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Velsen - Voor de 6.000 deelnemers aan de Velsertunnel Run is het wachten bijna voorbij. Zij lo-
pen zondag 27 november in groepen van 500 van het Rabobank IJmond Stadion in Velsen-Zuid 
naar de Breestraat in Beverwijk, een afstand van 7,68 kilometer. Halverwege passeren zij de ge-
renoveerde Velsertunnel. In de afgelopen maanden, vanaf het moment dat de gemeente Velsen 
en de gemeente Beverwijk groen licht gaven voor de Velsertunnel Run, is achter de schermen 
hard gewerkt aan een veilig evenement met een hoge wow-factor. De organisatie krijgt zondag 
hulp van 250 vrijwilligers die worden ingezet als onder andere verkeersregelaar, kledinginnemer, 
chauffeur en EBHO’er. Zonder deze mensen zou het niet mogelijk zijn om zo’n omvangrijk eve-
nement te organiseren. Elders in deze krant: Zesduizend lopers door de Velsertunnel

Aftellen naar de 
Velsertunnel Run
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Statushouders in IJmuiden, 
Santpoort en Velserbroek  ZONDAG 27 NOVEMBER

AANVANG 14.00 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

Deze advertentie is aangeboden door:
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Stormvogels tegen De Kennemers

TELSTAR

SC
CAMBUUR

MAANDAG 
28 NOVEMBER

20.00 UUR

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

INLOOP-
AVOND 
VOOR AL UW VRAGEN

30 NOVEMBER
18.30 - 21.00 UUR

WWW.BC-WESTERVELD.NL 
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ARMY GOODS BV • klein- en groothandel

ZOEK OP BACO 
ARMY GOODS!

ZIE ADVERTENTIE
IN DEZE KRANT

Kromhoutstraat 38-40 IJmuiden, 0255-511612
www.baco-army-goods.nl

Deze week in De krant!

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Informatie 
van de 
gemeente 
Velsen

Velsen - Op vier plaat-
sen in Velsen komt tijde-
lijke opvang van status-
houders. Velison Wonen 
heeft de betreffende pan-
den in Velsen gekocht en 
gaat investeren in tijdelij-
ke woningen voor mensen 
met een verblijfsvergun-
ning. Zodra de statushou-
ders met hulp van Vluch-
telingenwerk Velsen zijn 
ingeburgerd en een baan 
hebben kunnen zij op 
zoek naar een defi nitieve 
woning.

De vier locaties waar de sta-
tushouders op korte termijn 
zullen worden opgevangen 
zijn het voormalige kinder-
dagverblijf aan de Dobbi-
uslaan in Santpoort-Noord 
(voor 24 bewoners), een 
voormalig beschermd wonen 
project aan de Toricellistraat 
in IJmuiden (18 bewoners), 
twee voormalige schoolge-
bouwen (Westbroek/de Ark 
en de Duinroos) aan de Plat-
bodem in Velserbroek (fo-

to, 30 bewoners) en tenslot-
te een voormalig kinderdag-
verblijf aan de Venusstraat 
in Zee & Duinwijk (15 bewo-
ners).
Het voormalige RIBW project 
aan de Toricellistraat kan al 
in december als opvang die-
nen. Voor de andere drie lo-
caties moet de bestemming 
worden gewijzigd in ‘wonen’ 
en zijn aanpassingen no-
dig om er goed te kunnen 
wonen.  Hier verwacht men 
omstreeks mei 2017 de eer-
ste bewoners te kunnen ver-

welkomen. Uiteraard moeten 
eerst alle plannen door de 
inspraakprocedure heen. Bij 
alle vier de projecten zullen 
omwonenden worden uitge-
nodigd voor een informatie-
bijeenkomst. 
De gemeente Velsen heeft 
een lichte achterstand in het 
huisvesten van statushou-
ders, waardoor een mogelij-
ke strafkorting dreigt. Maar 
als bovenstaande plannen 
doorgaan is medio 2017 de 
achterstand weer ingehaald. 
(Karin Dekkers)
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanleiding 
van de actualiteit of een 
evenement, soms gewoon 
vanwege de mooie tafe-
relen die IJmuiden door-
gaans te bieden heeft of 
bijzondere gebeurtenissen 
die plaatsvinden.

Deze week overschrijden 
we de dorpsgrens IJmui-
den-Driehuis om een typisch 
IJmuidens museum te be-
zoeken: het Pieter Vermeulen 
Museum. Het kindvriendelijke 
‘Centrum voor Natuur- en Mi-
lieueducatie’ is onlangs uit-
geroepen tot allerleukste kin-
dermuseum van Nederland. 
Kinderen in de basisschool-
leeftijd voelen zich thuis in 
het museum, waar ze de na-
tuur op speelse wijze ontdek-
ken aan de hand van model-
len, spelletjes en puzzels. Met 
diverse tentoonstellingen, 
knutselactiviteiten, leskisten 
en projecten richt het muse-
um zich met ruim 30 vrijwilli-
gers op jong èn oud.
Het in IJmuiden gestarte mu-
seum draagt de naam van 
een bekende IJmuidenaar 
van het eerste uur. Pieter Ver-
meulen is sinds 1868 onder-
wijzer en schoolhoofd van de 
eerste school in de kanaal-
graverskolonie op de Hei-
de, het latere IJmuiden-Oost. 
Naast sociaal betrokken on-
derwijzer is Pieter natuurlief-
hebber en verzamelaar. Zoon 
Frits neemt zijn passie over en 
breidt de verzameling uit, on-
der andere met vondsten van 
het strand en uit visnetten. Na 
de oorlog ligt de verzameling 
op de zolder van de Emma-
school stof te vangen. In 1951 

schenkt Frits de verzameling 
aan de gemeente Velsen met 
de opdracht deze toeganke-
lijk te maken voor het onder-
wijs. De eerste gedachte is 
het oprichten van een ‘Frits 
Vermeulen Museum’.
In 1951 maakt de Pieter Ver-
meulen Stichting plannen 
voor het inrichten van een 
schoolmuseum in de Moer-
bergschool aan de Kerk-
straat. Wegens een tekort 
aan schoollokalen verhuist de 
collectie naar een vleugel van 
het Cultureel Centrum aan 
het Moerbergplantsoen. Daar 
wordt in 1954 het Pieter Ver-
meulen Museum offi cieel ge-
opend. Vanaf 1979 huist het 
museum in het gebouw van 
de voormalige Insingerschool 
aan het Moerbergplantsoen. 
Wegens de aanleg van het 
Stadspark verhuist het mu-
seum van daar naar het ou-
de gebouw van de Jan Cam-
pertschool in Driehuis. Het 
museum huist sinds 2008 in 
dit te kleine onderkomen, in 
afwachting van een perma-
nent onderkomen in het nog 
te bouwen Kustinformatie- en 
Innovatie Centrum in IJmui-
den aan Zee.
Als de gemeentelijke plannen 
doorgaan wordt het subsi-
diegeld van het museum be-
steed aan een educatiezaal 
in het nieuwe centrum en zal 
het Pieter Vermeulen Muse-
um in zijn huidige vorm ver-
dwijnen. Dat zou het trieste 
einde van een stukje levend 
IJmuidens erfgoed zijn. Het 
aanbevelingscomité ‘Red het 
Pieter Vermeulen Museum’ is 
een handtekeningenactie ge-
start om de gemeente te ver-
zoeken het oudste museum 
van IJmuiden te laten voort-
bestaan.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Inloopavond Westerveld
Driehuis - Westerveld houdt 
op woensdag 30 novem-
ber de maandelijkse inloop-
avond. Iedereen kan dan 
zonder afspraak van 18.30 
tot 21.00 uur binnenlopen en 
vragen stellen. De ontvangst 
is met  koffi e in de toonzaal, 
waar de uitgebreide collectie 
gedenktekens, urnen en as-
sieraden te bekijken is.
Maar Westerveld organiseert 
nog meer. Zo is het mogelijk 
op zondag 11 december deel 
te nemen aan een workshop. 

De deelnemers maken met 
verschillende bloemen en 
planten van dit seizoen een 
fraai winterstuk. Voor op een 
gedenkplek, of om thuis een 
mooie plek te geven. Aanslui-
tend geniet men van thee of 
koffi e met zoete lekkernijen. 
De kosten voor de workshop 
inclusief koffi e, thee en zoete 
hapjes zijn 17,50 euro. Aan-
melden kan via info@bc-
westerveld.nl, o.v.v. naam en 
het aantal personen. Zie ook 
www.bc-westerveld.nl.

Inwijding verzamelgraf 
Engelmunduskerkhof

Driehuis - Afgelopen zomer 
is de voormalige begraaf-
plaats bij de Engelmundus 
kerk aan de Driehuizerkerk-
weg in Driehuis geruimd, en 
inmiddels is het terrein in-
gezaaid. De stoffelijke res-
ten zijn herbegraven in een 
speciaal ingericht verzamel-
graf op een mooie plek op de 
gemeentelijke begraafplaats 
aan de Slingerduinlaan.
In de afgelopen weken is 
hard gewerkt aan het res-
taureren van het grote hou-
ten kruis dat op het kerkhof 
stond, zodat deze geplaatst 
kon worden op het verza-
melgraf op Duinhof. Daar-
naast zal een tekst ter her-
innering in de vorm van een 
monument te vinden zijn op 
het graf. De offi ciële inwij-

ding van het graf en de ont-
hulling van het monument 
zal plaatsvinden op zondag 
27 november 2016. Vooraf-
gaand zal tijdens de dienst 
van 10.30 uur in de Engel-
munduskerk stil worden ge-
staan bij het kerkhof. 
Aansluitend is er gelegen-
heid om koffi e te drinken en 
met elkaar bij te praten na 
de dienst. Daarna  zal rond 
12.30 uur  de inwijdingscere-
monie  van het verzamelgraf 
op begraafplaats Duinhof 
door pastor George Paimpil-
lil en Diaken Ton Hekkenberg 
plaatsvinden.
Beide gelegenheden zijn vrij 
toegankelijk en een ieder is 
van harte uitgenodigd om de 
dienst en de inwijding bij te 
wonen.
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Velserbroek - Een 42-jarige 
man uit Amsterdam is maan-
dagavond rond 21.45 uur aan-
gehouden op de Wilhelmina 
Druckerstraat op verdenking 
van diefstal van smartphones. 
De politie kreeg een melding 
dat er op een school aan de 
Weid mobiele telefoons gesto-
len waren. Het track en trace-
systeem op één van de gesto-
len telefoons gaf aan dat de-
ze zich op de Aletta Jacob-
straat moest bevinden. Op de-
ze straat werd een auto ge-
zien. Toen een agent het por-
tier van de auto wilde openen 
gaf de bestuurder gas en reed 
weg. De bestuurder kwam na 
een korte achtervolging in een 
doodlopende straat, de Wil-
helmina Druckerstraat, tot stil-
stand. Agenten troffen de au-
to leeg aan met draaiende mo-
tor en het portier open. De be-
stuurder probeerde zich achter 
een geparkeerde auto te ver-
stoppen. Hij werd aangehou-
den op verdenking van dief-
stal. In de auto werden meer-
dere mobiele telefoons aange-
troffen.

Politie pakt 
mobieltjesdief

Kerstbomenverkoop 
Sherpa’s Sint Radboud

Santpoort-Zuid - De Sher-
pa’s van scoutinggroep St. 
Radboud gaan weer kerst-
bomen verkopen. De Servi-
sche spar en Nordmann ko-
men van de bloemenveiling 
Floraholland. 
De kerstbomen varië-
ren in maat en prijs. Er is 
bij de dames al een Servi-
sche spar of Nordmann te 
koop voor 10 euro. De op-
brengst van de kerstbomen-
verkoop wordt gebruikt, net 
als voorgaande jaren, voor 
hun avontuurlijke expeditie. 
De verkoopdata in decem-
ber zijn: vrijdag 2 december 
van 19.30 tot 21.00 uur, za-
terdag 3 december en zon-
dag 4 december van 10.00 
tot 17.00 uur. Ook zijn de da-
mes voor de verkoop van de 
bomen er weer op vrijdag 9 
dec.embervan 19.30 uur tot 
21.00 uur, zaterdag 10 de-
cember en zondag 11 de-
cember van 10.00 tot 17.00 
uur. De laatste kans om de-
ze prachtige bomen aan te 
schaffen zal zijn op vrijdag 

16 december van 19.30 uur 
tot 21.00 uur en zaterdag 17 
december en zondag 18 de-
cember van 10.00 uur tot 
17.00 uur. 
De kerstbomenverkoop 
wordt gehouden aan de 
Middenduinerweg 74 in 
Santpoort–Zuid. Voor meer 
informatie kunt u bellen 
naar 06-28048281.

IJmuiden - Zoals elk jaar zul-
len vrijwilligers van Unicef  
Kennemerland weer Unicef ar-
tikelen verkopen. Al vele jaren 
geeft AH IJmuiden Unicef de 
gelegenheid om hun artikelen, 
zoals kaarten en knuffels, in de 
winkel te verkopen. Dit jaar zijn 
zij aanwezig op vrijdag 25 no-
vember . en zaterdag 10 de-
cember van 10.00 tot 16.00 uur. 
En natuurlijk staan ze straks 
ook weer op de Kerstmarkt 
in Santpoort-Noord. In janua-
ri 2017 staat bij AH IJmuiden 
een statiegeldzuil, zodat u ook 
nog op deze manier Unicef 
kunt helpen. Kortom, door het 
kopen van kaarten en knuffels 
kunt u helpen om kinderleed 
te verzachten.

Unicef-
verkoop AH

Kienavond 
bij Full Speed

Velsen-Zuid - Op zaterdag 
26 november houdt S.V. Full 
Speed weer een kienavond. Er 
zijn drie rondjes kien, waarvan 
een ronde ‘blind’, ook is er een 
loterij met zeer mooie prijzen. 
Het adres is: S.V. Full Speed, 
Tolsduinerlaan 8a, Velsen-
Zuid. De zaal is om half acht 
open en de koffi e staat dan 
klaar. Voor informatie kunt u 
bellen naar: 0255-518648.

Santpoort-Noord - Het was 
één groot feest op maandag 
21 november op Basisschool 
Parnassia. Niet alleen vierde 
de school de 20ste verjaar-
dag, maar tevens werd het 
nieuwe logo van de school 
gepresenteerd. Het frisse 
nieuwe logo past weer hele-
maal bij deze tijd!
’s Morgens werd er met dank 
aan Bakker Vreman getrak-
teerd op heerlijke taart met 
het nieuwe logo. Alle leerlin-

gen gingen vervolgens, on-
der begeleiding van een aan-
tal drama-kunstenaars, druk 
oefenen met diverse scenes 
uit het verhaal ‘James en de 
Reuzenperzik’. Na een kor-
te pauze lieten de leerlingen 
hun scene aan elkaar zien, 
waardoor het hele verhaal 
zich ontrolde. Aan het eind 
van de dag kregen de leerlin-
gen nog een klein cadeautje 
(met het nieuwe logo) mee 
naar huis. Op naar de 25 jaar!

De Klipper loopt voor 
Save the Children
IJmuiden - Op woensdag 16 
november heeft er een spon-
sorloop plaatsgevonden op 
basisschool de Klipper. De 
sponsorloop werd georga-
niseerd door vijf toerisme 
(HTRO) studenten van hoge-
school Inholland. Rond half 9 
in de ochtend werd het start-
schot gegeven op het school-
plein van de school. Ondanks 
het natte weer waren de kin-
deren erg gedreven om het 
maximale uit de sponsorloop 
te halen. De kinderen pro-

beerden zoveel mogelijk geld 
bij elkaar te lopen voor het 
goede doel Save the Child-
ren. Hierdoor kan Save the 
Children hun leeftijdsgeno-
ten die het minder goed heb-
ben ook een goed leven bie-
den. Save the Children is een 
kinderrechtenorganisatie, 
die over de hele wereld ac-
tief is. Zowel de leerkrachten 
van De Klipper als de studen-
ten van Inholland kunnen dit 
een succesvolle sponsorloop 
noemen.

Gitarist van The 
Shepherds overleden
Regio - In een verpleegte-
huis in Haarlem is The Shep-
herds-gitarist Jan Schaap 
overleden. Jan, Nico en He-
len Schaap vormden in de ja-
ren zestig het trio The Shep-
herds, dat ruim twintig jaar 
erg populair was.
De drie IJmuidenaren had-
den vooral veel succes met 
hun religieus getinte reper-
toire. ‘Dank U’ werd daar-

van de grootste grote hit. The 
Shepherds traden verder op 
in de Snip en Snap Revue en 
waren vaak te gast in tv-pro-
gramma’s. Begin deze eeuw 
vormde Jan met zijn zus He-
len een duo dat vooral be-
jaarden- en verzorgingshui-
zen bezocht. Jan Schaap 
kreeg zo’n zeven jaar gele-
den Alzheimer. Hij is 87 jaar 
geworden. (bron: NOS)

IJmuiden - De Lange 
Nieuwstraat heeft er sinds 
afgelopen maandag een 
nieuwe winkel bij: Discon-
ti. Tijdens de opening werd 
iedereen door ondernemer 
Joey Hu verwelkomd met 
een heerlijk kopje koffi e en 
een luxe gebakje.
Disconti is een winkel met 
veel keuze tegen een lage 
prijs. Je kunt er van alles vin-
den, van krukje tot nagellak, 
je kunt het zo gek niet be-
denken. 
Joey ziet zijn winkel ook als 
een goede aanvulling op de 
Lange Nieuwstraat. Hij hoopt 
ook dat het grote assorti-
ment aanslaat bij het pu-
bliek. De producten worden 

allemaal geïmporteerd vanuit 
Italië. Zijn familie inspireerde 
hem om deze winkel te ope-
nen en steunen hem dan ook 
volledig. In Italië zijn dit soort 
winkels erg populair.
Het team van Disconti is reu-
ze enthousiast en krijgt al 
veel leuke reacties. Zij heb-
ben hard gewerkt om de 
winkel tot een succes te ma-
ken. 

Disconti is gevestigd op de 
hoek van de Lange Nieuw-
straat en Plein 1945. Dit ge-
deelte van de vernieuwde 
Lange Nieuwstraat is sinds 
vorige week weer per auto te 
bereiken (vanaf de HEMA en 
via de zijstraten).
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Van Deventer vertrekt 
bij Stichting Welzijn
Velsen - Na een dienstver-
band van 12 jaar neemt direc-
teur Allart van Deventer per 1 
januari afscheid van Stichting 
Welzijn Velsen. 
De organisatie staat aan de 
vooravond van belangrijke or-
ganisatorische wijzigingen die 
noodzakelijk zijn voor de be-
drijfsvoering. Gezamenlijk is 
geconcludeerd dat het wense-
lijk is dat een andere persoon 
leiding geeft aan deze veran-
dering. In goed overleg is hier-
op de arbeidsovereenkomst 
tussen Allart van Deventer en 
SWV ontbonden. Op dit mo-
ment wordt SWV geleid door 
de directeur van Stichting Wel-
zijn Beverwijk.
Allart van Deventer is vanaf 
2004 als directeur aan de SWV 
verbonden. Hij heeft zijn werk-
zaamheden van begin tot eind 
met hart en ziel uitgevoerd. Al-
lart is een typische welzijns-
man die altijd naar mogelijkhe-

den en nieuwe ontwikkelingen 
heeft gekeken en zich ervoor 
inspande de SWV van beteke-
nis te laten zijn voor het welzijn 
in buurten en wijken. Hij heeft 
bijgedragen aan diverse sa-
menwerkingsverbanden op lo-
kale en IJmondiale schaal.
In zijn tijd als directeur zijn 
nieuwe activiteiten als buurt-
bemiddeling en dagactiviteiten 
voor kwetsbare bewoners ont-
wikkeld. Ook heeft hij actief in-
houd gegeven aan de krach-
tenbundeling met de Stichting 
Welzijn Beverwijk en is hij één 
van de gezichten van de pro-
jecten van ‘Telstar thuis in de 
wijk’.
Bestuursvoorzitter René 
Tromp: ,,Het voltallige bestuur 
is Allart erkentelijk voor wat hij 
heeft betekend voor het wel-
zijn in Velsen en de IJmond en 
wenst zijn echtgenote en hem 
alle goeds toe in hun volgende 
levensfase.’’

‘Handen af van 
gemeentefonds’
Velsen - Hoewel in de ge-
meente Velsen minder dan 
100.000  mensen wonen, heeft 
het college toch het statement 
van de 100.000+ gemeenten 
‘Handen af van het gemeen-
tefonds’ ondertekend. Hier-
mee protesteren gemeenten 
tegen de extra aangekondigde 
bezuinigingen. Het Rijk werkt 
vanuit het principe ‘samen de 
trap op, samen de trap af’, wat 
inhoudt dat de gemeenteuit-
keringen fluctueren met de 
grootte van de huishoudpor-
temonnee van de staat. Maar 
daarnaast wil men extra ef-
ficiencykortingen opleggen. 
Gemeenten voelen zich daar-
door dubbel gekort. Gemeen-
ten vragen aan het nieuwe ka-
binet dan ook om de opscha-
lingskorting van 1 miljard van 
tafel te halen en geen nieuwe 
kortingen te heffen. Zij raden 
aan een onafhankelijk instituut 
voor overheidsfinanciën in te 
stellen dat knopen doorhakt 
bij een verschil van inzicht.

Protest tegen ‘kosten- 
verhaal statushouders’
Velsen - Het college van de ge-
meente Velsen heeft de moge-
lijkheid aangegrepen om te pro-
testeren tegen het nieuwe wets-
voorstel Kostenverhaal Huisves-
ting Statushouders. Het nieuwe 
voorstel houdt in dat gemeen-
ten zelf moeten opdraaien voor 
kosten die te maken hebben 
met de huisvesting van status-
houders als de huisvesting niet 
slaagt. Deze regeling wilde men 
met terugwerkende kracht in la-
ten gaan op 1 juli 2016.
Er was tussen 13 oktober en 
23 november de mogelijkheid 
van internetconsultatie over het 
nieuwe wetsvoorstel en Vel-
sen heeft deze mogelijkheid ge-
bruikt om haar bezwaren te ui-
ten. Deze komen overigens vrij-
wel overeen met de bezwaren 
van de VNG, Vereniging Ne-
derlandse Gemeenten. De ge-
meente Velsen vindt dat de lan-

delijke overheid geen maxima-
le bijdrage heeft geleverd bij 
het tijdig voldoen aan de taak-
stelling. Dat de huisvesting in 
het Missiehuis in Driehuis niet 
slaagde, wijt de gemeente Vel-
sen aan dit falend overheidsbe-
leid. ,,Hier past een negatieve fi-
nanciële prikkel niet bij’’, is de 
mening van het college. Boven-
dien vindt men dat er geen af-
doende argumentatie is om de 
wet met terugkerende kracht 
in te voeren. Regelingen met 
belastende maatregelen mo-
gen wettelijk alleen in uitzon-
derlijke gevallen worden toege-
past. Daarvan is hier geen spra-
ke, vinden de gezamenlijke ge-
meenten. Ook vinden gemeen-
ten dat de provincie als interbe-
stuurlijk toezichthouder op de-
ze zaken beperkt wordt in haar 
oordeelsvrijheid. De beleidsvrij-
heid wordt daardoor nihil.

Nina Kessler wint
NK omnium baan

Velserbroek - Nina Kessler 
is zaterdag 19 november Ne-
derlands kampioen omnium 
geworden op de wielerbaan 
in Alkmaar. De Velserbroek-
se won daar alle onderdelen. 
Het omnium is een wedstrijd 
over vier onderdelen: scratch 
(rit in lijn, wie het eerste over 
de finish is wint de wed-
strjd), tempo race (elke ron-
de dat je als eerste over de fi-
nishlijn rijdt krijg je eén punt 
wie de meeste punten heeft 
wint de race), afvalrace (na 
elke 2 rondes moet de laat-
ste die over de streep komt 
de wedstrijd verlaten zo blij-
ven er uiteindelijk twee ren-
sters over die voor de winst 
sprinten) en de puntenkoers 
(elke 10 rondes wordt er ge-
beld, daarna volgt er een 
sprint waar 5,3,2,1 punten te 
verdelen zijn voor de eerste 
vier rensters. Als je een ron-

de pakt op het peloton krijg 
je 20 punten extra). 
Dit omnium is een nieuw on-
derdeel in het wielrennen 
waar zowel een EK, WK, in 
worden verreden ook wordt 
het onderdeel op de Olympi-
sche spelen gereden.

Stormvogels 
houdt leden-
vergadering

IJmuiden - Op dinsdag 29 
november om 19.30 uur houdt 
IJVV Stormvogels de jaarlijk-
se algemene ledenvergade-
ring. Dat gebeurt in de kanti-
ne aan de Zuiderkruisstraat. 
Op een van de veertien agen-
dapunten komt de bestuurs-
verkiezing aan de orde. De be-
stuursleden Nico Stoker (voor-
zitter) en Kees van Honk (Al-
gemene Zaken) zijn aftredend, 
maar allebei herkiesbaar. Jo-
han Kluijskens wordt door het 
bestuur voorgedragen voor de 
vacature Technische Zaken. 
Nico Stoker begint aan zijn 
zestiende seizoen van voor-
zitter; daarmee evenaart hij 
het aantal voorzittersjaren van 
Ben Broek. Wijlen Chris Suwe-
rink heeft 23 jaar, met een tus-
senpoos van zes jaar, de voor-
zittershamer gehanteerd.

Driehuis - Woensdag 30 no-
vember houdt het Rode Kruis 
in Huis ter Hagen een ver-
koop van mooie handwerken 
die zijn vervaardigd door de 
dames van Huis ter Hagen. 
De verkoop is van 10.00 tot 
14.00 uur aan de Lodewijk van 
Deyssellaan 254 in Driehuis.

Handwerk 
Huis ter Hagen

Afsluiting Brederodejaar
Velsen-Zuid - In de Engel-
munduskerk in Velsen-Zuid 
vindt zaterdagavond 26 no-
vember de afsluiting plaats 
van het Brederodejaar.
Op het programma staat een 
korte terugblik op de ve-
le activiteiten die in Velsen 
hebben plaatsgevonden, en 
een blik op de toekomst. Na 
de pauze volgt een muzika-
le vertelvoorstelling, getiteld 
‘De Vloek van Brederode’. De 

voorstelling wordt gespeeld, 
verteld en gezongen door 
Piet Paree, harpiste Yolanthe 
Cornelisse en de Trawanten 
van Banjaert.
De toegang is gratis, maar 
aanmelden vooraf noodzake-
lijk via mufuco@engelmun-
duskerkoudvelsen.nl of 023-
5380927. De kerk gaat om 
19.30 uur open, aanvang pro-
gramma 20.00 uur. Er zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar.

IJmuiden - Afgelopen maan-
dag togen de leerlingen van 
de groepen 7 en 8 van ba-
sisschool De Zefier helemaal 
naar het Inspiratiehuis 2020 
in Hoofddorp. 
Sinds oktober loopt er in de 
groepen 7 en 8 een kookpro-
ject waarbij naast aandacht 
voor gezonde voeding ook 
enkele kooklessen centraal 
stonden. Nadat de leerlingen 
op school de basisvaardighe-
den enigszins onder de knie 
hadden gekregen mochten 

zij hun kookkunsten daarna 
in Hoofddorp gaan laten zien. 
Onder leiding van twee pro-
fessionele koks hebben de 
leerlingen pizza, couscous en 
een heerlijk dessert gemaakt. 
Uiteraard hebben de leerlin-
gen daarna samen van hun 
zelf klaargemaakte maaltijd 
genoten. Trots op hun eigen 
producten en onder de in-
druk van een dagdeel in zo’n 
prachtige omgeving keerden 
de leerlingen, een ervaring 
rijker, weer terug naar school.

Doe mee met de mail & winactie op
www.lijfengezondheid.nl/mailenwin
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Broadway-hit ‘A Chorus 
Line’ in Stadsschouwburg
Velsen - Op dinsdag 13 
en woensdag 14 december 
(20.15 uur) strijkt de spet-
terende Nederlandse ver-
sie van de Broadway-hit ‘A 
Chorus Line’ in de Stads-
schouwburg Velsen neer. De 
dansmusical wordt alom be-
schouwd als de voorloper 
van tv-talentenjachten als 
‘The Voice’ en ‘So you think 
you can dance’ en brengt de 
afvalrace met bloed, zweet 
en tranen dichtbij. Door de 
briljante mix van zang, dans 
en meeslepend drama groei-
de ‘A Chorus Line’ wereld-
wijd uit tot een publiekstrek-
ker. 
Ze willen maar één ding: een 
rol. Want alleen op het podi-
um en in de spotlights voe-
len ze zich veilig. ‘A Chorus 
Line’ vertelt het verhaal van 
zeventien jonge toptalenten 
en hun strijd om een felbe-
geerde rol. Kijk mee bij hun 
audities en ervaar de emoti-
onele drijfveren van ambiti-
euze, jonge dansers. ‘A Cho-
rus Line’ wordt dan ook wel 
de voorloper van tv-talenten-
jachten als ‘The Voice’ en ‘So 
you think you can dance’ ge-
noemd en brengt de afval-
race met bloed, zweet en tra-

nen dichtbij. Elke musicallief-
hebber moet ‘A Chorus Line’ 
eens gezien hebben. In deze 
sprankelende nieuwe versie 
valt bovendien volop te ge-
nieten van de grootste musi-
caltalenten die Nederland te 
bieden heeft. Met naast be-
kende namen als Edwin Jon-
ker en Bettina Holwerda ook 
veel opkomende sterren zo-
als Fleur Jagt, Leon de Graaf 
en Esmée Dekker.
‘A Chorus Line’ speelt zich 
af op Broadway, het hoogst 
haalbare toneel voor ieder-
een met musicalambities. 
Tijdens de wervelende voor-
stelling volg je het verhaal 
van 17 dansers die auditie 
doen voor een grote musical. 
Maar wat zijn hun drijfveren? 
Hoe gaan ze om met de on-
zekerheid van het bestaan 
als danser? En zijn ze be-
stand tegen de genadeloze 
kritiek van de regisseur? Je 
gaat het allemaal van dicht-
bij meemaken tijdens ‘A Cho-
rus Line’!
Prijs: 44 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. 
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of tel. 0255-515789. 
(foto: Roy Beusker)

Hans Liberg neemt 
afscheid van het podium

Velsen - Cabaretier Hans Li-
berg trekt zich na dit seizoen 
terug uit het theater. Op vrij-
dag 17 februari (20.15 uur) is 
Liberg voor de laatste keer in 
de Stadsschouwburg Velsen 
te zien. Met ‘Trálálálá voor ie-
deréén’ neemt de wereldbe-
roemde muziekkomiek af-
scheid van het theaterleven. 
Zijn volledig nieuwe show zit 
vol humor en met heel veel 
muziek, overal vandaan en 
op tal van instrumenten. Li-
berg’s muzikale humor be-
zorgt het publiek een koste-
lijke avond uit.
Na vijfendertig jaar continu 
in de theaters te hebben ge-
staan, heeft Hans Liberg be-
sloten om een pitstop in te 
lassen. De Nederlandse mu-
sicoloog en cabaretier speel-
de jaarlijks meer dan hon-
derd voorstellingen. Niet al-
leen in Nederland, maar ook 

in Engeland, Oostenrijk, Zwit-
serland, Frankrijk en Duits-
land was Hans Liberg jaren-
lang op het podium te be-
wonderen. Een Amerikaan-
se Emmy Award prijkt op zijn 
schoorsteenmantel. Wanneer 
Hans Liberg op 3 mei 2017 
de laatste show van ‘Trálálálá 

voor iederéén!!’ heeft gege-
ven, zal hij zich terugtrekken 
uit het theater. Prijs: 33 eu-
ro, inclusief pauzedrankje en 
garderobe.
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl en tel. 0255-515789.  
(foto: Liv Ylva)

Stadsschouwburg Velsen
Kerstshow vol lokale professionals 
Velsen - Op zaterdag 17 de-
cember (20.15 uur) en zon-
dag 18 december (15.00 en 
20.15 uur) kan het publiek 
bij de Grote Kerstshow in de 
Stadsschouwburg Velsen uit 
volle borst meezingen met de 
mooiste kerstsongs en ken-
nis maken met de grootste 
talenten van Velsense bo-
dem. Op het programma een 
scala aan optredens van lo-
kale professionals die hun 
sporen ruimschoots heb-
ben verdiend in grote Joop 
van den Ende-musicals of bij 
Royal Opera House London.
Swingende muzikale basis 
van de hele show is het REX-
orkest, het ‘huisorkest’ van 
de Stadsschouwburg Velsen 
onder leiding van dirigent 
Sjoerd Jansen. Voor de ko-
mende editie wordt wederom 
een kerstrepertoire samen-
gesteld vol internationale on-
vergetelijke songs. Van ‘Oh 
Holy Night’ tot ‘Jingle Bells’ 
en van ‘Little Drummer Boy’ 
tot ‘Rudolph the red nosed 
reindeer’. 
Dat Velsen bruist van het mu-
sicaltalent, kan het publiek 
elk jaar weer zien tijdens uit-
voeringen van onder ande-
re Unidos, De Jonge Stem en 
Eigenwijs Musicalkids. De-
ze Velsense verenigingen zijn 
hofl everancier van toptalent 
aan musicalproducenten als 
Joop van den Ende, Albert 
Verlinde en Van Hoorne. 

Tijdens de kerstshow van de 
schouwburg maken onder 
andere Mieke van der Hulst 
(Sister Act, Sound of Music), 
Esmee van Kampen (Hair-
spray, tv-serie Tessa, Plus-
reclame) en Eline Schmidt 
(Suske en Wiske, Het Meisje 
van Velsen) hun opwachting. 
Voor vocaal vuurwerk zorgt 
Rick Zwart, bas-bariton bij 
Royal Opera House in Lon-
den. Samenzangliefhebbers 
kunnen reikhalzend uitkijken 
naar zijn duet met Robbert 
van Unnik (Intermezzo en 
jeugdmusicals als Suske en 
Wiske en Roodkapje). Wat is 
een kerstfeest zonder heer-
lijke oer-Hollandse meezin-
gers? Daarvoor is het publiek 
bij IJmuidenaar René Philip-
po (theatershow Henk Poort 
& Danny de Munk, Jordaan-

festival) aan het juiste adres. 
Op de Velsense middelbare 
scholen loopt ook heel veel 
theatertalent rond. Een van 
hen is Demi Baltus. Met haar 
waanzinnig goede poetry 
slam won zij in 2015 al de ta-
lentenshow Vis. YouTube-ster 
Sean Demmers maakt voor 
de kerstshow videoreporta-
ges van bijzondere Velsense 
bedrijven.
Aan de kerstshow wordt me-
dewerking verleend door 
ruim 60 amateurzangers die  
tijdens de show eigen num-
mers zingen én de samen-
zang zullen aanvoeren. 
Prijs: 10 euro, inclusief gratis 
programmaboekje én kerst-
muts.
Meer info en reserveren: 
www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of tel. 0255-515789.

IJmuiden - Flip Noorman 
won het Amsterdam Klein-
kunst Festival 2014 en kreeg 
waanzinnige persreacties 
op zijn debuut-cd ‘Bellse 
Parese’. 
Met zijn vijfmansband De 
Noormannen speelt hij op 
dinsdag 13 december (20.30 
uur) in het Witte Theater 
‘zompige moerasrock’ op 
een rijk gevuld instrumenta-
rium, die het midden houdt 
tussen de muziek van Tom 
Waits, Kurt Weill en Leonard 
Cohen. Waanzinnige muzi-
kanten, virtuoos taalgebruik 
en relativerende humor wis-
selen elkaar in rap tempo af. 

In ‘Make-up’ brengt hij een 
ode aan de leugen. Wees 
welkom in een onweer-
staanbaar grillige wereld 
van Flip en de Noormannen. 
Een scheut Tom Waits, een 
beetje Boudewijn de Groot, 
koorzang, ruige rock-‘n-roll, 
een overdosis energie en 
humor, u komt het allemaal 
tegen in deze tegendraad-
se show.
Prijs: 21,50 euro, inclusief 
pauzedrankje. Locatie: Wit-
te Theater, Kanaalstraat 257. 
Meer informatie en reserve-
ren: www.wittetheater.nl of 
www.stadsschouwburgvel-
sen.nl en tel. 0255-515789. 

Flip Noorman maakt 
debuut in Witte � eater
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Energiek 
Velsen komt 
met ledenpas

Velsen - De leden van duur-
zame energiecoöperatie Ener-
giek Velsen ontvingen onlangs 
een ledenpas. Een nieuw initi-
atief van de coöperatie. De in-
wonersclub werkt via de le-
denpas samen met Velsense 
winkels en bedrijven die een 
duurzaam aanbod hebben. 
,,Het idee achter de ledenpas 
is dat we ondernemers en in-
woners duurzaam aan elkaar 
koppelen, dan heeft ieder er 
voordeel bij”, aldus Mark Sas-
sen, een van de bestuursle-
den van de duurzame ener-
giecoöperatie. ,,We willen on-
ze leden meer bieden en een 
ledenpas is daar volgens ons 
een mooi instrument voor.” De 
ledenpas is naar de ruim 200 
leden van de coöperatie ge-
stuurd. Energiek Velsen gaat 
meer activiteiten met de pas 
ontwikkelen. Zie ook www.
energiekvelsen.nl.

Santpoort-Noord - Het Zon-
dagMiddagPodium presenteert 
zondag 27 november een vro-
lijke muzikale middag met de 
Wiskeymo’s in Dorpshuis Het 
Terras. ‘Sing, sing with a swing’: 
muziek uit de gloriejaren van 
het swingtijdperk uit de jaren 
’40-’50. De voorstelling begint 
om 14.00 uur en vanaf 13.30 uur 
is de zaal open. Kaarten à 4 eu-
ro zijn verkrijgbaar aan de zaal.

Wiskeymo’s 
in Het Terras

Toon Hermans centraal 
in SpiritualiTijd

Velsen - Toon Hermans werd 
honderd jaar geleden op 17 
december geboren in Sit-
tard. De Nederlandse ca-
baretier, zanger, kunstschil-
der en dichter behoorde met 
Wim Kan en Wim Sonneveld 
tot de grote drie van het ca-
baret van na de Tweede We-
reldoorlog.
Deze grote  Nederlandse 
theaterpersoonlijkheid ver-
wierf met name bekendheid 
door zijn formule van de on-
emanshow. Toon, die zichzelf 
‘clown’ of ‘muzeman’ noem-

de, overleed op 22 april 2000. 
Hij leeft voort in de vele con-
ferences, liedjes, schilderijen, 
shows, gedichten en boeken.
Mark Metselaar praat in ra-
dioprogramma Spirituali-
Tijd met Maurice Hermans, 
de middelste zoon van Toon. 
Wat bezielde diens vader en 
wat inspireerde hem? De uit-
zending, met muziek en frag-
menten van Toon, is op 28 en 
30 november vanaf 19:00 uur 
te beluisteren via www.rt-
vseaport.nl/live-radio of FM 
107.8.

Wit voor even
Velsen - Rijkwaterstaat is 
begonnen met het aanbren-
gen van 3000 m2 coating op 
de wanden naar de tunnel. 
Net als de geur van een nieu-
we auto zal het ongerepte ui-
terlijk van de tunnel niet lang 
beklijven. De wanden worden 
regelmatig schoongemaakt, 
maar dat geldt niet voor het 

plafond. De platen op het 
plafond zijn absorberend; die 
maakt met liever niet nat. Het 
tunnelplafond is dus binnen 
een paar weken zwart van de 
uitstoot. Misschien minder 
mooi, maar geen probleem, 
omdat het plafond geen licht 
hoeft te weerkaatsen. (foto: 
Rijkswaterstaat)

Santpoort-Noord - Woens-
dag 30 november organiseert 
Dorpshuis het Terras tijdens 
de Tienerinloop een fi lm-
middag. De fi lmmiddag be-
gint om 12.30 uur en is om 
15.00 uur afgelopen. Zit jij 
in groep 7 of 8? Dan ben je 
heel welkom. De Tienerin-
loop zorgt voor wat lekkers 
en iets te drinken. De fi lm-
middag brengt geen kosten 
met zich mee. Tijd: woens-
dag 30 november van 12.30 
tot 15.00 uur. Kosten: geen. 
Leeftijd: groep 7 en 8. Wat: 
een leuke fi lmmiddag. Adres: 
Dinkgrevelaan 17, 2071 BP, 
Santpoort-Noord. Voor ver-
dere vragen kun je terecht 
bij Alexander Van de Pieter-
man, telefoonnummer 06-
22921816; e-mail: vandepie-
terman@welzijnvelsen.nl.

Film bij 
Tienerinloop

Ramkraak bij Praxis
Velserbroek – De Praxis ves-
tiging in Velserbroek is in de 
nacht van maandag op dins-
dag het doelwit van een ram-
kraak geweest. De daders zijn 
rond vier uur met een auto bij 
de winkel aan de Meubel-
makerstraat naar binnen ge-
reden. De schuifdeuren zijn 
hierbij fl ink beschadigd ge-
raakt.
De politie is direct met diver-
se eenheden in de omgeving 
gaan zoeken. Hierbij is ook 
gebruik van burgernet ge-
maakt waarbij werd gevraagd 
uit te kijken naar een voertuig 
met schade. Na ongeveer drie 
kwartier kwam de melding 
dat het voertuig vooralsnog 

niet is aangetroffen. Agen-
ten hebben samen met me-
dewerkers van een beveili-
gingsbedrijf in de winkel naar 
sporen gezocht. Het is nog 
onbekend of en zo ja hoe-
veel de dader(s) buit hebben 
gemaakt. Heeft u in de nacht 
van maandag op dinsdag iets 
gezien op of in de omgeving 
van de Meubelmakerstraat 
wat te maken kan hebben 
met deze inbraak? Neemt u 
dan contact op met de poli-
tie in Velsen op telefoonnum-
mer 0900-8844, lokaal tarief. 
Blijft u liever anoniem? Bel 
dan met Meld Misdaad Ano-
niem op 0800-7000. (foto: Mi-
chel van Bergen)

Sinterklaas logeert
op boerderij Zorgvrij

Velsen-Zuid - Sinterklaas 
heeft een brief gestuurd met 
de vraag of hij op boerde-
rij Zorgvrij mag logeren. Zijn 
schimmel Amigo komt ook 
mee! De medewerkers van 
Zorgvrij hebben een mooie 
logeergelegenheid voor hem 
gemaakt. De kinderen mo-
gen natuurlijk door de ramen 
spieken of Sinterklaas er toe-
vallig is. Verder zijn er in de 
komende tijd leuke Sinter-
klaasactiviteiten te doen.
Op de boerderij kunnen de 
kinderen een schoenpakket-
je maken voor het paard. Ze 
knutselen een zakje en een 
wortel van papier en krij-
gen wat stro en een worteltje 
mee. Elke dag vanaf 23 no-
vember als de boerderij open 
is van 13.00 tot 16.00 uur. De 
kosten bedragen 2 euro.
Het bekende poppenthea-
ter de Zilveren Maan presen-
teert in november de specia-
le theatervoorstelling Pietjes 
gegiechel. De voorstellingen 

zijn op woensdag 23 novem-
ber om 14.00 uur en 15.00 
uur. Zaterdag 26 en zondag 
27 november om 11.30, 13.00 
en 14.30 uur. De voorstellin-
gen duren drie kwartier en 
kosten 3,75 euro. Graag re-
serveren via jeannezilveren-
maan@gmail.com. De pieten 
komen op zondag 27 novem-
ber en zondag 4 december 
ontbijten bij Onder de Plata-
nen. Met knutselen en zingen 
van Sinterklaasliedjes. Reser-
veren via info@onderdepla-
tanen.nl. Een leuke tip voor 
een cadeautje voor peuters 
is het boekje Lizzy en Lars op 
boerderij Zorgvrij. Het boek-
je is te koop bij de balie van 
Zorgvrij en kost 8,50 euro.
De boerderij is in de winter-
periode geopend van woens-
dag tot en met zondag van 
11.00 tot 17.00 uur.
Het erf en de stallen zijn al-
le dagen van de week ge-
opend. Zie ook www.spaarn-
woude.nl.
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Velsen - Er wordt momen-
teel gewerkt aan een Plan 
van Aanpak langer en weer 
zelfstandig wonen in Velsen. 
Om ervoor te zorgen dat niet 
alleen senioren, maar ook 
jongere mensen (met een 
beperking of hulpvraag) lan-
ger zelfstandig kunnen wo-
nen is nieuw beleid nodig. 
Dan gaat het niet alleen om 
huizen maar ook om prak-
tische hulp bij het zelfstan-
dig wonen. Mensen met een 
zorgvraag kunnen niet meer 
zo snel terecht in een verzor-
gingshuis of instelling. Hoe-
wel er regionaal onderzoe-
ken zijn gedaan en wordt 
samengewerkt blijft er een 
belangrijke vraag naar een 
plek en omgeving die ge-
schikt zijn te maken. Een be-
langrijke mogelijkheid is de 
zorggebouwen die nu leeg 

staan te benutten, maar hoe 
dat beleidsmatig moet is nog 
een beetje de vraag. Daar-
voor gaat de gemeente uiter-
aard in gesprek met betrok-
kenen. Wat men ook wil be-
reiken is extramuralisering, 
dat betekent muurtjes tus-
sen organisaties afbreken 
om de samenwerking te ver-
beteren. Er wordt nu gespro-
ken over gebiedsarrange-
menten en gebiedsanalyses. 
Maar waarschijnlijk komt er 
al in 2017 in de Rivierenbuurt 
in IJmuiden een pilot omdat 
in deze wijk veel zorgproble-
men zijn. Deze wijk wil men 
als voorbeeldwijk optimalise-
ren zodat er belangrijke les-
sen voor andere wijken kun-
nen worden geleerd. ,,Maar 
dat wordt nog een project 
van jaren,’’ aldus wethouder 
Baerveldt.

Oyama: zes keer 
goud in Leimuiden
Velserbroek - Judoclub Oy-
ama heeft afgelopen week-
end zes keer goud gewon-
nen tijdens de zilveren ron-
de van het judotoernooi van 
Sotai Renshyu in Leimuiden. 
Maxim Geluk, Djayden Huls-
man, Amar El Oche, Ryan 
du Pon, Rein Smale en Jor-
dy Wijnja wisten allen in hun 
gewichtsklasse te winnen. 
Oyama veroverde ook drie 
tweede en twee derde plek-
ken.
Tijdens het eerste blok van 
het toernooi judoden Maxim 
Geluk (-25 kg), Amar El Oche 
(-28 kg) en Rein Smale (-23 
kg) naar de eerste plaats. 
Sam van Rijn (-22 kg) wist in 
de ochtend knap een tweede 
plaats in de wacht te slepen 
en zijn tweelingbroer No-
ah behaalde in de catego-
rie tot 23 kilo het brons. Net 
als Nanne van Keeken trou-

wens, maar dan in de cate-
gorie tot 25 kilo. Marouan El 
Oche (-26 kg) en Bram Visser 
(-27 kg) werden in hun cate-
gorieën vierde.
Djayden Hulsman (-32 kg) 
wist in het tweede blok knap 
eerste te worden in een pou-
le met alleen maar zwaarde-
re tegenstanders. Anne Bos-
ker (-29 kg) en Tideman van 
Keeken (-29 kg) wisten rond 
het middaguur beiden een 
tweede plaats te bemachti-
gen. 
Vierde plaatsen waren er 
voor Jeffry van Heerden (-34 
kg), Jeroen Schager (-35 kg) 
en Erik Wellink (-31 kg).
In het derde en laatste blok 
werden Ryan du Pon en Jor-
dy Wijnja kampioen in res-
pectievelijk de klassen tot 40 
en tot 31 kilogram. Sophie 
Rowoud (-33 kg) legde be-
slag op de vijfde plaats.

DCIJ-nieuws
Kees Pippel onderuit
IJmuiden - Bij Damclub IJmui-
den (DCIJ) is Kees Pippel op 
papier nog steeds de sterkste 
speler. Dit bewijst hij met drie 
overwinningen en twee remises 
in de nationale competitie. In de 
onderlinge competitie heeft hij 
echter last van een dipje. Waar 
hij vorige week een rondslag 
van Wim Winter moest incasse-
ren, ging hij nu de fout in tegen 
Martin van Dijk. Pippel had wat 
voordeel in de opening behaald 
en kon met een ruil naar achte-
ren een flexibele stand behou-
den. Toen hij dit te laat deed, 
kon Van Dijk het initiatief ne-
men en dwong hij een door-
braak af. Eindspelkenner Pippel 
kon daarna verrassend genoeg 
de remise niet vinden. 
Wim Winter zweefde nog na 
zijn glorieuze overwinning van 
afgelopen week en produceer-
de misschien daardoor een on-
verantwoorde opening tegen 
Cees van der Vlis. Hier wist Van 
der Vlis wel raad mee, want bin-
nen veertig zeten keek Winter 
tegen een hopeloze stand aan. 
Ten koste van drie schijven wist 
hij nog dam te halen, maar toen 
deze werd afgepakt kon hij op-

geven. Stijn Tuytel ontweek op 
fraaie wijze de geplande aan-
val van Jan-Maarten Koorn. 
Dit bleek hij alleen niet de hele 
partij vol te houden. Koorn had 
echter al zoveel energie in de 
partij gestopt, dat hij op het mo-
ment dat hij de stand recht kon 
trekken verrast werd en alsnog 
verloor. Jacqueline Schouten en 
Piet Kok hadden in hun partij 
een duidelijk strijdplan. Schou-
ten probeerde een omsinge-
ling op te zetten, terwijl Kok zijn 
schijven richting het centrum 
stuurde. Kok kreeg strategisch 
gelijk, maar reageerde vervol-
gens te passief. In een dunne 
stand liet Kok zich nog verras-
sen, waardoor er een vrij unie-
ke viervoudige oppositie op het 
bord kwam. 
Tot slot hadden Cees van Duij-
venbode en Nicole Schouten 
de langste partij van de avond. 
In de opening veroverde Van 
Duijvenbode het hele centrum. 
Hij liet echter een omsingeling 
toe, die hem fataal had kunnen 
worden. Schouten miste echter 
deze buitenkans en kwam te-
recht in een overmachtseind-
spel. 

Velsen - De bibliotheek is 
gestart met Digisterker, een 
cursus die in het leven is ge-
roepen om mensen wegwijs 
te maken in de digitale we-
reld van de overheid (de e-
overheid).
Veel mensen weten (nog) 
niet hoe de digitale overheid 
werkt en hoe je bijvoorbeeld 
de steeds belangrijker wor-
dende DigiD aanvraagt. De 
bibliotheek heeft het initiatief 
genomen om mensen vaar-
diger te maken in de digitale 
wereld met de cursus Digis-
terker en het inloop spreek-
uur Klik & Tik waar men leert 
omgaan met een computer.

De afgelopen weken hebben 
zes cursisten en drie vrijwil-
lige docenten de cursus Di-
gisterker gedaan en deze 
met vlag en wimpel afgerond. 
Wethouder Robert te Beest 
overhandigde de eerste certi-
ficaten uit aan de deelnemers 
van de Digisterker cursus. 
Volgens Charles (Docent) 
hebben de cursisten nu hun 
digitale rijbewijs gehaald, nu 
moeten ze gaan oefenen. De 
bibliotheek biedt daar ook 
faciliteiten voor aan, niet al-
leen in ruimte maar ook voor 
mensen zonder computer.
Zie ook www.bibliotheekvel-
sen.nl.

Waar wil je 
sterven?

Als ik de kop van dit arti-
kel schrijf voel ik meteen 
iets onaangenaams langs 
mijn ruggengraat glijden. 
En ik ben, door mijn werk 
bij het Hospice, nog wel ge-
wend aan het omgaan met 
de dood.
Ik realiseer me dus dat het 
voor de lezer ook een on-
aangename gedachte is.  We 
denken er liever niet aan, 
nietwaar?
Toch is het goed om te we-
ten dat staatssecretaris van 
Rijn heeft gesteld dat iedere 
Nederlander het recht heeft 
om te sterven op de plek die 
hij of zij wil. Persoonlijk denk 
ik dat ik het prettig zou vin-
den om thuis te sterven, om-
ringd door degenen waar ik 
van hou, maar ik realiseer 
me natuurlijk ook dat dit 
niet altijd mogelijk kan zijn 
en dan lijkt het hospice mij 
toch echt een prima twee-
de keuze.
Maar wat kost dat eigenlijk?
Dat ligt een beetje aan de 
zorgverzekering die u heeft, 
maar de meeste zorgverze-
keraars vergoeden de medi-
sche hulp die u op dat mo-
ment nodig heeft, of u nu 
thuis bent of in een hospice.
Het hospice rekent daar-
naast een kleine bijdrage 
van 25 euro per dag voor de 
maaltijden enz. en het ge-
bruik van de kamer. Mocht 
het echter onmogelijk zijn 
om dit bedrag op te bren-
gen, dan neemt het Hospice 
deze kosten voor zijn reke-
ning. De kosten mogen en 
kunnen dus nooit een be-
lemmering zijn.
Voor diegenen die toch thuis 
willen sterven is het hospice 
op dit moment bezig met de 
opleiding van “thuis teams”. 
Dat wil zeggen; vrijwilligers 
die getraind worden om de 
mantelzorgers en de ver-
pleegkundigen te onder-
steunen in de thuissituatie. 
En voor deze hulp rekent het 
Hospice helemaal niets!
Om dit mooie werk te kun-
nen doen zijn we natuurlijk 
erg afhankelijk van de bij-
dragen die we ontvangen 
van onze donateurs en ui-
teraard van onze vrijwilli-
gers. We zijn dan ook altijd 
op zoek naar donateurs en 
vrijwilligers. Iets voor u mis-
schien?

Robert 
van Wes-
terhoven,
Voorzitter 
Hospice 
de Heide-
berg
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Uniek hardloopevenement wordt zondag live uitgezonden op RTV Noord-Holland

Zesduizend lopers door de Velsertunnel
< vervolg van voorpagina

Het Rabobank IJmond Stadi-
on, de startlocatie van de Vel-
sertunnel Run, gaat om 09.30 
uur open. De presentator, DJ 
en het warming-upteam zor-
gen ervoor dat de deelne-
mers met losse spieren aan 
de loop beginnen. Het eer-
ste startschot wordt om 11.00 
uur gelost door sportwet-
houder Baerveldt van de ge-
meente Velsen en haar colle-
ga Erol van de gemeente Be-
verwijk. Onder de deelnemers 
zijn burgemeester Dales van 
de gemeente Velsen en de 
wethouders De Rudder, Van 
Weel en Erol van de gemeen-
te Beverwijk. De oosttribune 
is geopend zodat toeschou-
wers de start goed kunnen 
zien.

Na het passeren van de Vel-
sertunnel worden de deelne-
mers in Velsen-Noord fees-
telijk onthaald door de be-
woners en plaatselijke mu-
ziekgroepen. De finish in de 
Breestraat vormt een indruk-
wekkende afsluiting van dit 
unieke hardloopevenement. 
De winkeliers en de gemeen-
te Beverwijk zorgen er sa-
men met de organisatie van 
de Velsertunnel Run voor dat 

de deelnemers en toeschou-
wers zich geen moment hoe-
ven te vervelen. Om 14.30 
uur, als alle lopers binnen 
zijn, gaat de Mini Velsertun-
nel Run van start voor kinde-
ren van 4 tot en met 12 jaar. 
Zij lopen 768 meter - de leng-
te van het overdekte deel van 
de tunnel - van het Stations-
plein naar de Breestraat.

Automobilisten moeten zon-
dag van 09.00 uur tot 15.00 
uur rekening houden met 
verkeershinder. Rond het par-
cours worden verschillende 
wegen afgesloten of zijn tij-
delijke verkeersmaatregelen 
van kracht (ook voor fietsers). 
De organisatie benadrukt dat 
de Velsertunnel alleen toe-
gankelijk is voor deelnemers. 
Hier wordt bij de toegangs-
wegen streng op toegezien.

Deelnemers kunnen gebruik-
maken van de pendelbus-
sen tussen Beverwijk en Vel-
sen-Zuid. Deze gratis ser-
vice biedt uitkomst voor lo-
pers die te voet, op de fiets 
op met het openbaar vervoer 
naar het hardloopevenement 
willen komen. Op de Minis-
ter van Houtenlaan in Velsen-
Zuid en op de Halve Maan in 
Beverwijk worden Kiss & Ri-

de-plekken ingericht voor het 
afzetten van deelnemers. Het 
GVB zorgt ervoor dat de pont 
over het Noordzeekanaal elke 
tien minuten vaart. Normaal 
gebeurt dat op zondag één 
keer per twintig minuten. Met 
de auto komen wordt sterk 
afgeraden. Zie ook velsertun-
nelrun.nl/algemene-info-2/
verkeersmaatregelen.

Om hun inwoners én de ge-
bruikers van de Velsertunnel 
een unieke ervaring te bie-
den, hebben de gemeente 
Velsen en de gemeente Be-
verwijk het initiatief geno-
men voor de Velsertunnel 
Run. Rijkswaterstaat facili-
teert door de tunnel open te 
stellen voor de lopers. Met de 
gerenoveerde Velsertunnel 
als onderdeel van het par-
cours, moet dit evenement 
een unieke ervaring worden 
voor de 6.000 deelnemers. De 
Brandwondenstichting is het 
goede doel van de Velsertun-
nel Run.

Kijk voor meer informatie op 
www.velsertunnelrun.nl of 
volg het evenement op Fa-
cebook en Twitter. De Velser-
tunnel Run wordt live uitge-
zonden op RTV Noord-Hol-
land.

Santpoort - Er was zaterdag-
middag een grote opkomst  in 
de Dorpskerk bij de presenta-
tie van de jubileumeditie van 
De Zandpoort, de jaarlijkse uit-
gave van Stichting Santpoort. 
Twee sprekers waren uitgeno-
digd om de bijeenkomst op te 
luisteren en dat gebeurde op 
degelijke en interessante wij-
ze. Echter bijna nog belangrij-
ker dan het 40-jarig jubileum 
was het afscheid van voorzitter 
Lieke Baron.
Lieke Baron begon de bijeen-
komst met een terugblik op 40 
jaar ‘successen en teleurstel-
lingen’. Zij eerde de oprichters 
van Stichting Santpoort die de 
stichting oprichtten vanwege 
de ‘bouwwoede’ in de jaren ‘70 
waardoor veel monumenten 
sneuvelden. Er is in 40 jaar veel 
tot stand gebracht. ,,Er is nu 
meer inspraak’’, aldus Baron. 
,,Maar toch blijf ik me zorgen 
maken om het monumenten- 
en groenbeleid.’’ Een wens die 
zij uitsprak voor de toekomst 
is een dorpsplein in Santpoort-
Zuid.
De eerste spreker, Paul Kne-

vel, docent Publiekshistorie 
van Universiteit van Amster-
dam, sprak op waarderende 
en amusante wijze over het be-
lang van organisaties als Stich-
ting Santpoort. Hoe toepas-
selijk! Historische organisa-
ties ontstonden in Nederland 
in twee periodes, eind negen-
tiende eeuw en in de periode 
1960-1980 omdat men toen de 
waarde van historie ging inzien. 
Hij bracht beeldend de belan-
gen van bestuurders (de voor-
uitgang) en de historische or-
ganisaties (behoud van be-
langrijke erfgoed) naar voren. 
En eindigde met de uitspraak 
dat er altijd werk aan de win-
kel blijft.
De tweede spreker was Sas-
kia Ouwehand, verbonden aan 
de landelijke Stichting Buiten-
plaatsen, Landgoederen en 
Kastelen, www.sblk.nl. Met de 
website waar zij voor werkt wil 
men mensen verbinden met de 
buitenplaatsen omdat hier veel 
historie te vinden is.  Zeker de 
moeite waard als je een leuke 
dag wilt plannen.
Na de sprekers was het tijd 

voor het afscheid van Lieke 
Baron als voorzitter. Er kwamen 
veel lovende woorden en ca-
deaus voor deze inspirerende 
vrouw. ,,Met een glimlach kon 
ze de meest vreselijke dingen 
tegen politici zeggen en toch 
bleven ze haar aardig vinden’’, 
was een van de uitspraken van 
Niek van Zanten, vice voorzit-
ter van Stichting Santpoort. Hij 
roemde Lieke Barons inzet met 
de woorden dat zij een passie 
heeft voor groen, blijft vertel-
len over Santpoort en bijzon-
der veel kennis heeft over al-
le plannen die te maken heb-
ben met de gemeente Velsen 
en Santpoort in het bijzonder. 
Ook werden alle ‘wapenfei-
ten’ van Baron genoemd, zoals 
het 16-jarige voorzitterschap, 
haar inzet voor plan Bleekers-
duin, de Bosbeekschool, land-
schapsbeleid en de dankzij 
haar tot stand gekomen lijst 
van beschermde bomen. Ook 
is zij de initiatiefnemer van ‘Te 
wapen voor Brederode’, de ac-
tiegroep voor het behoud en de 
toegankelijkheid van de ruïne 
die nu door vrijwilligers wordt 

40 jaar successen én teleurstellingen
beheerd. Ook wethouder Ro-
nald Vennik sprak een aantal 
mooie woorden, zo noemde hij 
haar uit respect voor haar inzet 
en missie ‘mevrouw Baron’. Hij 
verklapte daarbij dat zij op het 
stadhuis wel mevrouw ‘Land-
schap en Groen’ wordt ge-
noemd. Lieke Baron verdwijnt 
nog niet helemaal uit beeld 
want zij blijft betrokken bij de 
redactie van De Zandpoort.
De jubileumuitgave De Zand-
poort staat geheel in het teken 
van het Brederodejaar, waar-
aan Stichting Santpoort in be-

langrijke mate heeft bijgedra-
gen. Het eerste artikel gaat 
over 40 jaar Stichting Sant-
poort en werd geschreven door 
Lieke Baron. Pim Boer schreef 
over ‘Van Jan Gijzen tot Sant-
poort-Zuid’; Hans Schut over 
‘De Wildernisse van Bredero-
de; Jos Diekstra schreef ‘Van 
wapengekletter en vrome fran-
je’ en Wim van Hooff over ‘Het 
Huis ter Kleef, woonkasteel van 
de Brederodes’. Deze zeer inte-
ressante uitgave is te koop bij 
de boekhandels in Velsen. Zie 
ook www.stichtingsantpoort.nl.
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Donderdag 
24 november

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Anamorfose’. 
Geopend donderdag tot en 
met zondag van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 4 euro.
Introductie-avond bij Odd 
Fellows, Stationsweg 95 in 
IJmuiden. Vanaf 19.30 uur.
OTK speelt ‘Op weg naar hier-
vandaan’ in Stadsschouwburg 
Velsen. 
‘IJmuiden, wat vertel je 
me...’ in De Brulboei, Kanaal-
straat 166 IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.

Vrijdag 
25 november

Boekenpret voor kinderen 
van 0 t/m 3 jaar. Bibliotheek 
Velsen IJmuiden. Van 10.00 tot 
10.45 uur.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Bos vol Gehei-
men. Vanaf 3 jaar. 
Gaia Strijkkwartet in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Tonio’. 
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
26 november

Poppentheater De Zilveren 
Maan speelt theatervoorstel-
ling ‘Pietjes gegiegel’ bij boer-
derij Zorgvrij, Genieweg Vel-
sen-Zuid. Om 11.30, 13.00 en 
14.30 uur.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’. Tentoonstelling ‘Eeuw-
feest’ - 100 jaar gebouw De 
Visserijschool. Kleine (ver-
koop)expositie ‘Geen Zee te 
Hoog’ met schilderijen van 
Chris van Drunen. Open van 
13.00 tot 17.00.
Film & verhaal: ‘Zicht op 
water’. Van 15.00 tot 16.30 uur 
in Bibliotheek Velsen, Dudok-
plein IJmuiden.
Stadsschouwburg Velsen: 
Dolfje Weerwolfje. Aanvang 
19.00 uur.
Kienavond bij Felison Brass 
in Wijkcentrum De Stek in Vel-
sen-Noord. Aanvang 19.30 
uur, zaal 19.00 uur open.
Kienavond bij SV Full Speed, 
Tolsduinerlaan 8a Velsen-

Zuuid. Zaal is om 19.30 uur 
geopend.
Feestelijke afsluiting van het 
Brederodejaar in de Engel-
munduskerk in Velsen-Zuid. 
Het programma start om 20.00 
uur. De kerk gaat om 19.30 uur 
open.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Joep Onder-
delinden in ‘Taart’. Aanvang 
20.30 uur.

Zondag
27 november

Velsertunnel Run. Zie voor 
meer informatie: www.velser-
tunnelrun.nl
Officiële inwijding verzamel-
graf. Voorafgaand zal tijdens 
de dienst va 10.30 uur in de 
Engelmunduskerk stil worden 
gestaan bij het kerkhof. Rond 
12.30 uur zal de inwijdingsce-
remonie van het verzamelgraf 
op begraafplaast Duinhof door 
pastor Geoge Paimillil en Dia-
ken Ton Hekkenberg plaats-
vinden.
Religieuze bijeenkomst met 
als thema ‘Leiderschap in bij-
bels perspectief’ in De Kapel, 
Potgieterweg 4 Bloemendaal. 
Aanvang 10.30 uur.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Bos vol Gehei-
men. Vanaf 3 jaar. 
Poppentheater De Zilveren 
Maan speelt theatervoorstel-
ling ‘Pietjes gegiegel’ bij boer-
derij Zorgvrij, Genieweg Vel-
sen-Zuid. Om 11.30, 13.00 en 
14.30 uur.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’. Tentoonstelling ‘Eeuw-
feest’ - 100 jaar gebouw De 
Visserijschool. Kleine (ver-
koop)expositie ‘Geen Zee te 
Hoog’ met schilderijen van 
Chris van Drunen. Open van 
13.00 tot 17.00.
Optreden Wiskeymo’s tij-
dens ZoMiPo in Het Terras in 
Santpoort-Noord. Aanvang 
14.00 uur, zaal open 13.30 uur.
Pianorecital met Patrick Hop-
per in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Popdienst in de Ichthuskerk, 
Snelliusstraat IJmuuiden. Aan-
vang 15.00 uur.
Opening expositie Julia Hen-
neman bij Raadhuis voor de 
Kunst, Torenstraat 7 velsen-

Zuid. Aanvang 16.00 uur. Ex-
positie is daarna te bezichtigen 
tot en met 8 januari.

Maandag
28 november

Collecteweek Leger des 
Heils tot en met 3 december.
Toon Hermans centraal in 
SpiritualiTijd. Vanaf 19.00 uur 
te beluisteren via www.rt-
vseaport.nl/live-radio of FM 
107.8.

Dinsdag
29 november

Kledingbeurs Het Kruispunt 
van 10.00 tot 12.00 uur in Vel-
serbroek. Elke dinsdagoch-
tend.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Driehuis 
en Velsen-Zuid in Het Ter-
ras, Dinkgrevelaan 17 in Sant-
poort-Noord. Van 11.00 tot 
12.00 uur.
Ledenvergadering bij IJVV 
Stormvogels in de kantine aan 
de Zuiderkruisstraat in IJmui-
den. Aanvang 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Veteranen van 
Het Volk (cabaret). Aanvang 
20.30 uur.

Woensdag
30 november

OIG tweedehandswin-
kel open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
Verkoop van handwerken 
Rode Kruis in Huis ter Hagen, 
Lod. van Deyssellaan 254 Drie-
huis. Van 10.00 tot 14.00 uur.
Filmmiddag voor kinderen 
van groepm 7 en 8 in Het Ter-
ras, Dinkgrevelaan 17 Sant-
poort-Noord. Van 12.30 tot 
15.00 uur.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’. Tentoonstelling ‘Eeuw-
feest’ - 100 jaar gebouw De 
Visserijschool. Kleine (ver-
koop)expositie ‘Geen Zee te 
Hoog’ met schilderijen van 
Chris van Drunen. Open van 
13.00 tot 17.00.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Bos vol Gehei-
men. Vanaf 3 jaar. Knutselen 
van 13.30 tot 15.30 uur. Kosten 
1,50 bovenop de entreeprijs.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Kindervertelmiddag voor kin-
deren van 4 tot 8 jaar. Van 
14.00 tot 16.00 uur. Ook mo-
gelijk als verjaardagspartijtje. 
Kosten 6,-. Opgeven kan via 
carla_schut@hotmail.com of 
06-26038252. Dit kan tot ui-
terlijk dinsdag ervoor tot 18.00 
uur.
Inloopavond bij Begraaf-
plaats & Crematorium Wester-
veld, Duin- en Kruidbergerweg 
6 in Driehuis. Iedereen kan 
zonder afspraak binnenlopen 
van 18.30 tot 21.00 uur om vra-

gen te stellen.
Porte Ouverte bij Greetje, de-
coratie voor huis en tuin. Van 
19.00 tot 21.00 uur, Dr. Kuyper-
laan 8 Velsen-Zuid.
Toon Hermans centraal in 
SpiritualiTijd. Vanaf 19.00 uur 
te beluisteren via www.rt-
vseaport.nl/live-radio of FM 
107.8.
Stadsschouwburg Velsen: 
Tribute to Cliff Richard & The 
Shadows. Aanvang 20.15 uur.
Carla van den Bergh houdt 
een lezing over de laatste be-
woonster van kasteel Bredero-
de Yolande van Lalaing. Huis 
van Hilde, Westerplein 6 in 
Castricum. Van 20.15 tot 22.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Beat-
les: Eight Days a Week’. Aan-
vang 20.30 uur.

Donderdag 
1 december

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Alice Loeters houdt spreek-
uur in de rouwhuiskamer aan 

de Frans Netscherlaan 12 in 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Porte Ouverte bij Greetje, de-
coratie voor huis en tuin. Van 
12.00 tot 16.00 uur, Dr. Kuyper-
laan 8 Velsen-Zuid.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Anamorfose’. 
Geopend donderdag tot en 
met zondag van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 4 euro.
Juridisch inloopspreekuur 
in Bibliotheek Velsen, Dudok-
plein IJmuiden. Van 16.00 tot 
18.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Soulshow ‘I’m a Soulman’. 
Aanvang 20.15 uur.

Nieuw spellenparadijs in 
IJmuiden: Game Solution

IJmuiden -  Maandag was de 
officiële opening van het nieu-
we spellenparadijs in IJmui-
den. Aan Kennemerlaan 11 
opende Tristan Kluft zijn nieu-
we zaak Game Solution, waar 
gamers en verzamelaars te-
recht kunnen voor de prach-
tigste tweedehands ‘must-
haves’ op het gebied van spel-
computers en games. Maar 
ook voor verzamelaars van 
gamesgerelateerde artikelen, 
zoals Pokémon, Skylander en 
Disney Infinity-figuren is er 
een mooi aanbod.
Voor Tristan Kluft is de winkel 
geen sprong in het diepe. Hij 
heeft al jaren twee webwin-
kels op game-gebied en ver-
koopt over de hele wereld. ,,Ik 
was op zoek naar een groter 
magazijn maar kreeg de mo-
gelijkheid van een winkel, wat 
het voor mij alleen maar leu-
ker maakt. Ik kan hier alles 
mooi uitstallen. Nu heb ik ook 
de kans om mijn andere verza-
melingen, zoals voetbalshirts, 

vintage, retro en antiek te la-
ten zien.’’ Maar het belangrijk-
ste blijft toch de in- en verkoop 
van de tweedehands consoles 
en spellen, van Sega en Ata-
ri 2600 tot PS4. ,,Ik verkoop 
niet alleen de grote namen op 
spelgebied, maar blijf ook al-
tijd op zoek naar de meer zeld-
zame objecten. En ook onder-
delen, zoals controllers heb ik 
voor veel systemen.’’
Omdat alles tweedehands is 
zijn de prijzen zeer schappe-
lijk. En met de feestdagen voor 
de deur kan men hier dan ook 
heel feestelijk inkopen doen. 
Niet alleen fervente gamers, 
maar ook mensen die houden 
van een bordspel, verzame-
laars van curiosa of liefheb-
bers van aparte woonacces-
soires. 
Game Solution is zes dagen 
per week geopend. Op maan-
dag vanaf 13.00 uur en de an-
dere dagen vanaf 10.00 uur ‘s 
morgens. Zie ook www.game-
solution.nl.

De kracht 
is lokaal

rtvseaport.nl/agenda
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: maandag 28 november 20.00 uur Telstar - SC Cambuur

Telstar heeft vorige week 
vrijdag in een spectaculai-
re wedstrijd met 3-6 ver-
loren van Almere City FC. 
Halverwege stond het 0-2.

Al na 36 seconden werd het 
bal geopend. Almere Ci-
ty FC profiteerde van een 
slecht begin en kwam snel 
op voorsprong. Telstar werd 
hierna sterker en de bete-
re ploeg. Goede kansen via 
Donald werden gemist. Vlak 
voor rust kwam Almere Ci-
ty FC fortuinlijk op 0-2 nadat 
een afstandsschot werd aan-
geraakt en keeper Zonneveld 
kansloos liet.

De tweede helft wisselde 
trainer Vonk aanvallend en 
bracht Serrarens in. Telstar 
kwam op 1-2 via Liban Abdu-
lahi en Donald en Mahmudov 
draaiden de stand om tot 3-2. 
De comeback leek compleet. 
Almere City FC zette Telstar 
echter flink onder druk en 
kwam via uitblinker Ahan-
nach op 3-3. Daar was het 
nog niet klaar. Na een vrije 
trap van Telstar brak Almere 
City FC uit en zette de gas-
ten op voorsprong. In de slot-
fase werd de stand nog uit-
gebouwd tot 3-6 en bleef Tel-
star met lege handen achter. 
(foto: 1963 Pictures)Lezersactie voor voetballiefhebbers

Ga als een echte prof
naar FC De Rebellen!
Eten in het stadion, met de 
spelersbus naar het the-
ater en genieten van een 
voorstelling vol kleedka-
merverhalen. De Stads-
schouwburg Velsen en 
Telstar schotelen de le-
zers van de Jutter/de Hof-
geest op woensdag 11 ja-
nuari een unieke voetba-
lavond voor! Wacht niet 
te lang, want er is slechts 
een beperkt aantal kaar-
ten beschikbaar voor het 
VIP Voetbalarrangement 
van FC Rebellen.

FC De Rebellen
Marcel Meeuwis, voormalig 
speler van onder meer Fey-
enoord, gaat de Nederland-
se theaters langs met oud-
voetballers die bekend staan 
om hun rebelse gedrag. In de 
voorstelling komen anekdo-

Het avondje FC De Rebellen begint om 18.00 uur in het 
Rabobank IJmond Stadion. Daar staat vanaf 18.30 uur 
een stamppotbuffet voor je klaar. Om 19.45 uur vertrekt 
de spelersbus van Telstar, met een kleine omweg, naar de 
Stadsschouwburg Velsen, waar de voorstelling van FC De 
Rebellen om 20.15 uur begint. Na afloop ben je van har-
te tijdens de verlenging in de foyer. Hier is het mogelijk 
om met de rebellen op de foto te gaan of een boek te la-
ten signeren! Kaarten voor het VIP Voetbalarrangement 
van FC De Rebellen kosten 37,50 euro (inclusief buffet, rit 
met spelersbus, voorstelling, pauzedrankje en garderobe). 
Meer info en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of 0255-515789. Promotiecode: Jutter/Hofgeest.

tes uit de kleedkamer voorbij, 
maar worden ook vragen uit 
de zaal beantwoord. Naast 
Marcel Meeuwis beklimmen 
ook John de Wolf, Glenn Hel-
der en cabaretier Leo Alke-
made het podium in Velsen. 

Zij zorgen samen voor een 
avondje onvoorspelbaar en 
hilarisch voetbalentertain-
ment. De presentatie is in 
handen van voetbalcommen-
tator Koert Westerman. (foto: 
Patrick de Joode)

Lezersaanbieding

De sportclub met aandacht voor jou, 
dat is Work Out.
Kom sporten in de meest complete sportschool van de regio!

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

Almere City FC maatje te groot
Telstar verliest
in spektakelstuk
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IJmuiden - Zondag 27 no-
vember om 15.00 uur wordt 
in de Ichthuskerk een pop-
dienst gehouden. Op deze 
eerste adventszondag is het 
thema daarbij passend: In 
Verwachting. Chris Schrijver 
en Kees Ras van de Ichthus-
kerk hebben een verrassend 
concept voor deze Advents-
popdienst gemaakt waar-
in tien prachtige popsongs 
in de dienst verwerkt. Songs 
van onder andere The Blues 
Brothers, U2, Mumford en 
Sons, Ramses Shaffy, Boude-
wijn de Groot, die helemaal 
passen bij dit adventsthema. 
De liedjes zullen met filmpjes 
en videoclips worden onder-
steund. Een band en een en-
thousiaste zanggroep uit ei-
gen gelederen brengt de 
liedjes ten gehore. Predikant 
is ds. Douwe de Roest uit Lei-
den. Na afloop is er gelegen-
heid nog wat na te praten in 
zaal de Ichthusburcht onder 
het genot van een drankje. 
Iedereen is welkom!

Popdienst in 
Ichthuskerk

DKV-nieuws
Velsen-Zuid - DKV B1 
speelde deze week uit te-
gen Groen Geel B3. De 
teams gingen vanaf het be-
gin van de wedstrijd al ge-
lijk op, en deze gelijkwaar-
digheid bleef gedurende de 
hele wedstrijd zichtbaar. De 
stand was één minuut voor 
rust nog 5-5, maar DKV wist 
nog te scoren en dus was de 
ruststand 5-6 in het voordeel 
van DKV. In de tweede helft 
kwam DKV nog op drie pun-
ten achterstand, maar de B1 
bleef vechten en kwam nog 
gelijk. Eindstand 11-11. DKV 
D begon eigenlijk heel slecht 
aan de wedstrijd tegen Ra-
pid uit Haarlem. Binnen een 
paar minuten stond de spe-
lers al tegen een 2-0 ach-
terstand aan te kijken. Het 
lijkt erop dat het team toen 
pas wakker werd. In de rust 
was de achterstand al in een 
voorsprong van 2-3 omge-
zet. Daarna wisten de spe-
lers pas goed de korf te vin-
den. Uiteindelijk wint DKV 
met 3-8. DKV 1 speelt dit 
zaalseizoen vier wedstrijden 
in Friesland. De eerste in 
het rijtje was SC Joure. He-
laas was het DKV-team niet 
compleet. Tot 5-3 kon DKV 
het nog aardig bijbenen. 
Daarna liep Joure uit, waar-
door deze wedstrijd eindigde 
in een flinke nederlaag van 
17-10. Zaterdag spelen bij-
na alle DKV-teams in Sport-
hal Zeewijk. 

Stormvogels JO13-1 
in het nieuw gestoken

IJmuiden - Vorige week werd de Jeugd Onder 13–1 (voor-
heen pupillen D-1) van IJVV Stormvogels volledig in het 
nieuw gestoken door twee sponsoren. Van Gewoon Accoun-
tants in IJmuiden ontvingen ze prachtige presentatiepakken 
en Autoschade IJmuiden zorgde voor een geheel nieuw wed-
strijdtenue. Trots poseren ze op de foto’s en direct daarna be-
taalden ze hun sponsoren uit middels een mooie 3-1 over-
winning op FC Uitgeest. Namens alle spelers en Stormvogels 
veel dank aan beide sponsors die voor deze mooie outfit ge-
zorgd hebben!

Senioren genieten van 
bootreis Rijn en Moezel 
Velsen - Stichting Senioren 
Bootreis heeft van 27 oktober 
tot 2 november met 80 perso-
nen uit Velsen een prachtige 
reis over de Rijn en de Moe-
zel gevaren met het vlagge-
schip MS Prinses Juliana, 
een bekend schip waarmee 
veel mensen uit IJmuiden al 
meer dan 40 jaar een vakan-
tie gehad hebben. Helaas is 

hieraan een eind gekomen 
omdat de Prinses Juliana we-
gens haar leeftijd uit de vaart 
is genomen.
Veel mensen zullen zich deze 
reizen herinneren en zullen 
moeten wennen aan het luxe 
MS Rhine Princess die Stich-
ting Senioren Bootreis vol-
gend jaar aan hoopt te bie-
den. 

Ponyjeugd rijdt 
dressuurwedstrijd
Santpoort-Noord - Afge-
lopen zondag werd er op 
manege Kennemergaar-
de een dressuurwedstrijd 
voor de junioren gehouden. 
Het weer was ronduit slecht, 
het stormde behoorlijk hard, 
maar de pony’s die deze mid-
dag proefjes liepen hadden 
hier geen last van. Dit geldt 
natuurlijk niet voor alle po-
ny’s. 
Sommige pony’s en paarden 
reageren heel erg op storm 
en worden daar erg onrustig 
van. Instructeur Ed de Keizer 
kent alle pony’s heel goed en 

weet  precies welke er wel en 
niet tegen kunnen. Dat bete-
kende wel dat er door  ver-
schillende ruitertjes niet op 
hun lievelingspony gereden 
kon worden. Maar  veiligheid 
gaat natuurlijk voor alles. De 
ruitertjes zijn alleen met hun 
pony in de rijbaan en rijden 
dan een proef die wordt voor-
gelezen. Die wordt beoor-
deeld door een jury en de be-
vindingen en punten worden 
op een protocol geschreven. 
Bij de prijsuitreiking aan het 
eind van de middag wordt dit 
protocol overhandigd. 

Wat kan herfst mooi zijn
Santpoort-Zuid - Niet iedereen zal het met bovengenoem-
de uitspraak eens zijn. Maar herfst is veel meer dan storm, re-
gen en hagelbuien. Dat bewijst deze foto van B. Brinkhuis die 
wandelend door het Burgemeester Rijkenspark in Santpoort-
Zuid dit herfststukje tegenkwam. Wie oog heeft voor zijn om-
geving treft altijd wel iets moois, juist in de kleurrijkeherfstpe-
riode. (foto: B. Brinkhuis)

Personenauto door 
brand verwoest
Velsen-Noord - Een gepar-
keerde auto is in de nacht 
van vrijdag op zaterdag door 
brand verwoest in Velsen-
Noord. 
Het voertuig stond op een 
parkeerterrein naast een dis-
tributiecentrum aan de Olie-
weg, toen omstreeks tien 
voor vijf werd ontdekt dat er 

brand was uitgebroken. De 
brand ging gepaard met veel 
rookontwikkeling. De brand 
was snel onder controle maar 
desondanks is de auto zwaar 
beschadigd geraakt. Een ber-
gingsbedrijf is ingeschakeld 
om de auto weg te halen. 
Over de oorzaak is nog niets 
bekend. 

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

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

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

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

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

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





 
28  24 november 2016

Velsen - Vrijwilligers van het 
Leger des Heils gaan van 28 
november tot en met 3 decem-
ber langs de deuren met de 
collectebus. De opbrengst van 
de jaarlijkse deur-tot-deurcol-
lecte is bestemd voor het soci-
aal maatschappelijk werk van 
het Leger des Heils. Ondanks 
een economische groei in Ne-
derland doen steeds meer 
mensen een beroep op het 
werk van het Leger des Heils. 
In 2015 kwamen bijna 89.000 
mensen in aanraking met het 
Leger des Heils. Zo’n 10.000 
meer dan het jaar daarvoor. 
Denk hierbij aan activiteiten 
als kledingwinkels, de huiska-
mer in de buurt, scouting en 
schuldhulpverlening. Zie ook 
www.legerdesheils.nl.

Collecteweek 
Leger des Heils

Velsen-Noord - Op zaterdag-
avond 26 november houdt Fe-
lison Brass in De Stek haar 
jaarlijkse Kienavond. Zoals al-
tijd bestaat deze Kienavond uit 
drie kienronden en een loterij 
waar vele mooie prijzen te win-
nen zijn. De Kienavond begint 
om 19.30 uur. De zaal gaat om 
19.00 uur open. De entreeprijs 
is net als in voorgaande jaren 1 
euro en de entreekaarten zijn 
op de kienavond aan de zaal 
te koop (zolang de voorraad 
strekt) of in de voorverkoop bij 
de familie Joustra, Melklaan 47 
in Velsen-Noord en bij de fa-
milie Verhagen, Stratingplant-
soen 19A in Velsen-Noord. Zie 
ook www.felisonbrass.nl.

Kienavond 
Felison Brass

Gymnasiasten doen 
gooi naar VIS-battle
Velsen-Zuid - Half novem-
ber werd het eerste Felise-
num Open Podium van dit 
schooljaar gehouden. De-
ze avond diende tevens als 
voorronde voor de Velser In-
ter Scholaire (VIS).
De avond was gevuld met 
veertien optredens variërend 
van klassiek, singer-song-
writer, hardrock  tot compu-
tercomposities. Er waren so-
lo-acts, groepjes, beginnen-
de en gevorderde muzikan-
ten. Een lastige opgave voor 
de jury om te beoordelen dus.
De volgende leerlingen zijn 
uiteindelijk in de prijzen ge-

vallen: de vierdeklassers Ro-
bert Müller(piano/zang), 
Tünde de Vries (gitaar) en 
Rosalien Jansema (zang) met 
het nummer ‘Oceans’ van 
Hillsong United; uit de twee-
de klas speelden Siem Oos-
terveen, Abel Groen, Aiden 
Houtkamp en Ingmar Heinz 
met hun band het nummer 
‘Song 2’ van Blur; zesdeklas-
ser Lisa Tiersma (piano/zang) 
bracht een prachtig zelfge-
schreven lied ten gehore.
Zij mogen in maart 2017 
meedoen aan de ‘battles’ in 
de Stadsschouwburg Velsen 
Felisenum Open Podium.

Strijkkwartet en piano-
recital in Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrij-
dag 25 november om 20.00 
uur treedt in ‘t Mosterd-
zaadje op het Gaia Strijk-
kwartet dat bestaat uit Me-
rel Jonker en Francoise van 
Varsseveld- viool, Rani Ku-
mar- altviool en Maaike Pe-
ters- cello. Deze vier veel-
zijdige en ondernemende 
vrouwen voeren werk uit 
van Haydn  (strijkkwartet in 
G mineur opus 20) en Boro-
din (strijkkwartet nr. 2 in D 
groot).
Op zondag 27 november 

2016 om 15.00 uur speelt de 
pianist Patrick Hopper een 
prachtig recital in ’t Mos-
terdzaadje. Op het pro-
gramma staan werken van 
Haydn (Andante en Varia-
ties), Schubert (drie Klavier-
stücke) en Chopin (Noctur-
ne in Des en Barcarolle) .
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, telefoon 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aan-
vang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl 

Driehuis - Het eerste he-
renteam van Strawberries 
heeft zondag met 2-2 gelijk-
gespeeld tegen Baarn. Het 
team van coach Axel Wessels 
liet in de strijd om de derde 
plaats twee dure punten lig-
gen.
Dat er niet werd gewon-
nen van middenmoter Baarn 
hadden de Strawberrianen 
geheel aan zichzelf te wij-
ten. Halverwege hadden de 
bezoekers namelijk een ri-
ante 0-2 voorsprong. Beide 
doelpunten werden gemaakt 
door topscorer Erik van den 
Berg. Het eerste doelpunt viel 
na tien minuten spelen, vlak 
nadat een doelpunt van Bas 
van Haaster werd afgekeurd. 
Met een bekeken schijnpush 
verschalkte het strafcorner-
kanon de eerste de beste 
mogelijkheid vanaf de rand 
van de cirkel. Ook het twee-
de doelpunt was van gro-
te klasse. Nadat Pieter Re-
bel door de keeper onder-
uit werd gehaald, mocht Van 
den Berg aanleggen voor een 
strafbal. Ondanks de moeilij-
ke weersomstandigheden 
pushte hij de bal snoeihard 
langs de keeper. Er leek bij 
de start van de tweede helft 

weinig aan de hand voor 
Strawberries, te meer om-
dat Baarn duidelijk zwakker 
was en geen echte vuist kon 
maken met het aanvalsspel. 
Toch wist Strawberries niet 
door te drukken en speelde 
het naarmate de wedstrijd 
vorderde steeds slordiger. 
De spaarzame kansen die 
wél gecreëerd werden door 
de aardbeien, werden door 
een gebrek aan concentratie 
jammerlijk gemist. 
Baarn rook bloed en zet-
te aan voor een slotoffen-
sief. De thuisploeg scoorde 
via een gelukkige tip-in de 
aansluitingstreffer en druk-
te daarna nog verder aan. 
Strawberries liet Baarn ko-
men en had nog een beet-
je geluk dat doelman Wouter 
Rempt enkele moeilijke bal-
len uit het doel wist te hou-
den. Toch glipte de overwin-
ning de roodhemden in de 
slotseconden uit handen. De 
uitspeelstrafcorner verdween 
tussen de benen van Rempt 
in het doel: 2-2. 
Komende zondag speelt 
Strawberries de laatste wed-
strijd voor de winterstop, om 
14.45 uur thuis tegen Am-
stelveen. (Finn van Leeuwen)

Strawberries verspeelt 
overwinning in slotfase

IJmuiderstraatweg tegen 
gemeentelijke plannen

IJmuiden - Vorige week 
heeft Vereniging IJmuider-
straatweg hun zienswijze in-
gediend over de gemeente-
lijke plannen voor een klei-
ne ring rond het centrum van 
IJmuiden. Algemene tendens 
is dat de bewoners van de 
IJmuiderstraatweg zich meer 
en meer achtergesteld voe-
len door de gemeente Velsen 
vanwege alle plannen die ge-
maakt worden en die het 
leefmilieu en het leefplezier 
van de bewoners vergallen.
Dan gaat het niet alleen over 
de kleine ring die wordt in-
gesteld om snelverkeer uit 
het centrum te weren. Als de 
plannen voor de kleine ring 
doorgaan zullen zo’n 1500 
auto’s meer per dag over de 
IJmuiderstraatweg gaan rij-
den. Bewoners hebben ern-
stig bezwaar tegen deze toe-
name van verkeer.
Er zijn windmolens gepland 

op de Spuisluis. Bewoners 
vrezen niet voor het uitzicht 
maar voor geluidsoverlast en 
verspreiding van afvalgassen, 
fijnstof en grof stof. Onder-
zoek, dat van de initiatiefne-
mers overgedaan moet wor-
den, wijst uit dat de versprei-
dingsinvloed van de wind-
molens zich tot 1,5 kilome-
ter over IJmuiden en Velsen-
Zuid zal uitstrekken.
Dan is er ook nog de nieuwe 
zeesluis die meer zeesche-
pen zal verwerken. Vanwe-
ge de aanlegeisen gaat het 
schutten straks langer duren. 
Roet, stof en uitlaatgassen 
worden uiteraard in de om-
geving verspreid.
Al deze zaken maken het wo-
nen aan de IJmuiderstraat-
weg er niet prettiger op, daar-
om heeft Vereniging IJmui-
derstraatweg hun zienswij-
ze ingediend bij de gemeen-
te Velsen.

Velsen - Elke eerste donder-
dag van de maand kun je in de 
Centrale Bibliotheek terecht 
bij het juridisch inloopspreek-
uur van De Klerk & Rozemeijer 
Advocaten. Zij beantwoorden 
graag alle vragen op juridisch 
gebied. Het inloopspreekuur 
is gratis en geheel vrijblijvend. 
De specialisten van De Klerk 
& Rozemeijer Advocaten hel-
pen je zo ver mogelijk op weg 
op basis van jouw vraag. Dit 
kan bijvoorbeeld gaan over 
een probleem met de buren, 
een arbeidsconflict, een echt-
scheiding, een strafrechtelijk 
probleem of problematische 
schulden. De Klerk & Rozeme-
ijer Advocaten is al meer dan 
20 jaar actief in de regio. Zie 
ook www.dkradvocaten.nl.

Juridisch 
spreekuur

www. .nl

www. .nl
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IJmondiale website
22 november jl. presenteerden de 
burgemeesters van de gemeenten 
Beverwijk, Heemskerk en Velsen 
de website en het logo voor de 
IJmondiale samenwerking. Daar-
uit blijkt nog eens dat de samen-
werking tussen deze gemeenten 
steeds meer vorm krijgt.

Vorig jaar stelden de gemeenteraden 
van Beverwijk, Heemskerk en Vel-
sen al de Strategische IJmondagen-
da vast. Met als doel: versteviging 
van de slagvaardigheid van het open-
baar bestuur in de regio IJmond. 

IJmondsamenwerking.nl
Onlangs werd de IJmondiale samen-
werking geëvalueerd. Deze evaluatie 
had tot doel om te kijken hoe ver het 
staat met de regionale samenwer-
king in de IJmond. Hieruit kwam 
naar voren, dat de tijd rijp is om de 
IJmondiale samenwerking meer in 
de spotlights te zetten bij inwoners, 
organisaties en bedrijven. Vandaar 
dat er een website is gemaakt, die af-
gelopen dinsdag ‘live’ is gegaan. De 
website www.ijmondsamenwerking.
nl is helder en overzichtelijk. Op de 
website staat informatie over de sa-

menwerking tussen de drie gemeen-
ten. Zo wordt ook de Strategische 
IJmondagenda en de recente eva-
luatie op de site geplaatst. Ook kun-
nen inwoners, organisaties en be-
drijven zich abonneren op een digi-
tale nieuwsbrief. 

Logo
Het logo bestaat uit drie dynamische 
bogen, drie kleuren die in het cen-
trum samenkomen waardoor er een 
nieuwe frisse kleur ontstaat. Het lo-
go is speels en vertegenwoordigt de 
kleuren van de drie gemeenten en is 
goed toepasbaar op diverse uitingen.

Blij
Burgemeester Ossel van Beverwijk, 
Baltus van Heemskerk en Dales van 
Velsen zijn blij dat de samenwer-
king tussen de drie IJmondgemeen-
ten meer vorm krijgt en goed zicht-
baar wordt. Website en logo dra-
gen bij aan versterking van de exter-
ne communicatie. De website is ook 
van belang bij het participatietra-
ject, dat binnen afzienbare tijd start. 
Dan worden inwoners en bedrijven 
gevraagd wat zij belangrijk vinden in 
de samenwerking.

Gemeente verlengt
samenwerking met HVC
De gemeente Velsen, maar ook 
Beverwijk en Heemskerk verlen-
gen het contract met HVC. Dit be-
tekent dat de huisvuilcentrale ook 
de komende jaren het afval van in-
woners uit deze gemeenten gaat 
inzamelen en verwerken.

Niet alleen afval 
Daarnaast voert HVC nog een aan-
tal andere taken uit voor de gemeen-
ten. Zoals gladheidsbestrijding, het 
vegen van de straat en beheren van 
prullenbakken in de openbare ruim-
te. Ook wordt HVC door de gemeen-
ten ingeschakeld voor plaagdierbe-
strijding. Voor inwoners verandert 
er niets; HVC blijft het afval inzame-
len. U kunt nog steeds de inzamelka-
lender op www.hvcgroep.nl gebrui-
ken. Of gebruik maken van de gratis 
HVC-app om te kijken op welke dag 
het afval bij u in de straat wordt in-
gezameld. 

Nieuw contract
In het verleden regelde de gemeen-
te zelf het ophalen van het huisvuil. 
Tien jaar geleden besloten de ge-
meenten hiervoor de samenwerking 
met HVC aan te gaan. Dit contract 
is nu verlengd en  biedt meer moge-
lijkheden om in te spelen op ontwik-
kelingen in de afvalbranche. De ge-
meenten staan met HVC voor de uit-
daging om zoveel mogelijk waarde-
volle materialen uit afval te behou-
den. Deze ‘oude’ materialen zijn im-
mers grondsto� en voor nieuwe pro-
ducten. 

Op de foto (HVC) wethouder Jac-
queline Doornenbos (Beverwijk) 
achter het stuur, wethouders Foor 
Bal (Velsen) en Frank Frowijn 
(Heemskerk) poseren met HVC di-
recteur Dion van Steensel voor de 
wagens die het afval van inwoners de 
komende jaren ophalen. 

Huisvesting statushouders verspreid over vier locaties
In de afgelopen maanden is er ge-
zocht naar tijdelijke locaties om 
statushouders te kunnen huisves-
ten. Het is nu gelukt om vier lo-
caties te vinden in verschillende 
woonkernen van onze gemeen-
te. Het gaat om gebouwen die nu 
niet meer gebruikt worden waar-
voor ze ooit bedoeld waren zoals 
scholen en kinderdagverblijven. 
Samen met woningcorporatie Ve-
lison Wonen worden deze gebou-
wen  geschikt gemaakt voor tijde-
lijke huisvesting. In totaal gaat het 
om circa 87 statushouders,  waar-
van de meeste  geplaatst worden 

in Santpoort-Noord en Velser-
broek.

Het gaat om de volgende panden:

• Een voormalig kinderdagverblijf 
aan de Dobbiuslaan in Santpoort-
Noord voor circa 24 bewoners. 

• Een voormalig pand voor be-
schermd wonen aan de Torricel-
listraat in IJmuiden-Noord voor 
circa 18 bewoners.

• Twee voormalige schoolgebouwen 
aan de Platbodem in Velserbroek 
voor circa 30 bewoners. 

• Een voormalig kinderdagverblijf 

aan de Venusstraat in IJmuiden-
Zee & Duinwijk voor circa 15 be-
woners. 

Deze locaties bieden ruimte om voor 
een aantal jaren statushouders te 
huisvesten. De direct omwonenden 
van deze locaties zijn hierover deze 
week geïnformeerd. Zij krijgen ook 
de gelegenheid om binnenkort de lo-
catie in hun buurt te bezoeken. 
Een aantal van deze panden wordt nu 
tijdelijk bewoond (antikraak). In de 
komende maanden worden de pan-
den verbouwd. De datum waarop de 
statushouders hier echt gaan wonen 

is nu nog niet bekend.  Dit hangt af 
van de noodzakelijke aanpassingen 
per pand en de te volgen ruimtelij-
ke procedures. De verwachting is dat 
het pand aan de Torricellistraat in ja-
nuari 2017 in gebruik kan worden ge-
nomen. Voor de andere 3 panden is 
de verwachting dat dit gebeurt medio 
mei 2017. Statushouders  starten dan 
direct met inburgering en integratie 
in onze Velsense samenleving.

Kijk voor meer informatie per loca-
tie op www. velsen.nl. Hier staan ant-
woorden op de meest gestelde vra-
gen.
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Voor de 6.000 deelnemers aan 
de Velsertunnel Run is het aftel-
len geblazen. Zij lopen zondag 27 
november in groepen van 500 van 
het Rabobank IJmond Stadion in 
Velsen-Zuid naar de Breestraat in 
Beverwijk, een afstand van 7,68 ki-
lometer. Met als onderdeel van het 
parcours: de gerenoveerde Velser-
tunnel! Burgemeester Dales van 
de gemeente Velsen en de wet-
houders De Rudder, Van Weel en 
Erol van de gemeente Beverwijk 
doen ook mee. 

Er is hard gewerkt aan een veilig eve-
nement. De organisatie krijgt zondag 
hulp van 250 vrijwilligers. Zij worden 
ingezet als verkeersregelaar, inne-
mer van kleding, chauff eur of EHBO-
er. De gemeenten Velsen en Bever-
wijk hebben het initiatief genomen 
om hun inwoners én de gebruikers 
van de Velsertunnel een unieke erva-
ring te bieden. Rijkswaterstaat facili-
teert door de tunnel tijdelijk open te 
stellen, terwijl winkeliers bijdragen 
in een feestelijk onthaal. De Brand-
wondenstichting is het goede doel 
van de Velsertunnel Run.

Start
Het Rabobank IJmond Stadion, de 
startlocatie van de Velsertunnel Run, 
gaat om 09.30 uur open. Het eerste 
startschot wordt om 11.00 uur ge-
lost door sportwethouder Baerveldt 
van de gemeente Velsen en haar col-
lega Erol van de gemeente Beverwijk. 
Toeschouwers kunnen vanaf de oost 
tribune de start goed zien. Na het 
passeren van de Velsertunnel wacht 

de deelnemers in Velsen-Noord een 
feestelijk onthaal door de bewoners 
en plaatselijke muziekgroepen. De fi -
nish in de Breestraat vormt een in-
drukwekkende afsluiting van dit 
unieke hardloopevenement. 

Verkeer 
Automobilisten moeten zondag van 
09.00 uur tot 15.00 uur rekening hou-
den met verkeershinder. Rond het 
parcours worden verschillende we-
gen afgesloten of zijn tijdelijke ver-
keersmaatregelen van kracht (ook 
voor fi etsers). De organisatie bena-
drukt dat de Velsertunnel alleen toe-
gankelijk is voor deelnemers. Hier 
wordt streng op toegezien.

Pendelbussen voor deelnemers
Kom niet met de auto! Deelnemers 
kunnen gebruikmaken van de pen-
delbussen tussen Beverwijk en Vel-
sen-Zuid. Dit is een gratis service. Op 
de Minister van Houtenlaan in Vel-
sen-Zuid en op de Halve Maan in Be-
verwijk worden Kiss & Ride-plekken 
ingericht voor het afzetten van deel-
nemers. Het GVB zorgt ervoor dat de 
pont over het Noordzeekanaal elke 
tien minuten vaart. Normaal gebeurt 
dat op zondag één keer per twintig 
minuten. Zie ook velsertunnelrun.
nl/algemene-info-2/verkeersmaat-
regelen.

Informatie
Kijk voor meer informatie op www.
velsertunnelrun.nl of volg het eve-
nement op Facebook en Twitter. De 
Velsertunnel Run wordt live uitge-
zonden op RTV Noord-Holland.

Kom naar de Du-Dockwinkel
Wat zijn de plannen van de IJmond 
Duurzaam Award winnaar Stichting 
Zee Boerderij IJmond voor het zee-
havengebied van IJmuiden? Donder-
dagavond 24 november vertelt Sjoerd 
Laarhoven over zijn boerderij in zee 
in de Du-Dock winkel aan het Plein 
1945. Aanvang: 19.30 uur, inloop van-
af 19.00 uur). Sjoerd en zijn collega’s 
werken aan een bijzondere relatie 

tussen mens en zee; ze benutten de 
natuurlijke bronnen in de strijd tegen 
vervuiling van water, lucht, milieu en 
de zeehavens. Hoe ze dat doen? En 
hoe een kleinschalige zeewierboer-
derij in de havens eruit ziet? Kom het 
vanavond ontdekken. Overigens kunt 
u elke woensdag- en vrijdagmiddag 
terecht voor duurzaam advies in de 
pop-up store Duuzaam Dock.

Zondag Velsertunnel Run

Biezen en Westerbegraaf-
plaats tijdelijk gesloten
Van woensdag 23 november tot 
en met vrijdag 25 november is be-
graafplaats De Biezen vanwege 
werkzaamheden voor publiek ge-
sloten.

Op de openbare begraafplaats in 
Santpoort-Noord zijn eterniet pla-
ten aangetro� en, die mogelijk asbest 
bevatten. Uit voorzorg worden al de-
ze platen door een gespecialiseerd 
bedrijf verwijderd. 

Westerbegraafplaats
Om dezelfde reden is de Westerbe-
graafplaats in IJmuiden  van maan-
dag 28 november tot en met woens-
dag 30 november gesloten. Meer in-

formatie: Klant Contact Centrum 
gemeentehuis, tel: 140255. (foto: ge-
meente Velsen)

Groots en goed fi ets-
netwerk voor de regio
Vrijdag 18 november  2016 is het  
Plan van Aanpak voor het realise-
ren van een Metropolitaan Fiets-
netwerk ondertekend. Dit met 
de bedoeling om in de regio een 
goed fi etsnetwerk aan te leg-
gen van kwalitatief hoogwaardi-
ge fi etspaden. Voor zowel  woon-
werkverkeer, recreatie, sport en 
toerisme.

Wethouder Ronald Vennik van de 
gemeente Velsen, wethouder E. 
Rentenaar van Lelystad en wethou-
der D. Reneman van Haarlemmer-
meer ondertekenden het plan in het 
Rabobank IJmondstadion. Naast 
het dagelijks besturen van hun ge-
meenten zijn deze wethouders ook 
nauw betrokken bij de Metropool 
Regio Amsterdam ( MRA). De MRA 

strekt zich uit van IJmuiden tot Le-
lystad en van Purmerend tot de 
Haarlemmermeer.

Snelle besluitvorming
Onder de metropoolvlag werken de 
partners vanuit een gedeelde visie 
aan een krachtige, ontwikkel econo-
mie, snellere verbindingen en vol-
doende en aantrekkelijke ruimte 
voor wonen, werken en recreëren. 
De bundeling van krachten zorgt 
voor betere afstemming en snellere 
besluitvorming. Plus een krachtiger 
stem richting ‘Den Haag’.

Op de foto (Reinder Weidijk) vlnr:  
projectleider M. Sargentini, wet-
houder E. Rentenaar uit Lelystad, 
gedeputeerde Flevoland J. Lodder 
en wethouder R .Vennik uit Velsen.
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Velsen bijna ‘Hartveilig’
Velsen wil de acute hulp bij een 
hartstilstand verbeteren. Daarom 
is Velsen sinds oktober 2015 aan-
gesloten op het landelijke net-
werk Hartveilig Wonen. We zijn 
goed op weg om een ‘Hartveilige 
gemeente’ te worden, maar extra 
vrijwillige burgerhulpverleners en 
AED’s zijn nodig om de dekking 
compleet te maken.

Acute hulp binnen 6 minuten
Jaarlijks worden er 15.000 men-
sen in Nederland getro� en door een 
hartstilstand. Dit kan overal gebeu-
ren: op het werk, in huis, tijdens het 
sporten of op straat. De kans op over-
leven is het grootst wanneer er bin-
nen 6 minuten acute hulp wordt ver-
leend. Een ambulance kan niet al-
tijd binnen de cruciale tijd aanwe-
zig zijn. Daarom is het fi jn wanneer 
er mensen in de buurt zijn om deze 
acute hulp te verlenen. Met het net-
werk Hartveilig Wonen worden op 
deze manier levens gered.

Hartveilig Wonen in Velsen
Inwoners en AED houders in Velsen 
kunnen zich aanmelden bij het lan-
delijke sms/app netwerk Hartvei-
lig Wonen. Bij een noodgeval krijgen 
aangemelde burgerhulpverleners in 
de buurt een sms of app met daarin 

de plek waar hulp nodig is en waar de 
AED opgehaald kan worden. Op deze 
manier kan vaak binnen de cruciale 
zes minuten gereanimeerd worden. 

AED
Een AED is een Automatische Exter-
ne Defi brillator, een draagbaar appa-
raat dat helpt bij het reanimeren. Ze 
hangen her en der in de gemeente. In 
winkels, maar bijvoorbeeld ook aan 
de gevel van het gemeentehuis. 

Help Velsen Hartveilig te maken!
Wilt u helpen Velsen Hartveilig te 
maken? Meldt u dan aan als burger-
hulpverlener via www.hartveiligwo-
nen.nl/Vrijwilligers/Aanmelden of 
stel uw AED beschikbaar via http://
hartveiligwonen.nl/AEDs/Aanmel-
den.

Berichtenbox: digitaal, 
veilig en makkelijk
Volgend jaar gaat de gemeen-
te Velsen de aanslag voor de ge-
meentelijke belastingen digitaal 
versturen aan inwoners die gebruik 
maken van de Berichtenbox, de di-
gitale brievenbus voor steeds meer 
overheidsinstanties. Veilig, over-
zichtelijk en betrouwbaar.

We doen steeds meer dingen digitaal: 
een vakantie boeken, CD’s of kleding 
bestellen, rekeningen betalen. Over-
heidsinstanties werken ook steeds 
vaker digitaal, onder andere via de Be-
richtenbox van ‘Mijn Overheid’. Dat is 
een digitale brievenbus waar aller-
lei  overheidsinstanties berichten 
aan inwoners inzetten. Denk aan de 
Belastingdienst, de Rijksdienst voor 
het wegverkeer (over APK-keurin-
gen) en de Sociale Verzekerings Bank 
(over pensioen, kinderbijslag en stu-
diefi nanciering). Velsen wil in 2017 
de WOZ beschikking en gemeentelij-
ke aanslagen zoveel mogelijk digitaal 

versturen. Dat scheelt papier en past 
in het milieubeleid van Velsen. 

U kunt zich nu al aanmelden bij de Be-
richtenbox. Ga naar www.mijn.over-
heid.nl en meld u aan met uw DigiD 
(‘account activeren’). U kunt aange-
ven of u een e-mail wilt hebben als er 
post in uw berichtenbox zit. U krijgt 
een mailtje om te controleren of het 
e-mailadres klopt. Vanaf dat moment 
krijgt u post van de overheid in uw 
persoonlijke Berichtenbox. 

Wie geen gebruik van de Berichten-
box kan of wil maken, krijgt de be-
schikking en aanslagen gewoon op pa-
pier per post. Vragen? Bel de gemeen-
te Velsen via 140255 (zonder netnum-
mer) of ga eens kijken op www.mijn.
overheid.nl voor de ‘meest gestelde 
vragen’. De bibliotheek kan ook hel-
pen via een inloopspreekuur Klik & 
Tik en de cursus Digisterker – zie het 
artikel hierboven.

Cursus Digisterker
Afgelopen najaar is de biblio-
theek gestart met de cursus Digis-
terker. De afgelopen weken heb-
ben zes cursisten en drie vrijwil-
lige docenten de cursus Digister-
ker gedaan en deze met vlag en 
wimpel afgerond. Wethouder Ro-
bert te Beest ( op de foto 3e per-
soon rechtsboven) overhandigde 
de eerste certifi caten uit aan de 
opgetogen deelnemers.

Volgens docent Charles hebben de 
cursisten hun digitale rijbewijs ge-
haald. Het is nu een kwestie van oe-
fenen. De bibliotheek biedt daar ook 
faciliteiten voor aan, niet alleen in 
ruimte maar ook voor mensen zon-

der computer. 
Sterker met de computer
Digisterker is in het leven geroe-
pen om mensen wegwijs te maken 
in de digitale wereld van de overheid 
(de e-overheid). Veel mensen we-
ten (nog) niet hoe de digitale over-
heid werkt en hoe je bijvoorbeeld de 
steeds belangrijker wordende DigiD 
aanvraagt. De bibliotheek heeft het 
initiatief genomen om mensen vaar-
diger te maken in de digitale wereld.  

Wil je ook leren omgaan met een 
computer of meer weten over de e-
overheid? Kom dan eens langs in de 
bibliotheek of kijk op onze website 
bibliotheekvelsen.nl

Sportcongres zeer geslaagd
Het tweede Velsense sportcongres 
in het Rabobank IJmond stadion 
op donderdag 17 november jl. was 
zeer geslaagd. “Een congres met 
sterke thema’s en veel bezoekers 
”, aldus een woordvoerder namens 
Sportloket Velsen.

Het congres was specifi ek bedoeld 
voor sportverenigingen uit Velsen 
om ze te inspireren, hun club te on-
dersteunen en hen een leuke avond te 
bieden. Tijdens de workshops kregen 
de bezoekers een variëteit aan the-
ma’s voorgeschoteld, zoals ledenwer-

ving, ondersteuning van buurtsport-
coaches en wervingsstrategie.

Hans Nieuwenburg, een voorma-
lig Nederlandse waterpolospeler en 
tweevoudige olympiër,  was gastspre-
ker. Hij vertelde het verhaal van een 
reis, die is begonnen in 2013. In Rio is 
kwalifi catie op een haar na niet gelukt. 
Maar de reis gaat verder. Het mannen 
waterpoloteam is aan de hand van een 
uniek businessplan en uitgestippelde 
route hard op weg om zich te kwalifi -
ceren voor de Olympische Spelen van 
Tokio. (foto: gemeente Velsen)



Infopagina

24 november 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Meer inbraken bij kortere dagen: Verlicht uw omgeving!
Als de dagen korten, stijgt het 
aantal inbraken. Inbrekers gaan 
het liefst in het donker te werk, 
zodat niemand ze ziet. Voorkom 
inbraken en verlicht uw omge-
ving!

Inbrekers zoeken meestal een snelle 
buit. Daarom scannen zij huizen op 
inbraaktijd en risico’s. Maak het ze 
moeilijk door uw ramen en deuren 
goed af te sluiten. Voorkom ook ver-
bergplekken. Als hoge struiken en 
blinde hoeken ontbreken, komt hen 
dat niet goed uit. Aandacht voor ver-
lichting in huis en goede buitenver-
lichting is belangrijk. Het huis dient 
een bewoonde indruk te maken. 

Meerdere preventietips
• Op www.politiekeurmerk.nl vindt 

u advies over goed hang- en sluit-
werk op ramen en deuren. 

• Draai voor- en achterdeur altijd op 
slot. Dan kan niemand ze met een 
stukje plastic openen. 

• Haal de sleutel altijd uit het slot. 
Inbrekers kunnen er dan niet met 
een handigheidje bij.

• Kunnen inbrekers zich bij deuren 
of ramen verstoppen? Snoei strui-
ken. Plaats buitenlampen.

• Laat ladders, groenbakken of an-
dere ‘opstapjes’ niet ’s nachts in de 
tuin. Inbrekers gebruiken ze graag.

• Hang geen adres aan de sleutelbos. 

Na verlies kan iedere vinder het 
huis binnen.

• Leg de huissleutel nooit op een ge-
heime plek buiten uw huis. Inbre-
kers kennen al die plekjes.

• Leg geld, sieraden of andere waar-
devolle spullen niet op een van bui-
ten zichtbare plek.

• Heeft u vaker waardevolle spul-
len in huis of woont u afgelegen? 
Overweeg dan een kluis of alarm-
systeem.

• Bent u een paar dagen - of langer - 
van huis? Zorg dat het er ‘normaal 
bewoond’ uitziet. Laat buren, fami-
lie of vrienden post opruimen. Ge-
bruik tijdschakelaars voor wisse-
lende verlichting.

• Meld niet op voicemail en sociale 
media dat u weg bent.

Tips na ontdekking van inbraak
Heterdaad: kom nergens aan. Wacht 
buiten. Bel alarmnummer 112 en 
wacht op de politie. Ziet u de dief of 
dieven wegvluchten? Onthoud hun 
signalement, het kenteken van de au-
to of brommer en de richting waarin 
zij verdwenen. Geen heterdaad: bel 
0900 – 8844 voor een afspraak met 
de politie om aangifte te doen.

Donkere dagen
Tijdens de donkere dagen, in de peri-
ode van oktober tot en met maart, zal 
de politie plaatselijk extra surveille-

ren en preventieve acties houden.

Uw wijkagent
Meer informatie of contact met uw 
wijkagent? Vul op www.politie.nl 

(Mijn Buurt) uw postcode in. Auto-
matisch verschijnen dan naam en 
(indien aanwezig) een foto van de 
wijkagent.

Niet thuis? 
Licht aan!

• doe net alsof u thuis bent
• gebruik een tijdschakelaar 

als u er niet bent
• doe ook een buitenlamp aan

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl 
is hét startpunt voor al uw 
vragen over de gemeente 
Velsen. Hier vindt u meer 
informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft 
u een vraag? Bel dan 14 0255 of 
kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC 

is geopend op maandag tot en met 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 
tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke 
vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt 
u een afspraak maken met één van 
de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op 
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 08.30 tot 17.00 uur bellen met 

het Klant Contact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over 
discriminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis kunt u 
een formulier krijgen waarop u uw 
melding of klacht kunt noteren. Dit 
formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland 
in Haarlem. Meer informatie op 
www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het 
college van Burgemeester en 

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

Velsense woningen in WOZ Waardeloket
Een databank, waar de WOZ-
waarde van alle woningen in Ne-
derland op komt te staan – dat is 
www.WOZwaardeloket.nl. Velsen 
is daar nu ook op aangesloten.

Welke WOZ-waarde heeft de-
ze woning  in Velsen? Dat vindt u 
vanaf 21 november op www.WO-
Zwaardeloket.nl. Via het kaartje 
op deze site kunt u zien of de WOZ-

waarde van uw woning klopt met 
de aanslag die u daarvoor krijgt 
(peildatum 1 januari 2015). En u 
kunt de WOZ-waarde zien van wo-
ningen in de andere gemeenten die 

op het waardeloket zijn aangeslo-
ten; dat zijn er op dit moment on-
geveer 140 van de 390.  
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 12 
november 2016 tot en met 18 no-
vember 2016 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
Vlaardingenstraat 18,  wijzigen 
voorgevel, interne herindeling 
(16/11/2016) 23114-2016;
Zeeweg 311, vergroten  woning 
(15/11/2016) 23237-2016;  
Middenhavenstraat 26,  bouwen be-
drijfshal (18/11/2016) 23239-2016. 

Driehuis
Driehuizerkerkweg 170, kappen 
boom (14/11/2016) 22864-2016;  
Driehuizerkerkweg 89, wijzigen ge-
vel (begane grond) (17/11/2016) 
23204-2016 ;
Hofdijklaan 82, kappen 2 bomen 
(17/11/2016) 23243-2016.

Velsen-Noord
Wijkeroogstraat 168,  bouwen 
startheuvel t.b.v. Fietscrossclub 
(18/11/2016) 23274-2016 .

Velsen-Zuid
Middendorpstraat 1, veranderen 
kleuren buitenschilderwerk (15-11-
2016) 22980-2016; Ver Loren van 
Themaatlaan 3, kappen boom (16-
11-2016) 23096-2016.

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 47, plaatsen  tijde-
lijke trap (18/11/2016) 23423-2016. 

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 47, kappen 
boom (15-11-2016) 23020-2016.

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

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

IJmuiden
Cruiseboulevard 10, wijziging ge-
bruik voor openbare niet-re-
guliere publieksevenementen 
(18/11/2016)6837-2016

Velserbroek
Vromaadweg 101, legaliseren car-
port (21/11/2016)19762-2016

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

voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum 
van het besluit is tussen haakjes 
vermeld. Het college van Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor:

IJmuiden
Kromhoutstraat 62, vergroten spa-
ring t.b.v. overheaddeur(16/11/2016) 
22413-2016; 
Meeuwenlaan 11, plaatsen dakop-

bouw(16/11/2016) 22163-2016;
Kennemerlaan 38, plaatsen dakop-
bouw (18/11/2016) 17692-2016;
Casembroodstraat 29, plaatsen dak-
opbouw(18-11-2016) 21679-2016;

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 134, uitbreiden 
woning achterzijde1e verdieping 
(16/11/2016)21179-2016; 
Kweekerslaan 23, tijdelijk gebruik 
loods als opslagruimte(18/11/2016) 
19254-2016. 

Driehuis
De Genestetlaan 9, legaliseren toe-
gangshek (21/11/2016) 22342-2016.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen

Velsertunnelrun op 27 novem-
ber tussen 9:00 en 15:00 uur 
door Velsen-Zuid en Velsen-
Noord(21/11/2016)18818-2016

APV artikel 5:18 Standplaatsen

IJmuiden
Kuba moskee, Planetenweg 1, ver-
koop groente & fruit 15 april 2016 t/m 
14 oktober 2016(18/11/2016)22312-
2016.

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg t.o. nr. 177, oliebol-
lenkraam op 24,20 en 31 december 
(16/11/2016) 21336-2016.

Naamgeving
Burgemeester en wethouders 
hebben op 15 november 2016 be-
sloten om de namen van een aan-
tal openbare ruimtes (straten) te 
wijzigen. Het gaat om (gedeeltes 
van) de Groeneweg, de Ver Loren 
van Themaatlaan, de Wilgenstraat 
en de Cederstraat in IJmuiden.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-

mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaar-
ten kunt u inzien bij de afdeling In-
formatiemanagement van de ge-
meente Velsen, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. U kunt hiervoor een af-
spraak maken bij de receptiebalie, of 
via telefoonnummer 0255 567352.
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Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een indivi-
duele gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen voor het 
volgende perceel:

Curaçaostraat 27, 2071 XG  
SANTPOORT-NOORD

Lange Nieuwstraat 524, 1971 GK  

IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-

mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het gemeentehuis, Du-

dokplein 1 te IJmuiden.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaar-
ten kunt u inzien bij de afdeling In-
formatiemanagement van de ge-
meente Velsen, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. U kunt hiervoor een af-
spraak maken bij de receptiebalie, of 
via telefoonnummer 0255 567352.

Kapmeldingen 
Straat  Plaats    Aantal  Soort   Reden
• Waterloolaan voor nr 5   Driehuis   1  Lijsterbes   Vitaliteit van de boom is slecht

• Van Lenneplaan voor nr 68  Driehuis   1  Berk   Vitaliteit van de boom is slecht
• Driehuizerkerkweg   Driehuis   1  Valse Christusdoorn Boom is dood 
plantsoen t.o marine complex

• Spieghellaan voor nr 13  Driehuis   1  Esdoorn   Vitaliteit van de boom is slecht

•  Santpoortse dreef voor nr. 128 Santpoort-noord  1  Sierkers   Vitaliteit van de boom is slecht
•  Frans Netscherlaan voor nr 4b  Santpoort-noord  1  Esdoorn   Schade hekwerk

• Wijkeroogpark - oostkant snelweg  Velsen-Noord   20  Essen   Uitdunning bospercelen.
       4  Esdoorns
       3  Iepen

Anterieure overeenkomst 
De gemeente heeft op 1 septem-
ber 2016 een anterieure overeen-
komst van grondexploitatie ge-
sloten als bedoeld in artikel 6.24 
Wro ten aanzien van het plange-
bied ‘De Noostraat-Noord IJmui-
den’.

De navolgende kadastrale percelen 
maken deel uit van het plangebied: 
gemeente IJmuiden, sectie M, num-
mers 9291, 9293, 9294, 10080 t/m 
10090. De overeenkomst heeft be-
trekking op de herstructurering en 
modernisering/renovatie van twee 
appartementencomplexen alsme-

de de herinrichting van de openba-
re ruimte.

Een zakelijke beschrijving van de 
inhoud van de overeenkomsten ligt 
vanaf 24 november 2016 tot en met 6 
januari 2017 tijdens kantooruren ter 
inzage bij de balie van het stadhuis 

(Dudokplein 1 te IJmuiden). De ope-
ningstijden van het stadhuis zijn van 
9.00 uur tot 16.00 uur maandag tot 
en met vrijdag en donderdagavond 
van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Tegen de gesloten overeenkomst 
staat geen bezwaar of beroep open.

 
11  24 november 2016

Zwarte Pieten Feest bij Stormvogels
IJmuiden - Zaterdag 19 no-
vember was het zover, op uit-
nodiging van de Jeugd Acti-
viteiten Commissie hebben 
een groot aantal Zwarte Pie-
ten Sportpark Zeewijk be-
zocht om de jongste jeugd 
van Stormvogels een gezel-
lige en sportieve middag te 
bezorgen. 
Aan het eind van de och-
tend verzamelden de kinde-
ren zich in de kantine en ke-
ken vol spanning uit naar de 
knechten van Sinterklaas. 
Toen ze ze ineens, in Storm-
vogels-kleding, op het terrein 
zagen rennen waren ze niet 
meer te houden en vlogen de 
Pieten achterna het veld op. 
Verschillende spelletjes wer-
den er op het hoofdveld ge-

speeld en vooral het penalty-
schieten verbaasde de kin-
deren. Wat bleek, de Pieten 
hadden maar liefst zes kee-
pers in het doel staan! Dat 
hoorde zo volgens hen en 
ze hadden vernomen dat de 
Stormvogels-kinderen erg 
hard en goed konden schie-
ten. Ondanks de vele doel-
mannen vlogen de ballen 
de Pieten om de oren en 
werd er flink gescoord. Ook 
bij het ‘pakjes in de schoor-
steen werpen’ en zaklopen 
vermaakten de kleinsten zich 
zodat ze voldaan op een leu-
ke middag met veel Zwarte 
Pieten konden terugkijken. 
Helemaal toen ze na afloop 
nog een cadeautje meekre-
gen ook!
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