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Velsen - Volgende week 
breekt de mooiste tijd van 
het jaar aan voor onze be-
zorgers. Dan bezorgen zij 
samen met de krant hun 
nieuwjaarswens. Zij hopen 
op waardering van de le-
zers. In weer en wind heb-
ben zij immers een jaar 
lang de gratis krant boor-
devol lokaal nieuws weke-
lijks bij u thuisgebracht. 

Velsen - Komend weekend staat 
Velsen op veel plaatsen in het te-
ken van kerst. 

Zaterdag om 15.30 uur vindt op de 
Lange Nieuwstraat de eerste San-
ta Run plaats, een gezellige spon-
sorwandeling waarbij alle deelne-
mers verkleed zijn als kerstman. De 
start en finish van de 3 kilometer lan-
ge route is bij de kerstboom op Plein 
1945. Om 16.00 begint daar de kerst-
party met koek en zopie, glühwein en 
muziek van The Local Boyzz. De op-
brengst van de Santa Run gaat naar 
Inloophuis Kennemerland. Inschrijven 
kan voor 12,50 euro via www.kenne-
merland.rotarysantarun.nl, maar ook 
bij Patrick van Keulen, De Drankenier 
en EP Tol. Daar krijgen deelnemers 
het kerstpak meteen mee!

De Grote Kerstshow van de Stads-
schouwburg Velsen start zaterdag 
met een samenzang op Plein 1945. 
De kerstman (foto) arriveert om 19.00 
uur per arreslee bij de grote kerst-
boom. Daarna gaat de stoet onder 
begeleiding van Soli naar de schouw-
burg, waar het toneel vanaf 20.15 uur 
vol staat met Velsens toptalent en de 
zaal uit volle borst kan meezingen met 
bekende kerstliederen. Kaarten à 10 
euro zijn te bestellen via www.stads-
schouwburgvelsen.nl of 0255-515789. 
De Grote Kerstshow wordt zondag 
herhaald.
Zondag zijn veel winkels geopend. 
Op de Lange Nieuwstraat wordt de 
koopzondag tussen Plein 1945 en 
de oliebollenkraam opgeluisterd met 
warme chocolademelk met koekjes, 
glühwein en muziek van Cigale.
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Kerstexpositie 2016

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek 
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

Zaterdag 10 december 2016 t/m 
zondag 1 januari 2017

Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de expositie alleen volgens afspraak)

IJmuiden - Een steekpar-
tij met fatale afloop heeft 
IJmuiden in rouw gedom-
peld. Bij het incident in 
de De Ruyterstraat kwam 
zondagochtend café-eige-
naar Jos Korver (52) om 
het leven. De mede-eige-
naar van Café Cheers werd 
in het bedrijfspand van zijn 
schoonvader overvallen 
door een huurder. De da-
der vluchtte na de steek-
partij weg richting de Hee-
renduinen. Hij werd na een 
klopjacht van een uur aan-
gehouden op de Duin- en 
Kruidbergergweg in Sant-
poort-Noord.

Het drama begon zondag-
ochtend rond elf uur in het 
aannemersbedrijf van de 
schoonvader van Jos, waar 
zij heen waren gegaan om 
herstelwerkzaamheden uit te 
voeren. Daarboven woonde 
een 55-jarige IJmuidenaar die 
al vaker voor problemen had 
gezorgd. Jos en zijn schoon-
vader waren in de veronder-
stelling dat er niemand in het 
pand aanwezig was toen de 
huurder plotseling tevoor-
schijn kwam. Hij probeer-
de de aannemer neer te ste-
ken, maar Jos wierp zich er-
voor en zakte door het grote 
aantal messteken zwaarge-

wond in elkaar. Daarna ren-
de de dader weg in de rich-
ting van de Heerenduinweg. 
Voor Jos, vader van twee jon-
ge kinderen, kwam alle hulp 
te laat. Hij overleed ter plekke 
aan zijn verwondingen.
Vanwege de ernst van het in-
cident zette de politie direct 
een grote klopjacht in gang. 
Agenten uit Velsen kregen 
assistentie van collega’s uit 
Haarlem en Zandvoort, de 
bemanning van de politiehe-
likopter en medewerkers van 
de Koninklijke Marechaus-
see.

Lees verder op pagina 2 >

Café-eigenaar doodgestoken, verdachte neergeschoten

IJmuiden rouwt om Jos
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Eenieder staat het vrij te reage-
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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:
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geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
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fotokopie of anderszins zonder 
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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 tafere-
len die IJmuiden doorgaans 
te bieden heeft of bijzon-
dere gebeurtenissen die 
plaatsvinden.

De laatste tijd is het gebouw 
van de voormalige Theo Thijs-
senschool aan de Lagers-
straat veel in het plaatselijke 
nieuws. Vanwege een terug-
lopend leerlingenaantal komt 
het gebouw volgend jaar leeg 
te staan. De leerlingen van ba-
sisschool De Vliegende Hol-
lander en de peuters van de 
in hetzelfde gebouw gevestig-
de peuterspeelzaal ’t Tolletje 
zitten vanaf de komende zo-
mer in de hoofdvestiging van 
De Vliegende Hollander aan 
de Casembrootstraat. Mogelijk 
wordt het pand aan de Lagers-
straat gesloopt om er achttien 
nieuwe eengezinswoningen te 
bouwen. Buurtbewoners, leer-
lingen, oud-leerlingen en an-
dere IJmuidenaren proberen 
de sloop te voorkomen. Oud-
leerlinge Jannie Levasier van 
de Theo Thijssenschool is een 
petitie gestart om de sloop van 
het gebouw te voorkomen. 
Gepleit wordt voor een be-
stemming waarbij het karak-
teristieke schoolgebouw, dat 
perfect in het straatbeeld past, 
behouden blijft.
Het schoolgebouw aan de 
Lagersstraat is in 1950 ge-
bouwd maar de Theo Thijssen-
school is al veel ouder. Voor de 
Tweede Wereldoorlog was de 
school als ‘Openbare Lage-
re School nr. 3’ gevestigd aan 
de Heidestraat. Dit schoolge-

bouw werd door de Duitsers 
vernield. Na de oorlog was de 
school tijdelijk weer gevestigd 
aan de Heidestraat. Eind 1947 
besloot de gemeente Velsen 
om de openbare lagere scho-
len een naam in plaats van 
een nummer te geven.  Num-
mer 3 kreeg de naam van de 
Amsterdamse schrijver, onder-
wijzer, pedagoog en politicus 
Theo Thijssen. Als onderwijzer 
schonk Thijssen veel aandacht 
aan de leerling als individu; dit 
werd destijds als vernieuwend 
gezien.
In 1949 trok de school in bij de 
Ossendorpschool aan de Wijk 
aan Zeeërweg. Eind 1949 be-
sloot de gemeente tot nieuw-
bouw aan de Lagersstraat, als 
onderdeel van de wederop-
bouw van scholen na de be-
vrijding. Het ontwerp van ge-
meentearchitect Koopen werd 
afgestemd op de naoorlog-
se huizen aan de overkant 
van de Lagersstraat. Het ge-
bouw werd op 16 augustus 
1950 feestelijk geopend. Hier-
bij werd een fraaie plaquet-
te ter nagedachtenis van Theo 
Thijssen in de hal onthuld. De 
plaquette van beeldhouwer 
Carasso kwam uit het gebouw 
van de Nederlandse Onderwij-
zersverenging te Amsterdam.
Aanvankelijk had de school 
zes klaslokalen maar in de ja-
ren vijftig zijn lokalen bijge-
bouwd. In 1984 is de school 
verbouwd naar ontwerp van 
gemeentearchitect Schaaf-
sma. Vanwege een teruglo-
pend leerlingenaantal fuseer-
de de Theo Thijssenschool in 
1995 met de basisschool De 
Vliegende Hollander. De vesti-
ging aan de Lagersstraat gaat 
dus medio 2017 dicht. Hopelijk 
blijft het Typisch IJmuidens-
Oost-se gebouw bewaard.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

< vervolg van voorpagina

Met een Burgernetbericht 
werd opgeroepen uit te kij-
ken naar een bebloede man 
met een witte jas en een Vo-
martas. Het duurde niet lang 
voordat de eerste tipgevers 
112 belden. ,,We kwamen 
hem net tegen in de Hee-
renduinen. De politie was ’m 
al op het spoor’’, reageerde 
Maaike van den Beldt op Fa-
cebook.
De wilde achtervolging ein-
digde rond 12.15 uur op de 
Duin- en Kruidbergeweg 
in Santpoort-Noord. Daar 
kon de 55-jarige IJmuide-
naar worden aangehou-
den op het erf van Hofste-
de De Kruidberg. ,,Wij moes-
ten rennen voor ons leven’’, 
aldus Hannie Rutte van de 
manege. ,,Er kwam een man 
het erf op met politie met 
getrokken pistolen achter 
zich aan. Hij werd in mijn 
tuin voor mijn kamerraam 

neergeschoten.’’
Volgens de politie reageerde 
de man niet op aanroepen 
en ook het gebruik van pep-
perspray hielp niet. Na het 
lossen van een waarschu-
wingsschot werd gericht op 
zijn benen geschoten. De 
verdachte is ter plekke be-
handeld en overgebracht 
naar het ziekenhuis. Hij is 
woensdag voorgeleid aan de 
rechter-commissaris.
Bij Café Cheers, dat Jos sa-
men met Nathalie runde, 
werden bloemen gelegd en 
kwamen vrienden samen 
om hun verdriet te delen. Uit 
respect bleven de kroegen 
op de Kennemerlaan zon-
dag dicht. De gevelverlich-
ting van Hotel Royal was op 
rood gezet: de kleur van Ca-
fé Cheers.
De politie roept getuigen 
op zich te melden via 0900-
8844 of 0800-7000. (Friso 
Huizinga) (foto’s: Michel van 
Bergen)

‘Wij moesten rennen 
voor ons leven’

IJmuiden - Dinsdag 20 de-
cember bezoekt een voetspe-
cialist Leemans Schoenen aan 
de Lange Nieuwstraat 469. 
De hele dag zal deze specia-
list mensen met voetklachten 
te woord staan. Er wordt gra-
tis een voetafdruk gemaakt en 
uitleg gegeven over de werking 
van de Vibrionveer, een nieuwe 
Zweedse uitvoering. Deze ver-
vangt de klassieke steunzool, 
die vaak hard en statisch is. De 
Vibrionveer heeft een verende 
werking en activeert de spieren 
en de bloedsomloop. 
Gebruikers lopen elastisch ve-
rend en op natuurlijke wijze, 
dit voorkomt vermoeidheid en 
pijnlijke voeten. Mensen met 
voetklachten en daaruit voort-
vloeiende rugklachten zijn en-

thousiast over de Vibrionveer. 
De stand van de voet en de 
holling van de voet wordt ver-
beterd, de gevoelige voorvoet 
wordt ondersteund en de voet 
kan weer op natuurlijke wijze 
afrollen. De pijn neemt af, spie-
ren en banden worden krachti-
ger en een goede doorbloeding 
wordt bevorderd. De Fusegold 
Vibrionveer heeft een hand-
zaam formaat en past in bijna 
alle modeschoenen.
Mensen met voetklachten en 
ook andere belangstellenden 
kunnen zich laten informeren 
over deze Zweedse uitvinding. 
Dit is geheel gratis, wel graag 
van tevoren een afspraak ma-
ken. Leemans is telefonisch 
bereikbaar op telefoonnummer 
0255-511117.
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Velsen-Zuid - Zondag or-
ganiseerde Hippisch Cen-
trum Velsen de laatste dres-
suurwedstrijd FNRS-proe-
ven van dit jaar. 
Deze landelijk erken-
de dressuurproeven opge-
steld door de FNRS (Fede-
ratie van Nederlandse Rui-
tersportcentra) zijn geschikt 
voor beginnende tot en met 
gevorderde ruiters. De seni-
orenruiters gingen als eer-
ste van start. Kim Terra werd 
fraai eerste met het mane-
gepaard Caramba. 
Daarna was het de beurt 
aan de lease- en pension-
klanten. Iris Agterberg werd 
eerste met het paard Nynke. 
Het rode rozet voor de twee 
plaats ging naar Isa Smit 
met haar paard Extra. Mau-
dy Snijder mocht de der-
de prijs in ontvangst nemen 
met de pony Red Rabbit.
In de rubriek F5 t/m F7 ging 
de eerste prijs naar Sylvie 
Webbe en de manegepo-
ny UK. Een knappe twee-
de plaats was er voor Rosa-
lie Spruitenburg en UK en 

Demi Kaandorp werd der-
de met de pony Leo. Daarna 
volgde de rubrieken F8 t/m 
F20. Amber Stoel met topper 
Beaujolais reed een keuri-
ge proef en mocht het oran-
je rozet in ontvangst nemen. 
Liselotte Wakkers werd fraai 
tweede met Penotti. Een 
derde prijs ging uiteindelijk 
naar Esmee Hamers met het 
leuke paard Chapeau.
Tot slot werden de Club-
kampioenen 2016 bekend 
gemaakt en gehuldigd in 
de klasse dressuur en het 
springen. In de F-proe-
ven laag ging het dressuur 
Clubkampioenschap 2016 
naar Maddy Bijlenga. Amber 
Stoel werd Clubkampioen 
2016 in de F-hoog klasse en 
Chantal Koolen ging er met 
de kampioenstitel vandoor 
in het springen. 
Zaterdagavond 17 decem-
ber organiseert Hippisch 
Centrum Velsen de jaarlijk-
se en traditionele Wildkien-
avond en Loterij met mooie 
prijzen. Zie ook www.hip-
pischcentrumvelsen.nl.

Dressuurwedstrijd en 
clubkampioenschappen

Clubs halen ruim 
36.000 euro op

Velsen - De lotenverko-
pers van de Grote Club Ac-
tie hebben dit jaar weer fa-
natiek loten verkocht. De 
opbrengst van verenigingen 
uit Velsen bedraagt  in to-
taal 36.047 euro.
De jaarlijkse fi nanciële in-
jectie die clubs door de Gro-
te Club Actie krijgen, is on-
misbaar voor onder meer 
de aanschaf van materia-
len, het inrichten van het 

clubhuis of het organiseren 
van activiteiten. Met de op-
brengst worden in heel Ne-
derland meer dan 10.000 
doelen gerealiseerd.
De opbrengsten voor de 
verenigingen uit Velsen zijn 
maandag tijdens de Gro-
te Clubavond bekend ge-
maakt. De avond stond in 
het teken van de cheque-
uitreiking, het delen van er-
varingen en een dankwoord 

naar de vrijwilligers van de 
clubs.
Dit jaar deden 5.600 ver-
enigingen mee met de Gro-
te Club Actie. Zo’n 250.000 
enthousiaste lotenverko-
pers verkochten in totaal 
2,8 miljoen loten. Er werd 
dik 8,4 miljoen euro opge-
haald, waarvan 80 procent 
rechtstreeks naar de club-
kas gaat. (foto: GCA/Ad 
Schaap)

Een kopje koffi e in bourgondische sfeer
Stefan Burger hoefde niet lang na te 
denken om te weten wat hij wilde als 
eigen bedrijf. Zijn passie om een ho-
reca etablissement te beginnen was 
daar. Een stoer en muzikaal concept 
was geboren. 
Hij creëerde met Gastrobar IJmui-
dens Haventje een plek waar klanten 
kunnen genieten van een heerlijk di-
ner omringd met de sfeer van muziek. 
IJmuiden vind je al snel terug in het 
decor en het  interieur.
Het was niet lastig om dit stoere en 
rustieke restaurant te vinden aan Hal-
kade 29 in IJmuiden. Bedrijfsleider 
Sharon wacht me al op met een over-
heerlijk kopje koffi e. Sharon is net 
klaar met de lunch als ze bij me aan-
schuift.
Het nieuwe concept komt al aardig tot 
leven, voel je je er al in thuis? Sharon: 
„Ja het past veel meer bij ons als team 
en de klanten reageren er ook leuk 
op, we bestaan al twee jaar en toch 
krijgen we steeds nieuwe gasten er-
bij die ons nog niet kenden. Ze komen 
ook niet alleen uit IJmuiden maar uit 
Santpoort, Velsen-Noord en Velser-
broek.’’
Met regelmaat krijgen jullie zeker ook 

veel klanten van de DFDS-cruisefer-
ry?’ „Ja dat klopt, vaak voordat de 
boot vertrekt komen gasten nog even 
lunchen.’’ Dat bevestigt ook dat het 
team een goede locatie heeft geko-
zen waar veel mensen aan komen lo-
pen. 
Ik begrijp dat jullie vanaf januari ook 
weer regelmatig met live muziek gaan 
werken? „Zeker, we hebben in het 
verleden al vaker optredens gehad 
en dit was altijd een groot succes. We 
houden zelf ook erg van muziek, net 
als vele gasten van ons. Op vrijdag 13 
januari gaan we knallend het nieuwe 

jaar inluiden met een van de meest 
bekende bands uit de regio namelijk 
de Workmates. Toch is er nog een an-
dere reden waarom Gastrobar IJmui-
dens Haventje in de schijnwerper wil,’’ 
zegt Sharon. ,,Het wil nog wel eens 
voorkomen dat mensen denken dat 
het restaurant onderdeel is van buur-
man Waasdorp. Hier is geen spra-
ke van en we nodigen dan ook ieder-
een een keer uit om eens een kijkje 
te komen nemen en wellicht te proe-
ven van de stoere hamburgers, saté, 
spareribs en al dat andere lekkers dat 
wij te bieden hebben.’’

  Op de
koffi e bij . . .

Mogen wij ook bij u op de koffi e? Voor meer informatie: 0255 - 533900
verkoop@jutter.nl of verkoop@hofgeest.nl

Gastrobar 
IJmuidens Haventje

www.jutter.nl  www.hofgeest.nl
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Al 28 jaar service met een glimlach

Van Es Catering klaar 
voor de feestdagen

IJmuiden - Heldere afspraken, 
service met een glimlach, dag-
verse producten en een goede 
prijs/kwaliteitsverhouding. Dat 
is waar Van Es Catering & Par-
tyservice voor staat. 
Het familiebedrijf groeide in 
dertig jaar tijd uit van een klei-
ne cafetaria tot een professio-
neel cateringbedrijf met klan-
ten in heel Noord-Holland. 
Toch zijn de particuliere klanten 
nooit uit beeld geraakt, want op 
de Zeeweg bereiden ze met net 
zo veel passie een frietje of een 
uitsmijter als een luxe visscho-
tel voor het kerstfeest!
Van Es Catering is een modern 
horecabedrijf waar de gasten 
net zo belangrijk zijn als de me-
dewerkers. Dat merk je als je 
binnenkomt. De winkel ziet er 
spic en span uit en het perso-
neel achter de toonbank staat 
met een glimlach klaar om uw 
bestelling op te nemen. Bui-
ten is het een komen en gaan 
van witte auto’s die bestellin-
gen wegbrengen naar zakelij-
ke klanten - vooral in de haven 
van IJmuiden en Amsterdam. 
Het team in de keuken is sinds 
vorig jaar versterkt met chef-
kok Tom Huizinga. Hij werk-
te net als eigenaar Frank van 
Es in verschillende gerenom-
meerde horecazaken. Samen 
met Anneke en Johan van Es 
en de rest van het team zorgen 

zij voor een brok horeca-erva-
ring waar menig restaurant ja-
loers op is.
Naast kwaliteitssnacks ver-
zorgt Van Es Catering al vele ja-
ren vis- en vleesschotels, buf-
fetten, barbecues, borrelgarni-
turen, diners, recepties en be-
drijfsfeesten op locatie. Als 
klant bent u verzekerd van een 
totaaloplossing die verder gaat 
dan alleen (lekker) eten. Ook 
voor statafels, feesttenten, bier-
taps, complete bars, glaswerk 
en borden met bestek bent u 
bij Van Es aan het juiste adres. 
Daarbij wordt nauw samenge-
werkt met collega-onderne-
mers uit de regio. Want ook dát 
vindt Van Es belangrijk.
Vanwege de drukte rondom de 
feestdagen wordt u vriende-
lijk verzocht uw bestelling tijdig 
door te geven. Voor de kerst 
kan dat tot en met woensdag 
21 december en voor oud & 
nieuw tot en met donderdag 
29 december. Het is alleen mo-
gelijk om salades en luxe amu-
sehapjes te bestellen. Op bei-
de kerstdagen is Van Es Cate-
ring van 10.00 tot 11.00 uur ge-
opend voor het ophalen van 
vooraf betaalde bestelling.
Meer weten? Kom langs in de 
winkel aan de Zeeweg 161 in 
IJmuiden, bel 0255-510680 of 
kijk op www.vanescatering.nl. 
(foto: Ed Geels)

Regio - Mensen met autis-
me kunnen problemen heb-
ben op het gebied van ver-
beelding, sociale relaties en 
sociale communicatie. Het is 
een onzichtbare handicap die 
niet altijd goed wordt begre-
pen of onderkend. Het Autis-
me Informatie Centrum orga-
niseert op vrijdag 16 decem-
ber een koffie-ochtend rond 
het thema ‘Fijne feestdagen! 
Of niet?’ Mensen met au-
tisme en partners van men-
sen met autisme ervaren het 
meestal als een zware tijd. 
Het AIC Haarlem nodigt men-
sen die met autisme te ma-
ken hebben uit voor een och-
tend, waarin ervaringen kun-
nen worden gedeeld en sug-
gesties worden uitgewisseld. 
Locatie: Oostvest 60 te Haar-
lem. Aanvang: 09.45 uur. Toe-
gang is gratis na aanmelden 
via aichaarlem@hotmail.com.

Autisme 
Informatie

IJmuiden - Aan de Noor-
dersluisweg hebben sport-
vissers vanaf nu toestem-
ming van Rijkswaterstaat om 
te vissen. De officiële visstek, 
compleet met bankje en vuil-
nisbak, is aangelegd ter com-
pensatie van het verdwenen 
Ganzeneiland dat moest wij-
ken voor de nieuwe zeesluis. 
Rijkswaterstaat en de com-
missie zeevissen van Sport-
visserij MidWest Nederland 
hebben samen gewerkt aan 
de realisatie van de stek.
Volgens Ron Gatowinas, 
voorzitter commissie zeevis-
sen, zou je kunnen blijven 
treuren over het verdwijnen 
van het Ganzeneiland. ,,Maar 
de ontwikkeling van een 
compleet nieuwe zeesluis 
hou je uiteindelijk toch niet 
tegen. Daarom ben ik blij met 
deze stek. Rijkswaterstaat er-

kend ons als echte gebruiker 
van het sluizencomplex en 
wij werken steeds vaker sa-
men. Dat is ook veel waard.’’
Rijkswaterstaat heeft in haar 
zoektocht naar een vervan-
gende visstek vooral naar de 
functionele voordelen geke-
ken. ,,Het is een voor vissers 
veilige plek, je kunt er mak-
kelijk je auto kwijt en de lig-
ging is prima’’, aldus Arno 
Valkhof, districtshoofd van 
Rijkswaterstaat.
Maikel van Breugel is als ad-
viseur sportvisserij tevreden 
over die praktische instel-
ling van Rijkswaterstaat en 
de stekkenkennis vanuit de 
commissie zeevissen. ,,Dat 
blijkt een waardevolle combi-
natie te zijn, want het vissen 
op de nieuwe stek valt hele-
maal niet tegen.’’ (foto: Rijks-
waterstaat)

Velsen mogelijk 
getroffen door datalek
Velsen - Net als een aantal 
andere gemeenyen is Velsen 
mogelijk getroffen door een 
datalek omdat de laptop van 
een medewerker van een le-
verancier is gestolen. Daar-
op kunnen gegevens van in-
woners en bedrijven uit Vel-
sen staan. In eerste instantie 
leek er geen probleem, om-
dat de gemeente Velsen de 
data op een beveiligde ma-
nier aan de leverancier had 
gestuurd. Vorige week bleek 
echter dat de medewerker 
deze gegevens misschien 
toch op de gestolen laptop 
heeft opgeslagen, waardoor 
ze mogelijk door onbevoeg-
den gebruikt zouden kun-
nen worden.
De gemeente Velsen vindt 
het heel vervelend dat dit 
heeft kunnen gebeuren en 
werkt in overleg met de in-
formatiebeveiligingsdienst 
voor gemeenten (IBD) en de 
betrokken leverancier aan 
een zorgvuldige afhande-
ling. De betrokken leveran-
cier heeft aangifte gedaan 
bij de politie en een mel-

ding bij de informatiebeveili-
gingsdienst voor gemeenten 
(IBD). Aanvullend onder-
zoek heeft geen uitsluitsel 
gegeven over welke infor-
matie op de laptop stond. Er 
was geen back-up beschik-
baar van de gestolen laptop.
Hoewel de kans op een da-
talek van gegevens van on-
ze inwoners beperkt is, kan 
de gemeente Velsen niet uit-
sluiten dat er gegevens over 
onze inwoners op de laptop 
staan en dat deze door on-
bevoegden kunnen worden 
benaderd. Daarom doet de 
gemeente Velsen melding bij 
de Autoriteit Persoonsgege-
vens van een datalek zoals 
bedoeld in de Wet bescher-
ming Persoonsgegevens.
Het is raadzaam alert te zijn 
op onregelmatigheden, bij-
voorbeeld als u bericht krijgt 
van een overheidsinstantie 
waarvan u dat niet verwacht 
(bijvoorbeeld een aanvraag 
die u zelf niet heeft inge-
diend). Zie ook www.rijks-
overheid.nl/identiteitsfrau-
de.

Velsen – Op verzoek van 
raadsleden van SP Velsen 
en GroenLinks Velsen heeft 
de gemeente cijfers bekend 
gemaakt van het aantal 
mensen dat op zoek is naar 
een huurwoning. Er zijn al-
leen cijfers over 2015 be-
kend gemaakt, omdat van 
voorgaande jaren geen ver-
gelijkbare gegevens van de 
corporaties leverbaar waren 
omdat in 2015 is overge-
stapt naar een nieuwe ver-
deling van sociale huurwo-
ningen. Uit de cijfers blijkt 
dat 7.590 mensen als wo-
ningzoekende staan inge-
schreven bij Wonen in Vel-
sen. In 2015 zijn 842 wo-
ningen opnieuw verhuurd. 
Daarvan was 27 procent 
met voorrang toegewezen 
aan bijzondere doelgroe-
pen, zoals urgenten, sta-
tushouders, kanswoningen, 
WMO en senioren met in-
dicatie. De gemiddelde in-
schrijfduur is weliswaar 33 
maanden, maar dat kan erg 
verschillen per woningtype. 
Gemiddeld moest 5,6 jaar 
worden gewacht op een 
eengezinswoning. Voor ap-
partementen is de inschrijf-
duur korter, 2,3 jaar. Gemid-
deld reageren 55 woning-
zoekenden op een aanbod 
van een appartement, bij 
een eengezinswoning zijn 
er gemiddeld 90 belangstel-
lenden.

Ruim 7500 
woning-

zoekenden

3,5 miljoen voor traverse
Velsen-Noord – Er is een 
bedrag van 3.455.000 eu-
ro uitgegeven aan de re-
constructie van de aanslui-
ting A22 richting Beverwijk, 
omgeving Velsen-Noord en 
Velsertraverse. Het gaat hier 
grotendeels om Velsens ei-
gendom. Er is nog bekeken 
of de provincie Noord-Hol-
land het Velsense deel van 
de Velsertraverse wilde over-
nemen, maar daar is van af-

gezien. Dat betekent dat de 
gemeente Velsen moet op-
draaien voor de kosten van 
de reconstructie. Het bedrag 
van bijna 3,5 miljoen wordt 
gedekt uit de subsidie die 
men heeft ontvangen voor 
het project. De reconstruc-
tie moet leiden tot een vlot-
tere doorstroming. Het echte 
effect zal merkbaar worden 
na januari als de Velsertunnel 
weer open is.
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Zorg voor mensen met 
dementie in de wijk

IJmuiden - Het is even zoe-
ken, want de Hoogeberg, een 
kleinschalige woonvoorzie-
ning voor mensen met de-
mentie in IJmuiden, gaat op 
in de woonwijk en is niet te 
herkennen aan een vlag of 
een  uithangbord. 
Het is een modern appar-
tementencomplex met uit-
zicht op de oude watertoren 
van Velsen en in de nabijheid 
van het sluizencomplex. Drie 
woonlagen met op elke etage 
5 of 6 appartementen  en een 
ruime en gezellige gemeen-
schappelijke woonkamer. Zo 
worden privacy en samenzijn 
er gecombineerd. Een thuis 
voor mensen met dementie 
met een indicatie voor zorg 
uit de WLZ. 
We treffen mevrouw Jansen 
samen met haar dochter in 
de woonkamer bij een kop-
je thee. Haar dochter ver-
telt: ,,Toen mijn vader plotse-
ling  overleed werd het alleen 
thuis wonen zonder continue 
hulp en toezicht door mijn 
vader voor mijn moeder te 
zwaar.’’ 
Gelukkig had De ZorgSpeci-
alist begin 2016 Dementie-
Net opgericht. Bij Demen-
tieNet werken professionele 
casemanagers die  informatie 
geven over geheugenproble-
men en dementie. Zij bieden 
ondersteuning bij een veran-

derd toekomstperspectief en 
geven praktische tips hoe om 
te gaan met de gevolgen van 
dementie in het dagelijks le-
ven. 
De dochter van mevrouw 
Jansen vervolgt: ,,De Case-
manager van De ZorgSpeci-
alist besprak de situatie met 
mijn moeder, mijn 2 zussen 
en met mij. Wij hebben al-
le mogelijkheden geïnven-
tariseerd en onze keuze viel 
op de appartementen in de 
Hoogeberg, in dezelfde wijk 
waar mijn ouders hun leven 
lang gewoond hebben. Toen 
ging het plots heel snel.’’ Ma-
rianne, coördinator van de 
Hoogeberg: ,,toevallig kwam 
er na het contact met de fa-
milie Jansen snel een appar-

tement vrij.’’
Sinds De ZorgSpecialist nieu-
we afspraken met de zorg-
verzekeraar heeft kunnen in 
de Hoogeberg ook mensen 
logeren. Dus als de situatie 
thuis even onmogelijk wordt, 
bijvoorbeeld door het tijde-
lijk wegvallen van de part-
ner door ziekte, of als iemand 
na een ingreep in het zieken-
huis nog te zwak en te ver-
ward is om naar huis te gaan, 
dan is diegene van harte wel-
kom voor een tijdelijk verblijf 
.Er wordt speciaal een appar-
tement voor beschikbaar ge-
houden. Zo is de Velsense 
zorgaanbieder De ZorgSpe-
cialist van alle zorgmarkten 
thuis. Nieuwsgierig? Bel 023-
5100200.

Wonen in Nieuw Velserduin
Driehuis - De ‘aftrap’ van 
het nieuwbouwproject 
Nieuw Velserduin in het Ra-
bobank IJmond Stadion was 
een groot succes! Honder-
den geïnteresseerden kwa-
men op 8 december naar de 
informatieavond om zich in 
te schrijven of een brochure 
op te halen. 
Dit had een lange rij tot ge-
volg, maar de doorstro-
ming verliep vlot. De menin-
gen zijn overwegend positief. 
Veel mensen vonden het een 
mooie locatie, zeer ruime ap-
partementen en woningen, 
opvallende architectuur en 
bijzonder wonen bij een vij-
ver midden in het dorp Drie-
huis.
Het project wordt collegiaal 
verkocht door Danielle Smit 
Sgroep Makelaars uit Drie-
huis en Hofzicht Makelaars 
uit Hillegom. De eerste fase 
bestaat uit de bouw van 10 
herenhuizen, 14 waterwonin-
gen, 34 parkappartementen 

en 3 penthouses. In de twee-
de fase komen daar nog 45 
appartementen bij. Alle wo-
ningen uit fase I krijgen een 
parkeerplaats in de parkeer-
kelder. 
Voor meer informatie kunt 

u terecht bij Danielle Smit 
SBgroep Makelaars (0255-
533350) aan de Da Costa-
laan 1 in Driehuis. Hier lig-
gen alle plattegronden ter 
inzage en kunt u volop vra-
gen stellen.

Kili Challenge voor War Child
Santpoortse gaat 

Kilimanjaro beklimmen
Santpoort-Zuid - Lalita de 
Goederen-van Lamsweerde 
gaat 1 februari de Kiliman-
jaro beklimmen om geld op 
te halen voor War Child. De 
Santpoortse neemt deel aan 
de derde editie van de Kili-
Challenge van War Child. La-
lita beklimt de hoogste berg 
van Afrika om zoveel mo-
gelijk geld op te halen voor 
War Child. Er wacht haar een 
zware klim naar de top op 
5.895meter.  
,,Behalve de doelstellingvan 
War Child is het voor mij per-
soonlijk de fysieke en men-
tale uitdaging’’, aldus Lalita. 
,,Hoe ik op het idee gekomen 
ben, is omdat ik eind augus-
tus dit jaar een zeer zwaar 
fi etsongeluk heb gehad  
waarvan ik momenteel nog 
herstellende ben. Deze letter-
lijke tweede levenskans wil ik 
benutten om voor het goede 
doel geld op te halen. Als 37 
jarige vrouw en moeder van 3 
kleine kinderen, weet ik hoe 
belangrijk het is dat kinde-
ren opgroeien in een veilige 
omgeving. Door mee te doen 
met de Kili-Challenge hoop 
ik de oorlog uit kinderen te 
kunnen halen. Want kinderen 
horen niet thuis in een oor-
log.”
Lalita en haar gezin verhuis-
den een jaar geleden te-
rug naar Nederland. Het ge-
zin woonde acht jaar in In-
dia, waar hun drie kinderen 
ook geboren werden. ,,On-
ze kinderen zijn veel aan ar-
moede blootgesteld in de be-
gin jaren van hun leven. In de 
meest vervuilde stad ter we-
reld hebben we ervaren hoe 
het is om te leven in een hec-
tische omgeving, om bloot-
gesteld te worden aan ar-
moede en angst. En hoe het 
moet zijn om een instabiele 
jeugd te hebben die je ver-
volgens meeneemt in je ge-
hele verdere leven. Kinderen 
moeten kind kunnen zijn en 

kunnen genieten van het le-
ven.”
Het beklimmen van de berg 
vergt een grote lichaamlij-
ke en geestelijke inspanning. 
Lalita zal zich de komen-
de zeven weken goed moe-
ten voorbereiden om zo goed 
mogelijk voorbereid de berg 
op te komen. Haar fi etsonge-
luk resulteerde in een gebro-
ken sleutelbeen, hechtingen 
in haar gezicht en een zwa-
re hersenschudding. 
Lalita fi nancieert haar eigen 
reis maar moet via sponso-
ren geld ophalen voor War 
Child.  Haar sponsoren kan 
via  www.warchild.nl/actie.
Lalita gaat met nog zeven 
andere vrouwen en moeders 
de berg op. Allen wonen zij 
in omgeving Haarlem: Bloe-
mendaal, Overveen, Sant-
poort Zuid. De acht moeders 
hebben samen 22 kinderen 
op de Bloemendaalse School 
Vereniging (BSV) zitten. 
De expeditie duurt zeven da-
gen en staat onder leiding 
van een Nederlandstalige ex-
peditieleider, aangevuld met 
lokale dragers en gidsen. 
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Donderdag 
15 december

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Kersttentoonstelling bij Mu-
seumboerderij Jan Makkes, 
Hofgeesterweg 22a in Vel-
serbroek. Dagelijks te bezoe-
ken van 11.00 tot 18.00 uur. 
Ook tijdens de kerstdagen en 
op nieuwjaarsdag. Toegang is 
gratis.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Anamorfose’. 
Geopend donderdag tot en 
met zondag van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 4 euro.

Vrijdag 
16 december

Koffie-ochtend bij Autisme 
Informatie Centrum, Oostvest 
60 Haarlem. Aanvang 09.45 
uur. Toegang gratis.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Bos vol Ge-
heimen. Vanaf 3 jaar. Tentoon-
stelling ‘Kerst- Wintergroen’. 
Kerst-poppenkast. Aanvang 
13.30 uur.
Kerstkienen in buurtcentrum 
De Stek in Velsen-Noord. Kie-
nen vindt plaats om 14.00 en 
om 19.00 uur.
Cello en piano in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
COV IJmuiden zingt kersto-
ratoria in de Nieuwe Kerk, Ka-
naalstraat 250 IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur, kerk op 19.15 
uur.

Zaterdag 
17 december

Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’. Tentoonstelling ‘Eeuw-
feest’ - 100 jaar gebouw De 
Visserijschool. Kleine (ver-
koop)expositie ‘Geen Zee te 
Hoog’ met schilderijen van 
Chris van Drunen. Open van 
13.00 tot 17.00.
Kerstbollen maken bij Infor-
matieboerderij Zorgvrij, Genie-
weg in Velsen-Zuid. Van 13.00 
tot 16.00 uur.
Kerstconcert projectkoor Joy 
in de Engelmunduskerk in 
Driehuis. Aanvang 15.00 uur. 

Collecte om de onkosten te 
dekken. De kerk gaat om 14.40 
uur open.
Kerstshow kunstschaatsen 
op de middenbaan van de ijs-
baan in Haarlem. Van 19.00 tot 
20.30 uur. De show is gratis 
toegankelijk.
Kerstconcert Decibel in de 
Engelmunduskerk in Velsen-
Zuid. Aanvang 20.15 uur, kerk 
open om 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Kerstsamenzang op Plein 1945 
(deelname gratis). Aanvang 
19.00 uur. Grote Kerstshow. 
Aanvang 20.15 uur. 
Kerstconcert operakoor Bel 
Canto in de Engelmunduskerk, 
Wilhelminakade 119 IJmuiden. 
Aanvang 20.15 uur. Toegang 
gratis.
Optreden tribute-band Led 
Zeppelin in Café De Halve 
Maan in Santpoort. Aanvang 
21.00 uur.

Zondag
18 december

Kerstmarkt in Bezoekers-
centrum De Kennemerduinen, 
Zeeweg 12 in Overveen. Aan-
melden is niet nodig. Toegang 
gratis. Van 11.00 tot 16.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Bos vol Gehei-
men. Vanaf 3 jaar. Tentoonstel-
ling ‘Kerst- Wintergroen’. 
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’. Tentoonstelling ‘Eeuw-
feest’ - 100 jaar gebouw De 
Visserijschool. Kleine (ver-
koop)expositie ‘Geen Zee te 
Hoog’ met schilderijen van 
Chris van Drunen. Open van 
13.00 tot 17.00.
Kerstconcert met het Velser 
Seniorenkoor Vitaal in de En-
gelmunduskerk in IJmuiden. 
Aanvang 14.00 uur, kerk open 
13.30 uur.
Kerstconcert Tata Steel Sym-
fonisch Blaasorkest met Bri-
gitte Heitzer in het Kennemer 
Theater, Kerkplein 1 Beverwijk. 
Aanvang 14.30 uur, zaal open 
14.00 uur.
Adventsviering in De Kapel, 
Potgieterweg 4 Bloemendaal. 
Aanvang 14.30 uur.
Engelmundus Cantorij ver-
zorgt een Advent Carol Ser-
vice in de Engelmunduskerk in 
Driehuis. Aanvang 19.15 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Grote Kerstshow. Aanvang 
15.00 en 20.15 uur.

Vocaal Kwartet a Cappella-
cia in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.

Maandag
19 december

De Muntenclub houdt in 
Het Terras aan de Dibnkgre-
velaan 17 weer een gezellige 
avond. Aanvang vanag 19.00 
uur, toegangsdeur sluit om 
20.15 uur.

Dinsdag
20 december

Voetspecialist bij Leemans 
Schoenen aan de Lange 
Nieuwstraat 469
Kledingbeurs Het Kruispunt 
van 10.00 tot 12.00 uur in Vel-
serbroek. Elke dinsdagoch-
tend.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Driehuis 
en Velsen-Zuid in Het Ter-
ras, Dinkgrevelaan 17 in Sant-
poort-Noord. Van 11.00 tot 
12.00 uur.

Kerstgroeten
van RTV Seaport

rtvseaport.nl/agenda

Woensdag
21 december

OIG tweedehandswin-
kel open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’. Tentoonstelling ‘Eeuw-
feest’ - 100 jaar gebouw De 
Visserijschool. Kleine (ver-
koop)expositie ‘Geen Zee te 
Hoog’ met schilderijen van 
Chris van Drunen. Open van 
13.00 tot 17.00.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Bos vol Ge-
heimen. Vanaf 3 jaar. Tentoon-
stelling ‘Kerst- Wintergroen’. 
Kerst-poppenkastvoorstel-
ling. Aanvang 13.30 uur. 
Kerstknutselen 1,50 plus de 
entreeprijs.

Donderdag 
22 december

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Anamorfose’. 
Geopend donderdag tot en 
met zondag van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 4 euro.
Blaudzun in het Patronaat 
Haarlem. Aanvang 20.00 uur. 
Zie ook www.patronaat.nl.
Kersttentoonstelling bij Mu-
seumboerderij Jan Makkes, 
Hofgeesterweg 22a in Vel-
serbroek. Dagelijks te bezoe-
ken van 11.00 tot 18.00 uur. 
Ook tijdens de kerstdagen en 
op nieuwjaarsdag. Toegang is 
gratis.

Actievoerders blijven kritisch
‘Het gaat niet goed in IJmuiden’

IJmuiden - Afgekloven 
schaapskoppen in de tuin, 
herhaaldelijk lekkage 
doordat van alles door het 
toilet wordt gegooid, on-
telbare logees en veel ge-
schreeuw boven je hoofd. 
Voor een echtpaar in IJmui-
den is de maat vol. De ver-
zekering wil de schade van 
de lekkages niet meer ver-
goeden. De woningbouw 
kan of wil niets doen. Sta-
tushouders die boven je 
wonen, wat doe je eraan?

Dit soort klachten, en meer, 
ontvangen de oprichters van 
de Velsense Facebookpagi-
na ‘Strijders van Eerlijke Ver-
deling Statushouders over al-
le Kernen’. Strijders zijn het ze-
ker. Op 15 september hebben 
zij tijdens de raadsvergade-
ring ingesproken over een be-
tere verdeling van statushou-
ders in heel Velsen. De ge-
meenteraad kregen zij op dat 
moment zeker mee. Net als de 
aanmoediging van een groots 
opgekomen publiek. Maar 
hoe staat het er nu mee?
,,Er is weliswaar een bete-
re verdeling aangekondigd, 
maar omdat er nog meer sta-
tushouders op komst zijn in 
IJmuiden wordt het er niet be-
ter op’’, aldus Johan Visser. Sa-
men met Ron Bouwer en John 
Weidijk zijn zij de oprichters 
van de Facebookpagina. Da-
gelijks worden zij tientallen 
keren aangesproken op de 

overlast door statushouders 
in IJmuiden. Zij zijn nog in ge-
sprek met de politieke partij-
en die het probleem wel seri-
eus nemen, ChristenUnie en 
Velsen Lokaal. En ook burge-
meester Frank Dales had een 
luisterend oor. Hij ging don-
derdagmiddag met de man-
nen op pad door IJmuiden. Bij 
een zeer schrijnend geval nam 
hij alle tijd om te luisteren naar 
waar deze mensen dagelijks 
mee te maken hebben. Na af-
loop zei Dales dat ‘zijn inzicht 
enigszins veranderd is’. 
,,Het gaat niet goed in IJmui-
den’’, aldus Ron Bouwer. ,,Als 
er nu niets wordt gedaan 
gaat het misschien escaleren. 
Mensen willen hun woonge-
not terug. Hier in IJmuiden 
hebben we het zwaar. Al het 
groen verdwijnt, de luchtkwa-
liteit is slecht en nu krijgen we 
ook nog te maken met sta-
tushouders waarvan een deel 
niet bekend is met onze cul-
tuur. Het is ook wel te begrij-
pen dat mensen die in een 
plaggen hutje woonden niet 
weten dat ze afval niet in het 
toilet moeten gooien. Maar je 
moet er wel iets mee en dat 
zien we hier in Velsen niet ge-
beuren.’’
,,IJmuiden verloedert’’, ver-
sterkt Johan Visser. ,,En alles 
wordt ons afgenomen. Heb-
ben we straks nog wel een 
voetbalveldje voor onze kinde-
ren? En waarom moeten on-
ze kinderen de gemeente uit 

om een woning te vinden? Het 
wordt allemaal teveel. De ge-
meente moet een stop zetten 
op de statushouders in IJmui-
den. Laten ze in Driehuis, Vel-
serbroek en Santpoort-Zuid of 
Velsen-Zuid eens een aantal 
huurwoningen bouwen naast 
die tonnen kostende villa’s, 
zodat het allemaal beter ver-
deeld wordt.’’
,,Wij maken ons ernstig zor-
gen’’, sluit Ron Bouwer af. ,,We 
willen dat er betere contro-
le komt op statushouders die 
hier al zijn en een veel bete-
re verdeling van de statushou-
ders, eerlijk verdeeld over de 
hele gemeente. Je kunt IJmui-
den niet nog meer aandoen. 
Het is genoeg.’’ 
Op de foto staan vanaf links 
naar rechts Ron Bouwer, bur-
gemeester Dales en Johan 
Visser. (Karin Dekkers)
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IJmuiden - In de kiosk aan 
Lange Nieuwstraat 525A is 
gevestigd Naser Heydari met 
zijn Sleutel- en Schoenmake-
rij IJmuiden. 
Naser is al sinds 25 jaar 
schoenmaker. Hij begon in 
Afghanistan in een werk-
plaats waar schoenen met de 
hand gemaakt werden. Maar 
sinds 15 jaar oefent hij zijn 
beroep in Nederland uit. Aan 
de Lange Nieuwstraat heeft 
Naser nu zijn eigen bedrijf, 

waar hij zes dagen per week 
hard werkt. Als schoenmaker 
kan hij alle lederwaren repa-
reren. Hakken, zolen, sluitin-
gen, nieuwe ritsen inzetten: 
hij doet het bijna blindelings 
en keurig netjes Ook kun-
nen nieuwe drukkers in jeans 
en dergelijke worden inge-
zet. Alle schoenen, laarzen 
en tassen worden bovendien 
op zeer korte termijn gere-
pareerd. Dat is wel afhanke-
lijk van de drukte in de zaak, 
maar altijd binnen 24 uur.
Natuurlijk wordt bij deze 
schoenmakerij ook van alles 
verkocht: veters, inlegzool-
tjes, schoensmeer, schoen-
verf en beschermingspro-
ducten om lederwaren te on-
derhouden. Maar ook wordt 
een kleine collectie tassen 
verkocht. Ook voor kopie-
en van sleutels kan men bij 
Sleutel- en Schoenmakerij 
IJmuiden terecht.
De zaak is van maandag van 
13.00 tot 18.00 uur open, van 
dinsdag tot en met vrijdag 
van 09.30 tot 18.00 uur en op 
zaterdag van 09.30 tot 17.00 
uur. Voor vragen kan men 
Naser bellen via 06-17477016
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en tassen worden bovendien 
op zeer korte termijn gere-
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Inschrijving Vissenloop
Velsen - Op zondag 21 mei 
is het weer zover. Dan or-
ganiseert het afdelingsbe-
stuur van KWF Kankerbe-
strijding Velsen voor de derde 
keer de Vissenloop IJmuiden, 
een wandelevenement dat de 
deelnemers door en langs de 
bezienswaardigheden voert 
van IJmuiden en omstreken 
en waarvan de gehele op-
brengst ten goede komt voor 
KWF Kankerbestrijding. 
Vorig jaar kon het bestuur 
een bedrag van ruim 33.000 
euro overmaken aan KWF 
Kankerbestrijding voor ver-
der onderzoek naar deze ern-
stige ziekte. Door mevrouw 
Baerveldt, wethouder van on-
der meer Volksgezondheid 
in de gemeente Velsen,  zal 
op woensdag 11 januari om 
16.00 uur het sein voor de of-
fi ciële kick-off worden gege-
ven   
Ook dit jaar kunnen wande-
laars een keuze maken uit ze-
ven afstanden: 5 (Guppen-
loop), 10, 15, 20, 25, 30 en 40 
km. De Guppenloop is spe-
ciaal bedoeld voor leerlingen 
van de basisscholen in IJmui-
den en omgeving maar ook 

hun ouders, begeleiders en 
andere belangstellenden zijn 
natuurlijk van harte welkom 
op deze afstand. Het inschrijf-
geld voor basisschoolleerlin-
gen bedraagt 2,50 euro, on-
geacht de gekozen afstand. 
De overige wandelaars beta-
len voor de 5, 10, 15 en 20 km 
10 euro en voor de 25, 30 en 
40 km 15 euro. Inschrijven op 
de dag is weliswaar mogelijk, 
maar kost 3 euro extra (gup-
pen 1 euro) en kan alleen te-
gen contante betaling.
Evenals voorgaande jaren is 
de Vissenloop een verzorgd 
wandelevenement wat bete-
kent dat er onderweg, bij de 
diverse stempelposten, wa-
ter en versnaperingen wor-
den uitgedeeld. Bovendien 
ontvangt iedere deelnemer bij 
het ophalen van het startbe-
wijs een bon waarmee na de 
fi nish een heerlijk gebakken 
visje kan worden opgehaald. 
De start en fi nish zullen weer 
plaatsvinden op het terrein 
van het hoofdkantoor van de 
KNRM aan de Haringkade 2 
in IJmuiden. Inschrijven kan 
via www.vissenloopijmuiden.
nl.

Afroeien 
bij de Stern

IJmuiden - In september is 
roeivereniging de Stern een 
jeugdafdeling begonnen.  Na 
drie maanden zijn alle jeugd-
leden, die zonder roeiervaring 
begonnen, alweer afgeroeid 
voor hun eerste proef. 
De jeugdafdeling werkt met 
een apart opgezet programma 
waarbij plezier centraal staat 
en met elkaar de lessen wor-
den ingevuld. Een groep jon-
geren in de leeftijd van 13 tot 
18 jaar komt maximaal drie 
keer per week bij elkaar en 
krijgt roeiinstructie en in- en 
outdoortraining onder leiding 
van een aantal enthousiaste 
Sternleden. In het najaar heb-
ben zij leren roeien in een Skiff, 
het meest uitdagende boot-
type van de Sternvloot. Nu de 
buitentemperatuur en die van 
het water daalt wordt er in-
structie gegeven in groeps-
roeien. Daarbij wordt met 
meerdere personen geroeid in 
bredere en daardoor stabielere 
boten zodat de veiligheid niet 
in het geding komt. Op dit mo-
ment is er ruimte voor instroom 
van een aantal nieuwe jeugd-
leden! Daarnaast hebben maar 
liefst negen volwassen roeiers  
hun eerste roeiproef afgelegd 
en zijn met vlag en wimpel ge-
slaagd. Vele vrijwilligers van de 
club hebben zich met hart en 
ziel ingezet om de lessen zo 
fl exibel mogelijk aan te bieden 
zodat ook mensen met wissel-
diensten konden meedoen. Na 
het behalen van de eerste roei-
proef hebben de nieuwe leden 
de mogelijkheid te gaan roeien 
wanneer ze maar willen en zijn 
ze klaar om mee te doen met 
het uitgebreide aanbod van 
toertochten. Zie ook op www.
rvdestern.nl.

Kluisjescontrole
Velsen-Zuid - In het kader 
van de afspraken tussen de 
middelbare scholen in Vel-
sen vond op woensdag 7 de-
cember een kluisjescontrole 
plaats op het Gymnasium Fe-
lisenum. 
Deze controle vindt mini-
maal een keer per schooljaar 
plaats op willekeurig uitge-
kozen data. Van de 90 kluis-
jes zijn er 66 in gebruik. Door 
loting werd 10 procent van 
de kluisjes geselecteerd. De-

ze keer kwamen zes meisjes 
en een jongen uit de hoge 
hoed. In geen van de kluisjes 
werd verboden spullen aan-
getroffen. Drie kluisjes be-
vatten zelfs helemaal niets. 
Wijkagent Hans Dijkstra had 
de leiding van deze operatie, 
daarbij ondersteund door het 
hoofd facilitaire dienst, Jan 
Steenhoek. Na afl oop ontvin-
gen de leerlingen een atten-
tie om van de ‘schrik’ te be-
komen.

www. .nl

www. .nl

Volle raadsvergadering voor kerst
Velsen - De raadsverga-
dering van donderdag 15 
december kent een volle 
agenda. RTV Seaport is er 
weer live bij. De uitzending 
begint om 19:20 uur met 
een voorbeschouwing. Tus-
sendoor en achteraf zijn er 
interviews en analyses.
De debatstukken betref-
fen vooral het sociaal do-
mein met onderwerpen als 
de zogeheten transforma-
tieagenda en de verorde-
ning Jeugdhulp 2017. Maar 
ook bij de hamerstukken 
kan debat worden verwacht, 
want zowel bij de impuls-
projecten als het evene-
mentenbeleid zijn diverse 
moties en een amendement 
ingediend. Zo stelt Sige 
Bart van LGV voor om lijn 82 

naar Amsterdam Centraal te 
laten doorrijden en de naam 
van NS-station Driehuis te 
veranderen in IJmuiden-
Driehuis.
Onder voorbehoud komt de 
in fi nanciële nood verke-
rende Stichting Welzijn Vel-
sen aan de orde. Tot nu toe 
is daarover achter gesloten 
deuren vergaderd. Donder-
dag kan worden besloten 
om het budget van de stich-
ting voor 2016 alsnog aan te 
vullen. In de sessievergade-
ringen van afgelopen don-
derdag kwamen het evene-
mentenbeleid en de impuls-
projecten in het kader van 
de Visie Op Velsen al uit-
gebreid aan de orde. De in-
terviews die daarover zijn 
afgenomen, kunnen wor-

den teruggezien op www.
rtvseaport.nl via de rubriek 
Uitzending Gemist.
Raadsplein TV is live te zien 
via Ziggokanaal 40 en de 
website www.rtvseaport.nl 
Daarnaast is het verloop van 
de vergadering te volgen via 
twitter @RaadspleinTV. De 
agenda en stukken zijn te 
vinden op velsen.raad.nl 
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Driehuis - Vrijdag 23 de-
cember vinden er vier kerst-
vieringen plaats in het Icht-
hus Lyceum. De eerste vie-
ring begint om 09.00 uur en 
vervolgens zijn er nog drie 
vieringen om 10.00, 11.00 
en 12.00 uur. Het thema 
is ‘Ik + de ander = samen 
meer’. Tijdens de viering 
worden teksten voorgelezen 
die door leerlingen zijn ge-
maakt. Er zijn ook verschil-
lende optredens.

Kerstviering 
Ichthus Lyceum

Driehuis - Zaterdag  17 de-
cember om  15.00 uur ver-
zorgt Joy een concert in de 
R.K. Engelmunduskerk  in 
Driehuis.  Het projectkoor 
biedt ook dit jaar een geva-
rieerd programma aan in de 
sfeervol versierde kerk met 
de prachtige kerststal. In 
de tien jaar dat Joy bestaat, 
heeft het in de regio ruime 
bekendheid gekregen. Het 
repertoire is voornamelijk a 

capella. Enkele koorwerken 
worden door Charlotte de 
Wijs op de piano begeleid. De 
solisten zijn Ineke Groen (so-
praan) en Wim de Vries (ba-
riton). Tevens zal Dick War-
denier met het combo DI@
COM een muzikale bijdrage 
leveren. Er wordt geen entree 
gevraagd, wel is er een deur-
collecte om de onkosten te 
dekken. De kerkdeuren gaan 
om 14.40 uur open.

Santpoort-Noord - Op vrij-
dag 16 december om 20.00 
uur treden in ‘t Mosterd-
zaadje op de celliste Anas-
tasia Feruleva en de pianist 
Sergey Smirnov. Hun samen-
spel is van ongekende  in-
tensiteit en laat alles wat je 
denkt te kennen opnieuw be-
leven. Hun programma dit 
keer is voor de pauze Beet-

hoven ( “Bei Männern, wel-
che Liebe fühlen”) en de cel-
lo sonate nr. 2. Na de pauze 
de cello Sonate No.2, Op.99 
van Brahms La Cappellac-
cia brengt op zondag 18 de-
cember om 15.00 uur weer 
een keur aan prachtige vier-
stemmige kerstliederen uit 
alle windstreken naar het 
Mosterdzaadje. Dit jaar ook 
een wereldpremière van een 
lied speciaal voor La Cappel-
laccia gecomponeerd door 
de Haarlemmer Van Halde-
ren. Verder verrassende zet-
tingen van Jetse Bremer die 
meer en minder bekende 
oude liederen bewerkte. Er 
staat een Japans kerstlied op 
het programma en ook een 
Catalaans lied. ‘t Mosterd-
zaadje. Kerkweg 29, telefoon 
023-5378625.
Vanaf een half uur voor aan-
vang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.

Driehuis - Zondagavond 
18 december verzorgt de 
Engelmundus Cantorij om 
19.15 uur een Advent Ca-
rol Service in de Engelmun-
duskerk. Het is een viering 
van ongeveer drie kwar-
tier, met lezingen, advents-
liederen en orgelspel. Een 
mooie voorbereiding dus op 
het komende kerstfeest. Tij-
dens de viering worden er 
werken gezongen en ge-
speeld van J.M.Neal, H. Jon-
gerius, G.B. Martini, Georg 
Wessel, Hans Leo Hassler, 
N. Schuurman en B. Huij-
bers. Voorganger is Pastor E 
Wigchert. De Engelmundus 
Cantorij Driehuis staat on-
der leiding van dirigent/or-
ganist Joop Heeremans.

Advent Carol 
Service

Jonge judoka’s Oyama 
veroveren goud 

Velserbroek - Judovereni-
ging Oyama heeft zondag 
twee gouden medailles ge-
wonnen op het sterk bezet-
te Kodokan-judotoernooi in 
Purmerend. Maxim Geluk en 
Tideman van Keeken wa-
ren de jonge deelnemers van 
Oyama in de ochtend, maar 
wisten beiden wel in hun ge-
wichtsklasse te winnen. De 
middagploeg van Oyama wist 
één tweede plaats met gou-
den randje in de wacht te sle-
pen en vier bronzen medail-
les.
Tideman van Keeken wist zijn 
drie wedstrijden in de ge-
wichtsklasse tot 30 kilogram 
met houdgrepen in winst 
om te zetten. Maxim Geluk 
moest in de categorie tot 27 
kilogram zelfs vijf wedstrijden 
aan de bak, en hij wist ze al-
lemaal te winnen. Vier wed-
strijden scoorde hij ippon (vol 
punt, directe winst), de vijf-
de wedstrijd werd met houd-
greep gewonnen.
In de middag deden vijf judo-
ka’s van Oyama aan het Ko-
dokan-judotoernooi mee. Je-
roen Schager (-38 kg) stond 
sterk te judoën en wist zijn 
eerste twee wedstrijden met 
dubbele waza-ari’s te win-
nen. Zijn derde wedstrijd 
scoorde hij met een hiza gu-

ruma (kniewiel in het Ne-
derlands) een ippon. Ook 
de laatste wedstrijd ging Je-
roen goed van start, maar hij 
maakte een fout toen hij een 
aanval inzette en kreeg een 
waza-ari tegen. Hij wist ver-
volgens niet los te komen uit 
de daarop volgende houd-
greep.
Djayden Hulsman, Sophie 
Rowoud en Jordy Wijnja wis-
ten allen in hun categorie-
en tot 34 kilogram brons te 
veroveren, net als Megan du 
Pon die ondanks een bles-
sure dit eremetaal in de ca-
tegorie tot 30 kilogram in de 
wacht wist te slepen.

Braak weer sponsor 
Stratenteamstoernooi
Velserbroek - Rob Tou-
sain en Peter Geldof, de or-
ganisatoren  van het Rabo-
bank Stratenteams Velser-
broek, zijn blij om te melden 
dat Braak Velsen wederom 
sponsor is geworden van dit 
unieke evenement wat voor 
de 27ste keer wordt georga-
niseerd.
Leon Braak: ,,We zijn erg trots 
op onze showroom en nodi-
gen u graag uit om binnen-
kort een kijkje te komen ne-
men. Kijk voor de openings-
tijden op onze website www.
braak.nl of bel ons voor een 
afspraak op 0251-211825.’’ 
Aannemersbedrijf Braak 
Velsen is gevestigd aan de 
Duinvlietstraat 102 in Velsen-
Noord. 
De indeling van de stra-
ten tijdens de voorronden 
is bekend. De  straten strij-

den op 20, 21 en 28 januari 
2017 om de felbegeerde Ra-
bobank wisseltrofee. Dit jaar 
verwelkomen zij twee nieuwe 
straten te weten: Kampens-
kampje en Vromaadweg.
Indeling voorronden 20 en 21 
januari 2017: Vrijdagavond: 
Watermunt, Kampenskampje, 
J. Paxtonstraat, Westbroe-
kerweg 2, Brownstraat, Vro-
maadweg, Kamerkamp en 
Waterdrieblad.
Zaterdagmiddag: Botter, HvH 
InstalCenter, Spitsaak, Rabo-
bank IJmond, De Weid, Van 
Waalwijk Van Doorn, J. Mi-
chaelpad, Braak Velsen, Gro-
te Boterbloem, De Kleine Ver-
huizer.
Zaterdagavond: Bagijnen-
kamp, Tureluur, Westbroe-
kerweg 1, Grote Buitendijk, 
Ossenland, M Jungiusstraat 
en Floraronde.

Samenzang 
op Broek-

bergenplein
Santpoort-Noord - De 
traditionele kerstsamen-
zang om de kerst in te 
luiden vindt ook dit jaar 
plaats op 24 december 
om 0.00 uur op het Broek-
bergerplein. Een gelegen-
heidskoor van Zanggroep 
Voices en een kerstcombo 
van Muziekvereniging So-
li zorgt samen voor de be-
geleiding. Ter verhoging 
van de sfeer worden be-
zoekers verzocht een licht-
je of kaarsje mee te bren-
gen. Uiteraard is de glüh-
wein en warme chocola-
demelk weer gratis. De sa-
menzang wordt mede mo-
gelijk gemaakt door Assu-
rantiekantoor Nieuwland 
& Aarts in Santpoort-Zuid, 
Study Consultancy in Sant-
poort-Noord en Van Waal-
wijk van Doorn Makelaars-
Taxateurs Santpoort.



Kerstmarkt Santpoort weer 
grote publiekstrekker

Santpoort-Noord - In Sant-
poort-Noord weten ze wel hoe 
ze een feestje moeten bou-
wen. De kerstmarkt was zon-
dag bijna het Dorpsfeest in 
wintersfeer. In plaats van bier 
stroomde de Glühwein rijke-
lijk. En het Santpoorts bier-
lied werd verwisseld voor Jin-
glebells. Geen paarden maar 

rendieren, wandelende kerst-
bomen en kerstelfjes gaven 
extra sfeer aan de mooi ver-
sierde straten. Overal sfeer-
lichtjes, warme dassen, kerst-
groen, lekkere hapjes en na-
tuurlijk veel gezelligheid van 
de Santpoorters zelf. Daar kan 
geen Duitse kerstmarkt te-
genop! (Karin Dekkers)

Santpoort-Noord - Op za-
terdag 24 december vindt 
weer het jaarlijks kinderker-
stfeest plaats in de Dorps-
kerk te Santpoort. Vanaf 
18.30 uur wordt ht kerstver-
haal verteld en tussendoor 
zingt men kerstliedjes en 
mogen de kinderen de kerk 
vol licht zetten. Zoals altijd 
wordt afgesloten met het zin-
gen van ‘Midden in de win-
ternacht’, terwijl de kinderen 
op de muziekinstrumenten 
spelen. De toegang is gratis. 
Na afloop is er warme cho-
colademelk. De organisatie is 
in handen van de kinderne-
vendienstleiding. De dienst is 
geschikt voor alle leeftijden. 
Zie ook www.dorpskerksant-
poort.nl.

Kinder-
kerstfeest in 
Dorpskerk

Parnassiaschool opent 
eigen Wereldwinkel

Santpoort-Noord - Groep 
8 van Basisschool Parnassia 
heeft op woensdag 7 decem-
ber een Wereldwinkel ge-
opend.
,,Dankzij wereldwinkel Fair 
Gifts & Goodies in Beverwijk 
kunnen wij onze wereldwin-
kel verwezenlijken’’, vertellen 
Laura Weber en Anouk van 
Schaik. ,,Wij kunnen bij de-
ze winkel onze producten in-
kopen tegen een leuke prijs. 
Op onze beurt maken wij een 
leuke prijs voor de klanten.’’
Een paar leerlingen speelden 
bij de opening een muzikaal 
deuntje op Djembe’s en op 
de piano. De gymzaal stond 
vol met kraampjes waar de 
spullen op staan. Het geld 
wat ze ophalen met het ver-
kopen gaat naar een goed 
doel: een weeshuis in Ne-

pal. Floortje Dessing is ooit 
in Nepal geweest voor haar 
programma ‘Floortje naar het 
einde van de wereld’ en heeft 
daar de Amerikaanse Maggie 
Doyne ontmoet. Zij is in Ne-
pal een weeshuis begonnen 
en heeft nu de zorg voor zo’n 
50 weeskinderen.
In de winkel verkopen de 
kinderen van groep 8 spul-
len van over de hele wereld, 
zoals geluksflesjes, engel-
tjes, Tony’s Chocolonely, dro-
menvangers, potloden, kaar-
sen, thee en nog veel meer! 
De moeite waard dus om een 
kijkje te komen nemen.
,,Komt u ook? Wij zijn tot 21 
december open. Dinsdag 20 
december zijn we de hele 
dag gesloten.’’ Zie ook www.
wereldverkenners.wordpress.
com.

Velsen Meisjes Onder 
13-1 najaarskampioen
Driehuis - Afgelopen zater-
dag konden de meiden van 
MO13 de kampioensbloe-
men in de lucht steken. In 
een spannende thuiswed-
strijd tegen WV HEDW met 
een ruststand van 0-1 wis-
ten de meiden in de laatste 
minuut de winnende treffer 
te scoren: 2-1. Een verdiend 
resultaat voor een geweldi-
ge groep meiden, twee en-
thousiaste trainsters en een 
betrokken groep ouders. 
Het feest in de kantine werd 
met drinken en patat uitbun-

dig gevierd! In de loop van 
de najaarscompetitie is deze 
gezellige en sportieve groep 
gegroeid naar eenentwin-
tig meisjes. Na de winterstop 
starten we zodoende met 
twee teams: een elftal en een 
zevental. Een paar meisjes 
erbij zou helemaal mooi zijn. 
Meisjes van onder de dertien, 
die interesse hebben, zijn van 
harte welkom om mee te ko-
men trainen en te kijken of ze 
het leuk vinden ook wedstrij-
den te gaan voetballen! Zie 
ook www.rkvv-velsen.nl.

Kerstsfeer dankzij 
Tuincentrum Haan

Santpoort-Noord - Hos-
pice de Heideberg is vijf 
jaar gehuisvest aan De Wul-
verderlaan 1 in Santpoort-
Noord. In dit onderkomen 
verblijven mensen, die in 

hun laatste levensfase zijn. 
Voor hen en hun naasten is 
het heel belangrijk een fijne 
sfeer om zich heen te heb-
ben. 
Het Hospice zorgt ervoor dat 
‘het er net zo moet zijn als 
thuis’. De vrijwilligers zetten 
zich met hart en ziel in voor 
de zieke medemens in zowel 
het Hospice als bij de men-
sen thuis! 
Ieder jaar wordt het Hospice 
door een groep enthousias-
te vrijwilligers in een mooie 
kerstsfeer gebracht. Marij-
ke Pans en Karin Peeren-
boom gingen op pad voor 
een mooie kerstboom. 
Net als eerdere jaren was 
Tuincentrum Haan, geves-
tigd aan de Hagelingerweg 
in Santpoort-Noord, weder-
om bereid een kerstboom te 
schenken aan de Heideberg.

Velserbroek - In een verzor-
gingstehuis in Velserbroek 
zijn maandagmiddag tussen 
11.30 en 13.00 uur twee da-
mes bestolen. Bij één dame 
werd aangebeld door twee 
mannen die vertelden te ko-
men voor reparaties aan de 
woning. De dame liet de he-
ren binnen die vervolgens de 
hele woning doorzochten. 
Vervolgens nam het tweetal 
weer snel afscheid en ver-
dween. Al snel zag de dame 
dat zij was beroofd van een 
waardevol horloge. Of de da-
ders nog meer hebben buit-
gemaakt is nog onbekend. 
Zij heeft het volgende signa-
lement kunnen geven; Lan-
ge man, licht getinte huids-
kleur, tussen de 25 en 30 jaar 
oud, tussen de 1.75m en 1.80 
m lang, donkere kleding, kort 
opgeschoren haar. Kleinere 
man, licht getinte huidskleur, 
tussen de 20 en 25 jaar oud, 
ongeveer 1.65 m lang, don-
kere kleding, kort opgescho-
ren haar. De politie kreeg en-
kele minuten later nog een 
melding  van een inbraak in 
hetzelfde complex.  Een da-
me meldde dat zij in slaap 
was gevallen en toen zij wak-
ker werd sierraden waren 
verdwenen en haar sleutel-
kast  openstond. De politie 
onderzoekt hoe de insluiping 
plaats heeft kunnen vinden 
en of de incidenten door de-
zelfde daders zijn gepleegd.
Heeft u informatie die kan 
helpen de zaken op te los-
sen? Neem dan contact op 
via 0900-8844 of anoniem via 
0800-7000.

Babbeltruc 
en insluiping
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Global Garden draagt 
Cambodja warm hart toe

Zwaanshoek - De kerst-
show van Global Garden is 
inmiddels een traditie voor 
jong en oud.  Er is van al-
les te beleven en te zien. 
U wordt welkom geheten 
door twee ijsberen, die u 
toespreken en toezingen. 
Na het kunstbomenbos 
wandelt u door een straat 
met allerlei soorten kerst-
verlichting en een afdeling 
met een warme en natuur-
lijke uitstraling. De afdeling 
icy-blue is prachtig met een 
balkonscene en walsen-
de beren. Verderop wordt u 
vermaakt door gevleugelde 
pinguins onder een water-
val van lampjes. De kabou-
ters laten een Tiroler noot 
horen en er is heel veel te 
zien om uw huis om te to-
veren in gezellige sfeer. 
Maar hoe fijn is het niet om 
in deze tijd van gezellig-
heid, samenzijn, en lekker 
eten een lichtpunt te zijn 
voor een groep mensen, 
die het niet zo goed heb-

ben getroffen? Global Gar-
den steunt het kindertehuis 
COLT in Cambodja. COLT 
staat voor Cambodian Or-
ganisation for Living and 
Temporary-care (www.colt-
cambodia.org). In dit huis 
worden niet alleen kinde-
ren opgevangen, die geen 
thuis meer hebben, maar 
ook kinderen, die door ar-
moede niet meer in het ei-
gen gezin kunnen wonen. 
Heel triest! 
In de periode voor de 
kerst verkoopt Global Gar-
den handgemaakte huis-
jes van koek, die symbool 
staan voor ‘een dak boven 
het hoofd’. De complete op-
brengst komt ten goede 
van COLT. Wilt u geen huis-
je kopen, maar wel een do-
natie doen, dan kan dit in 
een speciale bus aan het 
einde van de kerstshow.
Global Garden is gevestigd 
aan de Hillegommerdijk 
554 in Zwaanshoek. Zie 
ook www.globalgarden.nl.

Rioolwater verwarmt én 
koelt Vellesan College

IJmuiden - Het Vellesan 
College is als eerste school 
in Nederland gestart met de 
aanleg van een energiebe-
sparend project, namelijk 
riothermie. Dit is een nieu-
we rioleringstechnologie. 
Met behulp van deze nieu-
we techniek kan het Velle-
san College de nieuwbouw-
vleugel gasloos verwarmen 
met uit afvalwater terugge-
wonnen warmte.

Een enthousiaste wethouder 
duurzaamheid, Floor Bal, toon-
de zich in zijn toespraak zeer 
in zijn nopjes. ,,De gemeen-
te Velsen is trots dat wij sa-
men met het Vellesan Colle-
ge, onderdeel van de Duna-
mare Onderwijsgroep, tot de-
ze duurzaamheidsinvestering 
hebben kunnen komen. Dit 
nieuwe gebouw met vloerver-
warming leent zich bijzonder 
goed voor dit project. Met ri-
othermie voegen we in onze 
stad een niet-zichtbare, duur-
zame energieopwekker toe, 
aanvullend op onze windmo-
lens en zonnepanelen.  En het 
is nog sexy ook. Je hebt riool-
journalistiek, rioolpolitiek maar 
met een riool kun je nog veel 
meer dan mensen denken en 
dat blijkt hier wel.’’ 
De techniek van riother-

mie is gebaseerd op herge-
bruik van de warmte in het ri-
ool die grotendeels afkomstig 
is van huishoudelijk afvalwa-
ter waaronder de douche en 
de was, maar het systeem kan 
ook koude winnen uit het riool. 
Deze maand worden de spe-
ciale riothermiebuizen aan-
gelegd, voorzien van een ge-
integreerde warmtewisselaar. 
Speciale leidingen transporte-
ren daarna de warmte naar de 
school. Een warmtepomp, bij-
behorende buffervaten en re-
gelapparatuur zullen aanslui-
tend worden aangesloten op 
het bestaande klimaatsysteem 
van de school waarna het in-
regelen van de systemen volgt.
Marc Boelsma, rector van het 
Vellesan College: ,,Doordat het 
systeem ook kan koelen krij-
gen de klaslokalen zelfs in zo-
merse omstandigheden een 
aangenaam binnenklimaat. 
Onderzoek heeft aangetoond, 
dat 19 graden celcius ideaal 
is voor de best mogelijke leer-
omstandigheden en dat gaan 
we hier dus toepassen. Daar-
naast verbruiken we met rio-
thermie straks minder ener-
gie en nemen we onze maat-
schappelijke verantwoordelijk-
heid voor het terugdringen van 
de CO2 uitstoot.’’ (foto: Joop 
Waaijenberg)

2015 goed jaar 
voor Zeehaven 

IJmuiden
IJmuiden - Ondanks een 
lagere opbrengst van ha-
vengelden heeft Zeehaven 
IJmuiden in 2015 een be-
ter resultaat behaald dan in 
2014. Dat blijkt uit het jaar-
verslag dat onlangs naar 
de gemeenteraad werd ge-
stuurd. De inkomsten uit 
havengelden zijn gedaald 
doordat minder cruisesche-
pen aanlegden in IJmui-
den. Daar tegenover staat 
de hogere omzet uit met 
name visserij-activiteiten. 
De aanvoer van verse vis 
op de visveiling is in 2015 
opnieuw gestegen. Zowel 
DFDS met personenvervoer 
als het vrachtvervoer lieten 
een sterke groei zien. Dat 
en de prijsstijging van de 
vis leidde tot een omzet van 
57,9 miljoen in 2015. Zee-
haven IJmuiden zorgde zelf 
voor lagere bedrijfslasten 
en rentelasten, waardoor 
men een resultaat na belas-
ting van 1.097.000 euro kan 
presenteren. In 2014 was 
dat nog 910.000 euro. Zee-
haven IJmuiden verwacht in 
de jaren 2017 en 2018 een 
grotere groei van de off-
shorewindcluster, vanwe-
ge de realisatie van nieu-
we parken op zee. Zeeha-
ven IJmuiden is ook op het 
gebied van duurzaamheid 
goed bezig. Op de Kotter-
kade kunnen schepen die 
liggen aangemeerd gebruik 
maken van walstroom die 
is opgewekt met offshore-
windturbines afkomstig van 
het windpark voor de kust 
van IJmuiden.
De laatste jaren is veel ge-
investeerd in het revitalise-
ren van de haven en de be-
drijfsomgeving. De koers 
van Zeehaven IJmuiden 
blijft gericht op de clusters 
food, offshore energy en 
ferry- en cruisevaart.

Kerstconcert Decibel
in Engelmunduskerk
Velsen-Zuid - Op zaterdag 
17 december verzorgt Deci-
bel een avondvullend kerst-
concert in de Engelmundus-
kerk in Oud-Velsen. In deze 
sfeervolle ambiance brengt 
het koor echte ‘traditionals’ 
tot heel recent werk van on-
der andere Nick & Simon ten 
gehore. Natuurlijk is er ook 
ruimte voor samenzang met 
het publiek.
Het concert start om 20.15 
uur (kerk open om 20.00 uur). 
Tijdens het kerstconcert 
wordt Decibel begeleid door 

een combo, dat naast de vas-
te pianist Michael Jansse be-
staat uit René Hof op bas en 
Ben Kruisselbrink op drums.
Na afloop van het concert is 
er gelegenheid om met de 
koorleden na te praten en 
een glaasje glühwein te drin-
ken. Kaarten kosten 8 euro 
en zijn te bestellen via  de-
cibel3hs@hotmail.com of via 
de leden van het koor. 
Het koor zingt ook op vrijdag 
23 december tijdens de tra-
ditionele Kerstsamenzang in 
Driehuis (aanvang 20.00 uur).

Velserbroek - De poli-
tie heeft twee mannen in de 
leeftijd van 14 en 58 jaar aan-
gehouden. Het tweetal zou 
afgelopen zondagavond een 
44-jarige man hebben mis-
handeld op het Liniepad in 
Velserbroek. Bij een van de 
twee mannen werd een slag-
voorwerp aangetroffen. Bei-
de Haarlemmers zijn ingeslo-
ten voor nader onderzoek.

Aanhoudingen 
voor 

mishandeling

BOMS op kerstreces
IJmuiden - De uitvoering 
van de BOMS-voorstelling 
Souvenirs begint te nade-
ren. Deze staan gepland in 
februari 2017. 
Maar ondanks alle hec-
tiek, het oefenen van zang 
en toneelspel en weer een 
goede prestatie neer te 
kunnen zetten, is er ruim-
te voor de kerstgedach-
te. Met vooral ‘foute trui-
en’ aan dwalen de gedach-
ten terug naar verleden en 
leuke souvenirs van eerde-
re voorstellingen.
Een goede gedachte want 
dat is nou net waar het in 
februari 2017 om draait.
Het stuk Souvenirs in na-

melijk geschreven over de 
afgelopen jaren van BOMS. 
De mooiste stukken uit de-
ze historie zijn geselec-
teerd, aan elkaar gesmeed 
met nieuwe scènes. Oud 
en nieuw dus met prach-
tige liedjes, mooi spel en 
een komische rode draad. 
Met de vrolijke voorstelling 
viert musicalgroep BOMS 
tevens een jubileum. 
Yolanda Germain, choreo-
grafe, en Bert Stoots, muzi-
kaal leider, doen hun werk 
al 10 jaar. Kaarten kosten 
15 euro en zijn te bestel-
len via www.musicalgroep-
boms.nl en 06-30847497 
(na 14.00 uur).
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Velserbroek - Ook rond de-
ze kerst kan men bij de idyl-
lische Museumboerderij van 
Jan Makkes kunst en cul-
tuur opsnuiven. Tot en met 
1 januari 2017 is de boerde-
rij waar Jan Makkes (1935-
1999) woonde en werkte da-
gelijks te bezoeken tussen 
11.00 en 18.00 uur. Dus ook 
tijdens de kerstdagen en op 
nieuwjaarsdag. De toegang 
is gratis.
Tijdens de kersttentoonstel-
ling kan men een bijzonder 
kijkje krijgen in het leven en 
het werk van deze gepassi-
oneerde kunstenaar. In de 
eeuwenoude boerderij han-
gen olieverfschilderijen, te-
keningen, gouaches, aqua-
rellen en pastels van Jan 
Makkes. Maar ook kan men 
foto’s bekijken die meer in-
zicht geven in het leven van 
deze Velsenaar. 
Makkes was een wereldbe-
roemde kunstenaar die con-
tact had met de groten der 
aarde. Hij tekende en schil-
derde al van jongs af aan en 

was een veelzijdig artiest, zo-
als blijkt uit de diverse wer-
ken die te zien zijn op de 
boerderij. Hij liet zich inspi-
reren door zijn naaste omge-
ving, maar ook kan men werk 
bewonderen dat werd ge-
maakt in Rusland waarmee 
hij een bijzondere verbon-
denheid voelde, zie foto. Veel 
werk is te koop, maar ook 
is er een prachtig boek ver-
krijgbaar met veel foto’s over 
het leven en de werken van 
Jan Makkes.
De Museumboerderij is weer 
geheel in kerstsfeer gebracht 
door zijn vrouw Elly Makkes 
die graag vertelt over Jan en 
zijn kunstwerken. Maar ook 
buiten kan men rondkijken in 
de prachtig verzorgde tuin en 
bij de verlichte Mariakapel.
De Museumboerderij van Jan 
Makkes is te vinden aan Hof-
geesterweg 22a in Velser-
broek, telefoon 023-5376227. 
Parkeren kan bij voetbalclub 
VSV op 100 meter afstand. 
Zie ook www.museumboer-
derij-janmakkes.nl.

Kerstvakantietip
Gratis rondleidingen in 
Zee- en Havenmuseum

IJmuiden - Het IJmuider 
Zee- en Havenmuseum is in 
de beide weken van de kerst-
vakantie extra geopend op 
dinsdag-, donderdag- en vrij-
dagmiddag. 
Op deze middagen en ook 
op de reguliere woensdag-
middag biedt het museum, 
na aankoop of vertoon van 
een geldig entreebewijs, gra-
tis rondleidingen. Deze rond-
leidingen (inclusief een kor-
te fi lm) starten om 13.30 uur 
en duren ongeveer één uur. 
Aanmelden kan dezelfde dag 
bij de receptie van het mu-
seum vanaf 13.00 uur. Vooraf 
reserveren is niet mogelijk. Er 
kunnen maximaal 16 mensen 
meelopen en vol is vol. 
De beide kerstdagen en 
nieuwjaarsdag is het muse-

um gesloten. Op zaterdag-
middag 31 december is het 
motorendraaimiddag. In de 
motorenhal draaien dan al-
le oude scheepsmotoren. 
Een spektakel dat u een 
keer moet hebben meege-
maakt. Kortom genoeg rede-
nen om deze vakantie dit ver-
rassend grote museum eens 
te bezoeken en u te verdie-
pen in de geschiedenis van 
het Noordzeekanaal en het 
ontstaan van IJmuiden en de 
IJmond. Voor kinderen zijn er 
drie leuke speurtochten. 
In het sfeervolle museumca-
fé bent u van harte welkom 
voor koffi e, thee en iets lek-
kers. De Museumkaart is gel-
dig. Zie ook www.zeehaven-
museum.nl. Het adres is Ha-
venkade 55 in IJmuiden.

Grote merken tegen dumpprijzen

Kerstoutlet in 
havengebied IJmuiden

IJmuiden - Zaterdag 17 de-
cember tussen 10.00 en 16.00 
uur zal er vanuit het maga-
zijn van Piratedeal.nl een as-
sortiment restpartijen van ver-
schillende merken aangebo-
den worden tegen zeer lage 
prijzen. 
Bent u nog op zoek naar de 
laatste kerstcadeautjes, of 
gewoon op zoek naar leuke 
koopjes tegen scherpe prij-
zen? Laat deze kans niet lopen 
en kom gewoon even langs!
Bas Vlaanderen, eigenaar 
legt uit: ,,Doordat wij veel-
al dagaanbiedingen verko-
pen via onze eigen en ande-
re websites, blijven wij vaak 
met kleine aantallen per arti-
kel zitten. U moet hierbij den-
ken aan merkartikelen zoals 
Apple, Calvin Klein, Disney, 
Happy Socks, CowBoysBag, 
Gilette,Oral B en vele andere 
merken. Het aanbod is enorm. 
We hebben iPhones, spea-
kers, boxershorts, leren tas-

sen, scheermesjes, je kan het 
zo gek niet bedenken en het 
ligt er. De minimale korting die 
wij hanteren is 50 procent ver-
geleken met de normale win-
kelprijs, maar het grootste ge-
deelte gaat tegen nog lagere 
prijzen de deur uit. Daarnaast 
hebben we een ruim aanbod 
aan kerstartikelen, zoals kerst-
kransen en kersstukjes. Ik be-
loof u dat het de moeite waard 
is bij ons langs te komen.”
Om deze gezellige dag com-
pleet te maken, zal Bart Vlaan-
deren, poelier en vader van, 
de meest sappige kalkoenen 
bereiden. Dit kan genuttigd 
worden met een heerlijk glas 
dampende glühwein. 
De kerstoutlet is gevestigd 
in de Ampèrestraat 25-A01 
in IJmuiden. U kunt uw auto 
makkelijk kwijt. De hele fami-
lie is welkom. ,,Ik hoop u aan-
staande zaterdag te zien, zelf 
zal ik er ook zijn’’, aldus Vlaan-
deren.

Nieuwe bestuurder 
Woningbedrijf Velsen
IJmuiden - Rogier van der 
Laan wordt de nieuwe direc-
teur-bestuurder van Woning-
bedrijf Velsen. Hij volgt Bob 
van Zijll op, die de afgelopen 
periode ad interim de cor-
poratie heeft geleid. Van der 
Laan is nu nog directeur-be-
stuurder van Woondiensten 
Aarwoude in Woubrugge. Per 
1 februari 2017 start hij bij 
Woningbedrijf Velsen. 
De Raad van Commissa-
rissen heeft, met een posi-
tief advies van de Onderne-
mingsraad, besloten om Ro-
gier van der Laan te benoe-
men tot nieuwe directeur-be-

stuurder. Daarmee is geko-
zen voor een bestuurder die 
verbinding en samenwerking 
wil met huurders, gemeenten 
en andere partners.
Met de medewerkers van 
Woningbedrijf Velsen gaat 
Rogier van der Laan aan de 
slag om invulling te geven 
aan het woonplezier van de 
huurders.
Rogier van der Laan (41) 
heeft ruime werkervaring bij 
de overheid, corporaties en in 
het bedrijfsleven. Sinds 2006 
is hij directeur-bestuurder 
van Woondiensten Aarwoude 
in Woubrugge.

Ontwikkelingen
in de Hofgeest

Velserbroek – Raadsleden 
Leo Kwant van LGV en Leen 
de Winter van ChristenUnie 
hebben vragen gesteld over 
de ontwikkelingen in het ge-
bied de Hofgeest. Op 11 de-
cember 2014 werd bekend 
gemaakt dat het deelgebied 
Grote Buitendijk voorlopig 
niet wordt ontwikkeld. Wel 
werden er randvoorwaarden 
gesteld voor het geval er par-
tijen zijn die plannen heb-
ben voor het gebied. Naar nu 
blijkt is heeft een ontwikke-
laar zich gemeld voor het ge-
bied Hofgeest én een voor de 
ontwikkeling van Hofgeest 
VSV. Er is met beide initiatief-
nemers gesproken over de 
schetsontwerpen, maar de 
plannen zijn nog in een vroeg 
stadium. Indien er overeen-
stemming komt, kan de ge-
meente meer vertellen over 
de contouren van de plan-
nen. Wel is duidelijk dat voor 
de rugbyvelden geen plan-
nen zijn om die te ontwikke-
len.

Nederlands 
Kampioen 

indoorroeien
Santpoort-Noord - Olav 
Molenaar van roeivereniging 
Het Spaarne zette zijn reeks 
van overwinningen voort 
door in een snelle tijd van 
6:09,9 het Jongens 18-veld 
te winnen bij het Nederlands 
Kampioenschap indoorroei-
en. Na drie nationale titels op 
het water is dit zijn vierde ti-
tel in 2016. Slechts een keer 
was hij tweede. Olav heft dan 
ook een fantastisch sportjaar 
achter de rug en gaat vol ver-
trouwen 2017 in!
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‘Niemand in de kou!’
Inwoners van Velsen die hun 
energierekening niet kunnen be-
talen, kunnen hulp krijgen van het 
Sociaal Wijkteam Velsen. Zij wil-
len voorkomen dat mensen wor-
den afgesloten van gas of stroom 
en letterlijk in de kou komen te 
staan. Het is een proef, die duurt 
van december 2016 tot april 2017.

Energieleveranciers moeten beta-
lingsachterstanden voor stroom en 
gas van ‘kleinverbruikers’ melden 
bij de gemeente. Dat is voor het So-
ciaal Wijkteam het signaal dat inwo-
ners misschien fi nanciële proble-
men hebben. Als die oplopen, wor-
den ze van gas of stroom afgesloten. 
Dat wil het Sociaal wijkteam voor-
komen. “In de winter mag niemand 
in de kou zitten”, zo meent het team.  
Ze gaan bij inwoners thuis langs om 
hulp te bieden. Die aanpak is nieuw 
en duurt van december 2016 tot 
april 2017. 

Sociaal Wijkteam doet meer
De vier Sociaal Wijkteams, die in 
Velsen actief zijn kunnen overigens 
helpen bij allerlei vragen. Of het nou 
over geldproblemen gaat, eenzaam-
heid, gezondheidsvragen of werk. 
Het team heeft allerlei soorten des-
kundigheid in huis en is er voor ie-
dereen in de wijk.

Contact met het Sociaal Wijkteam 
krijgt u via 088 – 88 76 970 of via 
contact@swtvelsen.nl. U kunt ook 
het algemene nummer van de ge-
meente Velsen bellen: 140255 (zon-
der netnummer).

Rioolwater verwarmt 
én koelt Vellesan College
Gemeente Velsen en Dunamare 
Onderwijsgroep slaan de handen 
ineen voor een energiebesparen-
de samenwerking. Met behulp van 
riothermie, een nieuwe riolerings-
technologie, kan het Vellesan Col-
lege uit IJmuiden de nieuwbouw-
vleugel gasloos verwarmen met 
uit afvalwater teruggewonnen 
warmte. 

Het Vellesan College is de eerste 
school in Nederland die op deze bij-
zondere manier verwarmd én ge-
koeld gaat worden. Wethouder duur-
zaamheid Floor Bal is enthousiast 

over de goed toepasbare techniek 
met hoog rendement en korte terug-
verdientijd. ”Met riothermie voegen 
we in onze gemeente een niet-zicht-
bare, duurzame energieopwekker 
toe. Dat is aanvullend op onze wind-
molens en zonnepanelen. Weer een 
stap op weg naar Velsen klimaatneu-
traal.’’

Vrijdag 9 december hebben rector 
Marc Boelsma van het Vellesan Col-
lege en wethouder Floor Bal één van 
de eerste buizen op hun plek gelegd. 
Het project zal in december worden 
afgerond. (foto: Ko van Leeuwen)
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Het gemeentebestuur van Velsen wenst u 
prettige kerstdagen en een goede gezondheid 
in 2017

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

Deze vindt plaats op maandag 9 januari 2017 
van 17.00 tot 19.30 uur in het Gemeentehuis, 
Plein 1945 te IJmuiden. 

Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen 

persoonlijke uitnodigingen te versturen.

Deze publicatie komt daarvoor in de plaats.

U bent van 
harte welkom
Nieuwjaarsreceptie 2017

Tuin Beeckestijn in oude glorie hersteld.

Gewijzigde openings-
tijden gemeentehuis
Rond kerstmis en de jaarwisseling zijn de openingstijden van het 
gemeentehuis als volgt gewijzigd:

Dinsdag 20 december ( jaarafsluiting) Gesloten vanaf 15.00 uur
Maandag 26 december (Tweede Kerstdag) Gesloten
Maandag 2 januari (nieuwjaarsbijeenkomst) Open vanaf 10.00 uur
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Huurders, corporaties en 
gemeente maken afspra-
ken over wonen in Velsen
Huurders, woningcorporaties en 
gemeente hebben afspraken ge-
maakt over hoe er de komende ja-
ren in Velsen wordt gewoond. Op 
7 december hebben de drie Huur-
dersraden, de drie woningcorpo-
raties en de gemeente hun hand-
tekening gezet onder de zoge-
naamde prestatieafspraken. Het 
is voor het eerst dat de huurders 
hier nauw bij betrokken zijn.

Een greep uit de onderwerpen waar 
de afspraken over gaan: hoeveel wo-
ningen worden er gebouwd, voor 
wie precies en waar? We willen wo-
ningen duurzamer maken en huur-
ders helpen om minder energie te 
verbruiken. We willen sociale huur-

woningen betaalbaar houden en we 
doen huurwoningen niet zomaar 
in de verkoop. En nog veel meer. De 
drie partijen komen elk jaar bij el-
kaar voor vervolgafspraken; de hui-
dige afspraken zijn daarvoor een 
goede basis om elk jaar een stap te 
maken en afspraken verder uit te 
werken.

Op de foto (Reinder Weidijk) boven 
van links naar rechts: Peter van Ling 
van Velison Wonen, Paul Vreke van 
Brederode Wonen, Bob van Zijll van 
Woningbedrijf Velsen en onder Het-
ty van der Ven van Huurdersvereni-
ging Brederode, wethouder Floor 
Bal, Peter van Oorschot van Huur-
dersraad Woningbedrijf Velsen.

Mogelijk datalek
Op 2 december 2016 ontvingen 
wij een melding dat er een lap-
top was gestolen bij een mede-
werker van een extern bedrijf 
waar de gemeente mee werkt. 
Hierop staan mogelijk bestan-
den met daarop persoonlijke ge-
gevens van een deel van de in-
woners van Velsen. Het gaat om 
gegevens uit de gemeentelij-
ke belastingen vanaf 2015. Deze 
zijn onder meer naam, geboor-
tedatum, adres, geslacht en Bur-
gerservicenummer.

In eerste instantie leek er geen pro-
bleem, omdat de gemeente Vel-
sen de data op een beveiligde ma-
nier aan het bedrijf had gestuurd 
(dus niet per e-mail). Later bleek 

dat de medewerker deze gegevens 
misschien toch op de gestolen lap-
top heeft staan. Hoewel de kans 
beperkt is dat de gegevens van on-
ze inwoners openbaar worden, kan 
de gemeente Velsen niet uitsluiten 
dat inwoners door mensen bena-
derd worden met verkeerde bedoe-
lingen. De gemeente Velsen vindt 
het heel vervelend dat dit heeft 
kunnen gebeuren. In overleg met 
de informatiebeveiligingsdienst 
voor gemeenten (IBD) en het be-
trokken bedrijf werken we aan een 
zorgvuldige a� andeling van dit in-
cident. 

Lees voor meer informatie en ant-
woorden op de meest gestelde vra-
gen: velsen.nl/actueel/nieuws.

Meepraten over beplan-
ting Lange Nieuwstraat
Donderdag 22 december bent u 
van harte welkom in de publieks-
hal van het gemeentehuis (Du-
dokplein) tussen 17.00 en 19.00 
uur om mee te praten over de be-
planting in de bloembakken aan 
de Lange Nieuwstraat.

Samen kleurgeven aan de Lange 
Nieuwstraat aan de hand van diver-
se verbeeldingen, dat wil de gemeen-
te graag. De Lange Nieuwstraat is 
bijna klaar. De bestrating ligt erin, 
het straatmeubilair is geplaatst, de 
bomen 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 en-
tree van het gemeentehuis zijn daar 
een goed voorbeeld van. Op de Lan-
ge Nieuwstraat willen we wel met 
andere soorten en kleuren gaan wer-
ken, zodat de Lange Nieuwstraat er 
het hele jaar goed uitziet. (impressie: 
gemeente Velsen)

Sportevenementen 
voortgezet onderwijs
Sportwethouder Annette Baer-
veldt heeft donderdag 8 decem-
ber jl. in het Polderhuis in Velser-
broek de openingshandeling ver-
richt voor het eerste (basketbal)
toernooi van de door de gemeen-
te Velsen en SportSupport geor-
ganiseerde sportevenementen 
voor het voortgezet onderwijs. 

Velsen wil het sporten in de leeftijd 
van 12 tot 18 jaar meer gaan promo-
ten, omdat deze categorie jeugd het 
sporten vaak opgeeft. Al jaren orga-
niseert de gemeente en SportSup-
port sportevenementen voor het ba-
sisonderwijs, maar nu bestaat er ook 
een zogeheten schoolsportkalender 
voor het vervolgonderwijs. In over-
leg met de vakleerkrachten van de 
zeven middelbare scholen in de ge-
meente Velsen is er dit schooljaar 
gekozen voor basketbal, hockey en 
zaalvoetbal. Ook is het voor de scho-
len mogelijk mee te doen met activi-
teiten die in Haarlem worden geor-

ganiseerd, zoals: schaatsen, volley-
bal, Olympic Moves, de Zorgspeci-
alistenloop en softbal. Als het aan-
bod sportactiviteiten aanslaat bij 
de leerlingen (en leerkrachten) dan 
gaat de gemeente dit uitbreiden met 
nog meer schooltoernooien. (foto: 
Reinder Weidijk)
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Bewoners zijn kanjers met scheiden van huishoudelijk afval

Compliment voor Santpoort- Noord en Velserbroek!
Petje af voor de inwoners van Santpoort-Noord 
en Velserbroek! Zij hebben afgelopen maanden 
bewezen, dat ze kanjer zijn in het scheiden van 
huishoudelijk afval. Daardoor is de hoeveelheid 
restafval fl ink gedaald. Dat betekent minder 
verbrandingskosten. Maar belangrijker nog: het 
gescheiden afval zoals groente, fruit- en tuin-
afval (gft), plastic, metalen verpakkingen en 
drankenkartons (pmd) en papier  kunnen wor-
den hergebruikt. Deze leveren weer waardevol-
le grondstoffen op.

Extra container
Inwoners van Santpoort-Noord en Velserbroek 
kregen een half jaar geleden een extra container 
voor pmd en soms een extra container voor pa-
pier. In Velserbroek werd ingezameld met 3 rolcon-
tainers aan huis (pmd, papier en gft) in combina-
tie met het wegbrengen van restafval naar een cen-
trale verzamelcontainer in de wijk. In Santpoort 
Noord werd ingezameld met 4 rolcontainers aan 
huis (pmd, papier, gft en restafval). De conclusie is 
dat beide systemen goed werken en door bewoners 
op prijs worden gesteld. 

Hoe nu verder?
De resultaten en de positieve reacties van bewoners 
hebben ertoe geleid, dat we ook in de andere woon-

plaatsen van Velsen op deze manier gaan inzame-
len. Uiteraard zullen de bewoners hiervan op de 
hoogte worden gesteld. 

Op naar een duurzaam Velsen
Afval scheiden is kostenbesparend en beter voor 

ons milieu. Om dit voor elkaar te krijgen is Vel-
sen samen met HVC gestart met het project: ‘Meer 
Waarde Uit Afval’. Ons doel voor 2020 is: niet meer 
dan 130 kg restafval per inwoner per jaar. Daardoor 
kunnen de kosten per huishouden met 20 euro da-
len en werken we samen aan een duurzaam Velsen!

Isoleren? Subsidie 
overheid helpt u op weg!
Energie besparen? Dan is het iso-
leren van uw woning een slimme 
eerste stap. Niet alleen verbetert 
u uw wooncomfort, ook fi nanci-
eel gaat u er op vooruit. Maak 
nu nog gebruik van subsidie van 
rijksoverheid!

U kunt bij het tre� en van minimaal 
twee maatregelen subsidie aanvra-
gen. Haast u wel, gezien het aantal 
aanvragen zal het budget op korte 
termijn opraken. Het isoleren van 

uw dak, vloer of gevel, of het ver-
vangen van uw glas verbetert uw 
wooncomfort aanzienlijk. Net zo 
belangrijk, u bespaart op uw ener-
gierekening en u vermeerdert de 
waarde van uw huis. Op de websi-
tes www.duurzaambouwloket.nl 
en www.rvo.nl kunt u meer infor-
matie vinden over de subsidierege-
ling ‘Energiebesparing eigen huis’. 
Hier vindt u ook de voorwaarden 
voor het aanvragen van de over-
heidssubsidie.

Tijdelijke afsluiting A22
In verband met de renovatie van 
de Velsertunnel wordt er deze 
week ’s avonds en ’s nachts ge-
werkt aan de A22. Deze weg is af-
gesloten op:

Vrijdag 16 december
Op vrijdag is de A22 tussen Bever-
wijk en de A9, tussen 21.00 en 06.00 
uur, afgesloten. Rijkswaterstaat 
vervangt rijbaan breed een stuk 
slecht asfalt. Het verkeer, inclusief 
de nood- en hulpdiensten, wordt 

omgeleid over de Parallelweg naar 
de A9 (toerit 8).

Zaterdag 17 december
Op zaterdag is de A22 tussen Bever-
wijk en de A9, tussen 23.00 en 06.00 
uur, opnieuw afgesloten. Dit is no-
dig voor het slijpen van de detec-
tielussen. Het verkeer, inclusief de 
nood- en hulpdiensten, wordt om-
geleid over de Parallelweg naar de 
A9 (toerit 8). (foto: Sport Connexxi-
on)

Workshop zonnepanelen
Investeren in zonnepanelen op je 
dak levert meer op dan je geld op 
de bank te laten staan: het rende-
ment van een investering in zon-
nepanelen is vergelijkbaar met 
een rente van 5 procent op een 
spaarrekening. En door het zelf te 
doen, bespaar je installatiekosten 
en maak je het rendement van de 
zonnepanelen nóg hoger!

Op 15 december biedt zonnepane-
len-specialist Greeny Bros een bij-
zondere workshop aan in Pop-up 

store Du-Dock op Plein 1945 in 
IJmuiden. Iedereen is welkom om te 
leren hoe je zelf zonnepanelen kan 
installeren op een pannendak of een 
plat dak. Natuurlijk is er ook plek 
voor mensen die vooral nieuwsgierig 
zijn naar de installatie van zonnepa-
nelen. Je bent welkom met al jouw 
vragen over de installatie, maar ook 
over zonnepanelen in het algemeen! 

Inloop donderdagavond om 19.00 
uur en aanvang 19.30 uur. Deelname 
is gratis en ko�  e en thee staan klaar.
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Laatste fase Lange Nieuwstraat start op 9 januari 2017
Op maandag 9 januari 2017 start 
de 5e en laatste fase van de werk-
zaamheden reconstructie Lan-
ge Nieuwstraat. Het gaat over het 
deel van de Lange Nieuwstraat 
met het kruispunt Plein 1945 (tus-
sen de De Noostraat en de Wil-
lemsbeekweg). De werkzaamhe-
den duren tot eind maart 2017 en 
worden, in opdracht van de ge-
meente Velsen, uitgevoerd door 
BAM Infra Wegen.

Wat gaat er gebeuren?
De kruising Plein 1945/Lange 
Nieuwstraat/Zeeweg wordt tijdelijk 
afgesloten. Na afl oop van de werk-
zaamheden heeft de Lange Nieuw-
straat één nieuw wegprofi el met vrij 
liggende fi etspaden, vanaf de roton-
de Planetenweg tot aan Plein 1945. 
Bij de kruising worden verkeerslich-
ten aangebracht zodat fi etsers en 
voetgangers hier veilig kunnen over-
steken naar de J.P. Troelstraweg. Ook 
de HOV-bus steekt hier straks de weg 
over. Dit is niet mogelijk voor het 
overige autoverkeer.

Verkeersmaatregelen
Op de kruising is tijdens de werk-
zaamheden geen autoverkeer mo-
gelijk. Het doorgaande autoverkeer 
wordt zoveel mogelijk omgeleid via 
de Heerenduinweg. De omleidin-
gen worden met borden aangegeven. 
Fietsers en bromfi etsers worden via 
de omliggende wegen omgeleid. Ook 
dit wordt met bebording aangegeven. 

Het is wel mogelijk voor voetgangers 
om langs het werk te lopen en de wo-
ningen en winkels te bereiken. 

De volgende verkeersmaatregelen 
gelden vanaf 9 januari 2017:
• Het inkomende verkeer richting 

centrum/winkels komende vanaf 
de Stationsweg wordt omgeleid via 
de De Noostraat, Raadhuisstraat 
en Kalverstraat.

• Het doorgaande verkeer komende 
vanaf de Stationsweg wordt omge-
leid via de Stationsweg, Minister 
Van Houtenlaan en Heerenduin-
weg.

• Het uitgaande verkeer vanuit Zee-
wijk wordt zoveel mogelijk omge-
leid via de Planetenweg / Gijzen-
veltplantsoen en Heerenduinweg, 
Verkeer vanaf de rotonde Lange 
Nieuwstraat kan ook via de Mer-
wedestraat richting de Heeren-
duinweg rijden.

• Verkeer richting Marktplein en 
Kennemerlaan kan via de Spaar-
nestraat rijden.

Openbaar vervoer Connexxion
Tijdens de werkzaamheden worden 
de lijndiensten van Connexxion om-
geleid. Dit geldt voor de buslijnen 3, 
74, 75 en 82. Meer informatie over 
busomleidingen en tijdelijke bushal-
tes kunt u vinden op www.connexxi-
on.nl of www.connexxion.com. Voor 
eventuele vragen over het openbaar 
vervoer kunt u bellen naar telefoon-
nummer 0255-547964.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl 
is hét startpunt voor al uw 
vragen over de gemeente 
Velsen. Hier vindt u meer 
informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.

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

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

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

het Klant Contact Centrum: 14 0255.

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

Op 20 augustus 2013 heeft het 
college van Burgemeester en 

Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle 
formele bekendmakingen van 
bijvoorbeeld vergunningen, beleid 
en verordeningen te publiceren in 
het elektronisch gemeenteblad. 
De bekendmakingen worden 
ook gepubliceerd in de huis-aan-
huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Het elektronisch gemeenteblad 
is te vinden op www.velsen.nl. 
Informatie over de gemeenteraad 
van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.
velsen.nl.
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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 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 

voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld. Het college 
van Burgemeester en wethouders 
van Velsen heeft omgevingsver-
gunning verleend voor: 

IJmuiden
Groeneweg 29,  plaatsen dakopbouw 
(8/12/2016) 21079-2016; 
Eksterlaan 26, realiseren aanbouw, 
diverse constructieve aanpassingen 

(8/12/2016) 20745-2016;
Margadantstraat 50, gebruik mid-
denterrein IJmuider Delta voor 
stallen vrachtwagen-opleggers 
(8/12/2016) 10230-2016; Hout-
manstraat 1, wijzigen brandcompar-
timentering (12/12/2016) 22665-
2016. 

Santpoort-Noord
Terrasweg 49, vergroten 1ste verdie-
ping woning (09-12-2016) 20792-
2016. 

Velsen-Zuid
Stationsweg 103, plaatsen gevelre-
clame (8/12/2016) 22475-2016.  

APV artikel 2:17 Evenementen
Nieuwjaarsduik, strand Westbroe-

kerplas Velserbroek, op 1 januari 
2017 van 15:00 tot 16:00 uur (21794-
2016) 07/12/2016.

AGU mountainbikerace Egmond-
Pier-Egmond, op 7 januari 2017 van 
12:30 tot 16:30 uur (22115-2016) 
09/12/2016.

APV artikel 5:5 Werkzaamheden 
buiten reguliere werktijden

Velsen-Noord
Omleggen transportleiding (hoofd 
gasvoedingsleiding van de wijk), 
Duinvlietstraat, op 13/14 decem-
ber 2016 tussen 20:00 en 04:00 uur 
(24022-2016) 09/12/2016.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 3 
december 2016 tot en met 9 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
Snippenbos ong. kavel 14, oprichten 
woning (06/12/2016) 24691-2016;  
Snippenbos ong. kavel 17, oprichten 
woning (06/12/2016) 24693-2016;
Snippenbos ong. kavel 18, oprichten 
woning (06/12/2016) 24692-2016;
Snippenbos ong. kavel 19, oprichten 
woning (06/12/2016) 24694-2016; 
Snippenbos ong. kavel 23, oprichten 
woning (06/12/2016) 24689-2016; 
Snippenbos ong. kavel 25, oprichten 
woning (06/12/2016) 24688-2016; 
Snippenbos ong. (SB05 + SB06), op-
richten 2 woningen (08/12/2016) 

24916-2016; 
Visseringstraat 1, wijzigen  ge-
vel(08/12/2016) 24897-2016.

Velserbroek
Galle Promenade 45, verplaatsen 
entree- en gevelkozijn, vervangen 
kozijn, wijzigen bestaande reclame 
(06/12/2016) 24703-2016. 

Velsen-Noord
Gildenlaan 68, legaliseren dakka-
pel, groendrager, dichtzetten raam 
(08/12/2016) 24892-2016. 

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 124, plaatsen er-
ker voorzijde (05/12/2016) 24569-
2016;  
Dinkgrevelaan 21,plaatsen dak-
kapel en plaatsen raamkozijnen 
(05/12/2016) 24572-2016;  
Dinkgrevelaan 19,plaatsen dakkapel 
en vergroten raamopeningen voor-
gevel (05/12/2016) 24575-2016;  
Molenstraat 13, plaatsen terrasover-
kapping (06/12/2016) 24711-2016; 

Santpoortse Dreef 162, plaatsen 
uitbouw, dakkapel, groendragers 
(07/12/2016) 24745-2016. 

Driehuis
Nicolaas Beetslaan 5, kappen 3 bo-
men (05/12/2016) 24514-2016; 
Nicolaas Beetslaan 4, realiseren 
14 waterwoningen (06/12/2016) 
24652-2016; 
Nicolaas Beetslaan 4, realiseren10 
woningen inclusief parkeerkelder 
(06/12/2016) 24668-2016; 
Nicolaas Beetslaan 4, realiseren 24 
parkappartementen en 3 penthou-
ses (06/12/2016) 24690-2016.

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
Wijkerstraatweg 90, veranderen 
kantoorgebouw in 6 appartementen 
(12/12/2016) 20977-2016 
Concordiastraat 84, wijzi-
gen verleende vergunning 
(13/12/2016)19056-2016 

IJmuiden
Eksterlaan 14 en 16, realiseren wo-
ning (08/12/2016) 20866-2016   
Orionweg ong., plaatsen anker 
(09/12/2016) 18777-2016  

Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 20, plaatsen uitbouw 
(07/12/2016) 20867-2016.

Aanvragen

Kapmelding
Velserbroek
Achter het Totaal tankstation aan de 
Hofgeesterweg in Velserbroek wor-
den 6 berken, 1 esdoorn, 1 meidoorn 
en 10 elzen gekapt. Dit i.v.m. uitdun-

ning van het bosperceel om andere 
bomen meer ruimte te geven. Maar 
ook ten behoeve van de veiligheid 
rondom  het tankstation en parkeer-
plaats aan de Hofgeesterweg. 

Velsen-Zuid
In Velsen-Zuid aan de Oosteinder-
weg naast nummer 1 wordt een po-
pulier gekapt, die in slechte condi-
tie is.
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