unox 
muts hield de oren wel warm 
maar de voeten bleven koud.
Opvallend veel kinderen deden 

mee aan de duik in Velserbroek. 
Bij Villa Westend konden de dap-
peren zich omkleden in een war-
me tent en daarna ging het om 
even voor drie uur in optocht naar 
het strandje. Voorop muziek en 
een enthousiaste Frans Looij die 
de mensen aanmoedigde. Na een 
korte warming-up op het strand 
was het dan toch echt tijd voor de 
koude plons die met veel gegil en 
enthousiasme werd uitgevoerd. 
Daarna zorgden de reddingswer-
kers ervoor dat de duikers gauw 
weer op het droge stonden. Na 
de duik werd er gratis erwtensoep 

van Unox uitgedeeld in Villa Wes-
tend. Niet alleen Velserbroekers 
maar ook deelnemers uit Amster-
dam en zelfs uit België gingen 
koppie onder in de Westbroek-
plas. Martin uit Amsterdam vindt 
de duik het beste ‘medicijn’ op 
nieuwjaarsdag, maar hij laat zich 
er niet over uit voor welke klach-
ten dat dan zou zijn.
,,De organisatie is top’’, zegt Re-
gina van Damen uit België. Zij is 
op familiebezoek en ging met een 
groep van 14 mensen te water. 
,,Volgend jaar weer, maar dan wel 
met een stel slippers aan.’’ 

Hoofdprijs voor mevrouw Peters

Winkeliers Velserbroek 
verloten KIA Picanto

velserbroek - Na vier weken 
kassabonnen sparen in win-
kelcentrum Velserbroek werd 
afgelopen zaterdag de KIA Pi-
canto van dealer Tinholt onder 
de deelnemers aan de spaarac-
tie verloot. 
Onder toeziend oog van nota-
ris Ros werden de kandidaten 
voor het finalespel getrokken. 
Na het openen van de kluis 
konden de drie overgebleven 
finalisten hun prijzen in ont-
vangst nemen. Deze logen er 

niet om: maar liefst twee elek-
trische fietsen van wielerspeci-
aalzaak Nico van der Zwan en 
een KIA Picanto werden weg-
gegeven door de winkeliers in 
Velserbroek. 
Mevrouw Peters (foto) won de 
auto en een fleurige bos bloe-
men.
Een mooi begin van het nieuwe 
jaar voor deze klanten en een 
mooi gebaar van de onderne-
mers van dit gezellige winkel-
centrum!

Gezond en voorspoedig 2014!
velsen - Maandagavond was 
voor alle burgers van Velsen de 
nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente in Stadsschouwburg 
Velsen. Dit was dé gelegenheid 
om het college, politici, bekende 
ondernemers en overige Velse-
naren een goed 2014 toe te wen-
sen. Bezoekers werden getrak-
teerd op heerlijke vishapjes van 
Hokkai Kitchen en net zo lekke-
re drankjes van Slijterij & Wijn-
huis Zeewijk.
Hoogtepunt van de nieuwjaars-
receptie is altijd de speech van 
de burgemeester. Franc Weer-
wind begon met het overlijden, 
vrijdag, van Carolien Vrolijk, een 
markante, jonge ondernemer, 
die ook in zakelijke kring in Vel-
sen zeer gemist zal worden. Ver-
der sprak Weerwind onder meer 
over de zo noodzakelijke samen-
werking, de nabije gemeente-
raadsverkiezingen, over het be-
lang van Europa voor onze regio   

en over de Visie op Velsen 2025. 
Hij memoreerde wat de laat-
ste jaren is gerealiseerd en wat 
men aan vernieuwingen in Vel-
sen nog kan verwachten. Weer-
wind sprak uit dat hij het waar-
deerde dat velen die in de zaal 
aanwezig waren hebben mee-
gewerkt aan de Visie op Velsen 

2025 en de Strategische Agen-
da. Hij bedankte de huidige ge-
meenteraad voor hun inzet en 
betrokkenheid en riep de nieu-
we gemeenteraad alvast op goed 
naar elkaar te luisteren en voor-
al inhoudelijk met elkaar in ge-
sprek te gaan. 
,,De tijd staat niet stil’’, aldus 
Weerwind. Aan de hand van 
een bekende sketch en nieuwe 
woorden als ‘selfie’ en ‘socialbe-
sitas’ verwees hij naar de nood-
zaak mee te gaan met de tijd. 
‘Maar Velsen is sterk en klaar 
voor de toekomst met tal van 
positieve ontwikkelingen op het 
gebied van maak-industrie, on-
derwijs, vis, cruisevaart en be-
stuur.’
De burgemeester besloot met 
nieuwjaarswensen voor alle Vel-
senaren. Daarna traden vier ta-
lentvolle, jonge Velsenaren op 
die zich hadden onderscheiden 
op het Vistival.

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Coöperatiefonds 
steunt lokale 
initiatieven.

Zie artikel elders in deze uitgave.

Rabobank. Samen sterker.

De 7 thema’s van 
CDA Velsen.
Vandaag thema 2:
Trots op ‘Made in 
Velsen’
Zie redactioneel in deze krant

Op weg naar de 
gemeenteraadsverkiezingen
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Velserbroek - De politie is 
maandagavond een grote zoek-
actie gestart nadat drie inbre-
kers waren betrapt bij de Lan-
ge Sloot ter hoogte van de Za-
delmakerstraat. De mannen wa-
ren aan de achterzijde van een 
autobedrijf met banden en vel-
gen in de weer toen een man die 
zijn hond aan het uitlaten was de 
mannen betrapte. De hondenuit-
later vroeg aan de mannen waar 
ze mee bezig waren en of hij de 
politie moest bellen. De getuige 
alarmeerde vervolgens de politie 
en werd door een van de man-
nen op zijn borst getrapt.
De politie kwam direct met veel 
eenheden ter plaatse om de 
buurt rond de Klompenmaker-
straat af te zetten. Agenten gin-

gen vervolgens in de buurt op 
zoek naar de drie mannen. Naast 
een speurhond werd er ook een 
politiehelikopter ingezet om van-
uit de lucht mee te zoeken. Via 
burgernet werd opgeroepen uit 
te kijken naar de drie mannen 
met donkere kleding, capuchon 
en lichtgrijze jas. Een van de po-
litiewagens kwam bij de zoekac-
tie vast te zitten in het gras.
Diverse autobanden en velgen 
werden in de bosjes achter het 
autobedrijf terug gevonden. Ook 
verderop langs een sloot lagen 
nog enkele banden. De politie is 
direct een onderzoek gestart om 
de sporen naar de daders vast 
te leggen. Voor zover bekend is 
er nog niemand opgepakt. (foto: 
Michel van Bergen)

RKVV Velsen wint 
Velser Futsaltoernooi

IJmuiden - Zaterdag 28 decem-
ber vond de vijfde editie van het  
Velser Futsaltoernooi plaats. Het 
toernooi is een vaste waarde op 
de voetbalkalender geworden. Dit 
jaar waren er voor het eerst tien 
deelnemers uit de regio. 
In Poule A streden Stormvogels 
Zaterdag 1 en Zondag 1, VSV, Wa-
terloo 2 en de All-stars en in Pou-
le B namen Velsen, VVH, IJmuiden, 
SVIJ en Terrasvogels het tegen el-
kaar op. In Poule A waren het de 
All-stars en Stormvogels die de 
dienst uitmaakten. Stormvogels 
Zaterdag 1 verkocht haar huid 
duur maar haalde net de laatste 
vier niet. Publiekslievelingen wa-
ren de All Stars. Deze oudgedien-
den spelen het echte zaalvoetbal 
en kwamen dan ook in de halve fi-
nale terecht. Coach Richard Plug 
had een aardige ploeg bij elkaar, 
met onder andere Marco Vroome, 
Dennis van Beakel, Rick Schot-
vanger, Robbie Spronk, Aad Ma-
thot, Edwin Schiltmeijer met voorin 
de aanspeelpunten Danny Blokker 
en Henk Swier.
In Poule B was het spannend tot 
de laatste wedstrijd. IJmuiden be-
reikte als eerste de halve finale. 
De tweede plaats in de poule ging 
tussen Velsen en Terrasvogels. He-

laas gooide Terrasvogels haar ei-
gen glazen in. In de slot seconden 
gaven zij een 3-0 voorsprong uit 
handen. Hierdoor was Terrasvo-
gels uitgeschakeld en kon Velsen 
zich opmaken voor de halve fina-
le. In die halve finale versloeg Vel-
sen direct titelverdediger Stormvo-
gels Zondag 1. In de andere halve 
finale tussen IJmuiden en All-stars 
trokken de oudjes in een span-
nende wedstrijd aan het langste 
eind. In het duel om de derde en 
vierde plaats won IJmuiden met 
penalty’s van Stormvogels Zondag 
1. Hierna kon iedereen zich opma-
ken voor de finale. 
De All-stars, die in de finalewed-
strijd Van Baekel en Schiltme-
ijer door blessures moesten mis-
sen, kwamen te kort. De finale 
werd nooit een finale omdat Vel-
sen met speels gemak de All Stars 
op conditie overrompelde. Tijdens 
de prijsuitreiking werden naast de 
nummers 1, 2 en 3 Mitchell Post 
en Marco Vroome uitgeroepen tot 
beste speler en keeper van het 
toernooi. 
De organisatie kan terug kijken op 
een geslaagd toernooi en bedankt 
haar sponsoren met in het bijzon-
der hoofdsponsor Gildeslager Jo-
han van Doorn.

Inbrekers 
mishandelen getuige 

in Velserbroek

IJmuiden - Zondag 12 janua-
ri wordt het traditionele Nieuw-
jaarsconcert gegeven door Mu-
ziekvereniging IJmuider Har-
monie. Voorheen werd dit door 
het concertorkest gedaan van 
deze vereniging, maar sinds 
een klein jaar heeft er een om-
zetting plaatsgevonden naar 
een amusementsorkest met 
de naam  IJHmusementsor-
kest. Een nieuwe opzet met een 
nieuwe dirigent, aansprekend 
repertoire, nieuwe bezetting, 
maar bovenal nieuw elan. 
Het IJHmusementsorkest zal 
onder leiding van dirigent Theo 
Bleeker het nieuwjaarsconcert 
muzikaal beginnen om 12.00 
uur in de Laurentiuskerk, Fi-
delishof 30 te Ijmuiden. U bent 
van harte uitgenodigd dit ver-

nieuwende nieuwjaarscon-
cert gratis bij te wonen. De zaal 
gaat open om 11.30, aanvang is 
12.00 uur.

Driehuis - De jongens van de D4 van RKVV Velsen in Driehuis zijn 
volledig in het nieuw gestoken. De geel/blauwe brigade wordt dit 
seizoen gesponsord door Iskes Towage & Salvage en Renault Vel-
serbeek.

Driehuis - De jongens van de D4 van RKVV Velsen in Driehuis zijn 
volledig in het nieuw gestoken. De geel/blauwe brigade wordt dit 
seizoen gesponsord door Iskes Towage & Salvage en Renault Vel-
serbeek.

Film ‘Elle s’en va’ te 
zien in Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 10 en 
woensdag 15 januari om 20.30 
uur draait de film ‘Elle s’en va’ in 
het Witte Theater. Het is een ko-
misch drama met Cathérine De-
neuve.
Bettie is begin zestig, woont sa-
men met haar moeder en staat 
elke dag in haar restaurant de-
zelfde gerechten aan dezelfde 
gasten te serveren. Wanneer ze 
beseft dat zowel haar liefdes-

leven als haar carrière anders 
zijn gelopen dan gepland, stapt 
ze haar auto in en slaat ze op 
de vlucht. Tijdens haar road trip 
door Frankrijk beleeft ze avontu-
ren waar ze niet meer van durf-
de te dromen. Ze voelt zich vrijer 
dan ooit te voren en ontdekt wat 
er werkelijk ontbreekt in haar le-
ven. 
De toegang bedraagt 7,50 euro. 
Reseveren is niet mogelijk.
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Borrel bij Bos Kookt
 Zondag is eetlokaal Bos Kookt open als café vanaf 16 uur. 
Het is de eerste mogelijkheid om bij én met Bos te proos-
ten op het nieuwe jaar. De muzikale omlijsting wordt ver-
zorgd door de driemansformatie Poor Edward. De overbu-
ren, Stadsschouwburg Velsen, houden open huis in ver-
band met het 75-jarige bestaan. Genoeg te beleven dus. 
Bos Kookt vind je op de Groeneweg 80 in IJmuiden. Zie 
ook www.boskookt.nl

Afhalen bij Chinees restaurant Kings Garden
Vrijdag 10 januari opent Chinees restaurant Kings Gar-
den opnieuw haar deuren. De familie Woo, die eerder 
al de uitbaters waren van dit restaurant en destijds een 
goede naam hebben opgebouwd, gaan morgen op-
nieuw van start. Maar nu in een wat andere opzet, dat 
wil zeggen dat het restaurant alleen voor afhaalmaal-
tijden geopend zal zijn. Vanaf vrijdag, 10 januari tot en 
met vrijdag, 31 januari, geldt op vertoon van de adver-
tentie uit deze krant een speciale korting van 10 pro-
cent op alle afhaalgerechten. Kings Garden is gevestigd 
aan de Zuiderkruisstraat 64-68 in IJmuiden.

De kerstpuzzel, gesponsord door Gordijnatelier Venice, 
werd enthousiast ontvangen bij onze lezers. Er werden ont-
zettend veel goede oplossingen ingezonden. Er waren dan 
ook mooie prijzen te winnen.
De eerste prijs, een dinerbon van Oxi Restobar (Wijk aan 
Zeeërweg 31 in IJmuiden), ter waarde van maar liefst 75 eu-
ro, is gewonnen door Loes van Doorn.
De tweede prijs, een VVV-bon, ook ter waarde van 75 euro, 
ging naar mevrouw D.J.A.M. Rol. De derde prijs is een VVV-
bon van 25 euro en deze ging naar Karin Lagerberg.
De prijswinnaars hebben hun prijzen overhandigd gekregen 
bij Gordijnatelier Venice aan Kennemerlaan 77a in IJmuiden, 
uit handen van Monique Venice (rechts op de foto).

Het Coöperatiefonds van Rabobank Velsen en Omstreken 
stimuleert maatschappelijke activiteiten en projecten die 
de vitaliteit en de kwaliteit van het werkgebied verbeteren. 
Op deze manier werkt de Rabobank samen met u aan een 
betere maatschappij. Een afvaardiging van de ledenraad 
van de bank heeft de binnengekomen verzoeken van het 
Coöperatiefonds van het vierde kwartaal 2013 beoordeeld.
De volgende verenigingen ontvangen een fi nanciële bij-
drage vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Velsen 
en Omstreken: Buitenplaats Beeckestijn voor het project 
‘Stoelendans op buitenplaats Beeckestijn’. Hierbij creë-
ren zij zichtbaarheid van het erfgoed. Door de tentoonstel-
ling over 18/19e eeuwse stoelen en designstoelen wordt 
meer levendigheid op Beeckestijn gecreëerd, waardoor de 
toeloop van bezoekers gestimuleerd wordt en Beeckestijn 
een openbare functie kan blijven behouden. Nu en in de 
toekomst. Nathalie Faber, directeur Stichting Beeckestijn: 
,,Hartelijk dank voor de bijdrage van het Coöperatiefonds 
voor de stoelententoonstelling bij Beeckestijn. Een fantas-
tisch begin van het jaar!”
Atletiekvereniging Suomi met een bijdrage voor het ver-
beteren van de huidige faciliteiten van het clubgebouw en 
opzetten van een nieuw krachthonk. Zij hebben als doel 
het ledenaantal te laten groeien, meer inkomsten te gene-
reren, het ‘sociaal cement’ in de vereniging te versterken en 
de renovatie van het clubgebouw, als cruciaal middelpunt 
van de vereniging, te realiseren. 
Stichting BeeckestijnPop voor Club Beeckestijn. Ter stimu-
lering van jong muziektalent, samenwerking tussen ama-
teurs en professionals en behoud van cultureel erfgoed.
Stichting Spaarndam 700 jaar voor de aanschaf van een 

printer, voor het archiveren van oude foto’s van Spaarn-
dam, om de geschiedenis van het dorp levendig te houden.
LTC de Heerenduinen voor de realisatie van een beschut-
te/ windvrije veranda. Het doel is promotie en beoefening 
van de tennissport en het bevorderen van de sociale co-
hesie binnen de gemeente en het welzijn van haar leden.
Stichting Vrienden van de Stompe Toren Spaarnwoude 
voor het herplaatsen van het uurwerk en herstel van het 
kerkje. De Rabobank stimuleert met dit project monumen-
tenzorg. Stichting Don Bosco Spaarndam voor de aanschaf 
van slaaptenten voor kamp en outdoor activiteiten. Zo kun-
nen zij kinderen tegen betaalbare kosten een leuke kamp-
week aanbieden op een kampeerlocatie.
Speeltuin de Veilige Haven voor de aanschaf van een gras-
maaier om het grasveld van de speeltuin te onderhouden.
50 uur van Velsen voor het kunstproject in Velsen, met als 
doel podium te bieden aan regionale kunstenaars d.m.v. 
een expositie en veiling. Daarbij komt een deel van de vei-
lingopbrengst ten goede aan het onderhoudsfonds van En-
gelmunduskerk.

Heeft u een project dat in aanmerking komt voor het Co-
operatiefonds? Download dan het aanvraagformulier op 
www.rabobank.nl/velsen. Een afvaardiging van de leden-
raad van Rabobank Velsen en Omstreken komt vier keer 
per jaar bij elkaar. De eerstvolgende bijeenkomst staat ge-
pland op woensdag 26 februari. Rabobank ontvangt uw 
aanvraag graag uiterlijk dinsdag 11 februari. Heeft u vra-
gen over het Coöperatiefonds en welke projecten in aan-
merking komen? Neem gerust contact op via ledenraad@
velsen.rabobank.nl.

Rabobank Velsen en Omstreken
Coöperatiefonds steunt lokale initiatieven

Heemskerk – Op 10, 11 en 12 januari vindt een nieuwe editie van de Deco-
rade plaats met moderne en klassieke kunst en antiek. Zo’n veertig kunst-
galeries, beeldende kunstenaars en antiquairs uit alle windstreken pre-
senteren hier hun aanbod. Denk aan meubelen in Jugendstil en Bieder-
meier, Art Deco glas, sieraden, schilderijen, tin, zilver en koper, prenten, 
beelden in brons en steen, porseleinen serviezen, zilveren, glas- en kristal-
objecten, foto’s, keramiek, collages, historische prenten, stadsplattegron-
den en regiokaarten. Men kan informatie krijgen over de restauratie- en 
reparatiemogelijkheid van kunstwerken en antiek of een stuk laten taxe-
ren. Vrijdag 10 januari van 19.00 tot 22.00,  zaterdag 11 en zondag 12  janu-
ari van 11.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.decorade.nl.

Kunst en antiek op Decorade Heemskerk Zeewijck neemt klanten-bestand 
Oude Jutter over

IJmuiden - De verkoopactiviteiten van Drankenhandel De Oude Jut-
ter zijn overgenomen door Slijterij & Wijnhuis Zeewijck. Jan en Yvonne 
van de Steen genieten sinds zaterdag 21 december van hun welver-
diende pensioen. Jarenlang hebben zij tot grote tevredenheid de loka-
le horeca bediend. Aanvankelijk hadden zij moeite om het wat rustiger 
aan te doen, maar uiteindelijk hebben zij toch de stap genomen om 
het klantenbestand in goed overleg over te dragen aan Richard en Es-
ther Blesgraaf van Zeewijck. Aan het assortiment zal niets veranderen. 
Sterker, deze zal door deze overname nog breder worden.

Winnaars kerstpuzzel Gordijnatelier Venice

Vanaf januari kunnen geïnteresseerden bij Atelier de Beeldvor-
ming in Velserbroek een schildercursus volgen waarbij elke les 
een ander ‘fenomeen’ wordt behandeld dat belangrijk is voor 
het inzicht in de schilderkunst. Elke les krijgen de deelnemers 
een opdracht waarbij het besproken onderwerp verder kan wor-
den uitgediept. Bij Atelier de Beeldvorming worden schilderles-
sen gegeven door beeldend kunstenares Manon van Leuven. De 
wensen van de cursist zijn voor haar altijd de basis van de les. 
Het maakt niet uit of de deelnemers ervaring hebben of niet. De 
groepen zijn klein, maximaal zes personen, dus ieder kan een ei-
gen weg inslaan. Met de nieuwe cursus De Basis kunnen deel-
nemers ontdekken wat schilderen allemaal te beiden heeft. Aan 
het begin van de les wordt een onderwerp kort besproken en 
dan gaat men  meteen aan de slag. Men werkt vooral met acryl-
verf, meestal op papier maar ook geregeld op doek. En het grote 
voordeel van werken met acrylverf is dat het kan niet mislukken, 
je kunt er namelijk altijd weer overheen schilderen. En de kleuren 
zijn ook zo mooi als je ze zelf gaat mengen. Op www.atelierde-
beeldvorming.nl staat een fi lmpje waarmee geïnteresserden een 
indruk kunnen krijgen van hoe het er aan toe gaat tijdens de les.
Vanaf 14 januari worden de lessen van De Basis gegeven op 
dinsdag- en woensdagavond van 19.30 tot 22.00 uur. Opgeven 
kan door een berichtje te sturen naar atelierdebeeldvorming@
gmail.com. Zie ook www.atelierdebeeldvorming.nl.

Velserbroek - Tuincentrum Groenrijk Velserbroek heeft on-
langs een grote donatie, van meer dan 100 kilo hondenvoer, 
gedaan aan  Dierentehuis Kennemerland van Zandvoort. 
GroenRijk Velserbroek, heeft naast een groot aanbod plan-
ten, bloemen en bomen, ook een ruim assortiment voor huis-
dieren.

Basisschildercursus bij 
Atelier de Beeldvorming

Groenrijk geeft asiel 
Zandvoort hondenvoer
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Donderdag 
9 januari

Buitenplaats Beeckestijn: 
verkooptentoonstelling Ken-
nemerlandschappen. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord. 
Stadsschouwburg Velsen: 
Dames voor na Vieren. Zie www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

Vrijdag 
10 januari

Buitenplaats Beeckestijn: 
verkooptentoonstelling Kenne-
merlandschappen.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
wee 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 kin-
deren.
Decorade (kunst en antiek) in 
Château Marquette, Marquette-
laan 34 in Heemskerk van 19.00 
tot 22.00 uur. Ook zaterdag en 
zondag geopend. Meer infor-
matie: www.decorade.nl

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord. Om 20.00 uur: 
Trio d’Eglantier. Bijdrage wen-
selijk. 
 

Zaterdag 
11 januari

Buitenplaats Beeckestijn: 
verkooptentoonstelling Kenne-
merlandschappen.
Decorade (kunst en antiek) in 
Château Marquette, Marquette-
laan 34 in Heemskerk van 11.00 
tot 17.00 uur. Ook zaterdag en 
zondag geopend. Meer infor-
matie: www.decorade.nl
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend 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 kin-
deren.
Meisjesvoetbal kennisma-
king bij Onze Gezellen, van 
15.00 tot 17.00 uur. Van der Aart 
Sportpark, Haarlem.
Stadsschouwburg Velsen: 

Boudewijn de Groot met ‘Vaar-
wel, Misschien Tot Ziens’. Aan-
vang 20.15 uur.

Zondag
12 januari

Buitenplaats Beeckestijn: 
verkooptentoonstelling Kenne-
merlandschappen.
Decorade (kunst en antiek) in 
Château Marquette, Marquette-
laan 34 in Heemskerk van 11.00 
tot 17.00 uur. Ook zaterdag en 
zondag geopend. Meer infor-
matie: www.decorade.nl
Nieuwjaarsconcert IJmuider 
Harmonie: om 12.00 uur in de 
Laurentiuskerk, Fidelishof 30, 
IJmuiden. Gratis toegang. 
Open dag Stadsschouwburg 
Velsen in verband met 75-jarig 
bestaan: vanaf 13.00 uur, gratis 
programma.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur.  
ZoMiPo met Mooi Weer in 
Watervliet, Velsen-Noord. Vanaf 
13.30 uur. Kaarten 4 euro. 
Nieuwjaarsreceptie PvdA 
Velsen: in de Theeschenkerij, 
Velserbeek, Velsen-Zuid, Vanaf 
14.30 uur. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord: accordeon en 
saxofoonduo Ellen Zijm en Ma-
rijke Schroër. Aanvang 15.00 
uur. Bijdrage wenselijk. 
 

Maandag 
13 januari

Postzegelavond in Het Ter-
ras, Stationsgebouw, Santpoort-
se Dreef, Santpoort-Noord. Met 
veiling. Vanaf 19.00 uur. 
Lezing over archeologisch 
onderzoek in Velsen door 
Wim Bosman: De Hofstede, A. 
Jacobsstraat, Velserbroek. Zaal 
open om 19.30 uur, gratis toe-
gang.

Dinsdag
14 januari

Kledingbeurs in Het Kruis-
punt in Velserbroek. Van 10.00 
tot 12.00 uur.
Alzheimer Café over zelfred-
zaamheid en technologie. Cen-
trale Bibliotheek IJmuiden, aan-
vang programma 19.30 uur. 
Gratis toegang.
‘t Brederode Huys, Santpoort-
Zuid: lezing over Jazz en oor-
logspropaganda, door Hans 
Wijnberg. Aanvang 20.00 uur. 
Entree 6 euro. 
Stadsschouwburg Velsen: 
Rex Menu, vanaf 18.00 uur. 

Daarna Het Groot Niet te Ver-
mijden. Zie www.stadsschouw-
burgvelsen.nl.

Woensdag
15 januari

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend 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, 
nieuwe tentoonstelling ’Het 
Duistere Dierenrijk’ voor kinde-
ren vanaf 6 jaar. Van 13.00 tot 
17.00 uur.
Wijkplatformvergadering 
Velsen-Noord, vanaf 20.00 uur 
in Watervliet. 
Filmavond voor vrouwen met 
de film Behind the candelabra. 
Aanvang 20.00 uur in de Brul-
boei, Kanaalstraat, IJmuiden. 
Entree 2,50 euro.
Stadsschouwburg Velsen: 
Kommil Foo, Vlaamse cabaret. 
Zie www.stadsschouwburgvel-
sen.nl.

Donderdag 
16 januari

Stadsschouwburg Velsen: 
ISH dj Moz’Art. Zie www.stads-
schouwburgvelsen.nl.

Winkelcentrum sponsort 
zaalvoetbaltoernooi

Velserbroek - De winkeliersver-
eniging van Winkelcentrum Vel-
serbroek is voor het derde jaar in 
successie sponsor van het Rabo-
bank Stratenteams Velserbroek 
zaalvoetbaltoernooi 2014 dat op 
vrijdag 17 januari van start gaat. 
Afgelopen zaterdag zijn de orga-
nisatoren samen met het bestuur 
van Winkelcentrum Velserbroek 
op de foto gegaan om het aan-
gaan van het sponsorschap een 
officieel tintje te geven.  
,,Ván de winkeliers, vóór Velser-
broek”, zo typeerde Rob van de 
Berg de toezegging van de win-
keliersvereniging om het evene-
ment financieel te ondersteunen. 

,,Natuurlijk organiseren we veel 
evenementen in ons eigen win-
kelcentrum, maar een evenement 
sponsoren buiten ons winkelcen-
trum is niet onze doelstelling. Dit 
toernooi is echter zo enorm ver-
bonden met onze wijk en bijna ie-
dere deelnemer is ook weer klant 
bij een van de winkeliers. Daar-
naast zijn de organisatoren Peter 
Geldof en Rob Tousain voor ons 
bekende gezichten. Ieder jaar ko-
men ze onder andere langs met 
de posters van het toernooi om 
het mooiste plekje van onze ra-
men te claimen. Ook dit jaar staat 
ons eigen logo weer op de poster. 
Mooi toch? En als je weet dat aan 

het einde van het toernooi nog 
een mooie cheque voor het goe-
de doel wordt overhandigd dan 
maakt het de keuze compleet.’’ 
Er zijn 25 straten die zich hebben 
ingeschreven voor het populaire 
voetbaltoernooi in Velserbroek. L. 
Brownstraat is dit jaar de titelver-
dediger. De andere straten staan 
op scherp en laten zich niet ver-
rassen. Het wordt weer een span-
nende strijd met wat nieuwe ge-
zichten.
Vrijdagavond 17 januari spelen 
de volgende straten van 18.00 
tot  23.00 uur: Watermunt, J. 
Paxtonstraat, Grote Boterbloem 
1, Waterdrieblad, Kamerkamp, 
L.Brownstraat, M. Jungiusstraat 
en Spitsaak. 
Zaterdagmiddag 18 januari spe-
len tussen 12.00 en 17.00 uur: En-
gels Gras, A. Jacobsstraat, Lies-
kamp, Tureluur, Bagijnenkamp, 
Grote Buitendijk en Ossenland. 
Tenslotte spelen op zaterdag-
avond 18 januari tussen 17.00 en 
23.00 uur: J. Michaelpad, Nieu-
weland, H.Poortmanstraat, Flora-
ronde, Ronde Zonnedauw, West-
broekerweg, Winkelcentrum, 
A.Molletstraat, Grote Boterbloem 
2 en Klipper.
In deze voorrondes wordt be-
paald wie naar de finaledag op 
zaterdag 25 januari mogen. In-
formatie over tijden en program-
ma is terug te vinden op Face-
book Stichting Stratenteams Vel-
serbroek.

Onze Gezellen zoekt 
voetballende meisjes
Regio - Voetbalvereniging Onze 
Gezellen is op zoek naar meis-
jes van 5 tot 12 jaar die het leuk 
vinden om tegen een balletje te 
trappen. Om deze meisjes kennis 
te laten maken met de vereni-
ging wordt op zaterdag 11 janu-
ari in samenwerking met Sport-
Support een voetbalactiviteiten 
programma georganiseerd.

Het programma is van 15.00 uur 

tot circa 17.00 uur. Tussen 16.00 
en 17.00 uur wordt er een voet-
balclinic gegeven door dames 
van de Telstar selectie. Meis-
jes die willen voetballen kunnen 
met hun vriendinnetjes gewoon 
langskomen op 11 januari.

Adres: Onze Gezellen, Van der 
Aartweg 16 te Haarlem. Meer in-
formatie op de website: www.on-
zegezellen.com.

Nieuwjaarsreceptie SP
IJmuiden - Zondag 12 janua-
ri houdt SP Velsen haar nieuw-
jaarsreceptie in Zalencentrum 
Velserduin, Velserduinplein 3 in 
IJmuiden, van 14.30 tot 17.00 uur. 
Iedereen is van harte uitgeno-
digd.

Onder het genot van een hapje 
en een drankje wordt het nieu-
we jaar ingeluid en zal ook de of-
ficiële aftrap van de campagne 
voor de gemeenteraadsverkie-
zingen 2014 plaatsvinden in bij-
zijn van SP-leden, vertegenwoor-
digers van diverse maatschappe-

lijke organisaties en overige be-
langstellenden. Tijdens de recep-
tie is gelegenheid om kennis te 
maken met SP Velsen en met de 
SP’ers die op de eerste vijf plaat-
sen van de kandidatenlijst staan. 
Tevens zal afdelingsvoorzitter 
Gerko Buist tijdens een fotomo-
ment het eerste exemplaar van 
het definitieve verkiezingspro-
gramma overhandigen aan lijst-
trekker Robert van Koten.

Bij binnenkomst worden con-
sumptiebonnen aangeboden aan 
de bezoekers van deze receptie.  
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Carolien Vrolijk (40) overleden
‘Haar visie: vissen met 
oog voor de toekomst’
Burgemeester Franc Weer-
wind stond maandagavond in 
zijn nieuwjaarstoespraak uit-
gebreid stil bij het overlijden 
van Carolien Vrolijk, directie-
lid van Rederij Cornelis Vrolijk 
in IJmuiden. Dit is de tekst die 
hij uitsprak.

,,Vrijdag 3 januari jongstleden is 
ons een prominent iemand uit 
het Velsense netwerk ontvallen. 
Na een kort ziektebed is Caro-
lien Vrolijk op veertigjarige leef-
tijd overleden. Wij zijn een mar-
kante, oorspronkelijke en jonge 
ondernemer kwijt geraakt.
Samen met haar zus Annerieke 
vormde Carolien het gezicht van 
rederij Cornelis Vrolijk. Annerie-
ke en Carolien zijn de vijfde ge-
neratie in het familiebedrijf dat 
ruim 130 jaar bestaat. De gezus-
ters Vrolijk zijn opgegroeid met 
het visserijbedrijf en met hun 
schepen op zee. Van dichtbij 
maakten ze de ontwikkelingen 
van het bedrijf mee.

Toen in oktober 2005 de va-
der van Carolien overleed heb-
ben de zusters Vrolijk het be-
drijf voortgezet. Op deze wijze 
brachten zij ook een mooi eer-
betoon aan hun bekende vader. 
De naam Vrolijk is met Velsen 
verbonden. De familie was en is 
maatschappelijk geëngageerd 
en is altijd bereid mee te den-
ken bij nieuwe initiatieven, niet 
alleen in de eigen visserijsector, 
maar ook daarbuiten.
Als geen ander besefte zij dat 
een groot deel van de wereldbe-
volking afhankelijk is van vis in 
hun dagelijkse voeding als be-
langrijkste leverancier van ge-
zonde dierlijke eiwitten. Immers, 
het aantal wereldbewoners stijgt 
en daarmee neemt de vraag 
naar betaalbaar eiwitrijk voedsel 

toe. Het is en blijft dan ook een 
grote uitdaging om ook in de 
toekomstige behoefte aan vis te 
blijven voorzien. 

Daarbij is wetenschappelijk on-
derzoek en verantwoordelijk be-
heer van de visbestanden van 
groot belang. Carolien Vrolijk 
was zich hier terdege van be-
wust. En in de gesprekken tus-
sen de CEO’s van de visindustrie 
in het Velsense en de weten-
schappers van de Wageningen 
Universiteit heb ik haar sturen-
de hand mogen ervaren. Caro-
lien Vrolijk was zich bewust van 
de noodzaak tot samenwerking 
tussen wetenschap en bedrijfs-
leven en gaf hier dan ook daad-
werkelijk vorm aan. Haar visie 
was dan ook het vissen met oog 
voor de toekomst.
Ik wens haar moeder, haar zus 
Annerieke en het gezin van An-
nerieke, en andere verwanten, 
evenals de IJmuidense visge-
meenschap veel sterkte toe met 
dit grote verlies.’’

Carolien Vrolijk overhandigt het 
tweede vaatje Hollandse Nieuwe 
aan judoka Dennis van der Geest. 
Deze foto is genomen in 2012.

Allereerste Aikidoschool 
in Velserbroek 

Velserbroek - 023Aikido, be-
kend van Aikido in Haarlem, be-
gint 20 januari in gymzaal de 
Weid en is hiermee de allereer-
ste Aikidoschool in Velserbroek. 
Er is mogelijkheid voor een gra-
tis proefl es of speciale introduc-
tielessen.
023Aikido Leraar Hans Boersma 
vertelt over deze sport: ,,Aikido is 
een Japanse vechtsport waarbij 
je de kracht van de tegenstander 
gebruikt. Bij Aikido hebben we 
een open houding en proberen 
we een mogelijk confl ict altijd te 
vermijden. Indien een aanval on-
vermijdbaar is proberen we de 
niet agressieve ‘mindset’ vast 
te houden om de tegenstander 
te overmeesteren met een worp 
en/of klem. ‘Ai’ in het woord Ai-
kido is Japans voor harmonie en 
dit staat centraal in iedere les. 
Door de harmonieuze basis  van 
Aikido kent Aikido geen compe-
titie-element. Op deze manier 
kan iedereen op zijn eigen ni-
veau aan een les deelnemen, zo-
wel mannen als vrouwen. Bij Ai-
kido ben je naast lekker aan het 
trainen ook veel mentaal bezig, 
wat een extra dimensie geeft aan 
de training.

De voordelen van Aikido zijn 
dat het een effectieve vecht-
sport zonder competitie-ele-
ment is. Aikido is voor iedereen 
bereikbaar. Door een combina-
tie van fysieke en mentale trai-
ning leer je je zelfcontrole verbe-
teren. Daardoor leer je beter om-
gaan met situaties door een  ont-
spannen en open houding. Aiki-
do is geschikt voor mannen en 
vrouwen en in principe voor al-
le leeftijden.  De minimumleeftijd 
die 023Aikido in de lessen han-
teert is 16 jaar, jongere leerlin-
gen kunnen we in overleg met 
de ouders toelaten tot de les.’’
023Aikido biedt de mogelijkheid 
tot een gratis proefl es, daarnaast 
zijn erspeciale introductiecur-
sussen om vrijblijvend kennis te 
maken met Aikido. De introduc-
tiecursus begint op maandag 20 
januari of woensdag 22 januari 
en duurt 4 weken. Tijdens deze 
lessen zal veel aandacht besteed 
worden aan basistechnieken en 
valbreken.
Voor meer informatie: 
Hans Boersma, via e-mail: 
info@023aikido.nl of telefoon-
nummer  06-57558361. Zie ook: 
www.023aikido.nl.

Haarlem-Noord - Regio - Ook 
trek in zomer, zon en vakantie? 
Bureau Mare nodigt belangstel-
lenden van harte uit om zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur de vakan-
tiesfeer te proeven bij Vakantie-
beurs Tapas in het Boulodrome 
van Petanque Union Kennemer-
land, op het Van der Aart Sport-
park, ingang Vlietweg te Haar-
lem. De toegang is gratis. Be-
halve presentaties over de ‘high-
lights’ van diverse landen zijn er 
culinaire versnaperingen van de-
ze landen. Tevens is er gelegen-
heid om kennis te maken met 
het jeu des boules en zelf een 
balletje te gooien! 

Zondag Tapas 
Vakantiebeurs

Velsen – De groei van aantal in-
woners, arbeidsplaatsen en win-
kels is de laatste jaren afgeno-
men en in de IJmond vrijwel ge-
stabiliseerd. Dat is een beeld dat 
eerder al in de rest van Neder-
land, maar nu ook in Velsen te 
zien is. De verwachtingen over 
toename van drukte op de wegen 
worden daarom een beetje te-
ruggeschroefd. De verwachting 
is nu dat het in 2020 ongeveer 
net zo druk is met verkeersbewe-
gingen als in 2013. Die stabilise-
ring van verkeersgroei heeft een 
aantal redenen: jongeren wo-
nen meer in grote stedelijke ge-
bieden en rijden minder auto; en 
hoewel ouderen een inhaalslag 
in de mobiliteit hebben gemaakt 
is ook daar de grootste groei van 
af; verder vervangt internetwin-
kelen steeds vaker het bezoek 
aan winkelcentra; groei van acti-
viteiten die mensen trekken (zo-
als festivals) vinden steeds meer 
in grote steden plaats. De sta-
bilisering van verkeersaantal-
len heeft voor Velsen mede tot 
gevolg dat het LVVP, het Lokaal 
Verkeers- en Vervoersplan niet 
hoeft te worden herschreven, al-
leen geactualiseerd. Desondanks 
staan er tal van verkeersprojec-
ten en wensen voor de komende 
jaren op stal: zoals de uitwerking 
van het HOV-Velsen, vervoer over 
water, regulering van het verkeer 
in IJmuiden en stimulering van 
het openbaar vervoer. Ook op het 
wensenlijstje staan het verder 
uitbreiden van doorstromings-
mogelijkheden en P+R-voorzie-
ningen bij stations en bushal-
tes. Het HOV brengt dankzij de 
steun van de provincie de moge-
lijkheid tot aanpassingen van in-
frastructuur, zo zal in de komen-
de jaren de afrit van de N208 
richting Santpoortse Dreef wor-
den aangepakt voor een betere 
doorstroming en zal ook worden 
gesleuteld aan meer veiligheid 
voor fi etsers. Dat wordt in de na-
bije toekomst ook op de kruising 
Santpoortse Dreef / Hagelinger-
weg gerealiseerd door de nieuwe 
fi etspaden en verkeerslichten.

Verkeersgroei 
stabieler

Op Gymnasium Felisenum
Schaaktoernooi voor 
alle basisscholieren
Velsen-Zuid - Gymnasium Fe-
lisenum houdt op donderdag-
middag 30 januari de zevenen-
twintigste editie van het jaarlijk-
se IFES: Interscholair Felisenum 
Schaaktoernooi, van 13.30 uur 
tot ongeveer 16.00 uur.
Voor dit schaaktoernooi worden 
leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 
van de basisscholen uit de regio 
uitgenodigd. Gemiddeld doen er 
50 enthousiaste, jonge schakers 
mee.
Tijdens het toernooi zal ook het 
schoolschaakkampioenschap 
van het Gymnasium Felisenum 

zelf plaatsvinden. Dat belooft 
vuurwerk, want het Gymnasium 
Felisenum is het afgelopen jaar 
Nederlands kampioen geworden 
tijdens het NK Slim Schaken en 
heeft tevens het Intergymnasiaal 
Schaaktoernooi der zelfstandige 
gymnasia gewonnen.

Het schaaktoernooi voor alle ba-
sisscholieren vindt plaats in de 
aula van Gymnasium Felisenum 
aan Van Hogendorplaan 2 in Vel-
sen-Zuid en is ook toegankelijk 
voor publiek tijdens de schaak-
middag op 30 januari. 

Inbreker verjaagd
Beverwijk - Maandagochtend 
rond 4.15 uur heeft de eige-
naar van een horecagelegenheid 
aan de Handelskade een inbre-
ker verjaagd. De eigenaar werd 
wakker van lawaai, ging kijken 
en zag een onbekende man door 

een raampje naar buiten gaan 
en wegvluchten.  De politie heeft 
onder andere met behulp een 
helikopter gezocht, maar de in-
breker is niet meer aangetroffen. 
Getuigen kunnen contact op ne-
men via 0900-8844. 

LEUKE ZAKENLEUKE ZAKENLEUKE ZAKEN

De Harddraverij Vereniging dankt iedereen die afgelopen 
zaterdag als eerbetoon aan onze overleden oud-secretaris

Aart Aarts
de vlag halfstok heeft uitgehangen.

Indrukwekkend om vast te stellen 
hoeveel mensen hun medeleven
hebben getoond.
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Regio - Van 6 januari tot en met 
31 maart zijn in het Kennemer 
Gasthuis locatie Zuid de schilde-
rijen van Henk Dekkers te zien. 
Het gaat om aquarellen en wer-
ken van acrylverf, waarvoor Dek-
kers de inspiratie opdoet tijdens 
zijn tochten op de motor. Henk 
Dekkers komt uit Velserbroek en
heeft eerder in locatie Noord van 
het ziekenhuis geëxposeerd. 

Expositie van 
Henk Dekkers

Madrigalen van 25-jarig 
vocaal ensemble Kwarts
Santpoort-Noord - Vocaal En-
semble Kwarts viert haar 25-ja-
rig jubileum met een concert 
rond het thema madrigalen in de 
Dorpskerk te Santpoort-Noord. 
Op zondag 19 januari om 15.00 
uur treedt het Vocaal Ensemble 
Kwarts op in de Dorpskerk ter 
gelegenheid van haar 25-jarig 
jubileum.
In dit concert worden Italiaan-
se madrigalen van Montever-
di gekoppeld aan werken van 
Nederlandse componisten, die 
door het madrigaal beïnvloed 
zijn: Hendrik Andriessen, Jurri-
aan Andriessen, Herman Stra-
tegier en de vergeten componist 
Jan Nieland.
De teksten gaan veelal over be-
drogen liefdes, tragisch afscheid 
en onvervuld verlangen die vra-

gen om scherpe dissonanten of 
een grillige melodie. Sommige 
madrigalen van Monteverdi zijn 
eigenlijk kleine operascènes. Dit 
is de reden voor Kwarts geweest 
om dit concert grotendeels uit 
het hoofd te zingen en te laten 
ensceneren door regisseur Ma-
rijke de Wit.
Het concert zal begeleid worden 
door een instrumenteel ensem-
ble. Bovendien zal een sopraan-
solist ook enkele madrigalen ten 
gehore brengen.  
Het concert vindt plaats in 
de Dorpskerk te Santpoort-
Noord, Burg. Enschede-
laan 67. Aanvang 15.00 uur.                                                                                                      
De toegangsprijs bedraagt in 
de voorverkoop 12,50 euro, via 
www.cultuurindedorpskerk.nl en 
15 euro aan de zaal.

Oorlogspropaganda en 
jazz in ‘t Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Dinsdag 14 
januari wordt in ‘t Brederode 
Huys een lezing gehouden over 
Jazz en oorlogspropaganda door 
Hans E. Wijnberg, al jarenlang 
een groot jazzliefhebber en ge-
interesseerd in de geschiedenis 
van de Tweede Wereldoorlog.

Hans Wijnberg laat de bezoekers 
kennismaken met een waar-
schijnlijk voor velen onbelicht 
stukje oorlogsgeschiedenis. Wat 
heeft jazz met oorlogspropagan-
da te maken? Tijdens de lezing 
zijn prachtige muziekfragmen-
ten te horen en te zien. Jazzmu-
ziek werd in de bezette gebieden 
door het Nazi-regime verboden. 
Wat was de politieke achter-

grond daarvan? En waarom ging 
het Nazi-regime onder bepaalde 
omstandigheden toch akkoord 
met het maken van (Germaan-
se) dans- en jazzmuziek? In de 
lezing wordt ook de Nederlandse 
situatie betrokken en waar mo-
gelijk onze regio.

Men kan een boeiende, muzikaal 
getinte lezing tegemoet zien van 
een onderhoudend en enthousi-
ast spreker. De lezing vangt aan 
om 20.00 uur en eindigt om 22.00 
uur; de entree bedraagt 6 euro.
Het adres is Vereniging Sant-
poorts Belang, Bloemendaalse-
straatweg 201, Santpoort-Zuid, 
023-5383016, www.santpoorts-
belang.nl.

VSV D-1 wint Olympia 
Haarlem Boarding Cup
Velserbroek - Olympia Haarlem 
organiseerde voor de 17de keer 
hun Boarding Cup. Een zaalvoet-
baltoernooi met een zeer sterk 
deelnemersveld.
VSV is een van de jaarlijkse 
deelnemers met haar selectie-
teams, waarbij een aantal spe-
lers van de D-selectie van trai-
ner Dave Hardendood op vrijdag 
27 december het spits afbeet in 
de voorrondes. Het sterke Olym-
pia Haarlem, DSS, Alliance en 
Stormvogels waren de tegen-
standers in deze poule.
Ongeslagen plaatsten de man-
nen van Dave zich voor de fina-

leavond op vrijdag 3 januari waar 
FC EDO als winnaar van de an-
dere poule de tegenstander was.
Een goed voetballend VSV, dat 
met speels gemak de tegenstan-
der wegzette, mocht uiteindelijk 
met een eindstand van 4-0 winst 
de kampioensbeker in ontvangst   
nemen van de zeer succesvol-
le organisatie van de Olympia 
Haarlem Boarding Cup.
Na ‘Herbstmeister’ te zijn gewor-
den in de veldcompetitie is deze 
verdiend gewonnen beker een 
mooie belofte voor een veelbelo-
vende tweede helft van het hui-
dige voetbalseizoen.

Expo in ‘t 
Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Het werk 
van Nataliya de la Fosse is in de 
maand januari in ‘t Mosterdzaad-
je te zien. Zij is geboren en geto-
gen in de Oekraïne. Haar talent 
voor tekenen was al jong aanwe-
zig, maar ze moest een ‘echt’ be-
roep leren. Na veel omzwervin-
gen is toch de ontwerpster en te-
kenares in haar boven gekomen. 
Ze studeerde in Amsterdam aan 
de Junior Academie voor Art Di-
rection. Het winnen van een il-
lustratiewedstrijd van de Bijen-
korf gaf de doorslag om van te-
kenen en ontwerpen haar be-
roep te maken. Sinds 2011 heeft 
ze een eigen online winkel in vin-
tage en design keramiek. ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29, 023-
5378625. In de maand januari 
te bezichtigen voor en na afloop 
van de concerten. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.

VSV B3 Kampioen
Velserbroek - Het is ze gelukt! 
Het team van VSV B3, onder lei-
ding van de trainers Jerry Ram-
dayal en Eric Kamper, is Kampi-
oen geworden.
Zo’n tien spelers van dit team 
spelen al sinds de E-tjes samen 
en hebben seizoenen gekend 
waarin zij alleen maar verloren. 
Maar dit jaar ging het ineens be-
ter. Het ging zelfs zo goed dat 

zij bijna alle wedstrijden in de-
ze competitie hebben gewon-
nen. Helaas verloren zij één wed-
strijd, die tegen hun clubgenoten 
VSV B4.
De laatste wedstrijd was erg 
spannend, deze moest gewon-
nen worden van Velsen B5. En 
dat deden ze ook met een knap-
pe 3-0 overwinning werd de B3 
van VSV Kampioen!

Dr. Dirk Bakkerlaan 16, 2061 EW Bloemendaal, t. (023) 525 75 00
Zeeweg 5, 1971 HA IJmuiden, t. (0255) 51 55 44

Dr. Dirk Bakkerlaan 16, 2061 EW Bloemendaal, t. (023) 525 75 00
Zeeweg 5, 1971 HA IJmuiden, t. (0255) 51 55 44

winteractie
in de maand januari bieden wij u een 
jaarbeurt aan vanaf € 139,- i.c.m. 
GratiS wintercheck!

Dr. Dirk Bakkerlaan 16
2061 ew Bloemendaal

(023) 525 99 91

DriveIn Car Service is onderdeel van de Martin Schilder Groep
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Expositie De la Fosse
in ‘t Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - In de 
maand januari hangt het werk 
van Nataliya de la Fosse in ‘t 
Mosterdzaadje.
De la Fosse is geboren en geto-
gen in Oekraïne. Haar talent voor 
tekenen was al jong overdui-
delijk aanwezig, maar ze moest 
een ‘echt’ beroep leren. Brood 
op de plank. Na veel omzwer-
vingen in studie en werk is toch 
de ontwerpster en tekenares in 
haar boven gekomen. Ze woont 
nu 17 jaar in Nederland en stu-
deerde in Amsterdam aan de Ju-
nior Academie voor Art Direc-
tion. Het winnen van een illustra-
tie wedstrijd van de Bijenkorf gaf 
de doorslag voor haar om van te-
kenen en ontwerpen haar be-
roep te maken. Sinds 2011 heeft 
ze een eigen online winkel in 
vintage en design keramiek. ,,Ik 
ontwierp al op jonge leeftijd al 
mijn eigen kleding’’, aldus De la 
Fosse. ,,Mijn oma naaide het dan. 
Er was in de Sovjet unie weinig 
mooie kleding, terwijl vrouwen 
het wel belangrijk vonden om er 
goed uit te zien.” Het leven van 
Nataliya ging niet bepaald over 
rozen, maar het heeft haar veel 
geleerd.’’
,,Ik denk dat alles in het leven 
niet zomaar gebeurd. Als be-

paalde dingen later op je pad 
komen hoeft dat niet te bete-
kenen dat het verleden verloren 
tijd was. Misschien ben ik nu pas 
aan toe aan het verwerken van 
ervaring en waardeer ik des te 
meer mijn mogelijkheden nu.’’
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

D66 in gesprek met 
inwoners van Velsen
IJmuiden - De nieuwjaarsre-
ceptie van D66Velsen op de Lan-
ge Nieuwstraat was een groot 
succes! Alle (kandidaat-)raads-
leden waren aanwezig, evenals 
een aantal bestuursleden.
Veel inwoners van Velsen gin-
gen in gesprek met de raadsle-
den over belangrijke items, zo-
als de WMO, huisvesting, open-
baar vervoer en vele andere on-
derwerpen. Onder het genot van 
erwtensoep of chocolademelk 
werden er goede gesprekken 
gevoerd en kon D66Velsen haar 
speerpunten voor de komende 
vier jaar bespreken met de inwo-

ners. Hier werd zeer positief op 
gereageerd.
Het was de eerste keer dat er 
een nieuwjaarsreceptie op straat 
werd gehouden door een politie-
ke partij. De (kandidaat) raads-
leden van D66Velsen vinden het 
belangrijk om met inwoners in 
gesprek te gaan en dit was een 
prima gelegenheid, waar gretig 
gebruik van is gemaakt. 
Als inwoners deze bijeenkomst 
hebben gemist, kunnen zij via 
social media of via de websi-
te hun vragen stellen, waarna 
zo snel mogelijk een antwoord 
volgt. Zie ook www.d66velsen.nl

IJmuiden - De politie heeft op 
Nieuwjaarsdag een 48-jarige in-
woner van IJmuiden aangehou-
den na een bedreiging met een 
mes. De man werd door de po-
litie aangehouden en hij is inge-
sloten voor nader onderzoek. Bij 
dit incident raakte niemand ge-
wond.

Bedreiging

IJmuiden - 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 mis-
schien recht heeft op kwijtschel-
ding? De Formulierenbrigade 
Velsen kan u hierbij helpen door 
samen met u te kijken of u mo-
gelijk in aanmerking komt voor 
kwijtschelding van de belastin-
gen. Ook bieden de consulenten 
van de Formulierenbrigade Vel-
sen, indien gewenst, hulp bij het 
invullen van de aanvraag. Verder 
kunnen zij u informeren over an-
dere voorzieningen waar u mo-
gelijk recht op heeft. Om een 
afspraak te maken met de For-
mulierenbrigade Velsen, belt u 
met 088-8876900. Dit telefoon-
nummer is bereikbaar op maan-
dag t/m vrijdag van 09.00-17.00. 
U kunt ook een afspraak via de 
e-mail maken. Stuur dan een e-
mail naar formulierenbrigadevel-
sen@socius-md.nl. De Formulie-
renbrigade Velsen is gevestigd in 
gebouw ‘Waterstaete’, Dokweg 
27a in IJmuiden. De medewer-
kers van de Formulierenbrigade 
Velsen komen, indien nodig, ook 
op afspraak bij u thuis!

Recht op 
kwijtschelding

Santpoort-Zuid - Afgelopen 
zondag was het wederom een 
drukke bedoening op Mane-
ge Kennemergaarde. Zowel de 
binnen- als de buitenbaan wa-
ren bezet. 
In de binnenbaan werden FN-
RS-proeven voor de jeugd ge-
reden en in de buitenbaan werd 
een clinic gegeven door Marjo-
lein Kniestedt. Twee aan twee 
kregen de ruiters drie kwartier 
lang intensief les. Het voordeel 
hiervan is dat je als ruiter eerst 
begeleiding krijgt en de oefe-
ningen direct in de praktijk kunt 

brengen, als de collega-ruiter op 
dat moment de volledige aan-
dacht krijgt van de instructrice. 
Het zijn altijd zeer leerzame les-
sen. De kinderen hebben in de 
binnenbaan ook weer hun bes-
te beentje voorgezet en zagen er 
tip-top uit!
Komend weekeinde vindt het 
tweede deel plaats van het nieu-
we onderwerp Spel- en behen-
digheid. Ook zijn er weer spring-
lessen en werken de senioren 
hun carousselproef verder uit. 
Kortom, opnieuw een weekeinde 
vol activiteiten!

Weekeinde vol activiteiten
Drukte op Manege 
Kennemergaarde

Santpoort-Noord - Voor de 
postzegelliefhebbers en geïnte-
resseerden: maandag 13 januari 
is er weer een gezellige postze-
gelavond van Postzegel Vereni-
ging Santpoort, waar men van-
af circa 19.00 uur welkom is. Lo-
catie: Het Terras, Stationsge-
bouw, Santpoortse Dreef, Sant-
poort-Noord. Deze avond is er 
ook een leuke veiling, vooraf is 
er voldoende gelegenheid om 
de kavels te bekijken. Voldoen-
de parkeergelegenheid en gratis 
toegang, meer weten: het tele-
foonnummer is 023-5382274 (na 
18.00 uur). Iedereen is van har-
te welkom.

Postzegelavond 
Het Terras

Rinus Frauenfelder in ‘t Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Rinus Frauen-
felder exposeert vanaf 12 janua-
ri met schilderijen in ‘t Bredero-
de Huys. Frauenfelders inspira-
tie ligt vooral in het landschap, 
bloemen en dieren. Veel van zijn 
werk is een kopie van door hem 
gemaakte natuurfoto’s. Eenmaal 

met pensioen viel het hem te-
gen zo weinig tijd beschikbaar te 
hebben voor het schilderen. Re-
den waarom hij een periode wei-
nig werken heeft gemaakt. Maar 
de wens is er om de kwasten va-
ker ter hand te nemen. Vermel-
denswaardig is dat Henri Guillau-

me Frauenfelder, zijn opa, kunst-
schilder (Haagse School) van be-
roep was. Helaas heeft hij hem 
niet gekend, want hij overleed al 
in 1922. Bezichtigingstijden: 12 
januari tot 8 februari op maan- en 
dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur,   
Bloemendaalsestraatweg 201.

Alzheimer Café
over zelfredzaamheid
IJmuiden - Dinsdag 14 janua-
ri is er weer een Alzheimer Ca-
fé in IJmuiden. Het onderwerp 
is ‘elfredzaamheid en technlogie 
bij dementie’.
Gespreksleider Anke Beerla-
ge ontvangt een ergotherapeute 
van Zorgbalans. Zij gaan praten 
over de moderne zorgtechnolo-
gie op het gebied van veiligheid, 
dagstructuur en contact. Het 
doel is dat mensen zo lang mo-
gelijk zelfstandig kunnen blijven 
en hun activiteiten langer kun-
nen blijven uitvoeren. Er worden 
praktische zaken besproken en 
handige tips gegeven.

Wilt u meer weten over dit on-
derwerp? Kom naar het het Alz-
heimer Café in de Centrale Bi-
bliotheek in IJmuiden. De ont-

vangst is vanaf 19.00 uur, het 
programma start om 19:30 uur 
en duurt tot 21.00 uur. 

Iedereen is welkom: mensen 
met geheugenproblemen, part-
ners, kinderen, vrienden, buren. 
Wie er nog nooit eerder is ge-
weest, moet beslist komen ken-
nismaken. De toegang én het 
eerste kopje koffie zijn gratis. 
Aanmelding vooraf is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Bij elk café worden deze 
geïnterviewd door onze vaste 
gespreksleider. Na dit gesprek 
is er gelegenheid om vragen te 
stellen. Er is een tafel met bro-
chures en andere literatuur om 
thuis eens rustig na te lezen. 
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Scooterrijder gewond
IJmuiden - Bij een ongeval op de Kennemerlaan is maandag-
avond in de stromende regen een scooterrijder gewond ge-
raakt. Ter hoogte van de Jacob van Heemskerkstraat lag hij op 
het wegdek. Een woordvoerdster van de politie kon niet aange-
geven wat er precies gebeurd is. Wel waren er snel omstanders 
ter plaatse om de man te helpen.
Het slachtoffer is met been- en rugletsel naar het ziekenhuis 
vervoerd. Ten tijde van het ongeval kon het verkeer om en om 
passeren. (foto: Ko van Leeuwen)

Velsen-Noord - De poli-
tie heeft vorige week woens-
dag twee drankrijders aange-
houden. ‘s Middags werd in Vel-
sen-Noord een 21-jarige inwo-
ner aangehouden omdat hij on-
der invloed van alcohol had ge-
reden. De man werd meege-
nomen naar het politiebureau 
voor een ademanalysest en te-
gen hem is proces-verbaal op-
gemaakt. Woensdagavond werd 
een 59-jarige man uit IJmuiden 
aangehouden, omdat hij onder 
invloed in Velsen-Noord had ge-
reden. Tegen de man is proces-
verbaal opgemaakt.

Te veel op

Velserbroek - De politie is op 
zoek naar mensen die mogelijk 
getuige zijn geweest van een in-
braak in een school aan Flora-
ronde. Op Nieuwjaarsdag werd 
rond 12.05 uur door een getui-
ge gemeld dat er twee jeugdi-
ge inbrekers waren gezien bij 
de school, die ervandoor gingen 
in de richting van het Zwanen-
burgplantsoen. De politie werd 
gealarmeerd en heeft in de om-
geving gezocht naar de jongens, 
maar trof hen niet meer aan. In 
de buurt werden goederen aan-
getroffen die uit de school af-
komstig waren. De politie heeft 
een onderzoek ingesteld en is 
op zoek naar mensen die moge-
lijk getuigen zijn geweest of iets 
gezien hebben woensdagmid-
dag tussen 11.45 en 12.15 uur in 
de omgeving van de school aan 
de Floraronde. Verdachte 1: 14 – 
16 jaar, tenger postuur, blank ui-
terlijk, ong. 1.70 m. lang, licht-
blond kort haar en hij droeg een 
donkere gewatteerde jas en een 
opvallende rode trainingsboek. 
Verdachte 2: 14-16 jaar, ge-
zet postuur, licht getint uiterlijk, 
zwart halfl ang haar, ong. 1.80 m. 
lang en hij droeg een spijker-
broek en een donkere gewat-
teerde jas en muts. De jongen 
had een bol gezicht. Getuigen 
worden verzocht zich te melden 
bij de politie in Velsen via 0900-
8844. Liever anoniem? Bel dan 
met Meld Misdaad Anoniem via 
0800-7000.

Getuigen 
gezocht van

schoolinbraak

IJmuiden - Een 28-jarige IJmui-
denaar is op Oudejaarsavond 
rond 23.25 uur zijn rijbewijs 
kwijtgeraakt nadat hij zwaar on-
der invloed door de politie werd 
aangehouden. Dat gebeurde 
toen de man op zijn snorfi ets 
over het Tiberiusplein reed. De 
man had bloeddoorlopen ogen 
en was kennelijk niet in staat 
om een blaastest goed af te leg-
gen. Zijn rijbewijs werd direct in-
gevorderd door de politie en te-
gen hem is proces-verbaal op-
gemaakt.

Rijbewijs kwijt

Fritschij naar Telstar
Velsen - Telstar VVNH kan tij-
dens de tweede helft van de Be-
Ne League een beroep doen op 
Nadine Fritschij. Het voormali-
ge lid van de Telstar Academie 
zal haar trainings- en wedstrij-
dactiviteiten voor het CTO Talent 
Team Amsterdam gaan combi-
neren met trainingen bij Telstar. 
Indien gewenst kan coach Gide-
on Dijks de defensief ingestelde 
speelster ook oproepen voor of-
fi ciële wedstrijden.
Fritschij (16) kwam de afgelopen 
jaren uit voor Kolping Boys uit 
het Noord-Hollandse Oudorp. In 
2012 trad zij als regionaal talent 
toe tot de Telstar Meiden Voet-
bal Academie, waar ze haar mid-
delbare school kon combineren 
met dagelijkse voetbaltrainingen 
onder leiding van de trainers van 

Telstar. Afgelopen zomer verruil-
de zij de middelbare school, en 
daarmee ook de Telstar Acade-
mie, voor de combinatie van ver-
dere studie en voetbal bij het 
CTO Talent Team in Amsterdam.
Als lid van de Academie van Tel-
star maakte de Noord-Hollandse 
in 2012 haar debuut voor Oran-
je onder 16 en sinds dit seizoen 
maakt zij deel uit van de selectie 
van Oranje onder 17, dat onder 
de hoede staat van bondscoach 
Maria van Kortenhof. Ploegge-
note bij Oranje onder 17, Kelly 
Steen, traint sinds enkele maan-
den ook regelmatig mee met de 
Witte Leeuwinnen om te proe-
ven van het niveau van de Be-
Ne League. De jonge doelvrouw 
komt in competitieverband uit 
voor SV Zandvoort.

Druk en gezellig 
familietoernooi Akrides
IJmuiden - Zaterdag 4 januari 
heeft de Velsense Basketbal Club 
Akrides weer haar jaarlijkse fa-
milietoernooi gehouden in sport-
hal IJmuiden-Oost. Elk jaar orga-
niseert VBC Akrides in de kerst-
vakantie dit toernooi, waaraan 
niet alleen de eigen leden maar 
ook familie, vrienden en beken-
den mee kunnen doen. De op-
komst was dit jaar erg hoog, er 
hadden 23 teams ingeschreven. 
De leeftijd van de deelnemers va-
rieerde tussen de 5 en de 70 jaar 
en de sporthal was behoorlijk ge-
vuld met meer dan 250 deelne-
mers en toeschouwers.
Door het grote aantal deelne-
mers is de duur van het toernooi 

met een uur verlengd, zodat er 
van 15:00 uur tot 19:00 uur ge-
speeld kon worden. De toernooi-
organisatie had de teams keu-
rig ingedeeld, zodat tegen teams 
van gelijke sterkte kon worden 
gespeeld. Zo hadden de opaas 
en omaas met hun kleinkinderen 
op een eigen veld konden bas-
ketballen.
Voorafgaand aan het toernooi 
was er een gezamenlijke war-
ming-up om de spieren los te 
maken en blessures te voorko-
men. Na afl oop was er een ge-
zellig samenzijn in de kantine.
Het familietoernooi is mede mo-
gelijk gemaakt door de Rabo-
bank Velsen en Omstreken.

Pierloop zoekt foto’s
IJmuiden - In september 2015 
wordt de 25ste Rabobank Pier-
loop Velsen gehouden. Het eve-
nement begon in 1990 ter gele-
genheid van het 25-jarig bestaan 
van het stadhuis in IJmuiden. In 
de loop der jaren is de Pierloop 
van een wedstrijd met zo’n 300 
atleten uitgegroeid tot het groot-
ste sportevenement in Velsen met 
enkele duizenden deelnemers. 
Van jong tot oud en van topatleet 
tot recreant.
Co Vastenhouw uit Velserbroek 
heeft aan alle Pierlopen meege-
daan. Hij heeft het plan opge-
vat om ter gelegenheid van de 
25ste Pierloop in samenwerking 
met een aantal sponsors een ju-
bileumboek uit te geven. Het is 
de bedoeling om daarin ook veel 
foto’s op te nemen die een mooi 
sfeerbeeld geven van de Pierloop 
door de jaren heen. Vastenhouw 
roept deelnemers, vrijwilligers en 

toeschouwers op om foto’s naar 
hem te mailen, waarvan een se-
lectie in het jubileumboek wordt 
geplaatst. U kunt uw foto’s mailen 
naar covastenhouw@gmail.com.

Oude muziek en duo 
accordeon-saxofoon
Santpoort-Noord - Trio d’ 
Eglantier presenteert op vrij-
dag 10 januari om 20.00 uur  
in ‘t Mosterdzaadje het pro-
gramma ‘Zolang ik leef’. Ou-
de muziek, verluchtigd met 
projectie van schitterende 
beelden. Uitvoerenden zijn: 
Brigit de Klerk- blokfl uiten, 
zang, Paula Quint- luit, vihu-
ela en Jan Sleumer- tekst en 
zang.

Brigit de Klerk (dochter van) stu-
deerde blokfl uit aan het Swee-
linck Conservatorium in Amster-
dam. Zij is verbonden aan ver-
schillende ensembles en geeft 
muzieklessen. Paula Quint stu-
deerde luit in Maastricht en mu-
ziekwetenschappen in Utrecht. 
Jan Sleumer verwerkte de histo-
rische onderwerpen in dit pro-
gramma en maakt deel uit van 
Ensemble Dutch Baltica.
De accordeoniste Ellen Zijm en 
de saxofoniste Marijke Schro-
er zijn op zondag 12 januari om 
15.00 uur te gast in ‘t Mosterd-
zaadje. Ze noemen zich Saxyon 
en voeren werken uit van Satie, 
Piazzolla, Sanches, Wammes en 
van Beurden.
Marijke Schröer studeerde in 
Groningen Cum Laude af en be-
haalde haar Master titel in 2011 
in  Amsterdam. Met het Melis-

ma Saxophone Quartet behaal-
de ze al veel prijzen. Ellen Zijm 
(1987) voltooide haar Master 
studie te Enschede met het cij-
fer 9. Meerdere keren was zij 
te gast in het programma Spie-
gelzaal. Momenteel studeert zij 
aan de Musikhochschule Würz-
burg. .
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord, telefoon 023-
5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. 
Toegang vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.
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Werkzaamheden aan
Noordersluis IJmuiden
Rijkswaterstaat gaat op maan-
dag 27 januari 2014 onderhoud 
uitvoeren aan de Noordersluis. 
Dit leidt tot flinke stremming van 
het verkeer. 

Op maandag 27 januari 2014 gaat 
Rijkswaterstaat onderhoudswerk-
zaamheden uitvoeren aan de Noor-
dersluis in IJmuiden. De doorgaan-
de weg over het sluiscomplex zal 
tussen 08.00 en 12.00 uur gestremd 
zijn. 
De werkzaamheden vinden plaats 
bij de oostelijke sluisdeur. De weg 
over deze sluisdeur zal volledig 
worden afgesloten. Het wegverkeer 
wordt tussen 08.00 en 12.00 uur 
omgeleid over de buitendeur. Het 
gevolg daarvan is dat, wanneer een 
schip geschut wordt, het verkeer 

enige tijd gestremd is. De frequen-
tie en duur van de stremmingen is 
afhankelijk van hoeveel schepen 
moeten worden geschut, maar het 
oponthoud kan langdurig zijn.

Rijkswaterstaat voert in 2014 on-
derhoud uit aan het sluizencom-
plex in IJmuiden om een veilige en 
betrouwbare vaarweg te garande-
ren. Deze werkzaamheden maken 
hier onderdeel van uit.

Voor meer informatie over de uit-
voering van de werkzaamhe-
den en de stremming kunt u con-
tact opnemen met de heer H.M. 
van der Worp, omgevingsmana-
ger van uitvoerend aannemer De 
Klerk Waterbouw: 06 - 41 25 57 58, 
HMvdworp@deklerkbv.nl.

Nieuwjaarsreceptie 2014
Een veelzijdige toespraak van 
burgemeester Weerwind, har-
telijke wensen voor iedereen en 
een fraai muzikaal optreden tot 
slot – zo valt de Nieuwjaarsre-
ceptie van Velsen te typeren.

De nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente Velsen op maandag 6 janu-
ari 2014 werd druk bezocht. Het of-
ficiële gedeelte werd afgesloten met 
een optreden van vier jonge Velsen-
se muzikanten. Rosita Kraamwin-

kel, Madeleine de Ruijter, Paula van 
Galen en Jurre van der Linden zijn 
de finalisten van een jaarlijkse ta-
lentenjacht in het voortgezet on-
derwijs in Velsen, de Velsense Inter 
Scholaire, oftewel het VIStival. De 
aanwezigen genoten van hun zang-, 
dans- en speeltalenten (piano en gi-
taar). Ze kregen bloemen van bur-
gemeester Franc Weerwind. Van 
links naar rechts: Rosita, Madelei-
ne, Paula en Jurre. (foto: Reinder 
Weidijk)

Stijging grondwater
vooral door neerslag
In de winter van 2012/2013 heeft 
het vaak geregend. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat dat de oor-
zaak is van de hoge grondwater-
standen in de regio. Het rapport is 
net verschenen.

Veel inwoners van Zuid-Kenne-
merland hebben in de winter van 
2012/2013 te maken gehad met 
grondwateroverlast. De samenwer-
kende gemeenten in de regio hebben 
samen met het Hoogheemraadschap 
van Rijnland een onderzoek uit laten 
voeren naar de oorzaak van de hoge 
grondwaterstanden. Ook is onder-
zocht of dit een incidentele situatie 
betrof of dat de grondwaterstanden 

in de toekomst structureel hoog zul-
len zijn. 

Uit het onderzoek kwam naar voren 
dat de opgetreden hoge grondwater-
standen hoofdzakelijk zijn veroor-
zaakt door neerslag. Op basis van 
historische gegevens is geconclu-
deerd dat het om een incidentele ge-
beurtenis ging. 

Hoewel de geconstateerde overlast 
(statistisch) incidenteel is, kan dit 
wel bijvoorbeeld twee jaar achter el-
kaar plaatsvinden. Door de klimaat-
verandering kunnen hoge grondwa-
terstanden in de toekomst wel vaker 
voorkomen dan nu het geval is.

Twee informatiebijeenkomsten

Babbeltrucs en inbraken
Op dinsdag 21 januari 2014 zijn 
er twee bijeenkomsten over bab-
beltrucs en woninginbraken. Wie 
zich aanmeldt, is om 14.00 of 
19.30 uur van harte welkom in het 
Kruispunt, Velserbroek.

Op deze voorlichtingsavon-
den krijgen de aanwezigen te ho-
ren hoe belangrijk het is om een 
inbraak(poging) te melden bij de po-
litie en hoe zij dat het beste kunnen 
doen. De meest voorkomende bab-
beltrucs komen aan bod en er wor-
den filmpjes getoond over situaties 
die zich voor kunnen doen. Er is vol-
doende gelegenheid om vragen te 
stellen en ervaringen uit te wisselen. 
De middag- en avondbijeenkomst 
worden georganiseerd door het 
Wijkteam Velserbroek, waarin de 
woningcorporaties zitten, politie, 
stichting Welzijn Velsen en de ge-
meente Velsen. Plaats van bijeen-

komst is het Kruispunt, Zonbastion 
3 in Velserbroek. Elke bijeenkomst 
duurt twee uur; u kunt een half uur 
van tevoren terecht. 
Aanmelding kan tot maandag 20 ja-
nuari via info@brederodewonen.nl 
of tel. 023-5259191. 

Meer informatie bij L. Duin, mede-
werker sociaal beheer Brederode 
Wonen, tel. 023-5259191.
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Fouten in afvalkalender HVC
HVC heeft begin 2014 een afv-
alkalender op hun website ge-
zet die niet blijkt te kloppen. Er 
wordt hard gewerkt aan een cor-
recte versie. Een paar inzamelda-
gen zijn sinds dit jaar veranderd. 

Begin 2014 is gebleken dat de digi-
tale afvalkalender op de website van 
HVC op verschillende postcodes in 
Velsen onvolledig of verkeerd wordt 
weergegeven. HVC en de gemeen-

te kregen daar al diverse meldingen 
over van bewoners. Zij vragen zich 
af wanneer hun afval- of papier-
container komend jaar geleegd gaat 
worden. HVC probeert dit digita-
le probleem zo snel mogelijk te her-
stellen en de juiste inzameldagen in 
de kalender weer te geven.

HVC meldt dat  de huisvuilinzame-
ling in Velsen per 1 januari in grote 
lijnen hetzelfde blijft; de meeste be-

woners kunnen op hun vaste dagen 
hun huisvuil blijven aanbieden. Uit-
zondering zijn delen van Santpoort 
en Driehuis;  daar is de dag van 
de papierinzameling  veranderd.

Als de inzameldag structureel ver-
andert, kondigt HVC dat  normaal 
altijd met een huis-aan-huisbrief 
aan. Dat is echter voor de wijzigin-
gen per 1 januari 2014 niet gebeurd. 
HVC probeert dat deze week alsnog 

te doen. Houdt u vooral de  digita-
le inzamelkalender  in de gaten, die 
staat op www.hvcinzameling.nl on-
der de afvalkalender. Ook op deze 
infopagina volgt bericht als de ka-
lender weer in orde is.

Werkzaamheden IJmuiderstraatweg/Willebrordpark
Half januari begint een omvang-
rijk werk aan de IJmuiderstraat-
weg en het Willebrordpark in 
IJmuiden. Aannemer KWS infor-
meert omwonenden en bedrijven 
over start, voortgang en bereik-
baarheid.

Medio januari 2014 start het aanne-
mingsbedrijf KWS met werkzaam-
heden aan de IJmuiderstraatweg en 
Willebrordpark in IJmuiden. Het 
werk begint bij de De Noostraat en 
loopt tot aan de Kennemerlaan. De 
weg wordt geasfalteerd en de rio-
lering wordt vervangen. Het groen 
tussen de Kanaaldijk en IJmuider-
straatweg wordt opgeknapt. Het 
groen aan de Willebrordstraat fun-
geert tijdelijk als depot; aan het eind 
van de werkzaamheden wordt er een 
glooiend, parkachtig gebied van ge-
maakt. De wegen en het fietspad krij-
gen energiezuinige led-verlichting. 

De aannemer KWS verzorgt gedu-
rende de loop van het werk een aan-
tal inloopochtenden. Dan geeft hij 
uitleg over de werkzaamheden en 
over de bereikbaarheid van de wo-

ningen en bedrijven. KWS verzorgt 
ook de informatie over de start van 
de werkzaamheden, de voortgang en 

de inloopochtenden.  

Het is een omvangrijke klus, die heel 

2014 in beslag zal nemen. De ople-
vering is waarschijnlijk februari/
maart 2015.

Planning wegwerkzaamheden
De komende jaren worden er in 
Velsen veel werkzaamheden uit-
gevoerd aan wegen die gebruikt 
worden door het doorgaande 
autoverkeer en het openbaar 
vervoer. Hierbij is overlast niet 
te voorkomen. Voor deze werk-
zaamheden is nu een planning 
gemaakt tot en met 2016. Per 
project wordt uiteraard gekeken 
hoe de overlast zoveel mogelijk 
beperkt kan worden.

In de planning is ook rekening ge-
houden met projecten van de pro-
vincie Noord-Holland en Rijks-

waterstaat. Dit zijn o.a. de beoog-
de weefstrook op de A208 rich-
ting Velsertunnel (tussen de op-
rit Velserbroek en de afrit IJmui-
den) en de renovatie van de Velser-
tunnel. Deze renovatie staat op het 
programma voor de jaren 2015 en 
2016. 

Bovendien staan ook de werkzaam-
heden in de planning waarbij de ge-
meente betrokken is in het kader 
van het project HOV-Velsen. Hier-
onder alle projecten op een rij; ze 
staan niet in chronologische volg-
orde: 

IJmuiden
• IJmuiderstraatweg, 
 Willebrordstraat en Julianakade 
• Lange Nieuwstraat 
• P.J. Troelstraweg 

Santpoort-Noord
• Rotonde Hagelingerweg-
 Santpoortse Dreef 
• Aansluiting N208-
 Santpoortse Dreef 
• Broekbergenlaan en HOV-halte   
 Hagelingerweg 
• Hoofdstraat/Vlielantweg en 
 omgeving 

Driehuis 
• Busbaan Driehuis/Velsen-Zuid op  
 oude spoorlijn 
• Kruispunt Waterloolaan-Zeeweg-  
 Minister van Houtenlaan

Velsen-Zuid
• Busbaan Driehuis/Velsen-Zuid 
 op oude spoorlijn 
• Kruispunt Waterloolaan-Zeeweg-
 Minister van Houtenlaan

Kijk voor meer informatie over de 
planning, de inhoud en de status van 
deze projecten op www.velsen > be-
stuur & organisatie > projecten. 
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Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 24 
december 2013 tot en met 3 ja-
nuari 2014 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 
Lindenstraat 32, maken muurdoor-
braak (02/01/2014) w14.000003;
Reaumurstraat 5, veranderen be-
drijfspand tot twee woningen 
(24/12/2013) w13.000550.

Velsen-Zuid 
Meervlietstraat 34 (rijksmonu-
ment), verbouwen rijksmonument 
(24/12/2013) w13.000551.

Santpoort-Noord
Terrasweg 35, vergroten 1ste verdie-

ping (31/12/2013) w14.000001;
Duin en Kruidbergerweg 60 (rijks-
monument), realiseren tijdelijke 
parkeervoorziening (24/12/2013) 
w13.000553.

Santpoort-Zuid
Velserenderlaan, plaatsen van 
een hek/poort (02/01/2014) 
w14.000002.

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen

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.

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

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

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

IJmuiden
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 270, kappen 3 bomen 
(30/12/2013) w13.000531;
Hagelingerweg 78, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(03/01/2014) 
w13.000463.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Minister Lelylaan 12, kappen boom 
(30/12/2013) w13.000539.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velserbroek
Broeklanden 3 en 5, kappen 200 bo-
men (06/01/2014) w13.000386.

Geweigerde omgevingsvergun-
ning – reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 
voor: 

Velserbroek
Kievitsbloem 14, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(02/01/2014) 
w13.000407.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen art. 2:17 APV  

IJmuiden
12 april 2014, 31 mei 2014, 21 juni 
2014, 12 juli 2014, 9 augustus 2014, 
20 september 2014, 
rommelmarkt op Plein 1945 
(30/12/2013) u13.010642;
10 mei  2014, 7 juni 2014, 5 juli 2014, 
19 juli 2014, 2 augustus 2014, 23 au-
gustus 2014, 6 september 
2014, rommelmarkt op Kennemer-
plein (30/12/2013) u13.010644.

Velserbroek
1 januari 2014, nieuwjaarsduik 
bij Villa Westend (30/12/2013) 
u13.011455. 

Aanvragen

Besluiten

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over ver-
gunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, ondernemerslo-
ket, 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 vra-
gen die daarmee te maken hebben, kunt u een af-
spraak maken met één van de vakspecialisten 
via 14 0255.

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

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-

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.

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

Bekendmakingen
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Raadsplein 16 januari 2014
Op 16 januari 2014 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad Velsen in 
de tijdelijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub 
Telstar) aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen: notulen en besluitenlijst raadsvergadering van 12 december  
 2013
4 Afhandelen: Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Overhevelen gereserveerde gelden Willebrordplantsoen
6 Vrijgave krediet voor de bouw van Het Terras te Santpoort Noord
7 Kadernota grondprijzen 2014
8 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 
9 Start bouw Brede School Velsen-Noord
10 Vrijgeven krediet voor Versterkt Voortgezet Middelbaar Beroepsonder-
wijs (VMBO)
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken, 
wel kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingele-
verd – dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie 
vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

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

De raadsvergadering is live te volgen via RTV Seaport en raad.velsen.nl 
Tijdens de tweede uitzending Raadspleincafé in de tweede week van februa-
ri is er een terugblik op deze raadsvergadering. Het programma is te zien via 
de kabel op RTV Seaport en via de website www.rtvseaport.nl

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. 
Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda 
staan, maar om andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van 
de raadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op on-
derwerpen waar de raad over gaat of die relevant zijn voor de raad.

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl) 
tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering.

De raad heeft in zijn vergaderingen van 12 december 2013 een besluit geno-
men over de volgende onderwerpen:

• Nota Kunst- en Cultuurbeleid 2014-2017 “Cultuur kleurt het Leven”
• Wijziging Gemeenschappelijke Regeling De Meergroep in Gemeen-
 schappelijke Regeling IJmond Werkt!
• Actualisering Archiefverordening
• Verordeningen 2014 op de heffing en invordering van diverse belastingen
• Eenmalige bijdrage transitiekosten RUD-vorming Milieudienst IJmond
• Vrijgeven middelen Kustinformatiecentrum

Besluiten (vervolg)
Film- en foto opnamen art. 2:12 
APV 
   
Velsen-Zuid
9 januari 2014, omgeving Toren-
straat, Middendorpstraat, Zuider-

dorpstraat en Meervlietstraat 
(30/12/2013)  u13.011619;
16 januari 2014, omgeving Toren-
straat, Middendorpstraat, Zuider-
dorpstraat en Meervlietstraat 
(30/12/2013) u13.011638.

Venten art. 5:15 APV

ijsproducten van 1 maart tot en 
met 31 oktober 2014 (02/01/2014) 
u14.000006;
ijsproducten van 1 maart tot en 

met 31 oktober 2014 (02/01/2014) 
u14.000016.
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