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Kerstmarkt in Santpoort

IJmuiden - De zonsonder-
gang in IJmuiden is al vele 
jaren een dankbaar foto-on-
derwerp. Dat het niet alleen 
in de zomer mooie plaatjes 

oplevert, bewijst hobbyfoto-
graaf Erik Baalbergen met 
dit wonderschone ‘sis-mo-
ment’ van afgelopen maan-
dag. Veel mensen beschou-

wen ‘onze’ zonsondergang 
als één van de mooiste ter 
wereld. Meer foto’s zijn te 
vinden op Facebook. (foto: 
Erik Baalbergen)

Santpoort-Noord - De ge-
zelligste kerstmarkt van 
Noord-Holland? Die vindt 
volgens de organisatoren 
plaats in Santpoort! 

Zondag is het weer zover. 
De Hoofdstraat staat dan 
vol met sfeervolle kramen. 
Dit jaar zijn het er meer dan 
honderd. Naast talloze kerst-
koopjes worden er ook vol-
op lekkernijen verkocht voor 
de leukste periode van het 
jaar. De Santpoortse onder-
nemers zorgen voor mu-
ziek, kindervermaak en na-
tuurlijk voldoende ‘koek-en-
zopies’. De kerstmarkt be-
gint om 12.00 uur en ein-
digt om 18.00 uur. Uiteraard 
is de toegang gratis. Zie ook 
www.puursantpoort.nl.

Volgende week zondag, 
18 december, zijn op veel 
plekken de winkels ge-
opend voor het doen van 
kerstinkopen. Meer hier-
over in de krant van vol-
gende week.

Winterse zonsondergang

Wandel als kerstman 
mee met Santa Run

IJmuiden - Op zaterdag 17 
december kleurt Plein ’45 
rood! Om 15.30 uur klinkt 
het startschot van de eer-
ste Santa Run in IJmuiden. 

De Santa Run is een gezel-
lige sponsorwandeling voor 
iedereen, dus voor jong en 
oud, maar wel allemaal ver-
kleed als kerstman! Het is 
beslist geen wedstrijd. Voor-
op staat dat je met plezier 
een parcours loopt van drie 
kilometer. De start en fi -
nish is bij de grote verlichte 
kerstboom op Plein ’45. Om 
16.00 begint de Kerstparty 
met koek en zopie, glühwein 
en live muziek. Bij inschrij-

ving  ontvang je een volledig 
kerstmannenpak met muts. 
Daarmee loop je het Santa 
Runparcours, want we willen 
het centrum van IJmuiden 
helemaal rood laten kleuren! 
Na afl oop krijg je een schit-
terende medaille en natuur-
lijk een kop warme chocola-
de melk of warme wijn. Het 
kerstmannenpak mag je mee 
naar huis nemen.
De Santa Run wordt georga-
niseerd door vijf lokale Rota-
ryclubs. De opbrengst is voor 
het Inloophuis Kennemer-
land. 
Inschrijven kan via www.
kennemerland.rotarysanta-
run.nl.
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Door Erik Baalbergen

COLOFON

Verschijnt donderdag 
EDITIE 8: VElsErbroEk, DrIEhuIs, 
VElsEn-z., sanTpoorT-z. En 
sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

advertentieverkoop:
Sanne Crapts 
Mobiel 06-11388940
Gerda Ritskes 
Mobiel 06-45708874

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef redactie:
Friso Huizinga

redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp, 
Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836

bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplaGE hoFGEEsT: 15.250
oplaGE juTTEr: 20.025
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

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

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.

IJmuiden ontwikkelde zich 
vanaf zijn geboorte in 1876 tot 
een belangrijke vissersplaats. 
Vanwege de grote toeloop 
van vissersschepen in de vei‑
lige haven tussen de pieren 
raakte de kanaalmond regel‑
matig bijna verstopt en werd 
besloten tot aanleg van de 
Vissershaven. Deze werd in 
1896 in gebruik genomen. De 
Haringhaven volgde in 1920. 
De schepen, de haven en de 
vishandel brachten een groot 
aantal activiteiten rond de 
visverwerking, scheepsuitrus‑
ting, ‑onderhoud en ‑repara‑
tie teweeg rond de havens.
In 1910 werd een eerste ijze‑
ren dok aan het uiteinde van 
de vissershaven in gebruik 
genomen. Hier konden on‑
derhoud en kleine reparaties 
aan vissersvaartuigen wor‑
den uitgevoerd. Voor grote 
reparaties moest men naar 
Amsterdam. In 1920 kwam er 
een tweede droogdok naast 
te liggen. Eind dertiger ja‑
ren was er een dringende be‑
hoefte aan uitbreiding van 
de droogzetmogelijkheden 
van schepen in de haven. In 
1939 startte de bouw van drie 
scheepshellingen ten westen 
van de ingang van de Haring‑
haven. De half voltooide hel‑
lingen werden in de Tweede 
Wereldoorlog door de Duit‑

sers ontmanteld en in 1943 
bedolven onder het beton van 
de Schnellbootbunker, de te‑
genwoordige IJ‑bunker.
Het Staatsvissershavenbe‑
drijf liet tussen 1950 en 1952 
een nieuwe dubbele sleep‑
helling ten zuidwesten van 
de Haringhaven aanleggen 
om de vissersvloot, inclusief 
de toen grootste visserssche‑
pen, van dienst te zijn. Op 8 
april 1952 verrichte de direc‑
teur‑generaal van Rijkswater 
de openingshandeling met 
het omdraaien van de scha‑
kelaar van de elektromotoren 
in het lierhuis. Daardoor werd 
de trawler ‘Post Boy’ op de 
hellingwagen via twee dikke 
staalkabels de grote helling 
opgetrokken en kwam het 
schip 15 meter hoger droog 
te liggen. Men sprak bewust 
van een sleephelling in plaats 
van scheepshelling omdat 
werd voorzien dat ook sluis‑
deuren en pontons droogge‑
zet zouden worden.
Na de verzelfstandiging van 
het havenbedrijf in 1989 heb‑
ben diverse bedrijven de ex‑
ploitatie van de helling langs 
de Strandweg op zich geno‑
men. In 2004 nam het IJmui‑
dense bedrijf Van Laar de 
helling over van Zeehaven 
IJmuiden. Na een grondi‑
ge renovatie was de helling 
van Scheepswerf Van Laar 
weer geschikt voor droogzet‑
tingen van schepen voor on‑
derhoud, reparatie, inspec‑
tie en ‘knippen en scheren’: 
het verwijderen van aangroei 
van de scheepshuid. Dankzij 
de helling kunnen de voor‑
bijgangers ’s een blik wer‑
pen op wat zich allemaal on‑
der de waterlijn bevindt van 
een schip.

Exclusief concert Letz 
Zep in Halve Maan

Santpoort-Noord ‑ Op za‑
terdagavond 17 december 
21.00 uur treedt de absolu‑
te nummer één tribute‑band 
van Led Zeppelin, Letz Zep, 
exclusief op in café de Halve 
Maan. Ze komen met hun Ta‑
les of Storms World Tour we‑
derom langs in Santpoort. Zo 
vlak voor de top 2000 worden 
alle klassiekers zoals Stair‑
way to Heaven, Immigrant 
Song, Whole Lotta Love en 
natuurlijk Kashmir gespeeld.
De dagen er voor staan ze in 
Zoetermeer en voor de 12e 
keer Melkweg Amsterdam. 
De band heeft warme ban‑
den met Santpoort en ter uit‑
zondering mogen ze van het 
management als een soort 
privé concert hier toch optre‑
den. De optredens in Neder‑
land zijn de laatsten van dit 
jaar. Na een korte pauze gaat 
de tour verder naar Spanje, 
Frankrijk, Gibraltar, Finland, 
Duitsland, Engeland en in het 
najaar Brazilië. Daar trekken 
ze ook volle zalen voor dui‑
zenden fans. Vorig jaar stond 
Letz Zep op het grote Duit‑
se festival Wacken Open Air 
voor 12.000 man in de tent en 

daarvoor in juli op het hoofd‑
podium bij Bospop. Afgelo‑
pen november nog in het uit‑
verkochte La Cigale thea‑
ter in Parijs (2500 toeschou‑
wers).
Zelfs zanger Robert Plant is 
onder de indruk want bij een 
optreden was zijn commen‑
taar: ‘I walked in, and saw 
me!’.
Jimmy Page, de gitarist van 
Led Zeppelin, heeft ze meer‑
dere malen gezien en vindt 
ze ‘excellent!’. Letz Zep was 
ook uitgenodigd bij het een‑
malig reünie concert in 2007 
om daar tijdens de afterparty 
op te treden.
Het is niet de eerste keer dat 
Letz Zep hier verschijnt want 
tijdens het 250ste dorpsfeest 
Santpoort gaven ze een spet‑
terend optreden ter afslui‑
ting. Vanwege de kleinscha‑
ligheid en exclusiviteit wor‑
den voor dit huiskamercon‑
cert maximaal 90 kaarten 
verkocht à 50 euro per stuk. 
Er zijn nog 12 kaarten be‑
schikbaar dus wees er snel 
bij. Kaarten verkrijgbaar aan 
de bar cafe Halve Maan of via 
06‑46158519 (Enrico Does).

IJmuiden ‑ Onder grote belangstelling heeft Oma’s Keuken 
in de Kennemerlaan dinsdagmiddag een frisse start gemaakt. 
Eigenaresse Kora van Eikeren nam na 23 jaar afscheid van het 
naastgelegen Mona Lisa en gaat zich vanaf nu volledig rich‑
ten op het verder uitwerken van de formule van Oma’s Keu‑
ken, waar klanten terecht kunnen voor verse maaltijden. Kora 
maakte van de gelegenheid gebruik om alle klanten van Mo‑
na Lisa te bedanken voor het jarenlange vertrouwen.

Feest in Oma’s Keuken
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Printmedia Kennemerland Pers maakt kwaliteitsslag

Krant nieuwe stijl: duurzaam, beter leesbaar 
en nog steeds boordevol lokaal nieuws!

De printmedia hebben de 
afgelopen jaren een storm 
aan veranderingen in het 
medialandschap moeten 
doorstaan. Niet alleen de 
opmars van internetkran-
ten, maar ook het ‘snel-
le nieuws’ op social media 
deed menig uitgever van 
gedrukte kranten huive-
ren. Al ver daarvoor had-
den radio en tv zich al als 
nieuws-concurrenten aan-
gediend. 

Alle concurrerende nieuws-
stromen ten spijt hebben 
kwaliteitskranten in gedruk-
te vorm zich kunnen hand-

haven. Uitgeverijen die dat is 
gelukt, zijn meegegaan met 
veranderingen, óók in dit di-
gitale tijdperk. De kunst is 
om bedreigingen om te bui-
gen naar kansen. De beste 
van deze gedrukte kranten 
is het gelukt om bestaans-
recht te houden. Zelfs om 
er beter van uit ‘de strijd’ te 
komen. De krant die u nu in 
handen heeft valt onder uit-
geversgroep Kennemerland 
Pers. Nog altijd onafhankelijk 
in handelswijze én denkwij-
ze. Alle gelederen, van direc-
tie tot redactie en alle ande-
re medewerkers, dragen deze 
waarden dan ook met gepas-

te trots. Hoe houdt Kenne-
merland Pers met tien huis-
aan-huiskranten zijn be-
staansrecht in medialand? 

Voor iedereen en objectief 
• Lezerspubliek staat het vrij 
kopij in te leveren, maar re-
dacties blijven verantwoor-
delijk voor de inhoud van de 
krant.
• Nieuws van en voor ieder-
een, maar zonder opgedron-
gen meningen, politieke kleur 
of ongefundeerde feiten.

Maatschappelijk debat
• Ontwikkelingen in de maat-
schappij blijven zich opvol-

gen, mensen worden steeds 
mondiger en tegenstellingen 
worden soms in een grimmig 
decor geuit. De krant gaat 
met zijn tijd mee en laat voor- 
en tegenstanders aan het 
woord (wel op een eerlijke 
manier, hoor en wederhoor, 
ingezonden brieven onderte-
kend en reacties gevraagd uit 
het lezerspubliek)

Digitaal
• Oók digitaal staan deze 
kranten hun mannetje: eigen 
nieuwssites, op Facebook en 
Twitter (alle uitingen getoetst 
aan redactionele vakkundig-
heid).

Duurzaam
• Oog voor maatschappelij-
ke verantwoordelijkheid met 
duurzaamheid in een hoog 
vaandel: één centrale printer 
per grote afdeling en een op 
duurzaamheid gecertifi ceer-
de drukkerij.

Kwaliteit
• Wij luisteren naar de vraag 
van lezers en adverteerders. 
Daarom is gekozen voor een 
grotere letter, dikker, witter 
en milieuvriendelijk papier.

HVC stopt met de 
inname bedrijfsafval

Velsen-Zuid - Met ingang 
van 1 januari stopt HVC met 
de inname van bedrijfsafval 
op het afvalbrengstation in 
Velsen-Zuid. 
Vanaf dat moment kunnen 
alleen particulieren hier nog 
terecht. Bedrijven waarvan 
bekend is dat ze vanaf 2015 
bedrijfsmatig afval hebben 
gebracht naar het ABS op de 

Amsterdamseweg, ontvan-
gen hierover begin december 
een brief. 
Bedrijven met grof bedrijfs-
afval en bouw- en sloop-
afval kunnen voortaan te-
recht bij diverse verwerkers 
in de regio. Dit zijn Adrichem 
Transport (0251-229144), GP 
Groot (088-472000) en Zui-
dam (0255-510621).

Delta Singers druk
met kerstoptredens
IJmuiden - Het afgelopen 
jaar heeft het gezelligheids-
koor De Delta Singers uit 
IJmuiden ruim 28 optredens 
mogen verzorgen in de diver-
se woon- en zorgcentra en 
verpleeghuizen in de regio. 
Om de bewoners van een 
aantal locaties alvast in de 
Kerststemming te brengen, 
kunnen deze huizen dan ook 
rekenen op een optreden 
aangeboden door De Delta 
Singers met liedjes uit het bij-
zondere kerstrepertoire.
Dinsdagavond 13 decem-
ber om 19.00 uur treedt het 
koor op in verpleeghuis Over-
spaarne te Haarlem, woens-
dag 14 december om 14.30 
uur in de Dwarsligger (voor 
bezoekers van De Zeestroom, 
3 euro entree inclusief koffi e), 
donderdag 15 december om 

16.15 uur tijdens de Kerstbor-
rel op het Thaliaplein in Oud-
IJmuiden, vrijdag 16 decem-
ber om 14.45 uur in verpleeg-
huis Velserduin, zaterdag 17 
december om 13.00 uur tij-
dens de Kerstmarkt van het 
Dagcentrum IJmuiden aan de 
Schiplaan 2a en donderdag 
22 december om 14.15 uur 
in zorgcentrum Sint Agnes te 
Heemskerk.
Ook verzorgen zij op woens-
dagavond 21 december om 
19.30 uur de muzikale om-
lijsting tijdens de kerstviering 
van Stichting OIG/IHD in het 
gebouw De Abeel.
De Delta Singers kijken te-
rug op een fantastisch jubi-
leumjaar en wensen iedereen 
prettige feestdagen en een 
muzikaal 2017. Zie ook www.
deltasingers.nl.

IJmuiden - Staatssecreta-
ris Sander Dekker van On-
derwijs heeft een bezoek ge-
bracht aan  de Academy van 
Tata Steel in IJmuiden. Theo 
Henrar (directievoorzitter Tata 
Steel Nederland) sprak met de 
staatssecretaris over het be-
lang van technisch onderwijs, 
de manier waarop Tata Steel 
op de eigen bedrijfsschool 
sterk gemotiveerde en hoog-
gekwalifi ceerde technici op-
leidt en de samenwerking met 
bedrijven, overheid en kennis-
instellingen. 
e staatssecretaris nam uitge-
breid de tijd om met leerlingen 
van de opleidingen Werktuig-
bouwkunde, Procestechniek 
en Elektrotechniek van ge-
dachten te wisselen. Op don-
derdag 8 december spreekt 
de staatssecretaris met de 
Tweede Kamer over het lan-
delijk Techniekpact.
Staatssecretaris Dekker over 
zijn bezoek aan de bedrijfs-

school. ,,Tata Steel levert een 
fl inke bijdrage aan de oplei-
ding van honderden jonge 
mensen uit de regio. Mooi om 
te zien hoe jongeren hier al-
les leren over elektrotechniek, 
procestechniek en  werktuig-
bouwkunde, een mbo-diplo-
ma binnenhalen en hun ken-
nis daarna ook nog eens di-
rect kunnen toepassen in het 
bedrijfsleven.’’
,,Goed dat Tata kinderen en-
thousiast maakt voor tech-
niek. Door ook gastlessen te 
geven aan basisschoolleerlin-
gen maken kinderen op jon-
ge leeftijd al kennis met tech-
niek. Dat kan helpen om ze la-
ter voor een technische oplei-
ding te laten kiezen.’’
,,Bedrijfsleven en onderwijs 
slaan hier de handen ineen, 
waardoor de lessen voor leer-
lingen uitdagender en eigen-
tijdser zijn. Samenwerking 
komt hier echt ten goede aan 
de leerling.”

Top 
opslagruimte 

voor webshops
IJmuiden - Storage for Star-
ters opent haar deuren voor 
webshops en beginnende 
ondernemers. De economi-
sche omstandigheden maken 
het steeds vaker aantrekkelijk 
om eigen activiteiten te ont-
wikkelen. Maar waar slaan 
we onze spullen op? Stora-
ge for Starters heeft de pas-
klare oplossing. Zij beschikt 
over prachtige units met een 
vloeroppervlakte van 17, 30 en 
32 vierkante meter met ruime 
mogelijkheid voor het plaat-
sen van stellingen.
Jonge ambachtslieden heb-
ben de stap hebben gezet 
om voor zichzelf te beginnen. 
Ook voor deze ambitieuze 
ondernemers zijn deze kleine 
opslagruimtes ideaal. De auto 
kan inpandig geladen en ge-
lost worden. Het pand is elec-
tronisch beveiligd en aange-
sloten op de Nacht Veiligheid 
Dienst. In het kantoor kan op 
de computer gewerkt worden 
op de daar aanwezige WIFI 
aansluiting. Er is gelegenheid 
om de paktafel te gebruiken, 
een kopje koffi e te drinken en 
gebruik te maken van het toi-
let. Storage for Starters is ge-
legen op een gunstige loca-
tie aan de Kromhoutstraat 
60A te IJmuiden. Voor wie nu 
huurt gaat de huur in op 1 ja-
nuari 2017. Minimale loop-
tijd van het huurcontract is 6 
maanden. Meer weten? Bel 
06-53233359.
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 Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in 
Bibliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Anamorfo-
se’. Geopend donderdag tot 
en met zondag van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4 euro.
Kerstbingo in Het Terras, 
Dinkgrevelaan Santpoort-
Noord. Van 14.00 tot 17.00 
uur, zaal open 13.30 uur.
Blaudzun in het Patronaat 
Haarlem. Aanvang 20.00 uur. 
Zie ook www.patronaat.nl.

  

Donderdag 
8 december

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in 
Bibliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Anamorfo-
se’. Geopend donderdag tot 
en met zondag van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4 euro.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Finalisten Am-
sterdams Kleinkunst Festi-
val. Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag 
9 december

Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Bos vol 
Geheimen. Vanaf 3 jaar. Ten-
toonstelling ‘Kerst- Winter-
groen’.
Boekenpret in Bibliotheek 
Velsen IJmuiden van 10.00 
tot 10.45 uur. Praathuis van 
10.00 tot 12.00 uur.
‘Lied van mijn vader’ in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Stadsschouwburg Vel-
sen: Mark Rietman in ‘Race’. 
Aanvang 20.15 uur.

Zaterdag 
10 december

Rommelmarkt in De 
Dwarsligger, Planetenweg 
IJmuiden. Van 09.00 tot 
13.00 uur.
Hyacintenactie van So-
li. Tussen 09.30 tot 16.00 uur 
komen leden van muziekver-
ening Soli langs bij bewo-
ners van Velsen.
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland op 
z’n smalst’. Tentoonstelling 
‘Eeuwfeest’ - 100 jaar ge-
bouw De Visserijschool. Klei-
ne (verkoop)expositie ‘Geen 
Zee te Hoog’ met schilde-
rijen van Chris van Drunen. 
Open van 13.00 tot 17.00.
Repair Café in ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201 Santpoort-Zuid. 
Van 13.30 tot 16.00 uur.
Opruimen is (g)een kunst 
in Bibliotheek Velsen IJmui-
den. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Christmas Carols in de En-
gelmunduskerk in Oud Vel-

sen. Aanvang 16.30 uur, kerk 
open 16.00 uur.
Kerstbingo met loterij in 
het Praathuis van VTV Wij-
keroog in Velsen-Noord. 
Aanvang 19.30 uur, zaal 
open 19.00 uur.
Optreden Chr. Mannen-
koor IJmuiden met kerstlie-
deren in de Petrakerk. Aan-
vang 20.00 uur, kerk open 
19.30 uur.

Zondag
11 december

Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Bos vol 
Geheimen. Vanaf 3 jaar. Ten-
toonstelling ‘Kerst- Winter-
groen’. Kerst-poppenkast-
voorstelling. Aanvang 13.30 
uur. Kerstknutselen 1,50 plus 
de entreeprijs.
Lezing door mr. Hans Lee-
wens met als thema: Donmi-
nantie of Maat-schap in De 
Kapel, Potgieterweg 4 Bloe-
mendaal. Aanvang 10.30 uur.
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland op 
z’n smalst’. Tentoonstelling 
‘Eeuwfeest’ - 100 jaar ge-
bouw De Visserijschool. Klei-
ne (verkoop)expositie ‘Geen 
Zee te Hoog’ met schilde-
rijen van Chris van Drunen. 
Open van 13.00 tot 17.00.
Stadsschouwburg Velsen: 
Sprookjesballet ‘Het Zwa-
nenmeer’. Aanvang 15.00 
uur.
Kerstzang met het Christe-
lijk Mannenkoor IJmuiden in 
Het Kruispunt, Zonbastion 
3 in Velserbroek. Aanvang 
15.00 uur.
Mozaic Strijktrio in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.

Maandag
12 december

Verhaalkabaal voor kinde-
ren vanaf 7 jaar in Biblio-
theek Velsen IJmuiden van 
15.30 tot 17.00 uur.
Postzegelavond bij Post-
zegel Vereniging Santpoort 
in Het Terras, Dinkgrevel-
aan Santpoort-Noord. Van-
af 19.00 uur is de zaal ge-
opend.
Autisme Café Velsen in 
De Hofstede, Aletta Jacobs-

straat 227 Velserbroek. Van 
19.30 tot 22.00 uur. Inloop 
vaanaf 19.00 uur. Van 21.30 
tot 22.00 uur informeel sa-
menzijn.

Dinsdag
13 december

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dins-
dagochtend.
Brei- en haakcafé in Bi-
bliotheek Velsen IJmuiden 
van 10.00 tot 12.00 uur. Van 
11.00 tot 12.30 uur en van 
13.30 tot 15.00 uur Visio in-
loopspreekuur.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Drie-
huis en Velsen-Zuid in Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 in 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Sterrenkundespecialist 
Gover Schilling houdt een le-
zing over het heelal in ‘t Bre-
derode Huys, Bloemendaal-
sestraatweg 201 Santpoort-
Zuid. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
A Chorus Line. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Flip Noorman. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
14 december

OIG tweedehandswinkel 
open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland op 
z’n smalst’. Tentoonstelling 
‘Eeuwfeest’ - 100 jaar ge-
bouw De Visserijschool. Klei-
ne (verkoop)expositie ‘Geen 
Zee te Hoog’ met schilde-
rijen van Chris van Drunen. 
Open van 13.00 tot 17.00.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Bos vol 
Geheimen. Vanaf 3 jaar. Ten-
toonstelling ‘Kerst- Winter-
groen’. Kerst-poppenkast-
voorstelling. Aanvang 13.30 
uur. Kerstknutselen 1,50 plus 
de entreeprijs.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Kindervertelmiddag voor 
kinderen van 4 tot 8 jaar. Van 
14.00 tot 16.00 uur. Ook mo-
gelijk als verjaardagspartij-
tje. Kosten 6,-. Opgeven kan 
via carla_schut@hotmail.
com of 06-26038252. Dit kan 
tot uiterlijk dinsdag ervoor 
tot 18.00 uur.
Lezing: Slank & Fit met 
Fajah Lourens in Biblio-
theek Velsen IJmuiden van 
19.30 tot 21.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
A Chorus Line. Aanvang 
20.15 uur.

Donderdag 
15 december

Reünie scholen 
verplaatst naar voorjaar
IJmuiden - De reünie Os-
sendorpschool/Vliegende 
Hollander die gepland stond 
op 10 december gaat niet 
door. Na aanvankelijke toe-
stemming van de directeur 
van de Vliegende Hollander 
heeft het schoolbestuur van 
het Openbaar Primair Onder-
wijs IJmond besloten geen 
toestemming te geven voor 
het gebruik van haar school-
gebouw. De oud-directeuren 

Bob groos, Piet Eriks en Mar-
tin Leewens proberen nu de 
reünie voor oud-leerlingen 
en leerkrachten die de school 
tussen 1973 en 2003 hebben 
verlaten in het voorjaar van 
2017 te organiseren. Zij gaan 
op zoek naar een geschikte 
locatie. Mededelingen over 
datum, plaats en tijdstip wor-
den gedaan op de Facebook-
pagina van de Ossendorp-
school/Vliegende Hollander.

Notarishuis IJmond 
in nieuw jasje

IJmuiden - Onder grote be-
langstelling is vorig week vrij-
dag Notarishuis IJmond her-
opend. Nadat Eric Ros de 
sleutel had omgedraaid kon-
den tientallen collega-onder-
nemers het geheel vernieuw-
de kantoor aan de Dokweg 

bewonderen. Dankzij een 
aantal fraaie foto’s van IJmui-
den heeft het interieur een 
lokale uitstraling gekregen. 
Dat past goed hij het karak-
ter van het notarishuis: dicht-
bij, betrokken en persoonlijk. 
(foto: Friso Huizinga)

Voorschot asielaanvraag
Velsen – Omdat in 2016 het 
aantal vluchtelingen en sta-
tushouders aanzienlijk is toe-
genomen in Nederland is er 
door het Rijk een extra on-
dersteuning mogelijk ge-
maakt. Omdat de meeste sta-

tushouders afhankelijk zijn 
van een bijstandsuitkering 
heeft ook de gemeente Vel-
sen een voorschot gevraagd 
op de uitkering. Het college 
heeft hiervoor een aanvraag 
ingediend.

RTV Seaport 
altijd dichtbij
rtvseaport.nl/agenda
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Indrukkende inwijding 
verzamelgraf Duinhof
IJmuiden - Zondag 27 no-
vember is het verzamelgraf 
ingezegend waar de ge-
storvenen van het voorma-
lige kerkhof naast de En-
gelmunduskerk opnieuw 
zijn begraven. Na de kerk-
dienst in de Engelmundus-
kerk in Driehuis was er ge-
legenheid tot koffiedrinken 
achter in de kerk. Daarna 
was om 12.30 uur een korte 
ceremonie op Duinhof, he-
melsbreed niet ver van de 
kerk vandaan.
Op een mooie plek mid-
den in de natuur, is op het 
rooms-katholieke deel van 
de begraafplaats een mooi 
plateau aangelegd, waar-
op het kruis en een monu-
ment onthuld werden. Het 
kruis dat op het voormali-
ge kerkhof stond is geres-
taureerd en het monument 
is vormgegeven door mid-
del van een marmeren boek 
met daarop de tekst ‘God 
kent al hun namen’.
Zo’n 150 mensen waren 
aanwezig en vetrokken in 
een processie vanaf de aula 
naar het grafplateau. Na de 

onthulling hebben Pastoor 
George en Diaken Ton het 
graf gezegend en ingewijd. 
Er werden twee bloemstuk-
ken gelegd, een namens de 
Engelmundus Parochie en 
een namens de nabestaan-
den.
Daarna werd  er een prach-
tig a capella  gezongen ‘Pie 
Jesu’ uitgevoerd. Na het 
voorlezen van een gedicht, 
was er gelegenheid voor de 
aanwezigen om bloemen te 
leggen. Tenslotte werd door 
een trompettist The Last 
Post gespeeld. Onder de 
grasmat zijn bollen gepland, 
zodat als deze straks in het 
voorjaar gaan bloeien, zij 
symbool staan voor het le-
ven dat de voorouders aan 
hun nageslacht doorgege-
ven hebben voor een nieuw 
begin.
Na afloop konden de aan-
wezigen nog even napraten 
bij een kopje koffie en een 
drankje in de aula. De aan-
wezigen waren ronduit po-
sitief over de invulling van 
de details en het verloop 
van de ceremonie.

Regio – De gemeenten Vel-
sen, Beverwijk en Heemskerk 
hebben een gezamenlijk be-
leidsplan schuldhulpverle-
ning opgesteld voor de jaren 
2017-2020. Hoewel de uit-
voering van de hulp per ge-
meente verschilt is er wel een 
gezamenlijke visie. Schuldsa-
nering is een gemeentelijke 
zorgplicht. De regering vindt 
dat problematische schulden 
zoveel mogelijk moeten wor-
den voorkomen, dan wel op-
gelost. De bestaande schuld-
hulpverlening is onderhevig 
aan grote veranderingen, de 
dienstverlening wordt hierop 
aangepast. Zo zijn er nieuwe 

groepen schuldenaren, zoals 
huiseigenaren en Zzp-ers. 
Steeds meer kwetsbare men-
sen wonen vaker zelfstandig 
en hebben aandacht nodig 
om schulden te voorkomen. 
De drie IJmondgemeenten 
willen met innovatie en ef-
ficiency komen een goe-
de dienstverlening. Die gaat 
zich nu meer en meer richten 
op preventie, daarbij houdt 
de klant zoveel mogelijk de 
regie. Het voorkomen van 
schulden is beter voor de be-
trokkenen, hun kinderen en 
hun omgeving. Tijdige voor-
lichting voorkomt veel ellen-
de.

Verrassende
winnares 

Sinterklaasloop
Santpoort - Jenna Zaagsma 
(14) heeft zondag de 5 km
Sinterklaasloop voor dames
gewonnen. De junior van at-
letiekvereniging Suomi won
de race met de snelste tijd in
24.54.
Bij de heren was het mas-
ter-runner Johan Neve (59)
die als eerste in 20.11 de fi-
nish van de 5 km bereikte. In
totaal liepen 159 atleten hun
5 of 10 km in een prachtig
wit bevroren landschap. Op
sommige plaatsen was het
parcours langs de Kenne-
merduinen verraderlijk glad.
Gelukkig bleef iedereen, op
aanwijzingen van de vrijwilli-
gers, op de been.
Dat hardlopen spannend 
maar ook leuk is, bewezen
de 90 kinderen aan de start
van de 1,2 km jeugdloop.
Aangemoedigd door Zwar-
te Pieten renden de jongens
en meisjes over het parcours.
Voor de oudste kinderen was
de competitie serieus. Arwen
Tieman (11) won bij de meis-
jes. Bij de jongens kwam Lars
Weber (10) als eerste over de
finish. De kleinsten, sommi-
gen verkleed als Zwarte Piet,
huppelden aan de hand van
papa of mama. Eenmaal over
de finish kreeg iedereen een
beloning: een chocoladelet-
ter en een verfrissend fles-
je water.
Deze Sinterklaasloop was te-
vens de laatste loop in het
Roadrunner circuit for kids.
Kinderen die dit jaar twee
van de drie wedstrijden had-
den gelopen kregen een di-
ploma. De winnaars ontvin-
gen een waardebon van In-
tertoys de Ballon uit Sant-
poort-Noord.

‘Actiever werken aan 
band tussen generaties’

Velserbroek - OV IJmond, 
met ruim 500 leden de groot-
ste ondernemersvereniging in 
de regio, heeft sinds dit jaar 
een cluster Jong dat dynami-
sche netwerkactiviteiten or-
ganiseert. Een leeftijdsgrens 
is er niet, want verbinden en 
kennis delen zijn de belang-
rijkste doelstellingen van het 
cluster. Daar heb je dus ook 
ervaren ondernemers voor 
nodig.
De eerste netwerkactiviteit 
van het cluster Jong vond vo-
rige week woensdag plaats 
in Villa Westend. De suc-
cesvolle start-up Corpora-
te Rebels was uitgenodigd 
om twee stellingen in te lei-
den die de zestig onderne-
mers en managers zouden 
prikkelen om met elkaar in 
gesprek te gaan. Zij trapten 
af met een inspirerend ver-
haal over een nieuwe bena-
dering van ondernemerschap 
waarbij de traditionele gren-
zen langzaam vervagen. ,,Wij 
signaleren een trend waarbij 
CEO’s uit hun kantoren ko-
men, privileges opgeven en 
zich steeds vaker op de werk-
vloer laten zien. Dat is een 
goede zaak, want zo kweek je 
wederzijds begrip en vergroot 
je de betrokkenheid.’’
Na de inleiding van Corpora-
te Rebels gingen de onderne-
mers en managers in groe-
pen van 10 met elkaar in ge-
sprek. De uitkomsten werden 
vervolgens met elkaar ge-
deeld. De belangrijkste con-
clusie: bedrijven moeten ac-
tiever werken aan het samen-
brengen van jong en oud. Het 
vergroten van het onderlinge 
vertrouwen speelt daarbij een 
belangrijke rol. ,,Jongeren zijn 
heel handig met data, maar 

sommige oudere verkopers 
geloven daar niet in. Daar 
moet dus aan gewerkt wor-
den, want zonder data kun-
nen we allang niet meer.’’ 
De tweede stelling ging over 
de vraag of een werkge-
ver verantwoordelijk is voor 
het geluk van zijn werkne-
mer. Corporate Rebels gooi-
de voorafgaand aan de dia-
loog nog wat olie op het 
vuur door op te merken dat 
slechts negen procent van 
de werknemers betrokken is 
bij zijn werk. Tachtig procent 
zet geen stap te veel en elf 
procent kan worden aange-
merkt als saboteur. ,,Een ze-
kere mate van vrijheid zorgt 
voor meer betrokkenheid, 
maar dat geldt ook voor het 
geven van meer verantwoor-
delijkheid. Als iemand iets 
doet waar hij achter staat, 
dan is hij een stuk produc-
tiever.’’ Eén van de aanwezi-
ge ondernemers merkte op 
dat medewerkersgeluk soms 
ook in kleine dingen zit. ,,Als 
een van mijn jongens met een 
kapotte scooter langs de kant 
van de weg staat, dan sturen 
wij een auto. Ik weet zeker 
dat dat bijdraagt aan zijn ge-
voel over ons bedrijf.’’
De dialoogsessie ‘Jong vs. 
oud’ werd afgesloten met een 
borrel. Een groot deel bleef 
zelfs nog eten. Die informele 
setting leverde sommige on-
dernemers direct al één of 
meerdere vervolgafspraken 
op. Toch ook niet onbelang-
rijk als je deelneemt aan een 
netwerkactiviteit.
Meer weten? Kijk op www.
facebook.com/ovijmondclus-
terjong of mail naar cluster-
jong@ovijmond.nl. (foto: Ko 
van Leeuwen)

www. .nl

www. .nl
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Stormvogels JO9-1 
pakt kampioenschap

IJmuiden - Afgelopen zater-
dag werden de F1-pupillen 
(tegenwoordig JO9-1) door 
een klinkende 10-1 overwin-
ning op DEM kampioen van 
hun afdeling! Ondanks de 
lage temperatuur waren ze 
snel op dreef en speelden 
een hartverwarmende wed-
strijd voor de ogen van het 
publiek. Met mooie combi-
naties en hard werken den-
derde het vriendenteam over 
hun tegenstander heen. On-
ze felicitaties gaan uit naar 
Brandon, Noah, Enrico, Idse, 
Joey, Milan, Imraan, Sammy, 

Ilyes en Hussein die helaas 
ziek moest thuisblijven.
Deze najaarscompetitie heb-
ben de jongens één wedstrijd 
gelijkgespeeld en de rest ge-
wonnen. Dit hadden ze na-
tuurlijk nooit alleen kunnen 
doen. Veel dank aan de trai-
ners Jack en José. Ook een 
zeer speciale dank aan de 
coaches, de vaders die elke 
zaterdag het team begeleid 
hebben. Ze hebben de jon-
gens goed op positie weten 
in te schatten, dus bedankt 
Michiel, Ramon en Marco. 
Chapaeu!

IJmuiden - De politie heeft 
vorige week vrijdagmid-
dag een 18-jarige man uit 
IJmuiden aangehouden op 
verdenking van handel in 
drugs.
Surveillerende agenten za-
gen de man zich verdacht 
gedragen op het Pleiaden-
plantsoen, alsof hij aan het 
dealen was. Er was con-
tact tussen de IJmuidenaar 
en twee personen op een 
scooter. Toen zij de agen-
ten in het oog kregen, re-
den ze weg en de IJmuide-
naar zette het op een ren-
nen. Agenten konden de 
verdachte op de Planeten-
weg aanhouden. Een agent 
fouilleerde de IJmuide-
naar en vond een mes, een 
hoeveelheid geld en drugs 
(hasj en mogelijk ook hard-
drugs). De verdachte is 
aangehouden en meegeno-
men naar het politiebureau 
voor verhoor.

Verdachte 
aangehouden 

met drugs

Pieter de Waard, de clownes-
ke voorzitter van SC Telstar 
en sinds kort getooid met een 
mooie grijze baard, wist af-
gelopen week tot tweemaal 
aan toe de landelijke pers te 
halen.
Pieter, die zelf zegt weinig 
verstand te hebben van het 
voetbalspelletje, maar daar-
entegen een grandioos en lu-
diek bestuurder is, had in die 
week twee gezichten.
Op woensdag was hij tijdens 
de KNVB-vergadering (Ere-
divisie- en Jupiler League) 
aanwezig in Zeist en samen 
met FC Utrecht-directeur Wil-
co van Schaik waren zij de 
personen die voornamelijk 
het woord voerden richting 
bondsvoorzitter Michael van 
Praag. Hij werd door hen be-
hoorlijk aan de tand gevoeld 
en voelde zich daardoor be-
hoorlijk geschoffeerd toen 
het later op een stemming 
aankwam. Van Praag dacht 
unaniem herkozen te worden, 
maar toen het op stemmen 
aankwam, waren er 21 ont-
houdingen en 1 tegenstem. 
En daar was Pieter een van 
de grote boosdoeners van. 
Overigens had Van Praag ge-
noeg stemmen, ondanks het 

kruisverhoor, gekregen om 
herkozen te worden.
Een dag later kwam de ech-
te clown te voorschijn. In 
het blad Helden had Rafa-
el van der Vaart, oud 33 jaar 
en voetballend bij FC Midtjyl-
land te Denemarken te ken-
nen gegeven op 39-jarige bij 
het gezellig Telstar te gaan 
voetballen. Hier haakte Pie-
ter meteen op in: hij liet een 
mooi shirt maken met rug-
nummer 39 en liet dit shirt vol 
trots aan vele fotografen en 
cameramannen zien. Tevens 
lag zijn contract reeds klaar.
Persoonlijk geef ik Van der 
Vaart dan slechts een seizoen 
bij Telstar. Daarna hoop ik, 
wanneer in 80 jaar ben, dat 
Rafaël in mijn team zal uit-
komen en dan praat ik over 
het loopvoetbal bij Telstar, sa-
men met onder andere de 
dan bijna 85-jarige Leen van 
der Lugt.
P.s. - Pieter, die baard maakt 
je een ruige gepensioneer-
de zeebonk. Daarom heb ik 
een mooie plaats voor jou ge-
reserveerd in shantykoor ‘t 
Staende Tuygh. Aanmelden 
bij ondergetekende.

Dieter van Laar, Velsen-Zuid

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

Eindejaarsactie 
Tabak Gemak Rozing

Velsen-Noord - Sinterklaas 
is koud vertrokken of Tabak 
Gemak Rozing in Velsen-
Noord heeft een kerstboom 
met lottoballetjes in de etala-
ge staan. 
Het gaat om een eindejaars-
actie voor klanten. Bij iedere 
besteding van 10 euro kun-
nen de klanten raden naar 
het aantal lottoballetjes die 

in de etalage liggen en han-
gen. De deelname stopt op 
30 december om 18.00 uur. 
De eerste prijs bestaat uit 
een straatje hele oudejaars-
loten, de tweede prijs is een 
straatje halve loten. De win-
naars worden op 31 decem-
ber bekend gemaakt en kun-
nen hun prijzen direct komen 
ophalen.

COV IJmuiden 
zingt kerstoratoria
IJmuiden - De COV IJmuiden 
luidt op vrijdag 16 december 
de kerst feestelijk in met Jo-
hann Sebastian Bach’s Weih-
nachts-Oratorium en het ‘Ora-
torio de Noël’ van de Franse 
componist Camille Saint-Sa-
ens. Dat gebeurt in de Nieuwe 
Kerk in IJmuiden.
‘Jubelende klanken’ zullen 
voor de pauze te horen zijn bij 
Bach’s Weihnachts-Oratorium 
dat speciaal gecomponeerd is 
voor de Kerst in 1734. 
Het bestaat uit zes cantates, 
die in grote lijnen het Bijbel-
verhaal volgen, zoals dat uit 
het evangelie van Lucas, Jo-
hannes en Mattheus tijdens de 
zondagse kerkdiensten werd 
voorgelezen. Het geheel staat 
onder leiding van dirigent Piet 
Hulsbos, die samen met de so-
listen , het koor en Het Prome-
nade Orkest  de cantates 2 , 4 
en  het openingskoor van can-
tate 5 ten gehore zullen bren-
gen. De solisten zijn Caroli-
ne Stam (sopraan), Marina 
Besselink (sopraan), Annette 
Stallinga(alt), Erik Janse(tenor) 
en Rick Zwart(bas).
Na de pauze zal het ‘Orato-
rio de Noël’  van Camille Saint 

Saëns klinken, eveneens ge-
heel gewijd aan het traditio-
nele Kerstverhaal. Hij baseer-
de zich op het tweede hoofd-
stuk van de evangelist Lucas, 
de resterende tekst haalde hij 
uit het evangelie van Johan-
nes, Jesaja , de Klaagliederen 
en de Psalmen.
Deze betoverende cantate- 
achtige compositie, met spi-
rituele inhoud voor solisten, 
koor, orgel, strijkers en harp 
en verteller, werd binnen  twee 
weken door hem op 23-jarige 
leeftijd, tien dagen voor de pre-
mière, op Kerstmis 1858 vol-
tooid.
Het concert vindt plaats in de 
Nieuwe Kerk aan de Kanaal-
straat 250 in IJmuiden. De 
aanvang is om 20.00 uur, kerk 
open om 19.15 uur. Toegangs-
prijs is 27,50 euro. Jongeren t/m 
16 jaar 10 euro (inclusief con-
sumptie). Kaarten zijn verkrijg-
baar via kaartverkoop@cov-
ijmuiden.nl of bij Joke Spruit, 
telefoon 0251-211612 (ten 
noorden van het Noordzeeka-
naal) of bij Petra de Hoog, tele-
foon 0255-510331 (ten zuiden 
van het Noordzeekanaal). Zie 
ook www.cov-ijmuiden.nl.

IJmuiden - De poli-
tie heeft vorige week een 
33-jarige vrouw uit IJmui-
den aangehouden we-
gens diefstal van een au-
to. Agenten kregen een 
melding van een aanrij-
ding op de kruising van 
de Kruisberglaan en de 
Scheiberglaan. De 33-ja-
rige vrouw reed in een 
personenauto vanaf de 
Scheiberglaan naar de 
Kruisberglaan. Hier moest 
zij voorrang verlenen 
aan een 36-jarige man 
uit IJmuiden in een per-
sonenauto. Op de krui-
sing ontstond een aanrij-
ding met materiele scha-
de. Terwijl de schade werd 
geregeld, kwam de ei-
genaar van de eerstge-
noemde auto ter plaatse. 
Er ontstond een ruzie met 
de 33-jarige vrouw omdat 
zij, na een woordenwisse-
ling, de auto onrechtma-
tig had meegenomen. De 
man wilde aangifte doen 
van diefstal van het voer-
tuig. De 33-jarige vrouw 
werd aangehouden.

Botsing met 
gestolen auto





 
12  8 december 2016

Sinterklaas en piraten 
op de Bosbeekschool

Santpoort - Vorige week 
vrijdag wemelde het van de 
pieten en piraten in groep 
1/2  van de Bosbeekschool. 
Nu worden pieten wel vaker 
gesignaleerd zo rond Sinter-
klaastijd, maar die piraten? 
Hmmm, dat is toch vreemd! 
Wat bleek? De kinderen van 
groep 1/2 hadden een mini-
musical ingestudeerd voor 
hun papa, mama, opa, oma 
en andere familieleden, maar 
ook voor de kinderen van 
KDV Partou en PSZ Olleke 
Bolleke. 
De minimusical is gemaakt 
door Aga de Wit, dans- en 
dramadocent van het Kun-
stencentrum Velsen. 
Onder leiding van Aga en de 
juffen hebben de kinderen 
veel geoefend met het ver-
haal over Sinterklaas en de 
piraten: de hoofdman van 

de piraten was namelijk heel 
verdrietig, want Sinterklaas 
kwam nooit naar piratenei-
land.  Gelukkig weet Sinter-
klaas aan het einde van het 
verhaal waar pirateneiland is 
en kunnen ook de piraten elk 
jaar een bezoekje verwach-
ten van Sinterklaas en de 
pieten.
Voor de kinderen was het 
een hele klus: liedjes zingen, 
dansjes uitvoeren, teksten 
onthouden en ook nog weten 
waar je op het podium moet 
staan.  Maar eerlijk is eerlijk, 
wat stonden er veel talenten 
op het podium! De kinderen 
namen vol enthousiasme het 
applaus in ontvangst en we 
verheugen ons alweer op een 
volgende minimuscial! De-
ze zal dan opgevoerd worden 
door groep 3 en zal in het te-
ken staan van Kerst.

Santpoort - Op zaterdag 10 
december van 9.30 tot 16.00 
uur komen de leden van mu-
ziekvereniging Soli huis aan 
huis bij de bewoners van de 
gemeente Velsen met potjes 
hyacinten om te verkopen ten 
behoeve van hun vereniging. 
Sinds jaar en dag is het een 
terugkerende traditie om in 
december langs de deuren te 
gaan met potjes hyacinten-
bollen. Van jong tot oud, ie-
dereen helpt mee om zo ex-
tra geld voor de vereniging in 
te zamelen. De opbrengst van 
deze hyacintenactie wordt 
besteed aan instrumenten, 
bladmuziek, uniformen en 
jeugdopleidingen. Door hya-
cinten te kopen, draagt u bij 
aan het in stand houden van 
een actieve muziekvereniging 
en steunt u daarbij de lokale 
cultuur van de gemeente Vel-
sen. 
Bovendien heeft u met de 
hyacint, rond de kerstdagen 
een heerlijk geurende bloem 

in huis. U kunt Soli zaterdag 
10 december tussen half tien 
en vier uur verwachten. Een 
bakje met 3 hyacinten kost 
slechts 2,50 euro. Mocht u 
de verkopers gemist hebben, 
dan kunt u de hyacinten ook 
op de kerstmarkt van 11 de-
cember in Santpoort-Noord 
aanschaffen. Zie ook www.
soli.nl.

Santpoort-Zuid - Op dins-
dag 13 december geeft we-
tenschaps-en sterrenkun-
despecialist Govert Schil-
ling een lezing over het 
heelal. Hij neemt de bezoe-
kers van ’t Brederode Huys 
mee op een wervelende ont-
dekkingsreis door ruimte en 
tijd, van eigen aarde tot aan 
de grenzen van de kosmos, 
van de oerknal tot de ver-
re toekomst van het heel-
al. De centrale boodschap 
is: wij maken integraal deel 
uit van het universum en we 
kunnen ons bestaan niet 
los zien van de voorgaan-
de kosmische evolutie. De 
lezing begint om 20.00 uur. 
De entree bedraagt 6 eu-
ro. Kaarten zijn verkrijgbaar 
aan de zaal of via www.sant-
poortsbelang.nl.

Govert Schilling 
in ‘t Brederode 

Huys

Velsense stille kracht 
achter Hemelsch II
Haarlem - ‘Kerstmis is voor 
iedereen’. Dat is de slot-
zin van de dubbele voorstel-
ling Hemelsch II op zondag 
11 december in de Nieuwe 
Kerk in de Haarlemse Vijf-
hoek. Het is de boodschap 
van een wervelende en soms 
ontroerende theater- en mu-
ziekproductie van Koorbiz-
niz, misschien wel de eni-
ge zanggroep ter wereld met 
een wachtlijst voor mannen.
Freelance choreograaf en 
koorregisseur Charo Boca-
rando uit Velsen-Zuid is de 
stille kracht achter de kerst-
voorstelling. Na haar verhui-
zing uit Caracas (Venezuela) 
in 1998 veroverde ze snel een 
plaats in het Nederlandse 
danscircuit. Ze zette zich in 
voor Noord-Hollandse dans-
scholen en specialiseerde 
zich in choreografie en koor-
regie. Op dit moment is ze 
artistiek leider bij de Dance-
works Junior Dance Compa-
ny in Velsen.
Haar doelstelling: mensen 
ontroeren. ‘Dat kan met dans 
en theater, maar je moet het 
verhaal wel kunnen vertellen. 
Dat is wat ik doe. Ik begeleid 
mensen en maak ze bewust 

van hun kracht in expressie 
en beweging, zodat zij het 
publiek in de ziel wordt ge-
raakt.’
Koorbizniz, diep geworteld in 
Haarlem, krijgt zondag voor 
de gelegenheid steun van de 
gelouterde muzikanten An-
dré Vrolijk (accordeon) en 
Remco Menting (slagwerk). 
Het zijn echter de vrouwen 
die in de voorstelling do-
mineren – ook getalsmatig, 
want de zanggroep bestaat 
uit zeven vrouwen en zes 
mannen. Koorbizniz staat on-
der leiding van Carole Kroese 
en Charo Bocarando heeft de 
regie in handen.
De voorstelling van vorig jaar 
in het Rosenstock Huessy-
huis is geperfectioneerd en 
uitgebreid. Hemelsch II wordt 
mede mogelijk gemaakt door 
meer dan twintig bedrijven 
en middenstanders. De Nieu-
we Kerk krijgt zondag voor 
de gelegenheid een sfeervol 
kerstdecor.
De voorstellingen beginnen 
om 14.30 en 17.00 uur. Kaar-
ten kosten 15 euro, inclusief 
drankje, en zijn nog te koop 
via www.koorbizniz.nl. (foto: 
Christiaan Deurloo)

Velsen-Zuid - Op zaterdag 
17 december is op Zorg-
vrij de workshop Kerstbol-
len maken. Van piepschuim 
bollen, een soort papier ma-
ché en textielverharder wor-
den drie bollen gemaakt in 
verschillende groottes. Leuk 
om de kersttafel mee op te 
sieren, of leuk om cadeau te 
geven. Als de bollen goed 
zijn afgewerkt kunnen ze 
ook buiten op de tuintafel 
liggen. De workshop is van 
13.00 uur tot 16. 00 uur. Ge-
schikt voor personen van 14 
jaar en ouder. De kosten zijn 
22,50 euro per persoon. Zie 
ook www.spaarnwoude.nl.

IJmuiden - In december ex-
poseert schilderes Christien 
van Koningsveld haar mooi-
ste werken bij bibliotheek 
Velsen, Dudokplein 16. Ge-
boren in Amsterdam met 
roots in Friesland ontwikkel-
de Christien zich naast haar 
loopbaan in het onderwijs 
als autodidact in schilder- en 
beeldhouwkunst. In Haarlem 
werkte Christien jarenlang in 
het Zaterdagatelier en volg-
de zij zoveel mogelijk cursus-
sen op het gebied van schil-
derkunst. Waar Christien be-
gon als heel figuratief is zij 
geleidelijk aan de weg inge-
slagen naar abstractie, waar-
bij zowel vorm als kleur een 
rol speelt en ieder schilde-
rij uit verschillende lagen be-
staat. Daarbij komt het vaak 
voor dat er tijd overheen gaat 
en Christien afstand neemt 
voordat zij het werk als vol-
tooid beschouwd. Vooral de 
laatste tijd laat Christien zich 
inspireren door de muziek 
van Bach waardoor de figu-
ratie in deze expositie hele-
maal verdwenen is.

Expositie 
Christien van 
Koningsveld
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Brasserie Beeckestijn 
open voor breed publiek
Velsen-Zuid - Het voor 
velen bekende luxe Res-
taurant Beeckestijn heeft 
plaats gemaakt voor de 
toegankelijke Brasserie 
Beeckestijn. Na maanden 
voorbereiding, inclusief 
een uiterst succesvol-
le crowdfund campagne 
hebben chef-kok Michel 
Nijsten (28) en event ma-
nager Susanne Ammer-
laan (35) de deuren ge-
opend van hun nieuwe 
etablissement.

Nijsten en Ammerlaan wis-
ten het meteen toen ze Res-
taurant Beeckestijn op Bui-
tenplaats Beeckestijn in 
Velsen-Zuid betraden: dit is 
de plek waar zij hun droom 
wilden realiseren. De mo-
numentale buitenplaats, 
waar regelmatig bruilof-
ten zijn, de prachtige tuinen 
maar ook de goede bereik-
baarheid, vormen de unieke 
combinatie waar het jonge 
stel al een tijd naar op zoek 
was. 
Met een mooie kaart, be-
taalbare prijzen en een war-
me, gezellige sfeer, wil het 
stel de brasserie laagdrem-
pelig en toegankelijk ma-
ken voor een breed publiek. 
Van jonge ouders die rustig 
de krant willen lezen terwijl 
hun kinderen zich vermaken 
in de speelhoek tot mensen 
die een dagje weg zijn of 
een zakenlunch hebben. 
Michel  Nijsten is een chef-
kok in hart en nieren en 
maakte naam bij diverse 
sterrenrestaurants in Lim-
burg. Zijn ambitie is om in 
Brasserie Beeckestijn mooie 
gerechten toegankelijk te 
maken voor iedereen. De 
natuur speelt daarbij een 
grote rol. Michel: ,,Ik wil let-
terlijk en figuurlijk de na-
tuur naar binnen halen. Dat 
betekent dat ik zoveel mo-
gelijk ga werken met sei-
zoensgebonden producten, 
afkomstig van leveranciers 

uit de streek maar ook met 
kruiden uit de eigen krui-
dentuin. Daarnaast zullen 
we de natuur laten terug-
komen in de aankleding van 
het restaurant.’’
Brasserie Beeckestijn is van 
dinsdag tot en met zondag 
geopend van 8.30 tot 18.00 
uur. Op maandagen en in 
de avonden is de locatie te 
reserveren voor zakelijke of 
privé gezelschappen (vanaf 
15 personen), voor exclusie-
ve events of private dinners. 
Maandelijks wil het stel bo-
vendien een diner gaan ver-
zorgen waar men zich voor-
af voor kan inschrijven. 
Denk hierbij aan een diner 
gedurende de feestdagen 
of de opening van het wild-
seizoen. Buitenplaats Beec-
kestijn is tevens een officië-
le huwelijkslocatie. Daarom 
kijken Michel en Susanne al 
uit naar de verzorging van 
de eerste huwelijken die 
reeds in de agenda staan. 
De komende kerst viert 
Brasserie Beeckestijn met 
een feestelijk diner op 
Kerstavond en een lunch 
op Eerste Kerstdag. Geïn-
teresseerden kunnen hier-
voor telefonisch reserveren 
via 0255-760002. 2e Kerst-
dag is de brasserie tevens 
geopend.

Rabobank-kantoor Graaf 
Janstraat tijdelijk dicht

IJmond - Rabobank IJmond 
verlaat tijdelijk het kantoor 
aan de Graaf Janstraat in Be-
verwijk. De medewerkers ver-
huizen volgende week naar 
de Zadelmakerstraat in Velser-
broek. Aanleiding is de aan-
staande verbouwing en herin-
richting van het kantoorpand in 
Beverwijk.
,,Het pand aan de Graaf Jan-
straat is gedateerd en voldoet 
niet meer aan de eisen van de-
ze tijd’’, aldus directievoorzitter 
Jakob Klompien. ,,Daarom zijn 
we met de verhuurder in ge-
sprek om te komen tot verbou-
wing en herinrichting. We wil-
len onze klanten, totdat de ver-
bouwing en herinrichting zijn 
gerealiseerd, gastvrij en onge-
hinderd kunnen blijven ontvan-
gen en onze medewerkers een 
prettige werkomgeving bieden. 
Daarom verhuizen onze mede-
werkers van de Graaf Janstraat 
tijdens de planfase en uitvoe-
ring deels naar de locatie Za-
delmakerstraat in Velserbroek 
en deels naar andere vesti-
gingen in de IJmond.’’ Klanten 

uit Beverwijk en Wijk aan Zee 
kunnen met ingang van maan-
dag 12 december voor een ad-
viesgesprek terecht in het na-
bijgelegen kantoor aan het 
Stationsplein. Uiteraard kun-
nen klanten ook binnenlopen 
bij de vestigingen in Heems-
kerk, IJmuiden, Velserbroek, 
Santpoort-Noord en Uitgeest.
Als alles volgens wens ver-
loopt, keert Rabobank IJmond 
voor eind 2017 terug in het 
pand aan de Graaf Janstraat in 
Beverwijk. Deze locatie is het 
beoogde hoofdkantoor van de 
regionale bank. Wilt u meer in-
formatie weten over de verbou-
wing? Neem dan contact op 
via communicatie.ijmond@ra-
bobank.nl.

IJmuiden - Het kerstcon-
cert van het Velser Senioren-
koor Vitaal wordt dit jaar ge-
houden op zondag 18 decem-
ber in de Oud Katholieke En-
gelmunduskerk in IJmuiden. 
Aanvang 14.00 uur, kerk open 
om 13.30 uur. Het vierstemmi-
ge koor staat onder leiding van 
de enthousiaste dirigent Wim 
de Vries. Er is een program-
ma samengesteld met liede-
ren in het (Oud) Nederlands, 
Duits, Engels, Frans, Russisch 
en Zuid-Afrikaans. Als een ro-
de draad loopt het thema vre-
de door het programma. Het 
koor wordt begeleid door pi-
anist Ed Wertwijn. Als solisten 
zullen optreden de sopraan In-
eke Groen en de bariton Wim 
de Vries. De presentatie is in 
handen van Ineke Groen. De 
toegang van het concert is 
gratis, maar na afloop wordt 
een blijk van waardering zeer 
op prijs gesteld.

Kerstconcert 
Vitaal

Driehuis - Op zondag 11 de-
cember is er in het Pieter Ver-
meulen Museum een specia-
le kerst-poppenkastvoorstel-
ling voor de kleintjes die be-
gint om 13.30. Je kunt ook 
leuke kerstknutsels maken 
(1,50 euro plus de entree-
prijs). Het belooft een super 
gezellige zondagmiddag te 
worden! Je kunt ook poppen-
kast komen kijken op woens-
dagmiddag 14 en 21 decem-
ber om 13.30 uur en daarna 
meedoen met een workshop 
kerstknutsels (1,50 euro plus 
de entreeprijs) maken. Zie 
ook www.pietervermeulen-
museum.nl.

Poppenkast en 
kerstknutsels

Velsen – De gemeente Velsen 
gaat steeds verder met de sa-
menwerking in de Metropool-
regio Amsterdam (MRA). Sa-
men met 32 gemeenten, twee 
provincies en een vervoerre-
gio wordt een nieuw conve-
nant getekend met verder-
gaande afspraken, waarmee 
de MRA een nieuwe fase in-
gaat. De MRA wordt gezien 
als de motor van economische 
groei en innovatie in Neder-
land, als internationaal knoop-
punt van zaken doen en infor-
matie. Door deze samenwer-
king zou de MRA zelfs de der-
de Europese topregio kunnen 
worden, na Londen en Parijs.

Velsen steeds 
verder met MRA

IJmuiden - De derde pijler 
waar The Bedroom op steunt 
is het innovatief slaapcom-
fort. Als we praten over inno-
vatief denken we al snel aan 
vernieuwend, uniek en an-
ders. ,,Natuurlijk is dit ook zo 
maar wij denken daar toch 
net iets anders over. Voor ons 
staat innovatief voor het sa-
men met u zoeken naar het 
beste slaapsysteem voor u 
en uw partner. Dit doen we 
onder andere door uw slaap-
wensen te vertalen naar een 
gepersonaliseerd samenge-
steld bed wat 100 procent bij 
u past. Wij zijn bijvoorbeeld 
exclusief dealer van het merk 
Sleepways, dat een revolu-
tionair slaapsysteem heeft 
ontwikkeld wat wij als enige 
in Europa mogen aanbieden. 
Ook voor de mensen die lan-
ger thuis willen blijven wo-
nen hebben wij het levens-
loopbestendige bed in de 
showroom staan voor u. Dit 
hybrid bed wordt ook exclu-
sief door ons geleverd. Hier-
mee onderscheiden wij ons 
van onze collega’s in Neder-
land.’’
Hans en Maarten van The 
Bedroom hebben samen 

meer dan 50 jaar ervaring in 
het adviseren van de bete-
re slaapsystemen. ,,Persoon-
lijk advies en aandacht vin-
den wij heel belangrijk. Wij 
geloven namelijk niet dat er 
één matras bestaat dat voor 
iedereen geschikt is, al pre-
tenderen veel creatieve in-
ternetaanbieders dat dit wel 
zo is. Helaas zijn er steeds 
meer aanbieders die op de-
ze manier een matras aan-
bieden. Maar wees nou eer-
lijk: een auto koop je toch 
ook niet online? Je wilt eerst 
een proefrit en een goed ad-
vies. Natuurlijk heb je zoveel 
dagen proefslapen en krijg je 
geld terug als het niet bevalt, 
maar hoe vaak moet je niet 
een matras omruilen voor-
dat je de juiste hebt gevon-
den, dat wil je jezelf toch niet 
aandoen.
The Bedroom nodigt u graag 
uit voor een geheel vrijblij-
vend slaapadvies aan de 
Westonstraat 26 in IJmui-
den aan Zee. ,,Wij geven u 
90 dagen proefslapen op 
het systeem dat wij u advi-
seren. Sterker nog, wij gaan 
niet slapen voordat u tevre-
den bent!

De pijlers van The Bedroom
Innovatief slaapcomfort 
vs. creatief slaapcomfort







‘t Mosterdzaadje
Liedjes van Jules de Corte 

en Mozaic strijktrio
Santpoort-Noord - In het 
programma ‘Lied van mijn 
vader’  brengt Ernst de Cor-
te de liedjes van Jules naar 
de mensen. Op vrijdag 9 de-
cember om 20.00 uur zullen 
in ‘t Mosterdzaadje  beken-
de en ook onbekendere lied-
jes de revue passeren. De pi-
anobegeleiding is in handen 
van Guus Westdorp. Drie jon-
ge vrouwen afkomstig uit Ar-
gentinië, Cuba en Servië vor-
men samen het zeer pro-
fessionele strijktrio Mozaic. 
Op zondag 11 december om 

15.00 uur spelen in ‘t Mos-
terdzaadje de violiste Nataša 
Grujic, de altvioliste Ma-
ra Tieles en de celliste Meli-
na Montes. Uitgevoerd wor-
den Erno Dohnányi (Serena-
de), Zoltan Kodály (intermez-
zo), Gideon Klein (Strijktrio 
1944) en Edward Moeran. ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon023-5378625
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. 

Kerstzang in Kruispunt
Velserbroek - Op zondag 11 
december om 15.00 uur ver-
zorgt het Chr. Mannenkoor 
IJmuiden een kerstoptreden 
met samenzang in kerkelijk 
centrum Het Kruispunt.
Op het programma staan 
veelal bekende kerstliederen 
uit binnen- en buitenland; 
een aantal liederen wordt ge-
zamenlijk met de aanwezigen 
gezongen.
Medewerking verlenen Teun 
Zondag op orgel en een 
combo onder leiding van 

Hans Hovius, terwijl dominee 
Vonkeman een korte medita-
tie houdt. De muzikale leiding 
is in handen van de dirigent 
van het mannenkoor, Fred de 
Vries.
De toegang is gratis; wel 
wordt u tijdens het program-
ma, ter bestrijding van de on-
kosten, een fi nanciële bijdra-
ge gevraagd. 
Het adres van kerkelijk cen-
trum Het Kruispunt is: Zon-
bastion 3 Velserbroek (tegen-
over het winkelcentrum).

Christmas Carols 
in Engelmunduskerk

Velsen-Zuid - Zaterdag 10 
december wordt in de En-
gelmunduskerk in Oud-Vel-
sen de traditionele Christmas 
Carol-dienst gehouden. Dit is 
een samenspel van lezingen 
uit de bijbel, carols, samen-
zang, gebeden en orgelspel, 
naar het Engelse voorbeeld 
van een ‘Festival of Lessons 
& Carols’. 
Het met enige gastzangers 
versterkte Engelmunduskoor 
zal onder leiding van dirigen-
te Philien Schouten behal-
ve bekende carols als ‘On-
ce in Royal David’s City’ en 
‘O little town of Bethlehem’ 
ook een aantal  minder be-
kende kerstliederen als ‘Star 

Carol’ en ‘Good king Wence-
slas’ zingen. Daarnaast is er 
samenzang door alle aanwe-
zigen. Het hoofdorgel wordt 
bespeeld door Jaap Harin-
ga. De organiste Agnes van 
Bekkum uit Bloemendaal be-
speelt het koororgel.
De dienst begint om 16.30 
uur. De kerk gaat om 16.00 
uur open. De toegang is gra-
tis, aan het einde van de 
dienst wordt er een collecte 
gehouden ter bestrijding van 
de onkosten. Na afl oop is ie-
dereen welkom in het wijk-
centrum naast de kerk om el-
kaar onder het genot van een 
glaasje wijn nader te ont-
moeten.

Zwarte band voor 
Terence Bahlen

Velserbroek - De Velser-
broekse judoclub Oyama is 
weer een zwarte band rijker. 
Judoka Terence Bahlen be-
haalde afgelopen zaterdag 
zijn 1e dangraad judo, door 
zowel zijn techniek als zijn 
judokata’s goed uit te voe-

ren. Om tot dit goede resul-
taat te komen heeft Terence 
de speciale judo katalessen 
in Velserbroek gevolgd on-
der leiding van Joop Pauel en 
Erik de Kort. De judoexamens 
werden gehouden in sporthal 
de Walvis in Beverwijk.

Santpoort - Senioren Ver-
eniging Velsen organiseert 
op donderdag 15 december 
een kerstbingo in Dorpshuis 
het Terras. Er zijn twee ron-
den bingo en een verloting, 
voor 5 euro. Er zijn mooie prij-
zen te winnen! De kerstbingo 
is van 14.00 tot 17.00 uur. Zaal 
open om 13.30 uur. Meer we-
ten? Bel 023-3031228.

Kerstbingo
in het Terras

Santpoort - Op maandag 12 
december houdt de Postzegel 
Vereniging Santpoort weer 
een gezellige bijeenkomst in 
het Terras. Deze avond is er 
een grote veiling met circa 
200 kavels, van losse zegels 
tot volle boeken. Vanaf 19.00 
uur is de zaal open en is er 
voldoende gelegenheid om 
de kavels te bekijken. Meer 
weten? Bel 023-5382274 (na 
18.00 uur). 

Postzegelavond
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Velsen-Noord - Op zater-
dag 10 december vindt de 
kerstbingo weer plaats in het 
Praathuis van VTV Wijker-
oog. De zaal gaat om 19.00 
uur open, de bingo start om 
19.30 uur. Er zijn drie bin-
gorondes die worden afge-
sloten met een loterij. Bin-
gokaarten kosten 3 euro per 
stuk. De opbrengst komt ten 
goede aan kinderactiviteiten 
in Velsen-Noord.

Kerstbingo 
met loterij

Vrijwilligers gezocht
IJmuiden - Het Knaagdie-
rencentrum vangt jaarlijks 
zo’n 600 knaagdieren en ko-
nijnen op die om verschillen-
de redenen niet meer bij hun 
eigenaar kunnen blijven. De-
ze dieren worden herplaatst. 
Daarnaast geven zij voorlich-
ting over het verzorgen van 
knaagdieren.
Als je het leuk vindt om met 
dieren bezig te zijn in een 

leuk gezellig team, dan is 
het Knaagdierencentrum op 
zoek naar jou! Zij zoeken vrij-
willigers voor alle ochten-
den (van 09.00 tot 11.30 uur). 
Vooral voor de dinsdag en de 
weekenden zijn er nog men-
sen nodig.
Meer weten? Bel 0255 
527665 of mail naar knaag-
dierencentrum@dierenbe-
scherming.nl.

Velsen-Noord - De Senio-
renvereniging Velsen-Noord 
(SVVN) houdt op vrijdag 16 
december  14.00 uur en om 
19.00 uur weer het kerst-
kienen. Dit traditionele eve-
nement vindt plaats in het 
Buurtcentrum De Stek. De 
kosten bedragen 4 euro. 
Deelname aan de loterij met 
leuke prijzen kost 2,50 euro 
per 5 loten.

Kerstkienen in 
Velsen-Noord

DKV D wint met speels 
gemak van Meervogels

Velsen - DKV B1 speelde 
deze week uit tegen Fluks B1 
in Noordwijk, de tweede in 
de poule. Fluks begon heel 
scherp en stond na een aan-
tal minuten al met 5-1 voor. 
DKV kwam echter goed te-
rug en de ruststand was dan 
ook 5-4. 
Na de rust wist DKV de voor-
sprong van Fluks helemaal 
weg te werken en stond het 
6-6. De twee teams gingen 
vervolgens gelijk op, waarbij 
beide teams goed door ble-
ven gaan. Aan het eind van 
de wedstrijd bleek Fluks toch 
net iets beter te zijn en ver-
loor DKV met 10-9.
DKV B2 hield het zaterdag 
erg spannend. De B2-team 
moest naar Amsterdam te-
gen Vlug en Vaardig. Van 
een achterstand ging het 
naar gelijke stand, daarna 
via een achterstand en een 
voorsprong een gelijkspel als 
eindstand 6-6. Doelpunten 
werden gemaakt door Thijs, 

Ben, Chenna en Kim. Er werd 
supergoed samen gespeeld. 
De B2 staat nu eerste in de 
poule. 
DKV D1 speelde een uit-
wedstrijd tegen Meervogels. 
In het eerste kwart scoor-
de Rafael 3 doelpunten, ter-
wijl DKV uitstekend verde-
digde. Het tweede kwart liep 
DKV verder uit naar 1-9. Het 
derde kwart gaat het nog be-
ter met doelpunten van o.a. 
Twan en Jur. Het vierde ge-
deelte houdt DKV de grote 
voorsprong vast en loopt ver-
der uit naar een eindstand 
van 2-14 met doelpunten van 
Maud en Luuk.
Het eerste van DKV moest 
zaterdag naar Balk in Fries-
land. DKV had aan de kop-
loper een stevige tegenstan-
der. Tot 8-6 kon DKV het nog 
aardig bijbenen, maar na de 
ruststand liep DTG uit. Met 
een verlies van 23-13 keerde 
DKV rond middernacht terug 
in IJmuiden.

IJmuiden - Na de verras-
sende thuiszege op Schie-
dam 2 moest Damclub IJmui-
den (DCIJ) op bezoek in Ha-
zerswoude-Dorp bij Samen 
Sterk. Er stond veel op het 
spel: bij een overwinning zou 
DCIJ al bijna veilig zijn, maar 
bij een nederlaag zou de na-
competitie dichterbij komen.
De dag begon goed, toen 
Martin van Dijk al snel een 
schijf voor kwam en ook 
Harry van der Vossen winst-
kansen leek te hebben. DCIJ 
kwam echter achter, toen 
Maurice Koopmanschap in 
een loodzware opening de 
winst miste en zijn tegen-
stander in tweede instan-
tie wel schijfwinst vond. He-
vig teleurgesteld gaf Koop-
manschap (te) snel op. Cap-
tain Wim Winter was niet ge-
rust op zijn stand en wikkel-
de met een damcombina-
tie af naar remise. Ook Kees 
Pippel kwam niet verder dan 
remise. 
Zoals verwacht bracht Mar-
tin van Dijk de score weer 
in evenwicht. Stijn Tuytel en 
Jesse Bos hadden gelijk-
waardige remises, terwijl 
Cees van der Vlis zijn voor-
deel niet in winst om kon zet-
ten en Jacqueline Schouten 
een vijandelijke aanval over-
leefde. Het lot van DCIJ lag 

daardoor in handen van Har-
ry van der Vossen en Conall 
Sleutel. Van der Vossen had 
een goede halve hekstell-
ling, maar bezondigde zich 
niet voor het eerst dit seizoen 
aan passieve ruiltjes. Toen hij 
de remise dacht te forceren, 
schoot hij een bok en stond 
DCIJ weer achter. Sleutel had 
al een eenvoudige combina-
tie gemist, toen hij ten kos-
te van een schijf naar dam 
plakte. De stand was objec-
tief gezien remise, maar dan 
moest Sleutels tegenstan-
der wachten met dam halen. 
Toen hij dit wel deed, maak-
te Sleutel het schitterend af 
met een rondslag, waarmee 
hij ook nog de vijandelijke 
dam opsloot en de eindstand 
op 10-10 bracht.
DCIJ 2/Zaanstreek Combina-
tieteam speelde de Kenne-
mer derby tegen HDC Haar-
lem 2. Na snelle overwinnin-
gen van Zaankanters Van 
der Merwe en Smit maakten 
DCIJ’ers Max Doornbosch 
(momenteel topscorer in de 
tweede klasse D) en Nico-
le Schouten het feest com-
pleet. Alleen Klaas de Krij-
ger moest in een nederlaag 
berusten. Dankzij een 13-
7 overwinning doet DCIJ 2 
weer volop mee in de strijd 
om de titel.

Eind goed, al goed
IJmuiden - Ook dit jaar 
kwam Sinterklaas op een lu-
dieke wijze aan bij het Kind-
Centrum de Pionier. 
Al een week lang waren de 
kinderen in de ban van drie 
bakpieten. 
Via de ‘beveiligingscamera’s’ 
konden de kinderen elke dag 
volgen welke avonturen hun 
pieten beleefden. Zo hadden 
ze bij de banketbakker van 
Ewijk in de bakkerij een taart 
gebakken voor Sinterklaas. 
Helaas was deze taart tijdens 
het transport naar school 

weer gesneuveld. Vandaar 
dat de pieten vliegensvlug 
hun mobiele bakkerij moes-
ten halen. 
Maar helaas, ook deze taart 
belandde op de grond tot 
grote schrik van de kinderen. 
Nu was er geen taart voor 
Sinterklaas! Gelukkig bracht 
banketbakker van Ewijk uit-
komst en bracht Sinterklaas 
met een heerlijke slagroom-
taart in zijn auto naar school. 
En kon het feest voor ieder-
een op school beginnen! Eind 
goed, al goed!

Velsen-Noord - Heeft u een 
leuke wens voor een inwoner 
van Velsen-Noord? Een wens 
die praktisch uitvoerbaar 
is en een sociaal karakter 
heeft? Schrijf dan uw wens 
duidelijk op een ‘kerstbal’ en 
hang de bal in de kerswens-
boom. De boom staat dit jaar 
op twee locaties: van 12 tot 
en met 16 december bij Fy-
siotherapie Balans in de Wij-
kerstraatweg 156 en van 19 
tot en met 23 december in 
wijkcentrum de Stek aan de 
Heirweg 2. Er worden in 2017 
een aantal wensen uitge-
voerd binnen de mogelijkhe-
den van de Vrienden van Vel-
sen-Noord. In 2016 hebben 
zij een lamp opgehangen bij 
een oudere dame, twee bos-
sen bloemen overhandigd 
aan een paar toppers, twee 
tassen met boodschappen 
uitgereikt aan een jong ge-
zin die dat goed kon gebrui-
ken én een vraag uitgezet bij 
het sociaal wijkteam. Dit is 
een activiteit van de Vrienden 
van Velsen Noord in samen-
werking met fysiotherapie-
praktijk Balans en wijkcen-
trum de Stek.

Wensboom 

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

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

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

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

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

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 december 20.00 uur Telstar - FC Dordrecht

Schaaksimultaan
in echt voetbalstadion
Tata Steel organiseert 
op woensdag 18 janua-
ri in het kader van het Ta-
ta Steel Chess Tourna-
ment traditiegetrouw een 
schaaksimultaan voor ba-
sisscholen in het Rabo-
bank IJmond Stadion.

In een echt voetbalstadion 
schaken tegen en tips krij-
gen van onder meer groot-
meester Hans Böhm is bij-
zonder. Wat deze simul-
taan nóg specialer maakt is 
dat wereldkampioen scha-
ken Magnus Carlsen en een 
aantal andere internationa-
le schaaktoppers een kijkje 
komen nemen bij de partijen. 
Zij spelen op hun vrije mid-
dag een voetbalwedstrijd bij 
Telstar en komen dan in de 
rust op bezoek bij de simul-
taan. Een aantal profvoet-
ballers van Telstar zal ook 

meedoen aan de simultaan. 
Scholen kunnen zich tot 21 
december aanmelden voor 
de simultaan. Scholen kun-
nen zich aanmelden voor de 
schaaksimultaan door een 
mail te sturen aan myrna.
kleinen@tatasteel.com.

De scholen worden op 18 ja-

nuari om 13.00 uur verwacht. 
De partijen starten om 13.30 
uur en duren tot circa 16.00 
uur. De 79ste editie van het 
Tata Steel Chess Tournament  
vindt plaats in Wijk aan Zee 
van 13 januari tot en met 29 
januari 2017. Zie ook www.
tatasteelchess.com. (foto: Ta-
ta Steel)

Rode kaart keeper 
Zonneveld geseponeerd
De rode kaart die doelman 
Wesley Zonneveld ontving in 
de wedstrijd tegen VVV Ven-
lo (1-1) is door de KNVB ge-
seponeerd. Beelden wezen 
al uit dat Wesley Zonneveld 
eerder bij de bal was dan 

de aanvaller van VVV Ven-
lo. Door het seponeren van 
de kaart is Wesley Zonne-
veld gewoon beschikbaar als 
Telstar vrijdag FC Dordrecht 
ontvangt. (foto: 1963 Pictu-
res)

Neem iemand mee 
om je warm te houden!
Komende vrijdag speelt 
Telstar haar laatste thuis-
wedstrijd van het kalen-
derjaar 2016. FC Dor-
drecht is de tegenstan-
der. Door het knappe 
punt tegen koploper VVV 
Venlo hebben de Witte 
Leeuwen een goed ge-
voel overgehouden aan 
het afgelopen weekend. 

Wij willen alle seizoenkaart-
houders danken voor hun 
steun gedurende het af-
gelopen jaar. Een jaar met 

mooie wedstrijden. Wat 
dacht u van de overwin-
ning op Jong Ajax (4-2), De 
Graafschap (2-1) en NAC 
(2-0), het afscheid van An-
thony Correia en alle an-
dere prachtige momenten. 
Samen met u willen wij dit 
jaar mooi afsluiten. En dat 
kan toch alleen met 3 pun-
ten?

Als seizoenkaarthouder 
heeft u vrijdagavond de 
mogelijkheid om iemand 
mee te nemen voor slechts 

2 euro (Oost, vak A & vak 
F). Zo hebt u iemand om u 
gezelschap te houden, om 
u warm te houden en om u 
te trakteren op een lekkere 
warme kop koffie. Samen 
kunt u nog een keer genie-
ten van de Witte Leeuwen 
in het jaar 2016.

Let op: De kaarten zijn al-
leen te koop bij de kassa-
huisjes op de avond van de 
wedstrijd. De kassa’s ope-
nen om 19.00 uur. Maxi-
maal 2 kaarten per persoon.

Kodalak vertrekt
Telstar en Çagrı Kodalak heb-
ben in onderling overleg be-
sloten per direct uit elkaar te 
gaan. De middenvelder, die 
sinds begin van dit seizoen 

deel uitmaakte van de se-
lectie van de Witte Leeuwen, 
zag te weinig perspectief in 
een verder verblijf. Wij wen-
sen Çagrı al het goeds!

Shirt in de aanbieding!
Hij is wel mooi hé, dat Tel-
star shirt. Speciaal voor de 
komende feestdagen zijn de 
shirts tijdens de wedstrijd 
Telstar-FC Dordrecht in de 
aanbieding. Alle shirts, vol-
wassen en kindermaten, kos-
ten dan slechts 20 euro. Het 
shirt is tijdens de wedstrijd 
verkrijgbaar in de fanshops 
op Oost en nabij het Pavil-
joen! (foto: 1963 Pictures)

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

Waarom wachten met je goede 
voornemens? Start nu, wij helpen!



Actuele onderwerpen
in talkshow NV Velsen
IJmuiden - Van voetbal, rou-
wen en Vrouwen in Velsen tot 
het stoere bedrijf Venus en de 
Waard. En van revolutionaire 
landbouw op zee tot het tradi-
tionele restaurant IJmond aan 
zee. Afgewisseld met liedjes 
van Cornelis Vreeswijk zijn dit 
de prikkelende onderwerpen 
van de tweede editie van de 
talkshow NV Velsen op 19 de-
cember vanaf 16:30 uur in het 
Witte Theater in IJmuiden.
De eerste NV Velsen was drie 
maanden geleden direct suc-
cesvol. Dat inspireerde de re-
dactie om er dit keer nog een 
schepje bovenop te doen in 
haar zoektocht naar origine-
le invalshoeken om het onder-
nemen in Velsen te belichten. 
Dit gebeurt in een snelle show, 
waarin presentatoren Mi-
chael Struis en Jaap Sluis kor-
te vraaggesprekken voeren met 
diverse gasten.
In ondernemend Velsen spe-
len opmerkelijke zaken. Zoals 
de vergevorderde plannen voor 
een boerderij op zee, ten wes-
ten van het Forteiland. Foun-
ders Nikki Spil en Sjoerd Laar-
hoven geven uitleg en vertel-
len waarom zij met hun Zee-
boerderij IJmond in novem-
ber de duurzaamheidsprijs van 
IJmond Onderneemt! wonnen. 
Ook genomineerd voor een 
prijs van IJmond Onderneemt! 
was Venus en de Waard BV, het 
scheepsreparatie- en construc-
tiewerkbedrijf uit IJmuiden. Di-
recteur Peter Heere vertelt meer 
over zijn bedrijf. Het derde aan 
zee gerelateerde onderwerp is 

restaurant IJmond. Gelegen op 
het Duin naast het Semafoor 
in IJmuiden en met een schit-
terend uitzicht op de IJmond-
haven. Een begrip in Velsen 
en een belangrijke ontmoe-
tingsplaats voor ondernemers. 
Ruud Nieborg is nu 25 jaar ei-
genaar, een mooie aanleiding 
om over zijn plannen met het 
restaurant te praten. Van res-
taurant IJmond is de stap naar 
Telstar klein. Het stadion van 
de betaald voetbalorganisa-
tie in Velsen-Zuid is eveneens 
een belangrijke ontmoetings-
plaats voor bedrijven, bestuur-
ders en politici. Daarnaast geldt 
‘cultclub’ Telstar als een van de 
meest maatschappelijke prof-
clubs van Nederland. 
De talkshow op maandag 19 
december is gratis toeganke-
lijk, maar vooraf aanmelden 
www.wittetheater.nl/nv-velsen 
is verplicht. De inloop is van-
af 16.30 uur. De talkshow zelf 
vindt plaats vanaf 17.00 tot ui-
terlijk 18.15 uur.

IJmuiden - Burgemeester 
Frank Dales van Velsen heeft 
vorige week een bezoek ge-
bracht aan Tata Steel. Hij kreeg 
een rondleiding door de Oxy-
staalfabriek en het onder-
zoekscentrum voor de automo-
bielindustrie.
De burgemeester was onder de 
indruk van de omvang van het 
bedrijf, de productieprocessen 
en het niveau van de R&D-af-
deling. Het was zijn eerste be-
zoek aan het staalbedrijf.

Hans van den Berg, directeur 
Tata Steel in IJmuiden, ontving 
burgemeester Dales en bena-
drukte het belang van de sa-
menwerking tussen overheid, 
bedrijfsleven en kennisinstel-
lingen waar het gaat om tech-
niekonderwijs. 
Ook het grote nieuwe inves-
teringsprogramma, het duur-
zaamheidsbeleid van Tata Steel 
en de rol van het bedrijf in de 
regionale economie kwamen 
aan de orde. (foto: Tata Steel)

Kerstdiner voor mantel-
zorgers en senioren

Beverwijk - Hobbykoks van 
Cuisine Culinaire De Wijcker 
Kookclub uit Beverwijk ko-
ken op zaterdag 10 decem-
ber een kerstdiner voor maar 
liefst 105 mantelzorgers en 
hun partners in het Stadhuis 
van Beverwijk. 
De genodigden worden 
door de ouderenadviseurs 
van Socius Maatschappelij-
ke Dienstverleners geselec-
teerd. Het college van burge-
meester en wethouders van 
Beverwijk is hierbij aanwe-
zig.  Ook de wethouders van 
Heemskerk en Velsen zijn 
aanwezig. 
De Wijcker Kookclub, die 
voor het twaalfde achtereen-
volgende jaar een kerstdiner 
kookt, wil ook dit jaar niet al-
leen alleenstaande ouderen 
uit Beverwijk, Wijk aan Zee, 
Heemskerk en Velsen uit-
nodigen voor het kerstdiner 
maar ook hun begeleider/
mantelzorger in het zonnetje 
zetten. Elk jaar weer ontstaat 
er tijdens het diner een sfeer 
van saamhorigheid en staan 

er mensen op die verrassend 
uit de hoek komen. Enke-
le gasten dragen gedichten 
voor en daarnaast worden 
er, samen met de koks, vol-
op kerstliederen gezongen. 
Vorig jaar sprak een van de 
ouderen geëmotioneerd een 
woord van dank namens al-
le gasten. ,,Geweldig dat je 
van je hobby zo’n inspire-
rende avond kan maken, dat 

werkt altijd goed. Ik ben oud 
en mijn lijf doet zeer en soms 
zijn de dagen zo lang, maar 
een avond als deze geeft mij 
weer energie en dan ervaar ik 
dat het leven mooi is.’’
Dit jaar staat een speciaal 
optreden van Willeke Alber-
ti op het programma. Zij zal 
vanaf 17.00 uur de gasten een 
heerlijk feest van muzikale 
herkenning aanbieden.

IJmuiden - Du-Dock, de 
duurzame pop-up store in 
het centrum van IJmuiden, 
verzorgt in de maand de-
cember op de donderdag-
avonden een gevarieerd 
programma met betrek-
king tot energiebesparing 
en duurzaamheid. Sinds de 
housewarming staat de kof-
fi e en thee op woensdag- 
en vrijdagmiddag van 13.00 
tot 17.00 uur voor u klaar. 
Op de donderdagen trans-
formeert de informatie- en 
advieswinkel tot een pre-
sentatie- en workshopruim-
te, waar altijd tijd is voor ge-

sprek en individueel advies.
Vanavond (8 december) 
kunt u warm en knus ko-
men kijken naar een fi lm 
over de kracht van de lokale 
gemeenschap. In Transition 
2.0 is een inspirerende fi lm 
over gewone mensen we-
reldwijd die bijzondere din-
gen doen voor een gezonde 
planeet en voor vitale ge-
meenschappen. Na de fi lm, 
die ongeveer een uur duurt, 
wordt er samen nagepraat 
over herkenbaarheid, kan-
sen en obstakels voor ‘Vel-
sen in transitie’.
Op 15 december is er een 

speciale informatieavond 
over zonnepanelen. Zonne-
panelen-specialist Greeny 
Bros. uit Uitgeest beant-
woordt al uw vragen over 
zonnepanelen. Ook laten 
zij zien hoe u zelf zonne-
panelen kunt installeren op 
een pannendak of plat dak, 
waarmee u installatiekos-
ten kunt besparen en zo uw 
rendement kunt verhogen.
Op 22 december kunt u al-
vast in de kerstsfeer ko-
men met een gezellige bij-
eenkomst isoleren en slim 
inkopen, waar u onder het 
genot van een glaasje glüh-
wein meer informatie krijgt 
over de voordelen van zo-
wel isolatie als slim inko-
pen. Voor de bijeenkom-
sten op de donderdagavond 
geldt de vaste inlooptijd van 
19.00 uur met koffi e, thee 
en een biologische koek. 
De avonden vangen aan om 
19.30 uur. 
Meestal duurt de bijeen-
komst tot 21.30 uur. Toe-
gang is altijd gratis. Du-
Dock is gevestigd aan Plein 
1945 op nummer 3 in IJmui-
den. Zie ook www.face-
book.com/DuurzaamDock.
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Velsen te sterk voor EDO
Driehuis - Zondag stond de 
wedstrijd tegen runner-up 
EDO op het programma: een 
leuke happening voor het ve-
le publiek op het zonnige com-
plex. Acht jaar geleden ont-
moetten beide ploegen elkaar 
voor het laatst in competitie-
verband. 
Na het aftasten van de moge-
lijkheden bleek dat EDO met 
iets verzorgder veldspel voor 
de dag kwam. Kansen en mo-
gelijkheden waren er overi-
gens voor beide ploegen. Mi-
scha Plug kopte de bal voor 
Velsen over en Terench Groo-
thussen van EDO zocht even-
eens het doel te hoog. 
Na twintig minuten kwamen 
de Haarlemmers op voor-
sprong: een voorzet van Mo-
hamed Chih werd uiteinde-
lijk door Elroy Tuur binnen ge-
werkt: 0-1. Aan de andere kant 
schoot Marc Kloosterboer na 
een voorzet van Sander Loog-
man net over. Even later kreeg 
Mark een nieuwe kans na een 
corner van weer Sander Loog-
man, maar zijn kopbal ging ook 
over het doel. Na de thee ging 
Velsen op dezelfde voet ver-
der. Wij noteerden een prach-
tige steekbal van Marc Kloos-
terboer op Tim Groenewoud, 

maar doelman Deen was net 
iets eerder bij de bal. Vel-
sen bleef gevaarlijk en had 
al snel succes: uit een voor-
zet van Patrick Castricum liep 
Marc Kloosterboer de bal bin-
nen: 1-1. EDO beperkte zich tot 
het missen van enkele kansen 
en Velsen voelde dat er van-
middag meer te halen was en 
bracht steeds meer het wa-
pen Patrick in stelling. Hij bleek 
voor de verdediging van EDO 
een ware plaag: snel, fysiek 
sterk en moeilijk af te stop-
pen. Eerst hield doelman Virgil 
Deen Velsen nog van scoren 
af maar daarna was het raak. 
Patrick Castricum won het du-
el van Clyde Klosteren en gaf 
de doelman van EDO het na-
kijken: 2-1. 
De counters van Velsen bleven 
gevaarlijk: Tim Groenewoud 
stuitte na een fraaie aanval 
op de doelman maar scoorde 
even later wel toen Daniël Zui-
verloon hem aanspeelde: 3-1. 
Tien minuten voor tijd zorgde 
Patrick voor de 4-1 eindstand 
na aangeven van Tim Groene-
woud. Een verdiende overwin-
ning voor Velsen na  een prima 
tweede helft. Volgende week 
de laatste wedstrijd voor de 
winterstop uit tegen Elinkwijk. 

Stormvogels te zwak 
voor koploper Uitgeest
IJmuiden - Het leven van een 
voetbaltrainer gaat niet al-
tijd over rozen, want waarmee 
Sjaak Lettinga in zijn eerste 
jaar als trainer bij Stormvogels 
mee wordt geconfronteerd, 
gun je in feite geen enkele 
trainer. Heel enthousiast start-
te hij dit seizoen met een se-
lectie van 18 spelers, maar tot 
op heden is hij reeds met drie 
langdurig geblesseerde spe-
lers geconfronteerd. Daarom 
besloot hij de 17-jarige A-juni-
or Stijn van der Voort (zie fo-
to) over te hevelen naar zijn A-
selectie. En dat was een groot 
succes, want na een paar in-
valbeurten is Stijn de laatste 
wedstrijden vaste waarde als 
rechtsback in de hoofdmacht 
geworden en is, net als vader 
Cees, uit het keiharde hout ge-
sneden met een heel positieve 
instelling.
Trainer Lettinga miste niet al-
leen de eerder genoemde 
langdurige geblesseerden, te-
gen koploper FC Uitgeest kon 
hij eveneens geen beroep 
doen op twee geschorsten en 
een afwezige. Daarom zaten 
op de reservebank o.a. twee 
A-junioren en hulptrainer Rick 
Kluijskens.
Het was dan ook niet zo ver-
wonderlijk, dat FC Uigeest de 
eerste helft het meest in de 
aanval was en zich vele kan-
sen creëerde. Stormvogels-
doelman Sebastiaan de Lijzer 
had het eerste kwartier een 
paar mooie reddingen moeten 
verrichten, maar moest na 16 
minuten capituleren, toen een 
voorzet van Lester Half via het 
been van de IJmuidense ver-
dediger Gregory van Nieuw-
koop ongelukkig in het doel 

caramboleerde, 1-0. Tien mi-
nuten later gaf Giano Bonam 
een keihard schot op doel, dat 
half gepareerd kon worden 
door doelman Koning; in de 
rebound stond Bas Scholten 
klaar de bal in het half verlaten 
doel te koppen, maar dat lukte 
hem niet. Een minuut daarna 
zag Romario Aroma dat doel-
man De Lijzer te ver voor zijn 
doel stond en met een mooie 
lob werd deze sluitpost op-
nieuw gepasseerd, 2-0.
De tweede helft sloop wat 
nonchalance in het spel van 
Uitgeest waardoor het een half 
uur lang een wedstrijd kon 
worden. Echter, Stormvogels 
was niet bij machte een vuist 
te maken. Het laatste kwar-
tier kwam Uitgeest weer in 
haar vertrouwde spel en nadat 
Half op de paal had gescho-
ten, kreeg invaller Ruud Koe-
dijk het voor elkaar 10 en 8 mi-
nuten voor tijd met zijn eerste 
en tweede balcontact twee-
maal tot scoren te komen. Drie 
minuten voor tijd kon Aroma 
voor de tweede maal de sto-
icijnse De Lijzer met een lob 
passeren waardoor de eind-
stand 5-0 werd.
Zondag a.s. komt Alkmaar-
sche Boys naar sportpark Zee-
wijk voor de laatste wedstrijd 
van dit jaar dat hopelijk positief 
kan worden afgesloten. Storm-
vogels-zaterdag ontmoette op 
Zeewijk HBC uit Heemstede, 
staande op de vierde plek van 
onderen en met een gemid-
delde leeftijd van 36 jaar een 
zeer geroutineerde elftal heb-
bende. Ron Nolles, bekend in 
de gemeente Velsen als goal-
tjesdief, was een van hen. Over 
de hele wedstrijd genomen 

was het team van trainer Mar-
co Adema de bovenliggende 
partij, maar zijn spelers gin-
gen veel te nonchalant met de 
vele geboden kansen om. Na 
bijna een half uur spelen nam 
middenvelder Patrick Bruinink 
vanaf pl.m. 25 meter de bal op 
zijn slof en onhoudbaar voor 
doelman Marbus werd het net 
gebold, 1-0.
Na de thee kwam HBC op ge-
lijke hoogte door een doel-
punt van de 40-jarige Michel 
de Haan, 1-1. Wat Stormvogels 
daarna in de tweede helft ook 
probeerde, geen van de vele 
kansen (o.a. van Bjorne Slob-
be, Jari van Westen en inval-
ler Nick Strijland) kon niet in 
een doelpunt omgezet worden 
waardoor twee broodnodige 
punten werden verloren. Za-
terdag a.s. speelt Stormvogels 
haar derde thuiswedstrijd op 
rij en wel tegen rode-lantaarn-
drager DSS uit Haarlem. Daar-
na volgt tot 11 februari 2017 de 
winterstop. (archieffoto: Hans 
Willemse)

Twee keer winst voor
Jan Campertschool

Velsen - Vorige week woensdagmiddag was het een drukke boel op het 
Cruyff Court in IJmuiden. De fi nales van het Cruyff 6vs6 toernooi werden 
daar namelijk door de buurtsportcoaches van IJmuiden georganiseerd. Na 
een gezellige middag kwamen de jongens van de Jan Campertschool als 
winnaar uit de bus. De Rozenbeek ging ervandoor met de Respect Award. 
Ook bij de meiden was het spannend. FC Squad, eveneens van de Jan Cam-
pert, wist alle wedstrijden te winnen! De Cruyff Girls van de Fransiscusschool 
wonnen de Respect Award. Alle winnende teams zijn door naar de regiona-
le kwartfi nales, waar deze teams het zullen opnemen tegen de winnaars uit 
Beverwijk, Heemskerk en Haarlem. Wanneer deze wedstrijden zullen plaats-
vinden is nog niet bekend. 
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Netten om kerstbomen 
horen in de grijze bak
De kerstperiode staat weer voor 
de deur. Hierbij mag een kerst-
boom niet ontbreken.

De kerstbomen worden bij aankoop 
voorzien van een net. Wilt u deze 
plastic netten gewoon weggooien in 
de grijze bak voor restafval? Dus niet 
in de daarvoor bestemde inzamel-
containers voor plastic afval, daar de-
ze netten bij de afvalverwerking van 
plastic blijven haken en zo voor over-
last zorgen. (foto: gemeente Velsen)

GFT afval in december
GFTafval is veel meer dan groen-
te, fruit en tuinafval. GFT is de 
verzamelnaam voor biologisch 
afbreekbaar afval. Zo kunt u ook 
gestold (frituur) vet in de groene 
bak gooien. Omdat we in de de-
cembermaand veel GFT-afval pro-
duceren, volgen hieronder enke-
le tips.

Hergebruik
Voor uw GFT-afval krijgen we com-
post en biogas terug. Zo levert el-
ke volle groene bak een hoeveelheid 
biogas die voldoende is om maar 
liefst 21 dagen lang mee te koken of 
1 dag een huis te verwarmen. 1000 kg 
GFT levert 100 kubieke meter bio-
gas en betekent 1300 autokilometers 
terwijl van het GFT restant dan ook 
nog 400 kilo compost gemaakt kan 
worden. 

Tips bij verzamelen GFT 
Sommige mensen gooien liever niet 
al hun GFT afval in de groene bak 
omdat dat nogal kan stinken. Het 
helpt om op de bodem van de bak wat 
droog, grof GFT-afval te leggen, een 
oude krant of eierdoos. Wikkel vlees- 

en visresten ook eerst in een krant 
voor u het weggooit of maak gebruik 
van een biologische en composteer-
bare afvalzakken. Bij vorst kan het 
afval vast vriezen. Voorkom dit en leg 
op de bodem van de groene bak een 
krant of eierdoos. Een krant onder 
het deksel voorkomt vastvriezen van 
de opening. Bied uw container elke 2 
weken aan, ook als hij nog niet vol is.

Olie en vet
Het is raadzaam gestold vet (frituur-
vet of boter) in een krant te wikke-
len en deze ook in de groene GFT bak 
te doen. Vloeibare oliën echter kunt 
u gescheiden inleveren op het afval-
brengstation aan de Amsterdamse-
weg. Deze kunnen worden verwerkt 
tot biobrandstof in energiecentra-
les of voor voertuigen. Ook is het mo-
gelijk om de vloeibare oliën of vet-
ten in een melkpak met schroefdop 
te gieten en deze bij het restafval 
doen. Dan leveren ze in de afvalver-
brandingsinstallatie nog wel energie 
op. Spoel olie en vetten in ieder geval 
nooit door de gootsteen! Dat veroor-
zaakt alleen maar verstopping van 
het riool.

Informatieavond over
verplaatsing De Stern
Rijkswaterstaat en de gemeente Vel-
sen nodigen u uit voor de bewoners-
bijeenkomst over de bouw van een 
nieuw pand van roeivereniging De 
Stern aan de Stelling in Velsen-Zuid. 
Deze wordt gehouden op maandag 12 
december van 19.00 uur tot 20.30 uur 

in het Dorpshuis aan de Ringweg 36 
in Spaarndam. Vertegenwoordigers 
van Rijkswaterstaat, gemeente Vel-
sen en roeivereniging De Stern staan 
klaar om u te informeren over diver-
se zaken. Vanaf 19.00 kunt u inlopen. 
Om 19.30 uur start de presentatie.

Beplanting bloembakken
De Lange Nieuwstraat is bijna 
klaar. De bestrating ligt erin, het 
straatmeubilair is geplaatst, de bo-
men zijn geplant en er zijn in het 
winkelcentrum vele bloembakken 
geplaatst. Nu zijn de bakken nog 
leeg en kaal, maar in het voorjaar 
gaan hier natuurlijk planten in.

De bedoeling is dat er kleurige vas-
te planten in komen. De bloembak-
ken op het Dudokplein voor de entree 
van het gemeentehuis zijn daar een 
goed voorbeeld hiervan. Op de Lange 
Nieuwstraat  willen we wel met an-

dere soorten en  kleuren gaan wer-
ken. Dit omdat de Lange Nieuwstraat 
er dan het hele jaar goed uitziet. Daar 
willen we graag uw mening over ho-
ren.

Op donderdag 22 december verwel-
komen we u graag in de publiekshal 
van het gemeentehuis (Dudokplein) 
tussen 17.00 en 19.00 uur. We maken  
een verbeelding van de nieuwe be-
planting en gaan graag met u hierover 
in gesprek. Dit om zo samen kleur te 
geven aan de nieuwe Lange Nieuw-
straat.

Velsen en MEO tekenen
voor kadeterrein Grote Hout
Afgelopen donderdag 1 decem-
ber jl. hebben de gemeente Vel-
sen en MEO BV getekend voor de 
plannen om tot verkoop van het 
kadeterrein Grote Hout in Velsen-
Noord te komen.

In deze overeenkomst staan de 
hoofdlijnen en uitgangspunten voor 
gronduitgifte, maar ook de onder-
handelpunten die nog verder moe-
ten worden uitgewerkt. Met als uit-

eindelijke doel: verkoop van het ka-
deterrein. Het streven is dat rond de 
zomer van 2017 de raad hierover kan 
besluiten. 

MEO houdt zich bezig met logistieke 
trajecten, waarin detachering, stu-
wadoring en op- en overslag de kern-
activiteiten zijn. Op de foto ( Reinder 
Weidijk) links de heer A.J.C. de Boer 
van MEO en rechts wethouder Eco-
nomische Zaken Arjen Verkaik. 
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Nieuwe regels voor hon-
den uitlaten Beeckestijn
Vanaf 1 januari 2017 gelden op 
Beeckestijn nieuwe regels voor 
het uitlaten van honden. De bui-
tenplaats wordt opgedeeld in 
een losloopgebied en een aan-
lijngebied voor honden. In bei-
de zones geldt een opruimplicht 
voor hondenpoep. Enkele kwets-
bare tuingedeelten blijven verbo-
den voor honden.

Incidenten met honden
Beeckestijn ontvangt veel bezoe-
kers, die wandelen, de hond uitlaten, 
sporten of genieten van de cultuur-
historie. Natuurmonumenten vindt 
het belangrijk dat iedereen op zijn 
eigen manier kan genieten van de 
buitenplaats, die momenteel in ou-
de glorie wordt hersteld. De afgelo-
pen jaren zijn er echter vervelende 
incidenten geweest. Bezoekers zijn 
aangevallen door honden, enkelen 
zelfs gebeten. Veel bezoekers heb-
ben Natuurmonumenten laten we-
ten dat ze zich niet meer veilig voe-
len op de buitenplaats en daardoor 
Beeckestijn niet meer bezoeken. 

Nieuwe regels
Daarnaast merkt Natuurmonumen-
ten dat grote groepen (loslopende) 
honden agressief roedelgedrag ver-
tonen, de hondenpoep vervuiling 
veroorzaakt en historische tuinen 
beschadigd zijn. Het hondenbezoek 

is daarmee uitgegroeid tot een pro-
bleem. Daarom gelden er vanaf 1 ja-
nuari 2017 andere regels voor hon-
denbezitters die Beeckestijn be-
zoeken. Deze nieuwe regels zijn in 
nauw overleg met de gemeente Vel-
sen opgesteld: 

• Honden en hondenbezitters blij-
ven welkom op buitenplaats Beec-
kestijn;

• Op de gehele buitenplaats geldt 
een opruimplicht van honden-
poep;

• De buitenplaats krijgt een verde-
ling in losloopgebied en aanlijn-
gebied voor honden. Enkele zeer 
kwetsbare tuingedeelten blijven in 
het geheel verboden voor honden. 

• Het is niet toegestaan zonder toe-
stemming van Natuurmonumen-
ten met méér dan drie honden op 
buitenplaats Beeckestijn aanwezig 
te zijn. Toestemming is per mail 
aan te vragen: beeckestijn@na-
tuurmonumenten.nl

• Het is voor hondenuitlaatservices 
niet toegestaan de buitenplaats 
te gebruiken voor het uitlaten van 
honden. 

Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met: Mike van Leeu-
wen, boswachter Beeckestijn, tele-
foon 06-54295345.

Wandeling hondenbezitters
Op zaterdag 17 december is er om 10.00 uur een rondwandeling voor alle 
hondenbezitters die meer over de nieuwe regels willen weten. Het vertrek 
is vanaf de parkeerplaats. Aanmelden is niet nodig.

Cruy�  6vs6 Toernooi
Woensdag 30 november jl. was 
het een drukte van jewelste op 
het Cruyff Court aan het Pleia-
denplantsoen in IJmuiden. Daar 
werden de fi nales van het ‘Cruyff 
6vs6’ voetbaltoernooi gehouden.

“Wat was het een leuke middag”, al-
dus Milanne Teunissen, de buurt-
sportcoach van IJmuiden, die het 
toernooi heeft georganiseerd. Het 
begon allemaal begin november, ie-
dere woensdagmiddag een voor-
ronde in een andere wijk van de ge-
meente Velsen. De jongens van de 
Jan Campertschool uit Driehuis  
hebben gewonnen, maar de Rozen-

beek uit Velserbroek  ging er van-
door met de Respect Award. Bei-
de teams zijn door naar de volgen-
de ronde. 

Ook bij de meiden was het span-
nend. FC Squad, eveneens  van de 
Jan Campertschool, won alle wed-
strijden. De Cruy�  Girls van de 
Franciscusschool  uit IJmuiden 
won de Respect Award. Deze teams 
zijn door naar de regionale kwartfi -
nales, waar ze het opnemen tegen de 
winnaars uit Beverwijk, Heemskerk 
en Haarlem. Wanneer deze wed-
strijden zullen plaatsvinden is nog 
niet bekend. (foto: SportSupport)

Ongemak op Begraafplaats 
De Biezen en de Wester-
begraafplaats
Afgelopen weken is er hard ge-
werkt aan het verwijderen van 
eternietplaten op de gemeente-
lijke begraafplaatsen. Begraaf-
plaats De Biezen en de Westerbe-
graafplaats zijn vanwege de werk-
zaamheden enige dagen gesloten 
geweest.

Eternietplaten kunnen asbest bevat-
ten. Deze platen zijn jaren geleden 
op een aantal graven als afdekplaat 
gebruikt. Tegenwoordig is het ge-
bruik van deze platen verboden, van-
wege de volksgezondheid. Gemeente 
Velsen heeft nu alle eternietplaten 
laten verwijderen.

De aannemer heeft getracht alle 
graven weer in de oorspronkelijke 

staat terug te brengen. Dat betekent 
schoongeborstelde stenen en aange-
harkte graven.

Vanwege het weer, eerst de vorst 
toen de wind en regen is dat niet al-
tijd even makkelijk gegaan. Moge-
lijk is nog niet alles al naar wens van 
de nabestaanden achter gelaten. Wij 
horen dat dan graag van u.

Indien u dus vragen of opmerkin-
gen of mogelijk klachten heeft, kunt 
u contact opnemen met Gemeente 
Velsen.

Voor meer informatie kun u terecht 
bij het Klant Contact Centrum van 
de gemeente Velsen, telefoonnum-
mer 14 0255.
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’Fit met tennis’ succes
Stichting Welzijn Velsen kijkt sa-
men met tennisvereniging LTC de 
Heerenduinen, Tennisschool Ken-
nemerland, Fysiotherapie Maas en 
huisartsenpraktijk Het Baken suc-
cesvol terug op het beweegpro-
gramma ‘Fit met tennis’.

Uit de evaluatie is gebleken dat ruim 
68% (28 deelnemers) nu blijvend in 
beweging zijn. Van hen zijn zelfs 21 
personen lid geworden van tennis-
vereniging. In maart 2015 is het pro-
ject voor IJmuidenaren vanaf 45 jaar 
van start gegaan. De meeste deelne-

mers waren voor langere tijd niet in 
beweging geweest. 41 deelnemers de-
den aan het beweegprogramma mee. 

De deelnemers waren enthousiast 
over de begeleiding, hadden onder-
ling veel sociaal contact en beleefden 
veel plezier tijdens het bewegen. Het 
programma om volwassenen vitaler 
te laten zijn is grotendeels bekostigd 
uit de landelijke sportimpuls rege-
ling. De buurtsportcoach volwasse-
nen voor IJmuiden Nicole Sheridan 
was aanjager en coördinator van het 
programma.

Inschrijving publieksdagen Velsertunnel van start
Vanaf donderdag 8 december 
12.00 uur kunnen belangstellen-
den zich inschrijven via www.rws.
nl/velsertunnel voor een bezoek 
aan de vernieuwde Velsertunnel 
op 7 of 8 januari.

Het bezoek aan de Velsertunnel is 
gratis. Wel moet men zich inschrij-
ven voor een bepaalde dag en tijd. 
Bezoekers ontvangen vervolgens een 
kaartje dat geldt als toegangsbewijs. 
De open dagen worden een feestelij-

ke gebeurtenis voor jong en oud. Be-
zoekers kunnen op hun gemak door 
de smetteloze tunnel lopen. 

In de tunnel zijn medewerkers van 
Rijkswaterstaat en aannemerscom-

binatie Hyacint aanwezig om toe-
lichting te geven bij de hoogtepun-
ten van de renovatie.

SRV-man in Oud-IJmuiden
Mevrouw Scholten bewondert het boodschappenpakket dat zij zojuist ge-
wonnen heeft. Zij kreeg het woensdag 30 november van het Sociaal Wijk-
team Zee- en Duinwijk / IJmuiden-West bij de start van de SRV-man in Oud-
IJmuiden. Er is veel belangstelling voor zijn kleine rijdende supermarkt, 
waar je boodschappen kunt kopen of bestellen. Gratis bezorging aan huis! 
(foto: Sociaal Wijkteam)

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.

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. Op 
het kaartje zie je precies waar in Vel-
sen beschikbare AED’s hangen. 

Help Velsen Hartveilig te maken!
Wilt u helpen Velsen Hartvei-
lig te maken? Met name in Drie-
huis, IJmuiden en Velsen-Zuid zijn 
er nog tekort burgerhulpverleners. 
Dus meld je aan als burgerhulpverle-
ner of stel je AED beschikbaar, volg 
(waar nodig) via Hartveilig Wonen 
de reanimatiecursus en red een le-
ven! Kijk op www.hartveiligwonen.
nl.
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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
Linnaeusstraat 20, plaatsen dakop-
bouw (30-11-2016) 22078-2016; 
Vlaardingenstraat 18,  wijzigen 
voorgevel, interne herindeling 
(5/12/2016) 23114-2016. 

Driehuis
Wol�  en Dekenlaan, uitbreiden wo-
ning achterzijde en 1e verdieping, 
plaatsen dakkapel voorzijde woning 
(30-11-2016) 21882-2016;
Driehuizerkerkweg 89,  plaatsen er-
ker (5/12/2016) 23204-2016.  

Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 200, uitbreiden  

woonzorgcomplex met 10 eenheden 
(01-12-2016) 17998-2016. 

Santpoort-Noord
Irissenstraat 6, plaatsen dakka-
pel voorzijde woning (30-11-2016) 
21395-2016; 
Kerkweg 95, plaatsen  dakkapel voor-
zijde woning (05/12/2016) 21854-
2016.  

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 74, legaliseren hooi-
berg met afdak, realiseren paddock/ 
paardenwedstrijdbak en paarden-
stallen(30-11-2016) 16871-2016;
Louise de Colignylaan 7, vervan-

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 26 
november 2016 tot en met 2 de-
cember 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
Plein 1945 nr. 54, plaatsen stalen 
pergola (28/11/2016) 24051-2016;  
Maasstraat 47 t/m 133 (alleen on-
even nummers),  vervangen kozij-
nen (29/11/2016)24163-2016,
Merwedestraat 98 t/m 112 (alleen 
even nummers),  vervangen kozij-
nen  (29/11/2016)24163-2016,
Spaarnestraat 109 t/m 123 (alleen 

oneven nummers),  vervangen kozij-
nen  (29/11/2016)24163-2016,
Ostadestraat 1 t/m 79 (alleen on-
even nummers),  vervangen kozij-
nen (29/11/2016)24163-2016;
Briniostraat 12, plaatsen videowall 
(29/11/2016)24173-2016;
Deutzstraat ong., oprichten rijwiel-
stalling (1/12/2016) 24294-2016;  
Kennemerboulevard 250 8000, 
plaatsen tijdelijk bobslee-
baan(1/12/2016)24326-2016. 
Velserbroek
Hollandse Aak 15, veranderen en 
vergroten woning (28/11/2016) 
24109-2016; 
Meubelmakerstraat 9A, plaatsen 
tussenvloer (2/12/2016) 24432-
2016. 

Velsen-Noord
Geelvinckstraat 97 en 99, plaatsen 

dakopbouw (28/11/2016) 24071-
2016; 
Wijkerstraatweg 67, kappen boom 
(29/11/2016) 24152-2016. 

Santpoort-Noord
Frans Netscherlaan12, aanbren-
gen camoufl ageplaten(1/12/2016) 
24320-2016; 
Middenduinerweg 40, kappen boom 
(02/12/2016) 24422-2016.  

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 43 8000, afgraven 
grond, opgraven/ vernieuwen  ou-
de waterleidingen en beregenings-
pijpen, realiseren vijver (1/12/2016) 
24329-2016. 

Driehuis
Nicolaas Beetslaan 4,  kappen  144 
bomen (28/11/2016) 24004-2016.  

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:

Velsen-Noord
Banjaertstraat 14 en 16, wijzigen be-
drijfsruimte in 5 appartementen 
(30/11/2016) 14655-2016.

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.

Aanvragen
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Coördinatiebesluit Brederoodseweg 41, Santpoort-Zuid
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat de gemeenteraad van Vel-
sen op 24 november 201 6 heeft be-
sloten in te stemmen met de toe-
passing van de coördinatierege-
ling ex artikel 3.30 lid 1 sub b van 
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
voor nog te voeren planologisch ju-
ridische procedures (onder andere 
een bestemmingsplan en een om-
gevingsvergunning) voor de reali-
satie van drie woningen aan de Bre-
deroodseweg 41 te Santpoort-Zuid. 

Met het toepassen van de coördina-
tieregeling is het mogelijk om de ge-
meentelijke procedures te
stroomlijnen en op elkaar af te stem-
men. Daarnaast maakt het de be-
sluitvorming rondom de locatie 
transparant, omdat de samenhang 
tussen de verschillende besluiten 
zichtbaar wordt. Het is niet mogelijk 
om tegen dit besluit bezwaar of be-
roep in te stellen. Dit volgt uit artikel 
8:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht en de daarbij behorende bijla-
ge (onder C2). De mogelijkheid om 

beroep in te stellen is uiteraard wel 
aanwezig nadat de betrokken beslui-
ten gelijktijdig bekend zijn gemaakt. 
In dat geval worden die besluiten 
voor de mogelijkheid van beroep als 
één besluit aangemerkt. Dat volgt uit 
artikel 8:3, lid 1 onder b, van de Wro.

Voordat dat gebeurt moet er eerst 
een ontwerpbestemmingsplan in 
procedure worden gebracht. We ver-
wachten dat dat begin 2017 zal ge-
beuren. Dan worden de bijbehoren-
de ontwerpbesluiten tegelijkertijd 

ter inzage gelegd. Als die procedure 
wordt opgestart, wordt daarover een 
aparte kennisgeving geplaatst. Het 
coördinatiebesluit treedt een dag 
na bekendmaking van dit besluit in 
werking.

Het coördinatiebesluit is via www.
velsen.nl (kopje ‘bestemmingsplan-
nen) in te zien. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met de heer 
Pijpers via ro@velsen.nl of 14 0255.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehan-
dicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:

De Tiendestraat 7, 1951 KD  VELSEN-NOORD

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge 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 formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie 
met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift 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.

gen dak erker, vervangen dakkapel 
voorzijde, plaatsen dakterras (5-12-
2016) 20719-2016.

Velsen-Zuid
Ver Loren van Themaatlaan 3, kap-
pen boom (5/12/2016) 23096-2016. 

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 

voor: 

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 7, kappen 2 
bomen (5-12-2016) 20719-2016.

APV artikel 5:18 Standplaatsen
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg t.h.v. 167B te 
Velsen-Noord op vrijdag, weke-
lijks, van 6-1-2017 t/m 29-12-
2017(28/11/2016)23694-2016.
IJmuiden

Kennemerplein te IJmuiden zater-
dag, wekelijks van 7-1 t/m 30-12-
2017 (28/11/2016) 23686-2016.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg169 A, tij-
delijke verkoop kerstbomen vanaf 
8 tot 17 december 2016(5/12/2016) 
22517-2016.

APV artikel 2:12 Filmen
IJmuiden
Penoza, CEBO terrein Westerduin-
weg , 7 december 2016 van 16:00 tot 

04:00 uur (05/12/2016) 23756-2016.

APV artikel 5:5 Werkzaamheden 
buiten reguliere werktijden
Santpoort-Zuid
Spoor bij station Santpoort-Zuid, 
7/8 december tussen 23:00-07:00 
uur, 10 december tussen 07:00-23:00 
uur, 14/15 december tussen 23:00-
07:00 uur, 15/16 december tussen 
23:00 en 07:00 uur (02/12/2016) 
23711-2016.

Besluiten (vervolg)

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken bekend 
dat de gemeenteraad van Velsen op 
24 november 2016 heeft besloten 
in te stemmen met de toepassing 
van de coördinatieregeling ex arti-
kel 3.30 lid 1 sub b van de Wet ruim-
telijke ordening (Wro) voor nog te 
voeren planologisch juridische pro-
cedures voor de realisatie van tien 
woningen op de locatie Motorhuis, 
gelegen tussen de Hoofdstraat en 
Wüstelaan te Santpoort-Noord. 

De gemeentelijke coördinatieregeling 
(paragraaf 3.6.1. van de Wro) maakt 
het mogelijk om de procedure voor de 
omgevingsvergunning en het bestem-
mingsplan te combineren. Op deze 
procedure is dan de uniforme openba-
re voorbereidingsprocedure (afdeling 
3.4. Algemene wet bestuursrecht) van 
toepassing. Dit betekent, dat de voor-
bereiding, bekendmaking en vaststel-
ling van de besluiten worden gebun-
deld. Tegen de vaststelling van de be-
sluiten (het bestemmingsplan, de om-

gevingsvergunning en eventuele an-
dere besluiten) kan te zijner tijd, na 
het doorlopen van de zienswijzenpro-
cedure, in één keer beroep worden in-
gesteld bij de afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State.

Voordat dat gebeurt moet er eerst een 
ontwerpbestemmingsplan in proce-
dure worden gebracht. We verwach-
ten dat dat begin 2017 zal gebeuren. 
Dan worden de bijbehorende ont-
werpbesluiten tegelijkertijd ter in-

zage gelegd. Als die procedure wordt 
opgestart, wordt daarover een apar-
te kennisgeving geplaatst. Het coördi-
natiebesluit treedt een dag na bekend-
making van dit besluit in werking.

Het coördinatiebesluit is via www.vel-
sen.nl (kopje ‘bestemmingsplannen) 
in te zien. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met de heer Pij-
pers via ro@velsen.nl of 14 0255.

Coördinatiebesluit Motorhuis, Santpoort-Noord
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Raadsvergadering 15 december 2016
Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 in IJmuiden

aanvang 19.30 uur 
1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 24 november 2016
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
7 Toelating van raadslid B.J.J. Hendriks
8 Toelating van een steunfractie voor Forza! IJmond 
9 Transformatie-agenda sociaal domein IJmond 
10 Verordening Jeugdhulp 2017 
11 Verordening Mobiliteitsfonds IJmond 2017 
12 Risicoverevening jeugdzorg
13 Aanvullend budget 2016 Stichting Welzijn Velsen 
14 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan
15  Wijziging GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Regio 
 West-Kennemerland 2014
16 Vervolgbudget Impulsprojecten Visie op Velsen
17 Evenementenbeleid gemeente Velsen 2016 

18 Aanpassing verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) havengebied 
IJmuiden

19  Krediet project Reconstructie aansluiting A22 – Beverwijk
20 Sluiting

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld bij de gri�  e  kunnen gedu-
rende 2 minuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit 
is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, 
maar om andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de ge-
meenteraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op 
onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de ge-
meenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan kunt u 
zich tot woensdag 14 december 2016, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgri�  e: 
0255-567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl. Bij aanmelding graag het on-
derwerp, naam, telefoonnummer en e-mailadres vermelden, zodat de gri�  e 
contact kan opnemen als er wijzigingen of andere zaken besproken moeten 
worden. U ontvangt per e-mail een bevestiging met een uitgebreide uitleg.

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad: raad.velsen.nl. Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks 
te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een 
rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl) en hun TV kanaal.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen besluiten

Overwegende:
• dat het toegestaan is consumenten-

vuurwerk af te steken op 31 decem-
ber tussen 18.00 uur en 1 januari 
02.00 uur van het daarop volgende 
jaar;

• dat het afsteken van vuurwerk in de 
omgeving van de Kinderboerderij 
Velserbeek tijdens de jaarwisseling 
overlast met zich meebrengt voor 
de dieren op de kinderboerderij;

• dat het afsteken van vuurwerk in 
de omgeving van de Kinderboerde-
rij Velserbeek veel schade kan ver-
oorzaken aan de dieren en de bouw-
werken op de kinderboerderij;

• dat het gewenst is een verbod in te 
stellen voor het afsteken van vuur-
werk in de omgeving van de Kin-
derboerderij Velserbeek;

• dat het op grond van het bepaalde 
in artikel 2.57, lid 1 van de Algeme-
ne Plaatselijke Verordening Velsen 
verboden is vuurwerk af te steken 
op een door ons, in het belang van 
voorkoming van gevaar, schade of 
overlast aangewezen plaats;

 gelet op artikel 2.57, lid 1 van de Al-
gemene Plaatselijke Verordening 
Velsen;

Dat:
• De Kinderboerderij Velserbeek en 

het gebied van 5 meter daarbuiten, 
zoals aangegeven op de bij dit be-
sluit behorende situatietekening, 
aan te wijzen als gebied waar het 
verboden is vuurwerk af te steken 
tussen 31 december 18.00 uur en 1 
januari 02.00 uur van het daarop 
volgend jaar;

• Dat dit besluit in werking treedt op 
de dag na de publicatie;

Aanwijzingsbesluit vuurwerkverbod Kinderboerderij
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Voor deze kaart geldt een standaardafwijking van 28 cm in bebouwd gebied en 56 cm in landelijk gebied.
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