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60 jaar door dik en dun

Velsen - Elk jaar worden echtparen die 60 
jaar zijn getrouwd door de gemeente Vel-
sen uitgenodigd voor een feestelijke bijeen-
komst. Woensdag 14 december gebeurde dat 
bij Villa Westend in Velserbroek. Van de 78 
uitgenodigde diamanten echtparen waren 
er 34 aanwezig. Dat betekende heel wat ge-
bakjes, koppen koffie, glaasjes wijn en advo-
caatjes voor de echtelieden die het al 60 jaar, 
door dik en dun, met elkaar volhouden. De 

tijd verstrijkt vanzelf, maar je blijft niet vanzelf 
60 jaar getrouwd. Dat betekent openstaan 
voor elkaar, luisteren, praten en een beetje 
lief zijn voor de ander. Burgemeester Frank 
Dales verwelkomde de echtparen die in het 
jaar 1956 met elkaar trouwden. Ook nam hij 
alle tijd om een persoonlijk woordje te wis-
selen met de aanwezigen. Daardoor was het 
ook dit jaar een heel bijzondere bijeenkomst. 
(foto: Reinder Weidijk)

Fijne feestdagen!
Velsen - De afgelopen weken heeft het team van de Jutter/de Hofgeest met veel 
plezier gewerkt aan de krant die nu voor u ligt. In deze dubbeldikke kersteditie 
vindt u ruim honderd kerstwensen van verenigingen, stichtingen en bedrijven. Ook 
hebben onze vaste redacteuren weer een persoonlijk kerstverhaal geschreven. Wij 
wensen u alvast fijne feestdagen en een voorspoedig 2017!
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Informatie 
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Velsen

Kerstman met arrenslee 
naar Stadsschouwburg

IJmuiden - De feestmaand 
is in volle gang. Op zater-
dag 19 december zongen 
ongeveer 150 mensen be-
kende kerstliedjes op Plein 
1945. De samenzang vorm-
de de opmaat naar de pre-
mière van de Grote Kerst-
show 2016. Na afloop ging 
de stoet, vooropgegaan 
door de kerstman in ar-
renslee en onder begelei-
ding van de funband van 
Soli, in een sfeervol ver-

lichte kerstoptocht naar de 
Stadsschouwburg Velsen. 
Daar werd genoten van 
een show met onder ande-
re Rick Zwart (Royal Ope-
ra House London), Esmee 
van Kampen (Hairspray, tv-
serie Tessa), Mieke van der 
Hulst (Sister Act, Sound of 
Music), Robbert van Unnik 
(Intermezzo), de Bende van 
Sax en Dansstudio Michel-
le. (foto: Stadsschouwburg 
Velsen)

Bedreigd met mes
IJmuiden - De politie heeft 
vorige week woensdag twee 
jongens van 14 en 16 jaar 
aangehouden wegens be-
dreiging van een 16-jarige 
plaatsgenoot.
Het slachtoffer stond even stil 
op het Velserduinplein toen 
een jongen op een brom-
fiets een mes  pakte en het 
slachtoffer bedreigde. Even 
later kwam er nog een twee-

de jongen bij die het slacht-
offer bedreigde. 
Op basis van het opgege-
ven signalement kon de po-
litie beide verdachten korte 
tijd later aanhouden. Zij zijn 
overgebracht naar het poli-
tiebureau voor verhoor. 
Beide verdachten hadden 
een mes bij zich. Deze wa-
pens zijn in beslag geno-
men.
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Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanleiding 
van de actualiteit of een eve-
nement, soms gewoon van-
wege de mooie taferelen die 
IJmuiden doorgaans te bie-
den heeft of bijzondere ge-
beurtenissen die plaatsvin-
den.

IJmuiden bruist deze dagen 
van de kerstactiviteiten! Na-
tuurlijk zijn er de kerstbor-
rels op het werk, de kerstvie-
ringen op scholen, verenigin-
gen en instellingen en de kerst-
diensten en kerstnachtdiensten 
in de kerken rond de komen-
de feestdagen. Maar de IJmui-
denaren konden de afgelopen 
week nog meer genieten van 
de feestmaand bij onder ande-
re een kerstborrel op het Tha-
liaplein, een kerstsamenzang 
bij de kerstboom op Plein 1945 
en een heuse kerstshow.
Tijdens deze ‘Grote Kerstshow 
2016’ toonden vele Velsena-
ren in de Stadsschouwburg 
hun zang-, dans-, muziek- en 
‘poetry slam’-talenten, en dat 
allemaal rond het thema ‘Vel-
sen zijn we samen’. De optre-
dens werden afgewisseld met 
fi lmpjes over vrijwilligerswerk 
in Velsen. Na de pilot vorig jaar 
kreeg De Grote Kerstshow dit 
jaar haar tweede editie. De mu-
zikale show is het afgelopen 
weekend in totaal vier keer uit-
gevoerd. En het in het program-
maboekje vermelde ‘Tot vol-
gend jaar!’ zegt genoeg…
Naast de jaarlijkse kerstacti-
viteiten vond dit jaar ook een 
sportief typisch kerstevene-
ment plaats. IJmuiden beleef-
de afgelopen zaterdag de eer-
ste editie van de ‘Rotary Santa 

Run Kennemerland’. Zo’n 175 
als ‘Santa Claus’ – hier beter 
bekend als de kerstman – uit-
gedoste kinderen en volwas-
senen verzamelden zich om 
drie uur op Plein 1945. Onder 
het genot van hapjes en war-
me drankjes en onder bege-
leiding van muziek van de Lo-
cal Boyzz vond de warming-up 
plaats. Na het startschot ge-
geven door wethouder Annet-
te Baerveldt begaven de lopers 
zich rond half vier op weg, over 
de Lange Nieuwstraat richting 
rotonde en weer terug. Enke-
le Santa’s namen de snelheid 
op het drie kilometer lange par-
cours serieus, maar de meesten 
maakten er een gezellige snelle 
wandeling van. Na het lopen en 
wandelen namen de noeste lo-
pers een medaille in ontvangst. 
Het bij de inschrijving uitgereik-
te kerstmanpak mocht men be-
houden.
De Santa Run was georgani-
seerd door vijf Rotaryclubs in 
en om de gemeente Velsen: Ro-
taryclub Beverwijk, Rotaryclub 
Santpoort, Rotaryclub Sant-
poort-Brederode, Rotaryclub 
Velsen en Rotaryclub IJmond. 
De opbrengst van de Santa Run 
was bestemd voor het goede 
doel. Na de run kon de organi-
satie een cheque van 6000 eu-
ro, bijeengebracht door spon-
soren en de lopers, overhan-
digen aan het Inloophuis Ken-
nemerland in Santpoort. Het 
Inloophuis biedt op een laag-
drempelige manier hulp, bege-
leiding, informatie, lotgenoten-
contact en activiteiten voor ie-
dereen die in zijn of haar leven 
met kanker heeft te maken. De 
Santa Run heeft naast sportivi-
teit en gezelligheid dus bovenal 
een hartverwarmende rol. Voor 
herhaling vatbaar!

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Lars Bottelier verbetert 
persoonlijke records

IJmuiden - Afgelopen week-
end stond de Amsterdam 
Swim Meet op het program-
ma. Dat is het eerste kwalifi -
catiemoment voor de WK lan-
gebaan van 2017. Vrijwel alle 
nationale toppers waren aan-
wezig om te racen voor limie-
ten en persoonlijke records. 
IJmuidenaar Lars Bottelier 
was ook van de partij en ver-
beterde twee keer zijn tijd. 
Het begon vrijdag met de 
1500m vrije slag. Waar Lars in 
het begin prima rondetijden 
zwom en lang op schema lag 
voor een persoonlijk record, 
moest hij in de slotfase net 
iets te veel toegeven: 16:31.61. 
De dag erna herpakte Botte-
lier zich tijdens de 400m vrije 
slag. En verbeterde hij zijn ou-
de tijd met bijna 1 seconde 
naar 4:06.98. Op de slotdag 
zwom hij ook naar een PR op 
de 800m vrije slag, ditmaal 4 
seconden van zijn oude tijd, 

naar 8:33.11. 
Bottelier kan tevreden terug-
kijken op het toernooi. ,,Sa-
men met mijn trainer Kees 
ben ik druk bezig om meer 
slaglengte te creëren, zowel 
aan de voorkant bij de ‘catch’ 
als bij de doorhaal achter. Bij 
de 1500m ging dit nog niet 
zo soepel als ik wilde en kon 
ik mijn rondetijden niet vast-
houden. Bij de 800m daaren-
tegen wel en kon ik juist nog 
versnellen op het einde van de 
race.” 
Sinds een korte periode is 
Lars ook weer gestart met een 
nieuw donatiedoel op Talent-
boek. Hier spaart hij voor we-
reldbekerwedstrijden in het 
open water, omdat die belang-
rijk zijn voor kwalifi catie voor 
de WK open water zwemmen 
in 2017 en voor internationa-
le ervaring. 
Zie ook www.larsbottelier.nl. 
(foto: Renata Jansen)

LEFF in Café Bartje
Santpoort-Noord - Op zon-
dag 1 januari verzorgt co-
verband LEFF van 17.00 tot 
21.00 uur een optreden in 
Café Bartje. Daar is op dat 
moment de nieuwsjaarsbor-
rel aan de gang. LEFF is een 
6-koppige coverband uit Vel-
sen en Haarlem. De band
wordt gevormd door Moni-
que (zang), Frans (drums),

Mark (gitaar-zang) Erik (Bas) 
Ed (toetsen en gitaar) en Wil-
lem (saxofoon/fl uit). 
Een hoop ervaring, een ge-
varieerd repertoire, verras-
sende covers, hits van toen 
én nu maken dat LEFF over-
al een leuk en energiek op-
treden neer kan zetten. De 
toegang is gratis. (foto: Peter 
Weijers) 
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Uniek wonen in Driehuis
Driehuis - Op de locatie van 
voormalig verpleeghuis Vel-
serduin wordt door ontwik-
kelaar en bouwer Thunissen 
een nieuwe woonwijk gerea-
liseerd met de toepasselijke 
naam Nieuw Velserduin. Op-
vallend is het groene park-
achtige karakter met een 
grote bosvijver in het mid-
den; een mooi stukje nieuw 
wonen in Driehuis!
De eerste fase bestaat uit de 
bouw van 10 herenhuizen, 14 
waterwoningen, 34 parkap-
partementen en 3 penthou-
ses. In de tweede fase ko-
men daar nog 45 apparte-
menten bij.
Deze woningen krijgen allen 
een parkeerplaats in de par-
keerkelder. In de tweede fase 
zullen er nog eens 45 appar-
tementen gebouwd worden.
Verkopende makelaars zijn 
Daniëlle Smit SBGroep Ma-
kelaars uit Driehuis en Hof-
zicht Makelaars uit Hillegom. 

Voor informatie over dit pro-
ject kunt u binnenlopen bij 
het kantoor aan de Da Costa-
laan 1 in Driehuis. Hier liggen 
alle plattegronden ter inzage 
en kunt u vragen stellen.

Santa Run levert 6.000 
euro op voor Inloophuis

IJmuiden - Het was zater-
dagmiddag zweten voor de 
ruim 200 deelnemers aan de 
eerste Santa Run in IJmui-
den. Na tien minuten kwa-
men de eerste kerstmannen 
al hardlopend binnen. En dat 
terwijl nog zo was gezegd het 
rustig aan te doen omdat de 
Lange Nieuwstraat nog niet 
helemaal klaar is. Maar het 
enthousiasme van de deel-
nemers was te groot om zich 
aan die raad te houden. De 
3-jarige Joleen kwam als 
laatste binnen, maar het was
dan ook een hele tippel voor
zo’n kleine meid in de ruim
opgerolde kerstmannen-
broek.
Voor alle deelnemers was er
een oranje roos en een me-
daille ter herinnering. Het 
mooiste resultaat van de San-
ta Run was de cheque van
6.000 euro die door de ge-
zamenlijk organiserende ro-
taryclubs werd overhandigd
aan Eline Wielinga, coördi-
nator van Inloophuis Kenne-
merland in Santpoort-Noord.
De rotaryclubs hebben dank-
zij deze samenwerking een
prachtig evenement neerge-
zet. Wethouder Baerveldt zei
in haar speech dat zij hoopt
dat de Santa Run een nieuwe
traditie wordt.
De feestelijke sfeer op Plein

1945 werd nog vergroot door 
feestband The Local Boyzz 
die duidelijk liet zien en ho-
ren wat rocken is en dat he-
lemaal in kerstsfeer deed. 
Zanger Bart Gerrits droeg 
op zijn ‘Frozen’ legging 
een kersttrui en ook de an-
dere bandleden waren in 
kerstoutfit. Ook The Local 
Boyzz droegen bij aan het 
goede doel door vrijwel gra-
tis op te treden. Het uit vele 
kerstmannen bestaande pu-
bliek liet merken niet alleen 
te kunnen lopen maar ook 
graag te dansen.
Inloophuis Kennemerland 
geeft voorlichting, steun en 
activiteiten aan mensen die 
te maken krijgen met kanker. 
Zie www.inloophuiskenne-
merland.nl. (Karin Dekkers)

Raad redt 
Stichting 

Welzijn Velsen
Velsen - Een hoorba-
re zucht van verlichting 
kwam van de publieke tri-
bune toen burgemeester 
Dales vorige week donder-
dag vaststelde dat de raad 
akkoord ging met een extra 
budget van bijna 400.000 
euro voor Stichting Welzijn 
Velsen (SWV). Personeel 
van de in nood verkerende 
organisatie staan voorlopig 
nog niet op straat.
Hoe had het zo ver kunnen 
komen en heeft de gemeen-
te dan zo zitten slapen? Dat 
waren de kritische vragen 
die raadsleden van zowel de 
coalitie- als oppositiepar-
tijen. De resultaten van het 
onderzoek naar de financië-
le situatie logen er niet om. 
Bestuur en management 
waren onvoldoende zakelijk 
en ‘in control’. De gemeen-
te had zich daarbij als op-
drachtgever meer bewust 
kunnen zijn van haar rol.
Wethouder Robert te Beest 
had veel woorden nodig om 
de raad uitleg te geven. Be-
ryl Dreijer diende een mo-
tie in. Maar er stond meer 
op de agenda van de laat-
ste raadsvergadering van 
2016. Bovendien waren er 
nog drie andere moties en 
twee amendementen inge-
diend. Kijk voor de repor-
tage op www.rtvseaport.nl. 
(bron: RTV Seaport)

IJmuiden - Honderden men-
sen hebben maandagmid-
dag afscheid genomen van 
Jos Korver, de 52-jarige ca-
fé-eigenaar die vorige week 
werd doodgestoken toen hij 
zijn schoonvader hielp met 
reparatiewerkzaamheden in 
de De Ruyterstraat. 
De auto met de kist stond 
minutenlang stil voor Ca-
fé Cheers, waar veel mensen 
zich hadden verzameld en 

bloemen waren neergelegd. 
De stoet vertrok daarna naar 
Westerveld, waar nog eens 
tientallen mensen klaar ston-
den om Jos een laatste eer te 
bewijzen.
De hechtenis van de vermoe-
delijke dader, een 55-jari-
ge man uit IJmuiden, is vori-
ge week met veertien dagen 
verlengd. Hij zou met psychi-
sche problemen kampen. (fo-
to: Ko van Leeuwen) 

Velsen - De gemeente Vel-
sen heeft zich aangesloten 
bij Stichting Veilig Thuis Ken-
nemerland. Deze stichting 
voert de wettelijke taken uit 
op het gebied van Advies- en 
Meldpunt Huiselijk Geweld 
en Kindermishandeling. Als 
zodanig wordt een integra-
le crisisdienst ingericht die 
per 1 januari 2018 in werking 
moet treden. Over het jaar 
2016 wordt door de gemeen-
te Velsen een subsidie van 
228.227 euro verstrekt aan de 
gemeente Haarlem om de ta-
ken uit te voeren. Gemeen-
ten zijn vanaf 2015 verplicht 
om in regioverband een Ad-
vies- en Meldpunt Huiselijk 
Geweld en Kindermishan-
deling (AMHK) in te rich-
ten. Velsen doet dit samen 
met Beverwijk, Bloemendaal, 
Haarlem, Haarlemmerliede-
Spaarnwoude, Haarlemmer-
meer, Heemskerk, Heemste-
de en Zandvoort.

Veilig Thuis 
Kennemerland

Klaverjassen bij Post
IJmuiden – Zondag 18 decem-
ber heeft Klaverjas club Post 
IJmuiden de jaarlijkse kerst-
klaverjas gehouden. Deze werd 
gehouden in hun vaste zaal bij 
Zalencentrum Velserduin aan 
het Velserduinplein. Dit jaar 
waren er weer enkele leden die 
hun jubileum bij de club moch-
ten vieren. Bert Verloop en Hen-
nie Verloop kaarten al 25 jaar 
bij de club en Tinie Piet zelfs 40 
jaar. De jubilarissen zijn zondag 
in het zonnetje gezet en hebben 
een aardigheidje en bloemen in 

ontvangst mogen nemen. Daar-
na is het feestje verder gegaan 
met de grote loterij en hebben 
alle aanwezigen genoten van 
een warm en koud buffet, zoals 
altijd prima verzorgd door John 
en Monique Bosschert van Za-
lencentrum Velserduin.
De klaverjasclub start weer op 
dinsdag 10 januari 2017 om 
20.00 uur. Er zijn nog een paar 
plaatsen voor nieuwe leden. 
Belangstellenden kunnen een 
keer mee doen om de sfeer te 
proeven.
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Dit jaar blijven we thuis
Soms heb ik zin om tijdens de 
feestdagen ergens anders te 
zijn. De eerste keer dat ik in 
december vluchtte is zo’n 35 
jaar geleden. Het werd Duits-
land waar ik op kerstochtend 
ontdekte dat werkelijk alles 
gesloten was. Ik was daar met 
een neef die zijn ex-verloof-
de op ging zoeken, maar die 
wilde niks meer van hem we-
ten. Eten kon pas weer in Ne-
derland, het werd een soort 
brunch uit plastic bij een ben-
zinestation in gezelschap van 
een ontroostbare neef. 
Een storm op zee en dan En-
geland. Onze gastvrouw ver-
welkomde ons met een hal-
ve arm in het uiteinde van een 
kalkoen gestopt. Het beest 
zou daarna feestelijk worden 
gevuld met een salie- en ui-
enprutje en er kwamen sprui-
ten op tafel zo groot als ping-
pongballen. De oude oma in 
het gezelschap werd dronken 
en later in de pub brak een 
enorme vechtpartij uit. 

Ingesneeuwd in de Arden-
nen, griep in Andalusië, be-
roofd in Valencia of die keer in 
Schoorl. Daar waren we met 
Oud en Nieuw in een vakan-
tiepark waar geen vuurwerk 
werd afgestoken, fijn voor de 
honden. De inrichting van het 
huisje was deprimerend, daar 
kon geen kaarslicht tegenop. 
Ik geloof zelfs dat de overgor-
dijnen van plastic waren, maar 
dat kan ook in Slagharen zijn 
geweest waar ik eens ondoor-
dacht belandde. Eerste kerst-
dag, de hele dag op Schiphol 
omdat onze goedkope vlucht 
naar Istanbul overboekt was; 
iedereen was op komen da-
gen en dat hadden ze kenne-
lijk niet verwacht. Toen we be-
gin januari weer naar huis gin-
gen had ik er echt zin in; een 
boom met ballen, eten met fa-
milie en een buik vol oliebol-
len, maar toen was het te laat. 
Dit jaar blijven we thuis.

Anneke Zonneveld

Geen cadeautjesfeest
Als je een grote familie hebt, 
zoals ik, is december een 
echte feestmaand. Het begint 
al met Sinterklaas. Meteen 
daarna worden de plannen 
gesmeed voor kerstmis. En 
vlak daarna het grote oliebol-
lenfestijn. Er zijn dus heel wat 
familiemomenten en gele-
genheden om samen te zijn.
Voor mijn gevoel is kerstmis 
geen cadeautjesfeest. Doch-
terlief heeft nog wel eens ge-
probeerd kerst met geschen-
ken te introduceren. En het 
zag er wel leuk uit die boom 
met die pakjes eronder. Maar 
nee, geef mij maar die baard-
mans van 5 december. Lek-
ker Hollands, ongedwon-
gen plezier met gekkigheid 
en een beetje verwennerij. 
Sinds mijn dochter in Duits-
land woont is het discussie-
punt cadeautjes met Sint of 
kerst trouwens perfect afge-
rond. Kleindochter wordt met 
Sint verwend in Nederland 
en met kerst in Duitsland. 
Dat scheelt een hoop touw-
trekken.
Wie net als ik is opgegroeid 
in een gelovig gezin, herkent 
die hang naar een aanhaak-
punt met kerstmis misschien 
wel. We gingen elk jaar met 
het gezin naar de nachtmis 
en als we na middernacht  in 

hoger sferen thuiskwamen 
was de tafel gedekt met het 
mooiste servies en aten we 
samen kerstbrood. De twee 
oudere zussen wisten het 
kerkbezoek handig te vermij-
den door zich vrijwillig aan te 
bieden als tafeldekkers, iets 
wat anders met enige strijd 
gepaard ging.
Natuurlijk hadden we vroe-
ger ook al een kerstboom met 
lichtjes, maar de kerststal met 
het kindje Jezus had een be-
langrijkere plek in de huiska-
mer. Veelzeggend trouwens 
dat zo’n heidense kerstboom 
vredelievend naast dat chris-
telijke symbool kan staan. En 
dat we zowel ‘O, denneboom’ 
als ‘Stille Nacht’ zingen...
Rond kerstmis ga ik altijd op 
zoek naar wat bezinning. Vo-
rig jaar kwam ik tijdens de 
nachtmis veel bekenden te-
gen. Mensen die ook op zoek 
zijn naar iets meer dan een 
kerstboom met cadeaus, kal-
koen en All You Need is Love. 
Even een paar serieuze woor-
den over saamhorigheid, het 
licht, vrede en geloof, dat 
hoort voor mij bij kerstmis. En 
cadeautjes? Die krijgen we 
evengoed wel, want elke dag 
is een geschenk! 

Karin Dekkers

Er was een duif die elk jaar 
in de periode rond kerst een 
plekje vond op de sterkste tak 
van een uit de kluiten gewas-
sen struik die hoog boven het 
huis uit torende. Aldaar ge-
nesteld aanschouwde hij elk 
jaar hetzelfde tafereel. Een 
man die geconcentreerd voor 
het beeldscherm zat. Daar in 
het duister met als enige ver-
lichting het scherm van zijn 
laptop. Driftig typend lette de 
man niet op de duif, die met 
zijn kraaloogjes de geestdrift 
van de man gadesloeg. In an-
dere huizen glinsterde fijn 
licht in kerstbomen en gloei-
de warm schijnsel van kaar-
sen. Het was er warm, in die 
huizen, dat kon zelfs een duif 
zien. In het huis van de ty-
pende man stond geen kerst-
boom en brandden ook geen 
kaarsen. De man tikte lustig 

voort. De duif die niet lezen 
kon maar wel aanvoelde: dit 
is een man met verdriet. 
Elk jaar zat hij daarboven, in 
het donker achter zijn laptop. 
Een brief schrijvend aan zich-
zelf. Een brief van haar, zijn 
grootste liefde. “Mijn lieve 
man”, zo begint de brief. “Een 
jaar is voorbij, bijna dan, mijn 
liefste. De mooiste tijd van 
het jaar is nu, met kerst. Ik 
hou alle dagen van jou maar 
in het bijzonder nu, met kerst.  
Ik kan niet bij je zijn maar 
zeg me dat je me mist. Vertel 
me nog eens dat ik je kerst-
kers ben op de tulband, daar 
moest ik zo om lachen. Want 
je houdt niet van tulband. 
Plaag me nog eens met mijn 
‘plumpudding’ want die mis-
lukte elke kerst. Kom, zeg me 
nog eens dat ik niet zo zeu-
ren moet... Omdat alles mis-
lukken kan behalve wij twee 
samen...”
Aan het einde van de brief 

lichtte de blik op van de man, 
zo zag de duif. Maar dan volgt 
de laatste regel. “Al wat ik 
nooit wilde was afscheid ne-
men. Dat is teveel gevraagd 
in dit leven. Ik kan het nog 
niet. Daarom, mijn liefste, tot 
volgend jaar kerst.” De man 
klapt zijn laptop dicht, sluit 
zijn ogen en blijft minuten-
lang zitten.
Dan neemt hij een besluit. Hij 
klikt het kleine bureaulamp-
je aan en kijkt uit het raam. 
In het schijnsel ziet hij op de 
tak een duif zitten. Even lijken 
hun blikken elkaar te kruisen. 
Hij veegt een traan weg. Dan 
vliegt de duif weg. Ineens lijkt 
het alsof hij zich lichter voelt. 
Anders, niet alleen. “Ja”, zegt 
hij in gedachten, “dat was 
nog eens wat met die misluk-
te pudding.” Hij lacht zacht-
jes, doet het lampje uit en 
gaat naar beneden.

Joke van der Zee

Het was weer een gedenk-
waardig jaar bedenk ik tij-
dens het optuigen van onze 
kerstboom. Vooral een jaar 
van feestjes, als ik in dit klei-
ne stukje tekst de ‘grote’ we-
reld even buiten mag sluiten. 
Ik heb een hechte vrienden-
groep, ooit opgebouwd van-
uit Velsen. Veel leeftijdsgeno-
ten, allemaal bouwjaar 1956. 
Dus in 2016 allemaal feest-
jes van zestigjarigen. Ver-
spreid door het land, want 
vrijwel iedereen is uitgevlo-
gen. Zestig, het heeft zo z’n 
voordelen. Wat meer rust in 
‘t lijf, niet meer zo nodig alles 
mee moeten maken, heerlijk 
op een e-bike fietsen zon-
der je te schamen, met een 
camper op stap en overnach-

ten op een plek met nog tien-
tallen grijze duiven zonder je 
daaraan te ergeren.
Maar deze leeftijd baart me 
ook zorgen. Niet zozeer om-
dat het lijf wat houteriger 
wordt en wat meer gaat kra-
ken en dat het spiegelbeeld 
toch eerder een frons dan 
een glimlach oplevert, maar 
vooral hoe het leven er over 
een aantal jaren uit zal zien. 
We zijn nu nog met z’n twee-
en, kunnen alles nog en zijn 
ontzettend blij met onze kin-
deren en inmiddels kleinkin-
deren. Maar wat als we alleen 
komen te staan? Niet meer 
alles samen kunnen delen? 
Niet meer met de camper 
op stap, alleen aan tafel, al-
leen opstaan, alleen aan het 

kerstontbijt? En nog erger: 
op een gegeven moment niet 
meer in staat zijn om voor 
mezelf te zorgen, afhanke-
lijk worden van de ouderen-
zorg. Pffff, wat een sombe-
re gedachten in deze ‘feest-
maand’, want dat is toch de 
bijnaam van december. Dus 
maar gauw de wandelschoe-
nen aan voor mijn dagelijkse 
uurtje stevig doorstappen om 
lekker fit te blijven en dan de 
open haard aan om extra te 
genieten en de donkere da-
gen letterlijk buiten te slui-
ten. En hopen dat we in 2026 
weer het hele land doortrek-
ken om de feestjes van alle 
zeventigers bij te wonen!

Renée Wouwenaar
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Een bijzondere kerstboom

Het optuigen van de kerst-
boom vond ik als kind natuur-
lijk geweldig. Een kunstboom 

kwam er bij ons niet in; mijn 
moeder wilde altijd een ech-
te boom, maar echte sterren in 
decoreren waren we geen van 
beiden. Sinds ik zelfstandig 
woon heb ik geen kerstboom 
meer in huis. De enige kerst-
decoratie in mijn huis gedu-
rende de afgelopen vijftien ja-
ren was een uit kunststof ver-
vaardigd object, dat met be-
hulp van een zuignap aan het 
raam kan worden bevestigd. 
Het stelt een kerstman voor 
met lampjes van binnen. Kerst 
was bij ons thuis ook nooit een 
feest met cadeautjes. Die wa-
ren er immers al geweest op 
vijf december. Met Kerst gin-
gen we naar de kerk, aten we 
wat lekkers en draaiden we 
kerstmuziek. Dat veranderde 
toen ik een relatie kreeg met 
iemand die wel gewend was 
om cadeautjes te geven met 
Kerstmis. En cadeautjes? Die 
horen onder de kerstboom! Op 
een dag had ik wat leuke pre-
sentjes op de kop getikt bij een 

Stof tot nadenken
De bestemming van ons 
vriendenweekend was dit 
najaar niet bepaald alle-
daags. Ik hoefde maar tegen 
iemand te zeggen dat ik naar 
Libanon ging en zag meteen 
verbaasde blikken. Wáár ga 
je heen? Is het daar wel vei-
lig dan? Eerlijk is eerlijk, ik 
was ook best sceptisch toen 
een vriendin zei dat we wa-
ren uitgenodigd door een ge-
zamenlijke kennis in Libanon. 
Het land is sinds de bombar-
dementen in 2006 nog steeds 
in staat van oorlog met Isra-
el en aan de oost- en noord-
zijde grenst het land aan Sy-
rië. De situatie daar behoeft 
geen uitleg. 
Wat mij in de maanden voor 
onze trip bezighield was het 
feit dat Libanon - een land 
met 4 miljoen inwoners - 
ruim 2 miljoen vluchtelingen 
uit confl ictgebieden heeft 
opgenomen. Wat zullen wij 
daarvan merken? Zijn er gro-
te kampen bij de grens, zoals 
ik in mijn favoriete tv-serie 
Homeland had gezien? In het 
vliegtuig kwamen Beiroet, 
Damascus en Aleppo steeds 
dichterbij op de schermen. 
Ik weet nog dat ik dacht: Li-
banon is maar 60 kilometer 
breed, dus de oorlog in Syrië 
is wel heel erg dichtbij.
Na een paar dagen kwam 
ik tot de conclusie dat mijn 
angst voor het onbekende 
niet terecht was. De vluchte-
lingen zijn voor het overgrote 
deel opgegaan in de Libane-

se samenleving. Je merkt er 
niets van. Als westerling heb 
ik mij geen moment onveilig 
gevoeld, zelfs niet in de Be-
kaa Vallei waar we uitzicht 
hadden op de grens met Sy-
rië. Nog opvallender vond ik 
dat moslims en andersgelovi-
gen ogenschijnlijk in harmo-
nie met elkaar leven, terwijl 
bij ons het beeld bestaat dat 
die groepen elkaar overal in 
het Midden-Oosten in de ha-
ren vliegen. We zagen kerken 
naast moskeeën, iets dat be-
wust was gedaan na de bur-
geroorlog die het land tussen 
1975 en 1990 in haar greep 
hield. 
We maakten een wijntour ter-
wijl het vrijdagmiddaggebed 
uit de speakers klonk, dron-
ken een biertje op een terras 
in de Armeense wijk van Bei-
roet en dansten in een chi-
que skybar met uitzicht op de 
blauwe moskee. In veel op-
zichten was de sfeer veel re-
laxter dan ik had verwacht. 
Libanon blijft mij bij als een 
land van enorme contras-
ten en grote verschillen tus-
sen arm en rijk, maar ook als 
een land waar mensen on-
danks alle verschrikkingen 
die ze mee hebben gemaakt 
hoop houden op een betere 
toekomst. Het bezoek heeft 
mij ook geleerd dat de angst 
voor het onbekende een 
slechte raadgever is. Ik wens 
u fi jne feestdagen!

Friso Huizinga

winkel in het centrum. Maar 
waar moest ik die kwijt? Van 
een kerstboom was in haar 
pas ingerichte nieuwbouw-
woning namelijk geen spra-
ke. Ik koos een geschikt mo-
ment uit om het huis stie-
kem te gaan verkennen. Die 
kunstboom moest toch er-
gens liggen? Een kwestie 
van in elkaar zetten, cadeaus 
eronder leggen en klaar. Het 
liep anders. Ik vond alleen 
de voet, waar de boom op 
moest staan, en het onderste 
deel van de stam. Die heb ik 
neergezet in de woonkamer. 
Om te benadrukken dat het 
een kerstboom was, hing ik 
er alvast wat ballen en een 
slinger aan. Een mooie piek 
completeerde het geheel. De 
geïmproviseerde kerstboom 
was een feit en tevreden leg-
de ik mijn pakjes ernaast op 
de grond. Wat de inhoud van 
die pakjes is geweest? Geen 
idee. Maar over de bijzonde-
re kerstboom werd nog heel 
lang gesproken...

Raimond Bos

Hè gezellig, de kerstdagen 
komen er weer aan. Boompje 
halen, kaarsjes aan, kerstmu-
ziek opzetten en lekker eten. 
Maar waarschijnlijk ben ik 
een van de weinigen die gaat 
genieten van dit feest, want 
zo leuk is het blijkbaar alle-
maal niet. 

Ieder jaar weer verschijnen 
in de media artikelen waarin 
kerststress als enorme don-
derwolk boven de Neder-
landse huishoudens hangt. 
Diverse damesbladen sprin-
gen daar gretig op in, want 
daar vul je met gemak weer 

een paar pagina’s mee. Met 
name het opdienen van het 
kerstdiner helpt je volgens 
hen vlotjes richting burn-out 
waar de redactie uiteraard de 
oplossing voor heeft. Ik kan 
best een tafel leuk aankle-
den of versieren en op kleu-
terschoolniveau ook nog iets 
maken, maar het helpt wat 
mij betreft niet echt mee als 
je de foto’s bekijkt van ver-
siersels die je volgens onmo-
gelijk, ingewikkelde patronen 
dient te fabrieken.

Het koken op zich is voor mij 
met kerst nooit een probleem 

om de doodeenvoudige re-
den dat ik niet kook. Vroe-
ger zaten wij met de hele fa-
milie bij mijn ouders aan de 
dis, maar omdat die op leef-
tijd zijn hebben mijn zus en 
ik een aantal jaar geleden in-
gesteld dat het ombeurten bij 
ons gevierd wordt. Mijn zwa-
ger en echtgenoot zijn excel-
lente koks die alles graag zelf 
doen. En dat doen ze met ver-
ve. Dat vinden wij allemaal, 
dus daar gaan wij ook zeker 
geen verandering in aanbren-
gen. We zouden wel gek zijn. 

Cadeautjes hebben wij ook 
afgeschaft. Tegenwoordig ge-
ven wij onszelf één groot ca-
deau in de vorm van een the-

aterbezoek of lunch. Het is 
even een gedoetje om ieder-
een hiervoor weer bij elkaar 
te krijgen, maar daar heb je 
handige online programma-
tjes voor. 

Ik schrijf dit dus vanuit een 
luxe positie, maar toch viel 
ik van mijn kruk van verba-
zing toen ik op internet een 
kerststressartikel onder ogen 
kreeg. Er zaten 23 tips bij die 
eenvoudig beginnen met ‘be-
paal wat belangrijk is’, ‘zeg 
nee’ en ‘plan vooruit’. Heel 
logisch. Maar naar bene-
den scrollend werd de toon 
duidelijk dwingender, want 
mocht je ondanks alle tips 
toch last hebben van stress 

of zelfs depressie dan moest 
je hulp zoeken bij professio-
nals. Om die zin kracht bij te 
zetten stond er dat het aantal 
zelfmoorden tijdens de feest-
dagen niet voor niets toenam 
en daar verschenen tip 22: Ga 
naar de psycholoog en tip 23: 
schakel een life coach in zo-
dat je technieken kunt leren 
waardoor je beter kunt om-
gaan met de kerststress.

Ik zou daar nog een tip 24 
aan toe willen voegen: kijk 
even naar Syrië of Afrika en 
wees blij dat kerststress je 
grootste probleem is.
Fijne kerststress allemaal!

Monique Teeling

Kerststress
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Fris het nieuwe jaar in

Met z’n allen de zee in
IJmuiden - Stichting 
Strandspektakel IJmuiden 
organiseert samen met 
Paviljoen Noordzee en de 
IJmuider Reddingsbrigade 
op 1 januari voor de 33ste 
keer de nieuwjaarsduik. 
Het motto is ‘Dit is pas 
Rauw aan Zee, hier duikt 
iedereen gratis mee.’ De 
organisatie verwacht veel 
deelnemers en een grote 
schare publiek. Iedereen 
is welkom om een duik te 
nemen of om hun helden 
aan te moedigen.

Deelnemers aan de nieuw-

jaarsduik kunnen zich van-
af 11.30 uur inschrijven in 
de grote zaal van Paviljoen 
Noordzee. De duik start om 
13.00 uur. Kom wel op tijd, 
want op het laatste moment 
is het altijd erg druk.
Bij het inschrijven krijgen 
de deelnemers allemaal een  
Unoxmuts, bonnen voor war-
me chocomel of glühwein, 
erwtensoep en het traditio-
nele vaantje. Inschrijven is 
gratis, maar een donatie voor 
de IJRB wordt op prijs ge-
steld.
Na de duik krijgen de deel-
nemers op vertoon van hun 

bonnen gratis chocomel, 
glühwein en erwtensoep. De 
soep wordt gesponsord door 
Unox. Het duikfeest wordt na 
afl oop opgeluisterd met ge-
zellige muziek in de zaal.
Tips krijgen het advies om 
een paar oude slippers, een 
handdoek en badjas mee te 
nemen. Dit voorkomt koude 
voeten en onderkoeling.
Meer weten? Bel Stichting 
Strandspektakel IJmuiden of 
Paviljoen Noordzee, telefoon 
0255-514004. Zie ook www.
strandspektakelijmuiden.nl 
of www.paviljoennoordzee.
nl.

Velserbroek - Het is ook 
in Velserbroek traditie dat 
in dikwijls barre kou spor-
tievelingen met een fi kse 
plons het nieuwe jaar in-
duiken. De organisatoren 
verwachten op 1 janua-
ri rond de klok van 15.00 
uur ten minste 450 dui-
kers bij de Westebroek-
plas, die qua gevoelstem-
peratuur de lijven onge-
twijfeld uitbundig doet ril-
len. De temperatuur van 
de Westbroekplas is na-
melijk veel kouder dan de 
Noordzee! Dus ben je echt 
een ‘held’ als je een duik 
neemt in de Westbroek-
plas.

Kinderen vanaf 12 jaar wor-
den dit jaar niet alleen be-
loond met een Unox-muts, 
oorkonde en heerlijke kop 
erwtensoep maar krijgen 
van Villa Westend ook een 
cadeautje. 
Deelnemers kunnen zich 
vanaf 14.30 uur melden in 
de verwarmde tent bij Villa 
Westend. Ter voorbereiding 
op de Nieuwjaarsduik wordt 
vanaf 14.50 uur een profes-
sionele warming up gege-
ven. Uit boxen klinkt dan op-
zwepende muziek om zo alle 
duikers op te warmen en de 
spieren los en warm te ma-

ken. Het team van de Red-
dingsbrigade zorgt in sa-
menwerking met de EHBO 
voor de veiligheid van de 
vermetele Nieuwjaar dui-
kers, die exact om 15.00 uur 
worden door een zeer be-
kende Nederlander zal wor-
den weggeschoten. 
Veiligheid staat bij deze ze-
vende Nieuwjaarsduik in 
Velserbroek weer hoog in 
het vaandel. Waterschoenen, 
maar zeker ook een paar 
elegante pumps, sandalen, 
laarzen of surfschoenen bie-
den bescherming tegen de 
koude ondergrond alsook 
tegen harde of scherpe din-
gen op het strand of onder 
water. Bovendien houd je zo 
de kou langer buiten. Nog 
een tip: smeer het lichaam 
fl ink in met vaseline, dan 
dringt de kou minder snel 
door. Na  de duik is het zaak 
weer snel in de warme kle-
ren te schieten. De duikhel-
den worden, zodra ze vas-
te grond onder hun voeten 
voelen, getrakteerd op snert 
van Unox in Villa Westend. 
Na afl oop wordt er een brui-
sende Nieuwjaarsreceptie 
gehouden in Villa Westend 
om samen te toasten op een 
gezond en gezellig 2017. De 
toegang is gratis. (foto: Peter 
Weijers)Nieuw: begin 2017 met 

een Sneeuwjaarsduik
Velsen-Zuid - Uitgekeken 
op de traditionele Nieuw-
jaarsduik? De echte sen-
satie is de Sneeuwjaars-
duik! Trek je zwem- of zo-
merkleding aan en neem 
een duik in de sneeuw bij 
SnowPlanet. Dat is pas 
een extreem begin van het 
nieuwe jaar!

Speciaal voor dit unieke eve-
nement opent SnowPlanet 
op 1 januari 2017 de deuren 
al om 11.00 uur. Een uur la-
ter wordt het startschot ge-
geven voor het afl eggen van 
een speciaal parcours in de 
sneeuw. De echte ‘die hards’ 
kunnen daar desgewenst 
een heuse duik in de sneeuw 

aan toevoegen. Daarna is het 
goed toeven in onze SelfSer-
vice Schneeblick met uitzicht 
op de piste. 
De ideale plek dus om weer 
goed op temperatuur te ko-

men en samen te proos-
ten op het nieuwe jaar! De 
Sneeuwjaarsduik is er voor 
jong en oud, deelname is 
gratis. Alle deelnemers zijn 
bovendien aansluitend in de 
gelegenheid om met korting 
gebruik te maken van de pi-
ste. Een mooie gelegenheid 
om dus alvast wat te oefenen 
voor de naderende winter-
sportvakantie! Jägermeister 
is één van de offi cial partners 
van de Sneeuwjaarsduik.
Deelnemers dienen zich 
vooraf via de website www.
snowplanet.nl/sneeuwjaars-
duik-2017 aan te melden. 
SnowPlanet is gevestigd aan 
de Heuvelweg 6-8 te Velsen-
Zuid.

Nieuwjaarsduik 
in Velserbroek

aan toevoegen. Daarna is het 

jong en oud, deelname is 
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10.000ste passagier voor 
buurtbus Santpoort

Santpoort-Zuid - Op de 
buurtbus lijn 481 van Con-
nexxion werd vorige week 
de 10.000ste passagier van 
dit jaar verwelkomd. De 
heer Van Logchem ontving 
uit handen van de dienst-
doende buurtbuschauffeur 
een fl inke bos bloemen, die 
hij onmiddellijk doorgaf aan 
zijn vrouw. 
Tegelijkertijd bleek dat 
de betrokkene ook de 
25.000ste passagier was 
sinds de start van de buurt-
buslijn in oktober 2013.  
Bij deze gelegenheid wa-
ren bestuursleden van de 
buurtbusvereniging Bloe-
mendaal-Santpoort en ver-
tegenwoordigingen van 
Connexxion en de provincie 
Noord-Holland aanwezig. 
De buurtbus (lijn 481 van 
Connexxion) heeft een uur-
dienst van het Ramplaan-
kwartier in Haarlem via 
Overveen, Bloemendaal, 
Santpoort-Zuid en -Noord 
naar het Delftplein en te-
rug. De buurtbus rijdt van 
maandag tot en met zater-
dag van 7 tot 18 uur (op 

zaterdag vanaf 8 uur). De 
buurtbusvereniging, opge-
richt medio 2013, bestaat 
momenteel uit 37 enthou-
siaste vrijwilligers die allen 
ook als buurtbuschauffeur 
actief zijn.
De ontwikkelingen in het 
passagiersaanbod zijn dui-
delijk aan het groeien. ,,In 
begin 2014 was nog sprake  
van ongeveer 400 passa-
giers per maand. Inmiddels 
worden nu maandgemid-

delden gehaald van bijna 
1000 passagiers”, aldus se-
cretaris Jaap Bakker. ,,Me-
de dankzij een toenemende 
bekendheid van de buurt-
bus, de inzet van een nieuw 
voertuig met lage vloer en 
het enthousiasme van de 
chauffeurs, is er sprake van 
een stijgend gebruik van de 
buurtbus.’’ 
De vereniging is dan ook 
trots op dit behaalde resul-
taat.

‘t Mosterdzaadje
Christmas Carols
en pianorecital 

Santpoort-Noord - Op vrij-
dag 23 december om 20.00 
uur is in ‘t Mosterdzaadje 
een Kerstconcert in Engel-
se sfeer te beleven. The Ca-
role’s Kings is de naam van 
het gelegenheidskoor dat al 
jarenlang in de Kersttijd bij 
verschillende gelegenheden 
concerten geeft. De musici 
zijn allen verbonden aan het 
koor van de Nationale Ope-
ra en scheppen er veel ple-
zier in om met hun prachtige 
stemmen de sfeer in deze tijd 
te verhogen. De uitvoerenden 
zijn: Oleksandra Lenyshyn 
(sopraan), Marieke Reuten 
(alt), Francois Soons (Tenor) 
en Ian Spencer (Bas). Bege-
leidend zijn de pianist Brian 
Fieldhouse en de fl uitiste Ca-
role Spencer. 
Op Tweede Kerstdag 26 de-

cember om 15.00 uur schit-
tert een nieuwe ster in ‘t 
Mosterdzaadje. Het is de 
veelbelovende pianist Erwin 
Rommert Weerstra die wer-
ken speelt van Mozart, Beet-
hoven, Liszt, Debussy en Ra-
vel.  
Na zijn cum laude afstude-
ren voor zijn Master aan het 
Koninklijk Conservatorium 
en de masterclasses die hij 
ontving van gerenommeer-
de musici in Europa heeft hij 
zich kunnen ontwikkelen tot 
een virtuoos en in muzikaal 
opzicht excellerend pianist. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, telefoon 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aan-
vang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl

VSV schittert in nieuwe 
jeugdfi lm ‘Kappen’
Velserbroek - In de kerst-
vakantie gaat de nieuwe Ne-
derlandse jeugdfi lm ‘Kappen’ 
in première. Deze fi lm is ge-
baseerd op het boek van Car-
ry Slee en gaat over het le-
ven van een tiener op school, 
bij zijn voetbalclub en in een 
spannende context over goe-
de en foute vriendschappen.
Voetbalvereniging VSV had 
vorige week al de voorpre-
mière in de tot bioscoop om-
gebouwde kantine. Zoals bij 
een echte fi lmpremière lag de 
rode loper uit voor alle jonge 
gasten en konden zij met el-
kaar genieten van de span-
nende jeugdfi lm die volgende 
week pas voor het grote pu-

bliek in de bioscopen te zien 
is. In de fi lm is te zien dat de 
hoofdpersoon in VSV-tenue 
veel meemaakt op de club. 
Daarvoor is het sportpark in 
Velserbroek een jaar geleden 
een hele week in gebruik ge-
weest voor de fi lmploeg.
De hoofdpersoon heeft een 
week meegetraind met de A2 
junioren (JO19-2) van VSV 
om het voetballen onder de 
knie te krijgen. Ook hebben 
enkele VSV spelers en vrijwil-
ligers (o.a. jeugdtrainer Paul 
Meinders) een fi guranten-
rol in de fi lm en is de 105 jaar 
oude historische club nu dus 
ook vereeuwigd op het fi lm-
doek!

www. .nl
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Kerst op 
Beeckestijn

Velsen - Tweede Kerstdag is 
bij uitstek geschikt om even 
uit te waaien en te genieten 
van de schoonheid van de 
fraaie historische tuinen van 
de Buitenplaats Beeckestijn. 
Daarbij mag een bezoek aan 
het hoofdhuis natuurlijk niet 
ontbreken. 
Naast de huidige tentoonstel-
ling ‘Anamorfose’, die is op-
geluisterd met een bij de ex-
positie aansluitende ‘kerst-
tafel’, worden er in de ge-
zellige keuken van Beecke-
stijn Kerstverhalen voorgele-
zen. Verhalen die zomaar op 
Beeckestijn zelf plaatsgevon-
den zouden kunnen hebben. 
De Kerstvertellingen begin-
nen om 13.30 uur en 15.00 
uur. Inloop is vrij. Toegang 
hoofdhuis 4 euro.

Diepstraten fractie-
voorzitter Velsen Lokaal
Velsen - Nathanael Korf heeft 
het fractievoorzitterschap van 
Velsen Lokaal overgedragen 
aan Bram Diepstraten. De 
gemeenteraadsfractie en het 
bestuur hebben gehoor ge-
geven aan de wens van Korf 
om een stapje terug te doen 
wegens persoonlijke omstan-
digheden. 
Bestuursvoorzitter Bart Tijl: 
,,Met unanieme steun heb-
ben fractie en bestuur vice-
fractievoorzitter Bram Diep-
straten gevraagd om de rol 
van fractievoorzitter in te vul-
len. Bram heeft die verant-
woordelijkheid aanvaard. 
We snappen het besluit van 
Nathan goed en zijn hem 
dankbaar voor zijn grote in-
zet voor Velsen Lokaal. Ik ben 
erg trots op de kwaliteit en 
flexibiliteit van onze fractie en 
verwacht dan ook dat Bram 
het net zo goed zal doen. Ui-
teraard blijft Nathanael als 

raadslid deel uitmaken van 
de gemeenteraadsfractie van 
Velsen Lokaal.’’

Kerstvakantie in Pieter 
Vermeulen Museum
Driehuis - In de kerst-
vakantie is er van alles te 
doen in het Pieter Vermeu-
len Museum. De Expositie 
‘Kerst- Wintergroen’ is een 
echte aanrader om tijdens 
de wintermaanden te be-
zoeken. Maak kennis met 
de oorsprong en symboliek 
van de december-feesten 
als het Midwinter-feest, 
Sinterklaas en het Kerst-
feest.  
In de tentoonstelling wordt 
uitgebreide informatie ge-
geven over ‘kerstgroen’: 
waarom werden de bo-
men, struiken en planten 
die in de winter groen blij-
ven gebruikt bij de decem-
berfeesten? Wie de expo-
sitie bezoekt komt te we-
ten welke bomen en plan-
ten we nu nog gebruiken 
en hoe dat is ontstaan. Zo 
gebruikten de Noorman-
nen de maretak (mistletoe) 
om vrede te sluiten ter-
wijl we er vandaag de dag 
onder kussen. Een aantal 
boompjes en planten zijn 
in het echt te bewonderen 
onder andere beschikbaar 
gesteld door tuincentrum 
Ranzijn.
Je kunt de doe- en ontdek-
tentoonstelling ‘Bos vol 
Geheimen’: door een gro-
te boom stap je als bezoe-
ker dit magische bos bin-
nen (voor kinderen vanaf 3 
jaar). In het bos kun je op 

zoek gaan naar dierspo-
ren en uitzoeken welk dier 
daarbij hoort. In het groei-
bomenspel leer je waar-
door een boom groeit én 
je kunt de boom echt laten 
groeien!
Voor de kleintjes zijn er 
speciale kerst- of winter-
poppenkastvoorstellingen 
op woensdagmiddag 21 en 
28 december en 4 januari. 
Het is gratis voor de bezoe-
kers van het museum en 
het begint om 13.30 uur. Je 
kunt ook meedoen aan de 
workshops kerst- en win-
ter-knutsels maken (1,50 
euro op de entreeprijs voor 
het museum) op woens-
dagmiddag 21 december 
en tijdens de kerstvakan-
tie elke dinsdag t/m vrij-
dagmiddag van 13.30 tot 
15.30. Zie ook www.pieter-
vermeulenmuseum.nl.

Velsen - De landelijke col-
lecteweek van het Nationaal 
MS Fonds was ook dit jaar 
een groot succes! In de ge-
meente Velsen is een be-
drag van 6.976,21 euro op-
gehaald. De opbrengst van 
de collecte wordt gebruikt 
om te investeren in het ver-
beteren van de kwaliteit van 
leven van mensen met MS 
én in innovatieve onder-
zoeken om MS te genezen. 
Collectant gemist? Ga naar 
www.mscollecte.nl en do-
neer online. Het Nationaal 
MS Fonds ontvangt geen 
subsidies en is volkomen 
afhankelijk van donaties en 
giften.

6.976 euro
voor MS Fonds

Lichtroosters tunnel 
krijgen opknapbeurt

Velsen - Rijkswaterstaat 
rondt momenteel het werk 
aan de lichtroosters van de 
Velsertunnel af. De roosters 
zorgen voor een geleidelijke 
overgang van licht naar don-
ker. 
Het gaat om reparaties aan 
het deel van het tunnel-
dak dat tussen de lichtroos-

ters zit. Daar verhelpt aanne-
mer Hyacint lekkages. Ook is 
nieuwe dakbedekking aan-
gebracht. 
Daarnaast neemt Hyacint de 
goten onder de lichtroos-
ters onder handen; die wor-
den waar nodig gerepareerd, 
schoongemaakt en in een 
beschermende coating gezet.

Koeien voeren, kaarsen 
rollen en speurtocht
Velsen - In de kerstvakan-
tie kan je natuurlijk gezellig 
binnen blijven, maar je kan 
er natuurlijk ook op uittrek-
ken. Op boerderij Zorgvrij is 
van alles te beleven. De koei-
en lopen binnen in de potstal. 
Deze kan je voeren met koei-
enbix. Dat vinden ze hartstik-
ke lekker. Voor 2 euro krijg je 
een bakje vol. Als het bak-
je wordt teruggebracht krijg 
je weer 1 euro terug en een 
stempel op de stempelkaart. 
Want wie negen stempels 
heeft verzameld mag gratis 
een boerenbutton maken.
Ook kan je van echte bijen-
was een kaars komen rol-
len. Deze activiteit is geschikt 
voor kinderen van 5 tot en 
met 12 jaar en kost 2 euro. Of 
doe mee aan een fotospeur-
tocht langs de dieren van 
Zorgvrij. De speurtocht duurt 
ongeveer 30 minuten en kost 
1,50 euro. Iedere dag kun je 
ook knutselen. In de eerste 
week een koeienkop en in de 
tweede week een sneeuw-
pop met lichtneus 2 euro per 
activiteit.
Poppentheater de Zilveren 
Maan komt op de boerde-
rij de voorstelling ‘Hemelse 
Bloem ohh hemeltje’ spelen. 

De voorstellingen zijn op 28, 
29 en 30 december en op 2, 
3 en 4 januari 2017 om 11.30 
uur, 14.00 uur en 15.15 uur. 
De kosten voor de voorstel-
ling bedragen 3,75 euro per 
persoon.
Zorgvrij is in de kerstvakantie 
open van 24 december 2016 
tot en met 8 januari 2017 
van 11.00 uur tot 16.00 uur, 
maar op Eerste Kerstdag en 
Nieuwjaarsdag gesloten. De 
stallen en de speeltuin zijn 
alle dagen van de week open. 
Zie ook www.spaarnwoude.
nl. 

Regio - MEE Noordwest-
Holland biedt cliëntonder-
steuning voor mensen met 
een beperking, wat wordt 
gefinancierd door gemeen-
ten. Tot 2015 werd dit be-
taald vanuit de AWBZ. In 
het jaar 2015 zijn de gerea-
liseerde prestaties van MEE 
iets achtergebleven. Omdat 
met realistische uurraming 
wordt gewerkt, heeft men 
een deel van de subsidie te-
ruggevorderd, het gaat om 
een bedrag van 108.910 eu-
ro wat wordt teruggevraagd. 
Over het jaar 2015 wordt nu 
een bedrag van 537.053 eu-
ro vastgesteld. Voor de vol-
gende jaren wordt de sub-
sidie gebaseerd op realisti-
sche urenramingen.

Minder geld 
voor MEE

www. .nl

www. .nl
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Het jaar 2016 loopt bijna ten einde en is het goed 
om als politieke partij terug te blikken op het af-
gelopen jaar en de jaren daarvoor.
LGV, de lokale partij, is in 2014 toegetreden tot 
de coalitie. Dan wordt gelijk de vraag gesteld en 
wat heeft LGV dan in de afgelopen jaren gedaan 
en wat is er van de beloftes uit het verkiezingsma-
nifest gerealiseerd?

Als je als politieke partij in de oppositie zit kan 
je van alles roepen. Wat niet goed is of hoe het 
anders moet, maar concreet wordt dit dan niet 
gerealiseerd. Maar kan je daar aan werken als je 
in de coalitie zit en met de andere partijen uit de 
coalitie een programma hebt opgesteld om die 
doelen te realiseren.

Doelen bereikt!
LGV heeft aangegeven 
bestuurlijke verantwoor-
ding te willen en te kun-
nen nemen. In het verkie-
zingsmanifest van LGV, de 
lokale partij, hebben wij 
een aantal doelen aange-
geven, die wij graag gere-
aliseerd zien. Wij hebben 
goed geluisterd naar de 
burger en proberen via 
die wensen, de burger in 
positie te brengen. Geluk-

kig kunnen wij constateren, dat een een aantal van 
die doelen nu reeds gerealiseerd zijn of gerealiseerd 
gaan worden.

Financiën
Wij kunnen ons ten eerste verheugen, dat het zit-
tende college, waar LGV, deel van uitmaakt, er voor 
heeft gezorgd dat wij in een financieel gezonde 
gemeente wonen, en dat de meerjarenbegroting er 
gunstig uitziet voor onze gemeente.
LGV heeft aangegeven, dat wij geen lokale lasten-
verhoging willen.
De OZB is niet extra verhoogd, maar volgt de in-
flatie. Er zijn onderhandelingen gevoerd, door drie 
wethouders uit de IJmondgemeenten Velsen, Bever-
wijk en Heemskerk, waar Velsen vertegenwoordigd 
was door wethouder Floor Bal (LGV) voor het afslui-
ten van een nieuw contract m.b.t. de afvalstoffenhef-
fing. Het resultaat van die onderhandeling mag er 
zijn: De afvalstoffenheffing gaat omlaag, waardoor 
de burgers van Velsen en de andere genoemde ge-
meenten, minder gaan betalen. Zoals gezegd een 
prima resultaat, maar LGV heeft bij de behandeling 
van de Perspectiefnota en de Begroting aangegeven, 
dat wij zullen trachten de totale woonlasten nog ver-
der te laten dalen.

Lege plekken 
Door veel burgers is als speerpunt aangegeven het 
bouwen op de lege gaten in IJmuiden. Dit was ook 
een speerpunt van LGV.

Gelukkig kunnen wij meedelen, dat het lege gat aan 
de noordkant van de Lange Nieuwstraat op korte ter-
mijn bebouwd gaat worden. Hier komen zowel huur-
woningen als koopwoningen. Het lege gat op het 
voormalig KPN terrein gaat bebouwd worden met 
een supermarkt en woningen. Dit gaat vaste vormen 
aannemen en in 2017 zal meer bekend worden over 
de mogelijke start van de bebouwing. De bebouwing 
van Oud-IJmuiden is een parel voor deze gemeente 
geworden.

Burgerparticipatie
Door wethouder Floor Bal zijn er prestatieafspra-
ken gemaakt met de woningcorporaties voor 2017 
en hierna zullen z.s.m. de afspraken voor 2018 en 
de daaropvolgende jaren gemaakt moeten worden. 
Belangrijk feit hierbij is, dat de huurdersraden, de 
vertegenwoordigers van de huurders, als volwaar-
dig gesprekspartner mede deze afspraken hebben 
gemaakt. Een voorbeeld van participatie!
Er zijn afspraken gemaakt over huurbeleid, woning-
bouw, verduurzaming van huurwoningen etc.
Er wordt gesproken over het opzetten van een warm-
te- en koudenet met restwarmte van Tata Steel. Tevens 
het gebruik van warmte uit riolen, wat zeer recent 
toegepast is bij het Vellesan College in samenwerking 
met de gemeente Velsen, Dunamare en het Vellesan 
College.

Er is echter in de gemeente Velsen nog een leeg gat, 
dat nog steeds niet bebouwd is, het zogenaamde 
Blekersduinterrein in Santpoort-Zuid.
Al jaren lopen hier plannen voor, die iedere keer om 
diverse redenen en bezwaren van omwonenden niet 
uitgevoerd konden worden.
Er is echter nu een doorbraak en het plan dat nu in-
gediend is en waar een omgevingsvergunning voor 
aangevraagd is, heeft de goedkeuring gekregen van 
de meerderheid van de gemeenteraad.
Er was een heftige discussie over de omvang en 
hoogte van de geplande woningbouw. 

De gemeenteraad heeft zich eerder unaniem uitge-
sproken over spreiding van statushouders over de 
gehele gemeente Velsen. Het is daarom erg jammer, 
dat Velsen Lokaal, SP, en de VVD, het Raadsvoorstel 
voor de geplande woningbouw op het Blekersduin te 
Santpoort-Zuid niet hebben ondersteund.
Met bebouwing van woningen in het middenseg-
ment, die op die lokatie gepland staat, wordt de 
doorstroming bevorderd vanuit sociale huurwonin-
gen.
Daarnaast worden er mogelijk nog zorgwoningen 
op dit complex gebouwd door de woningcorporatie 
in de sociale huursector, omdat woningcorporaties 
alleen nog in de sociale huursector mogen bouwen. 

‘Scheef’ wonen
Huurders in sociale huurwoningen, die zgn. scheef 
wonen kunnen naar de woningen in het midden-
segment doorstromen, waardoor die sociale huur-
woningen in Santpoort-Zuid beschikbaar komen, 

DE BURGER IN POSITIE

waar huurders uit Velsen, die op de wachtlijst staan 
en statushouders gehuisvest kunnen worden.
Hier kom je de afspraak en toezegging na, als Raad 
om spreiding over de gehele gemeente te realiseren. 
Als dit niet door directe nieuwbouw sociale huur-
woningen kan, dan via de indirecte weg. Je kunt 
een particulier op zijn eigen grond niet verplichten 
sociale huurwoningen te bouwen. Maar helaas die 
genoemde partijen willen die kans, voor spreiding 
op de indirecte manier,  in Santpoort-Zuid niet rea-
liseren. Gelukkig heeft de meerderheid van de Raad 
wel ingestemd, anders zou het een gemiste kans zijn.

Tevens heeft Velsen een woningbouw opgave voor 
de komende jaren van 900 woningen. In het Pro-
vinciehuis is dit RAP rapport gepresenteerd. LGV 
was daarbij, als enige politieke partij uit Velsen, 
aanwezig.

Andere plannen
Er wordt uitvoering gegeven aan de 5 Impulsprojec-
ten, te weten: 
Techport-IJmond
Kustvisie en BRAK
Offshore Windenergie
Havenkwartier
City marketing en Rauw aan Zee,
om Velsen nog meer op de kaart te zetten en de ont-
wikkelingen aan de kust met de Kustvisie gaat ook 
steeds meer vaste vormen aan nemen.
Op het gebied van het Social Domein wordt IJmon-
diaal zeer goed samengewerkt met prima resultaten.

Door een motie van LGV is Street Art aan het ha-
vengebied door middel van een festival gerealiseerd, 
daarnaast zijn door een motie van LGV informa-
tiepanelen geplaatst aan het wandelpad langs het 
Noordzeekanaal.
Het geeft een vrolijk gezicht aan de panden van de 
voormalige vishal en informatie over Velsen langs het 
Kanaal.

Luisteren
Via de wijkplatforms probeert LGV te inventariseren 
wat leeft onder de burgers. Zo ook in Velsen-Noord, 
waar onder andere de woonomgeving rond de 
Noorderlaan tijdens de wijkschouw onder de aan-
dacht is gebracht.
Daarnaast heeft de gehele leef- en woonomgeving 
van Velsen-Noord de aandacht.

LGV bijdrage
U merkt dat er keihard gewerkt wordt door het col-
lege van B&W en LGV haar steen daar behoorlijk 
aan bijdraagt.
LGV blijft zich volledig inzetten voor de burger en er 
staat nog meer op stapel, teveel om nu te benoemen. 
In een volgende uitgave zullen wij u hier nader over 
berichten. De klus is nog lang niet klaar.

Namens de fractieleden, steunfractieleden en het be-
stuur van LGV wens ik u en uw dierbaren fijne feest-
dagen en een gezond en gelukkig 2017.

Leo Kwant
Fractievoorzitter LGV De Lokale Partij.
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Dit jaar blijven we thuis
Soms heb ik zin om tijdens de 
feestdagen ergens anders te 
zijn. De eerste keer dat ik in 
december vluchtte is zo’n 35 
jaar geleden. Het werd Duits-
land waar ik op kerstochtend 
ontdekte dat werkelijk alles 
gesloten was. Ik was daar met 
een neef die zijn ex-verloofde 
op ging zoeken, maar die wil-
de niks meer van hem we-
ten. Eten kon pas weer in Ne-
derland, het werd een soort 
brunch uit plastic bij een ben-
zinestation in gezelschap van 
een ontroostbare neef. 
Een storm op zee en dan En-
geland. Onze gastvrouw ver-
welkomde ons met een halve 
arm in het uiteinde van een 
kalkoen gestopt. Het beest 
zou daarna feestelijk worden 
gevuld met een salie- en ui-
enprutje en er kwamen sprui-
ten op tafel zo groot als ping-
pongballen. De oude oma in 
het gezelschap werd dronken 
en later in de pub brak een 
enorme vechtpartij uit. 

Ingesneeuwd in de Arden-
nen, griep in Andalusië, be-
roofd in Valencia of die keer in 
Schoorl. Daar waren we met 
Oud en Nieuw in een vakan-
tiepark waar geen vuurwerk 
werd afgestoken, fijn voor de 
honden. De inrichting van het 
huisje was deprimerend, daar 
kon geen kaarslicht tegenop. 
Ik geloof zelfs dat de over-
gordijnen van plastic waren, 
maar dat kan ook in Slagha-
ren zijn geweest waar ik eens 
ondoordacht belandde.
Eerste kerstdag, de hele dag 
op Schiphol omdat onze 
goedkope vlucht naar Istan-
bul overboekt was; iedereen 
was op komen dagen en dat 
hadden ze kennelijk niet ver-
wacht. Toen we begin januari 
weer naar huis gingen had ik 
er echt zin in; een boom met 
ballen, eten met familie en 
een buik vol oliebollen, maar 
toen was het te laat. Dit jaar 
blijven we thuis.
Anneke Zonneveld.

Geen cadeautjesfeest
Als je een grote familie hebt, 
zoals ik, is december een 
echte feestmaand. Het begint 
al met Sinterklaas. Meteen 
daarna worden de plannen 
gesmeed voor kerstmis. En 
vlak daarna het grote oliebol-
lenfestijn. Er zijn dus heel wat 
familiemomenten en gele-
genheden om samen te zijn.
Voor mijn gevoel is kerstmis 
geen cadeautjesfeest. Doch-
terlief heeft nog wel eens ge-
probeerd kerst met geschen-
ken te introduceren. En het 
zag er wel leuk uit die boom 
met die pakjes eronder. Maar 
nee, geef mij maar die baard-
mans van 5 december. Lek-
ker Hollands, ongedwon-
gen plezier met gekkigheid 
en een beetje verwennerij. 
Sinds mijn dochter in Duits-
land woont is het discussie-
punt cadeautjes met Sint of 
kerst trouwens perfect afge-
rond. Kleindochter wordt met 
Sint verwend in Nederland 
en met kerst in Duitsland. 
Dat scheelt een hoop touw-
trekken.
Wie net als ik is opgegroeid 
in een gelovig gezin, herkent 
die hang naar een aanhaak-
punt met kerstmis misschien 
wel. We gingen elk jaar met 
het gezin naar de nachtmis 
en als we na middernacht  in 

hoger sferen thuiskwamen 
was de tafel gedekt met het 
mooiste servies en aten we 
samen kerstbrood. De twee 
oudere zussen wisten het 
kerkbezoek handig te vermij-
den door zich vrijwillig aan te 
bieden als tafeldekkers, iets 
wat anders met enige strijd 
gepaard ging.
Natuurlijk hadden we vroe-
ger ook al een kerstboom 
met lichtjes, maar de kerst-
stal met het kindje Jezus 
had een belangrijkere plek in 
de huiskamer. Veelzeggend 
trouwens dat zo’n heiden-
se kerstboom vredelievend 
naast dat christelijke sym-
bool kan staan. En dat we zo-
wel ‘O, denneboom’ als ‘Stille 
Nacht’ zingen...
Rond kerstmis ga ik altijd op 
zoek naar wat bezinning. Vo-
rig jaar kwam ik tijdens de 
nachtmis veel bekenden te-
gen. Mensen die ook op zoek 
zijn naar iets meer dan een 
kerstboom met cadeaus, kal-
koen en All You Need is Love. 
Even een paar serieuze woor-
den over saamhorigheid, het 
licht, vrede en geloof, dat 
hoort voor mij bij kerstmis. En 
cadeautjes? Die krijgen we 
evengoed wel, want elke dag 
is een geschenk! 
Karin Dekkers.

Er was een duif die elk jaar 
in de periode rond kerst een 
plekje vond op de sterkte tak 
van een uit de kluiten gewas-
sen struik die hoog boven het 
huis uit torende. Aldaar ge-
nesteld aanschouwde hij elk 
jaar hetzelfde tafereel. Een 
man die geconcentreerd voor 
het beeldscherm zat. Daar in 
het duister met als enige ver-
lichting het scherm van zijn 
laptop. Driftig typend lette de 
man niet op de duif, die met 
zijn kraaloogjes de geestdrift 
van de man gadesloeg. In an-
dere huizen glinsterde fijn 
licht in kerstbomen en gloei-
de warm schijnsel van kaar-
sen. Het was er warm, in die 
huizen, dat kon zelfs een duif 
zien. In het huis van de ty-
pende man stond geen kerst-
boom en brandden ook geen 
kaarsen. De man tikte lustig 

voort. De duif die niet lezen 
kon maar wel aanvoelde: dit 
is een man met verdriet. 
Elk jaar zat hij daarboven, in 
het donker achter zijn laptop. 
Een brief schrijvend aan zich-
zelf. Een brief van haar, zijn 
grootste liefde. “Mijn lieve 
man”, zo begint de brief. “Een 
jaar is voorbij, bijna dan, mijn 
liefste. De mooiste tijd van 
het jaar is nu, met kerst. Ik 
hou alle dagen van jou maar 
in het bijzonder nu, met kerst.  
Ik kan niet bij je zijn maar 
zeg me dat je me mist. Vertel 
me nog eens dat ik je kerst-
kers ben op de tulband, daar 
moest ik zo om lachen. Want 
je houdt niet van tulband. 
Plaag me nog eens met mijn 
‘plumpudding’ want die mis-
lukte elke kerst. Kom, zeg me 
nog eens dat ik niet zo zeu-
ren moet... Omdat alles mis-
lukken kan behalve wij twee 
samen...”
Aan het einde van de brief 

lichtte de blik op van de man, 
zo zag de duif. Maar dan volgt 
de laatste regel. “Al wat ik 
nooit wilde was afscheid ne-
men. Dat is teveel gevraagd 
in dit leven. Ik kan het nog 
niet. Daarom, mijn liefste, tot 
volgend jaar kerst.” De man 
klapt zijn laptop dicht, sluit 
zijn ogen en blijft minuten-
lang zitten.

Dan neemt hij een besluit. Hij 
klikt het kleine bureaulamp-
je aan en kijkt uit het raam. 
In het schijnsel ziet hij op de 
tak een duif zitten. Even lijken 
hun blikken elkaar te kruisen. 
Hij veegt een traan weg. Dan 
vliegt de duif weg. Ineens lijkt 
het alsof hij zich lichter voelt. 
Anders, niet alleen. “Ja”, zegt 
hij in gedachten, “dat was 
nog eens wat met die misluk-
te pudding.” Hij lacht zacht-
jes, doet het lampje uit en 
gaat naar beneden.
Joke van der Zee

Het was weer een gedenk-
waardig jaar bedenk ik tij-
dens het optuigen van onze 
kerstboom. Vooral een jaar 
van feestjes, als ik in dit klei-
ne stukje tekst de ‘grote’ we-
reld even buiten mag sluiten. 
Ik heb een hechte vrienden-
groep, ooit opgebouwd van-
uit Velsen. Veel leeftijdsgeno-
ten, allemaal bouwjaar 1956. 
Dus in 2016 allemaal feest-
jes van zestigjarigen. Ver-
spreid door het land, want 
vrijwel iedereen is uitgevlo-
gen. Zestig, het heeft zo z’n 
voordelen. Wat meer rust in 
‘t lijf, niet meer zo nodig alles 
mee moeten maken, heerlijk 
op een e-bike fietsen zon-
der je te schamen, met een 
camper op stap en overnach-

ten op een plek met nog tien-
tallen grijze duiven zonder je 
daaraan te ergeren.

Maar deze leeftijd baart me 
ook zorgen. Niet zozeer om-
dat het lijf wat houteriger 
wordt en wat meer gaat kra-
ken en dat het spiegelbeeld 
toch eerder een frons dan 
een glimlach oplevert, maar 
vooral hoe het leven er over 
een aantal jaren uit zal zien. 
We zijn nu nog met z’n twee-
en, kunnen alles nog en zijn 
ontzettend blij met onze kin-
deren en inmiddels kleinkin-
deren. Maar wat als we alleen 
komen te staan? Niet meer 
alles samen kunnen delen? 
Niet meer met de camper 
op stap, alleen aan tafel, al-

leen opstaan, alleen aan het 
kerstontbijt? En nog erger: 
op een gegeven moment niet 
meer in staat zijn om voor 
mezelf te zorgen, afhanke-
lijk worden van de ouderen-
zorg. Pffff, wat een sombe-
re gedachten in deze ‘feest-
maand’, want dat is toch de 
bijnaam van december. Dus 
maar gauw de wandelschoe-
nen aan voor mijn dagelijkse 
uurtje stevig doorstappen om 
lekker fit te blijven en dan de 
open haard aan om extra te 
genieten en de donkere da-
gen letterlijk buiten te slui-
ten. En hopen dat we in 2026 
weer het hele land doortrek-
ken om de feestjes van alle 
zeventigers bij te wonen!
Renée Wouwenaar.
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Donderdag 
22 december

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffi eochtend in 
Bibliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Anamorfo-
se’. Geopend donderdag tot 
en met zondag van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4 euro.
Kersttentoonstelling bij 
Museumboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Dagelijks te be-
zoeken van 11.00 tot 18.00 
uur. Ook tijdens de kerstda-
gen en op nieuwjaarsdag. 
Toegang is gratis.

Vrijdag 
23 december

Boekenpret van 10.00 tot 
10.45 uur en Praathuis van 
10.00 tot 12.00 uur in Bibli-
otheek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Bos vol 
Geheimen. Vanaf 3 jaar. Ten-
toonstelling ‘Kerst- Winter-
groen’. 
Kerstviering in het Ichthi-
us Lyceum. Eerste viering is 
om 09.00 uur, vervolgens om 
10.00, 11.00 en 12.00 uur. Het 
thema is ‘Ik + de ander = sa-
men meer’.
The Carole’s Kings in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk.
Kerstsamenzang Tata Steel 
Symfonisch Blaasorkest in 
de Vredevorstkerk, Laan 
der Nederlanden in Bever-
wijk. Aanvang 20.00 uur, zaal 
open 19.30 uur.

Zaterdag 
24 december

Super Coole Kids dagen 
bij SnowPlanet in Velsen-
Zuid. Voor kinderen van 5 - 
12 jaar. Zie ook www.snow-
planet.nl.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Hol-
land op z’n smalst’. ‘100 
jaar gebouw De Visserij-
school. ‘Geen Zee te Hoog’ 
met schilderijen van Chris 
van Drunen. Geopend vanaf 
13.00 uur. 
Kinderkerstfeest in de 

Dorpskerk, Burg. Enschede-
laan Santpoort-Noord. Aan-
vang 18.30 uur. Toegang gra-
tis. Om 22.00 uur begint de 
kerstnachtdienst.
Kerstviering in de Naald-
kerk in Santpoort-Noord. 
Aanvang 19.00 uur.
Kerstavond bij Aposto-
lisch Genootschap, Doorne-
berglaan 29. Thema: ‘Kom 
nader’. Aanvang 20.00 uur.
Kerstnachtdienst bij de 
Baptistengemeente IJmui-
den, Eemstraat 30. Aanvang 
21.00 uur.
Kerstnachtdienst in de 
Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 
250 IJmuiden. Aanvang 
22.00 uur.
Kerstnachtdienst in de 
Ichthuskerk, Snelliusstraat 
IJmuiden. Aanvang 22.00 
uur.
Kerstsamenzang op Broek-
bergenplein in Santpoort-
Noord. Aanvang 24.00 uur.

Zondag
25 december

Eerste Kerstdag
Buitenplaats Beeckestijn: 
Gesloten.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Gesloten.
Religieuze kerstbijeen-
komst in De Kapel, Potgie-
terweg 4 Bloemendaal. 
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: Gesloten.
Pianorecital in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 10.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.
Kerstviering in de Ichthus-
kerk, Snelliusstraat IJmuiden. 
Thema: ‘Klop, klop, klop... 
Kom je binnen?’. Aanvang 
10.00 uur.
Kerstdienst bij de Bap-
tistengemeente IJmuiden. 
Eemstraat 30. Met medewer-
king van de bekende zange-
res Talitha Nawijn. Aanvang 
10.30 uur.
Levende kerststal in de 
Naaldkerk Santpoort-Noord. 
Vanaf 14.30 uur.

Maandag
26 december

Tweede Kerstdag
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: Gesloten.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Gesloten.
Buitenplaats Beeckestijn: 

Open van 12.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4,- p.p. Tentoonstel-
ling ‘Anamorfose’. Speciaal 
voor kerst: Kerstverhalen iin 
de keuken van Beeckesrtijn. 
Aanvang 13.30 en 15.00 uur.

Dinsdag
27 december

Super Coole Kids dagen 
bij SnowPlanet in Velsen-
Zuid. Voor kinderen van 5 - 
12 jaar. Zie ook www.snow-
planet.nl.
Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dinsdag-
ochtend.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Drie-
huis en Velsen-Zuid in Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 in 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Bos vol 
Geheimen. Vanaf 3 jaar. Ten-
toonstelling ‘Kerst- Winter-
groen’. Workshop kerstknut-
selen van 13.30 tot 15.30 uur. 
Kosten 1,50 bovenop de en-
treeprijs. 
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: Zie 24/12 en gra-
tis rondleiding om 13.30 uur 
(vol is vol zie website); ge-
opend vanaf 13.00 uur. 

Woensdag
28 december

OIG tweedehandswin-
kel open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: Zie 24/12 en gra-
tis rondleiding om 13.30 uur 
(vol is vol zie website); ge-
opend vanaf 13.00 uur. 
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Bos vol 
Geheimen. Vanaf 3 jaar. Ten-
toonstelling ‘Kerst- Winter-
groen’. Workshop kerstknut-
selen van 13.30 tot 15.30 uur. 
Kosten 1,50 bovenop de en-
treeprijs. Poppenkast aan-
vang 13.30 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Gesloten. Behalve voor kin-
dervertelmiddag voor kin-
deren van 4 tot 8 jaar. Van 
14.00 tot 16.00 uur. Ook mo-
gelijk als verjaardagspartij-
tje. Kosten 6,-. Opgeven via 
carla_schut@hotmail.nl of 
06-26038252. Dit kan tot ui-
terlijk de dinsdag ervoor tot 
18.00 uur.

Donderdag 
29 december

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffi eochtend in 
Bibliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Gesloten. Behalve voor kin-
dervertelmiddag voor kin-
deren van 4 tot 8 jaar. Van 
14.00 tot 16.00 uur. Ook mo-

Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

gelijk als verjaardagspartij-
tje. Kosten 6,-. Opgeven via 
carla_schut@hotmail.nl of 
06-26038252. Dit kan tot ui-
terlijk de dinsdag ervoor tot 
18.00 uur.
Kersttentoonstelling bij 
Museumboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Dagelijks te be-
zoeken van 11.00 tot 18.00 
uur. Ook tijdens de kerstda-
gen en op nieuwjaarsdag. 
Toegang is gratis.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Bos vol 
Geheimen. Vanaf 3 jaar. Ten-
toonstelling ‘Kerst- Winter-
groen’. Workshop kerstknut-
selen van 13.30 tot 15.30 uur. 
Kosten 1,50 bovenop de en-
treeprijs. 
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Hol-

land op z’n smalst’. ‘100 
jaar gebouw De Visserij-
school. ‘Geen Zee te Hoog’ 
met schilderijen van Chris 
van Drunen. Geopend vanaf 
13.00 uur.

Geslaagde Binasdag 
Gymnasium Felisenum
Velsen - Afgelopen don-
derdag, 15 december, vond 
de jaarlijkse Binasdag (bi-
ologie, natuurkunde, schei-
kunde) plaats op het Gym-
nasium Felisenum in Vel-
sen-Zuid. Een dag waarop 
de leerlingen met een na-
tuurprofi el de hele dag be-
zig waren met bèta-gerela-
teerde onderwerpen. 
De aftrap werd gegeven 
door Ike van der Veen, een 
medewerker van het Insti-
tuut voor Milieuvraagstuk-
ken (IVM), over de milieuef-
fecten van vlamvertragers in 
alledaagse producten.
Vervolgens gingen drie 
groepen leerlingen uiteen 
om vier verschillende work-
shops/demonstraties te vol-
gen. 
Bij het stralingspracticum 
van de Universiteit Utrecht 
leerden de leerlingen over 
de eigenschappen van en 
de verschillen tussen alfa-, 
bèta- en gammastraling. 
Tijdens een workshop van 
TATA-steel hebben de leer-

lingen de hectiek ervaren 
die samen kan gaan met 
het runnen van een fabriek 
en de frustratie die het kan 
opleveren wanneer je niet 
goed met de klant commu-
niceert. 
Aikido, een Japanse krijgs-
kunst, en techniek lijken op 
het eerste gezicht misschien 
niet veel met elkaar te ma-
ken te hebben. Na een les 
over balans, kracht (of juist 
niet) en stabiliteit bleek dat 
goed kijken naar de natuur 
heel belangrijk kan zijn voor 
het bouwen van een robot. 
Door je meer bewust te zijn 
van deze factoren door bij-
voorbeeld het beoefenen 
van Aikido heb je een voor-
sprong in deze tak van de 
technologie. 
Als uitsmijter verzorgde het 
team van Freezing Physics 
een ijskoude demonstratie 
met vloeibare stikstof. Dit 
goedje heeft een tempera-
tuur van minstens -196°C 
en is de basis voor heel wat 
spectaculaire experimenten.
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IJmuiden - In de afgelopen 
maanden zijn de peuters van 
peuterspeelzaal De Drie Tur-
ven een aantal keer op be-
zoek geweest bij bezoekers 
van de dagopvang De Zee-
stroom. Zij ondernamen daar 
verschillende activiteiten zo-
als muziek maken, op 11 no-
vember een lampionnenop-
tocht en in de weken van Sin-
terklaas zakkenplakken. Op 
vrijdag 16 december kwamen 
de ouderen op bezoek bij de 

peuters. Deze ochtend begon 
met een kopje koffi e en limo-
nade met kerstbrood. Daar-
na werden er samen mooie 
kerststukjes gemaakt, wer-
den er kerstliedjes gezonden 
en het kerstverhaal van Dik-
kie Dik voorgelezen. Het was 
een zeer geslaagde ochtend. 
De Drie Turven kijkt alweer 
uit naar het volgende samen-
zijn, want de peuters en ou-
deren genieten met volle teu-
gen van deze ochtenden!

Veel variatie tijdens 
talkshow NV Velsen

IJmuiden - Ondernemende 
vrouwen, stoere bedrijven en 
muziek van Cornelis Vrees-
wijk. De tweede editie van de 
talkshow NV IJmond kende 
weer een mooi programma 
met uiteenlopende gasten. 
De presentatoren Michael 
Struis en Gertjan Huijbens 
(eenmalig vervanger van 
Jaap Sluis) lieten de bezoe-
kers kennismaken met Zee-
boerderij IJmond, machinefa-
briek Venus & De Waard (fo-
to), Alice Loeters Persoonlijke 
Uitvaartzorg en Restaurant 
IJmond, dat een tipje van de 
sluier oplichtte van de plan-
nen voor een grote verbou-
wing in 2017. 
De commerciële mensen van 

Telstar vertelden over de am-
bities van de voetbalclub, zo-
als het verder uitbreiden van 
het businesspartnermodel, 
het bereiken van de nacom-
petitie en promotie naar de 
Eredivisie als stip aan de ho-
rizon. 
Ter afwisseling zong Ibo Bak-
ker liedjes van één van de 
beroemdste inwoners die 
IJmuiden heeft voortge-
bracht: Cornelis Vreeswijk, 
die komend jaar zijn 80ste 
verjaardag zou vieren. 
NV Velsen trok ongeveer 
honderd bezoekers, veelal uit 
het bedrijfsleven. Begin 2017 
wordt besloten over de talk-
show een vervolg krijgt. (foto: 
Friso Huizinga)

Lokale teams strijden om 
Futsal Kampioenschap

IJmuiden - Op 30 december 
wordt voor de achtste keer het 
Velser Futsal Kampioenschap 
voor clubteams. ,,Het is ieder 
jaar weer een grote happening 
in Sporthal IJmuiden Oost’’, ver-
telt Jasper van der Linden, een 
van de organisatoren. Ook dit 
jaar belooft het weer een mooi 
evenement te worden. Alle lo-
kale voetbalteams staan weer 
te trappelen om de strijd aan 
te gaan om het Velser Futsal 
Kampioenschap. Helaas heeft 
voor deze editie Waterloo af-
gezegd en heeft VSV zaterdag 
zich bereid gevonden om als 
invaller deel te nemen. 
Naast alle lokale teams, waar-
onder de winnaar van vorig jaar 
VSV zondag, doet er dit jaar 
ook weer een all stars-team 
mee. Onder leiding van Mink 
Verbaan komen lokale hel-
den uit het verleden hun kun-
sten vertonen. Spelers als Rick 

Schotvanger, Richard Plug, 
Edwin Schiltmeijer zullen de 
handen weer menigmaal op el-
kaar krijgen. 
Het toernooi wordt voor de 
vierde keer mede mogelijk ge-
maakt door Slagerij Johan van 
Doorn. Vier jaar geleden heb-
ben zij het toernooi nieuw le-
ven in geblazen door voor de 
komende jaren een contract 
aan te gaan waarbij de kos-
ten gedekt waren. De organi-
satie maar natuurlijk ook alle 
clubs uit de regio zijn Slagerij 
Johan van Doorn en zijn perso-
neel enorm dankbaar voor dit 
gebaar. 
Kom allemaal kijken in Sporthal 
IJmuiden Oost waar de spe-
lers vrijdag 30 december van-
af 17.00 uur aftrappen. Dat doet 
ook Bas van Geldorp. Vanaf 
18.00 uur zorgt hij voor de mu-
ziek in het prachtige Sportca-
fé Oost.

Santpoort-Noord - In de 
Naaldkerk is men druk be-
zig met het voorbereiden van 
diverse vieringen rond kerst-
mis. Op zaterdag 24 decem-
ber om 19.00 uur vindt de 
kinderkerstviering met sa-
menzang plaats. Voorganger 
is pastoor George Paimpillil. 
Muzikale begeleiding: Edwin 
en Linda Lucasse (piano en 
dwarsfl uit) De kerstnacht-
dienst begint om 23.00 uur 
en belooft weer een bijzon-
dere dienst te worden. Fons 
Captijn  zal voorgaan. Naast 
de kerstliederen, die men tij-
dens deze kerstviering zingt, 
zal er ook weer medewerking 
zijn van het Naaldkoor on-
der leiding van dirigente Ti-
tia Mijnen. Op zondag 25 de-
cember, Eerste Kerstdag, is er 
vanaf 14.30 uur weer een le-
vende kerststal te bewonde-
ren in de Naaldkerk. Zater-
dag 31 december om 17.00 
uur is er weer een mediatie-
ve viering. Zondag 1 januari 
2017 11.00 uur is er geen vie-
ring. Zie ook www.olvab.nl.

Kerstvieringen 
in Naaldkerk
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Meeste toeristen komen 
uit Noord-Holland
Velsen - Velsen moet het 
vooral hebben van de Noord-
Hollandse dagjestoerist, zo 
blijkt uit het Bezoekersonder-
zoek Velsen 2016 dat gebeur-
de in de Metropoolregio Am-
sterdam (MRA) en de Kust-
monitor 2015 dat werd verricht 
onder Duitse en Belgische in-
woners. Bij het MRA onder-
zoek werden 340 bezoekers in 
Velsen ondervraagd bij diver-
se locaties. 82 procent van hen 
kwam uit Noord-Holland en 7 
procent uit Duitsland. Uit an-
dere landen kwam 11 procent. 
Het gaat dan vooral om dag-
jesmensen. Wel is het aantal 
overnachtingen in Velsen door 
uitbreiding van het aantal ver-
blijfsmogelijkheden fl ink ge-
stegen, van 220.000 overnach-
tingen in 2008 naar 336.000 
in 2015. In 2015 waren de cij-
fers wel hoog vanwege SAIL. 
De meeste bezoekers hebben 
grote waardering voor de com-
binatie van haven en strand in 
Velsen, iets wat Velsen onder-
scheidt van andere kustplaat-
sen. 
Ook evenementen zijn be-
langrijke toeristentrekkers, re-
den waarom men deze meer 
gaat promoten. Helaas blij-
ven de bestedingen van toe-
risten in Velsen nogal ach-
ter, vergeleken met die in an-
dere plaatsen. Gemiddeld be-
steden dagjesmensen 25 eu-
ro per persoon per dag, voor-
namelijk aan eten en drinken. 
Vooral aan het winkelen wordt 

minder uitgegeven in Velsen, 
vergeleken bij de andere lo-
caties. Verblijfstoeristen beste-
den overigens wel iets meer 
dan de gemiddelde toerist per 
dag, gemiddeld 93,99 per per-
soon per dag. Hoewel er veel 
waardering is voor de facilitei-
ten, zoals horeca, bereikbaar-
heid per auto en netheid van 
het strand, wil de gemeente 
daar nog op inzetten. Onder 
meer door het nieuwe bezoe-
kerscentrum Brak, en een op-
schoonactie op de routes naar 
de kust en de haven.
Uit het toeristisch onderzoek 
naar bezoekers uit België en 
Duitsland, via de Kustmonitor 
2015, blijkt dat Duitse en Bel-
gische gasten het liefst uit-
waaien op het strand, restau-
rants met streekgerechten be-
zoeken en veel interesse heb-
ben in het achterland van de 
kust. Kustplaatsen onderschei-
den zich te weinig van elkaar. 
Maar IJmuiden aan Zee is be-
kender bij de Belgen dan bij de 
Duitsers. Het potentieel aantal 
bezoekers voor de komende 3 
jaar loopt voor Duitsland in de 
miljoen en voor België is dat 
meer dan 400.000. Dat geeft 
aan dat er zeker marktkansen 
zijn voor Velsen. Daarom wil de 
gemeente bedrijven die wer-
ken met streekproducten on-
der de aandacht gaan brengen 
en interessante fi ets- en wan-
delroutes vertalen in het Duits. 
Het profi el IJmuiden Rauw aan 
Zee wordt verder ontwikkeld. 

IJmuiden - Op vrijdag 23 
december is er een Kerst-
zangavond in de Petrakerk 
aan de Merwedestraat 7. He-
dendaagse kersthits wor-
den afgewisseld met chris-
telijke kerstliederen. Aanslui-
tend is er warme chocomel 
en gluhwein. De Kerstzang-
avond begint om 20.00 uur. 
De muziek wordt verzorgd 
dor Band Spontaan en orga-
nist Martin Rijke. In de kerk 
wordt een collecte gehouden 
voor Warchild.

Kerstzangavond
in de Petrakerk
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IJmuiden - Op woensdag 
28 en donderdag 29 decem-
ber wordt in sporthal Zeewijk 
het startschot gegeven voor 
de 43ste Dubbelzeskamp, een 
evenement dat niet meer weg 
te denken is in het gemeen-
telijk schoolsportaanbod en 
waaraan leerlingen van alle 
basisscholen in de gemeen-
te Velsen kunnen deelnemen. 
Verdeeld over twee dagen zijn 
er 81 teams van verschillen-
de scholen actief. De Dub-
belzeskamp is een happening 
voor de schooljeugd met ver-
schillende spelen, waarbij sa-
menwerken, behendigheid en 
snelheid een rol spelen. Ook 
dit jaar zal er een uitdagend 
opblaasbaar spel onderdeel 
zijn van de zeskamp. De for-
mule is sinds 2014 enigszins 
gewijzigd, waardoor nog meer 
leerlingen kunnen deelnemen 
aan deze traditionele kerstac-
tiviteit. Op woensdag 28 de-
cember zullen de leerlingen 
van groep 3, 4 en 5 met elkaar 

de strijd aangaan en op don-
derdag 29 december a.s. ko-
men de leerlingen van groep 
6, 7 en 8 in actie. Op woens-
dag begint het programma om 
09.15 uur en staat de prijs-
uitreiking gepland rond 12.45 
uur. Op donderdag is er zowel 
een ochtend- als een middag-
programma. De ochtend serie 
begint om 09.15 uur en eindigt 
om 12.15 uur, de middag se-
rie begint om 13.15 uur en ein-
digt om 16.00 uur. De organi-
satie is in handen van de ge-
meente Velsen (sportzaken) 
en het Recreators Sportteam. 
Een evenement, als dit, is niet 
mogelijk zonder de circa 40 
medewerkers, die twee da-
gen de kinderen begeleiden. 
De vrijwilligers zijn veelal door 
het Recreators Sportteam op-
geleide Leiders Sportieve Re-
creatie, aangevuld met leer-
lingen van het Vellesan Colle-
ge en studenten/cursisten, die 
het evenement gebruiken als 
leermoment in de opleiding.

Velison Wonen maakt 
werk van duurzaamheid
Velsen - Duurzaamheid is 
voor  Velison Wonen een be-
langrijk thema en behoort in-
middels tot een van de kern-
activiteiten van de woningcor-
poratie. In 2016 voerde  Veli-
son Wonen diverse duurzaam-
heidsprojecten uit waardoor 
huurders een lagere energie-
rekening zullen krijgen. Omdat 
Velison Wonen geen huurver-
hoging voor de verbeteringen 
doorberekent aan de huur-
ders, komt de lagere energie-
rekening volledig ten goede 
aan de huurders van de ener-
giezuinige woningen.  
Velison Wonen gaat in  2017 
door met investeren in duur-
zaamheidsinitiatieven. Ko-
mend jaar worden aan nog 
eens 113 woningen energeti-
sche maatregelen uitgevoerd. 
Ook deze huizen zijn na op-
levering zeer energiezuinig en 
hebben vanaf dat moment een 
energielabel A. 
Velison Wonen maakt ook
in de eigen bedrijfsvoering 
duurzame keuzes. Sinds kort 
is Velison Wonen overgestapt 
op elektrische bedrijfsauto’s 

en is het dak van het kantoor-
pand  voorzien van zonnepa-
nelen. Met de zonnepanelen 
wekt de corporatie zelf  stroom 
op, waarmee onder andere 
de elektrische auto’s opgela-
den kunnen worden.  De elek-
trische auto’s zorgen op hun 
beurt weer voor een lagere 
CO2 uitstoot en minder lucht-
vervuiling. 
De woningcorporaties in Ne-
derland hebben afgespro-
ken dat zij zich inzetten voor 
energiebesparing en duur-

zaamheid. In 2012 legden zij 
hun gezamenlijke ambities en 
doelstellingen  vast  in  een 
aantal convenanten.  Als de 
convenanten zijn uitgevoerd, 
hebben de 2,4 miljoen corpo-
ratiewoningen in 2021 gemid-
deld energielabel B. Dat komt 
neer op een energiebesparing 
tussen 2008 en 2021 van 33 
procent.
Velison Wonen verwacht al in 
2020 een gemiddeld energie-
label B  voor haar woningbezit 
te  behalen.

IJmond - Afgelopen week 
vond het startschot plaats 
voor een vernieuwend on-
derzoek van Hogeschool In-
holland naar de effecten van 
Playing for Success IJmond. 
Hiermee wil men meer inzicht 
krijgen in het rendement voor 
de leerlingen die deelnemen 
aan dit programma van Telstar 
Thuis in de Wijk en een be-
langrijk deel van het onderwijs 
in de IJmond. Vernieuwend 
aan dit onderzoek, dat groten-
deels gefi nancierd wordt door 
de Haarlemse stichting Sanc-
tus Bavo, is dat er ook in beeld 
wordt gebracht welke veran-
deringen leerkrachten en ou-
ders bij de deelnemers opmer-
ken.
Playing for Success is een na-
schools en speels program-
ma waarbij leerlingen in een 
wow-omgeving zoals die van 
topsport een positieve boost 
krijgen en werken aan zelf-
vertrouwen, samenwerken 
en motivatie. Het programma 
richt zich op leerlingen vanaf 
groep zes tot en met de twee-
de brugklas. Met leeractivitei-
ten in het Telstar-stadion be-
steden ze aandacht aan reke-

nen en taal en werken ze aan 
hun concentratie. Denk bij-
voorbeeld aan het uitrekenen 
van toeschouwersaantallen 
en het houden van interviews 
met de spelers van Telstar, die 
ook worden betrokken bij de-
ze opdrachten en als rolmo-
dellen dienen. 
Uit eerder onderzoek blijkt 
dat 98 procent van de kinde-
ren die meedoen aan Playing 
for Success IJmond een groei 
doormaakt. Op basis van ver-
schillende stellingen gaven de 
kinderen aan dat ze zich ont-
wikkeld voelen op gebied van 
zelfstandig leren, zelfvertrou-

wen, motivatie en samenwer-
king. Een leerling gaf bijvoor-
beeld aan dat ze al een jaar 
lang geen vragen durfde te 
stellen in de klas. Na deelna-
me aan Playing for Success zei 
ze dat helemaal niet meer eng 
te vinden.
,,We halen de leerlingen uit de 
schoolomgeving naar een om-
geving waarbij leren leuk is’’, 
vertelt Sjoerd van der Locht, 
manager van het leercentrum. 
Hij geeft aan op de goede weg 
te zijn, maar uit te kijken naar 
de korte- en langetermijnef-
fecten uit het onderzoek van 
Hogeschool Inholland.

InHolland onderzoekt effecten 
Playing for Success

Velsertunnel maandag 
16 januari weer open
Velsen - Na exact negen 
maanden sluiting gaat de Vel-
sertunnel op maandag 16 ja-
nuari weer open. Die ochtend 
kan het spitsverkeer om uiter-
lijk 05.00 weer door de tunnel 
rijden. Het besluit volgt op het 
verstrekken van de openstel-
lingsvergunning door de ge-
meente Velsen.
Het moment van opening is 
nog afhankelijk van het weer. 
Bij winterse omstandigheden 
(hevige ijzel of sneeuw) schuift 
de openingsdatum op. Rijks-
waterstaat moet dan de beno-
digde werkzaamheden verzet-
ten, omdat het dan te koud is 
om te asfalteren.
Als de Velsertunnel weer open 
gaat, dan zijn alle tijdelijke we-
gen, keerlussen, calamiteiten-
bogen en de tijdelijke extra rij-
strook in de Wijkertunnel afge-
sloten. De maximumsnelheid 
op de A9 tussen knooppunten 
Velsen en Beverwijk blijft 90 ki-
lometer per uur totdat er nieu-
we belijning is aangebracht. 
Dat gebeurt naar verwachting 
dit voorjaar, als de A9 opnieuw 
wordt geasfalteerd.
In negen maanden tijd is de 
Velsertunnel, met bouwjaar 
1957 de oudste snelwegtun-
nel van Nederland, van bin-
nen compleet gemoderniseerd. 
Rijkswaterstaat en combina-
tie Hyacint hebben de tunnel 
onder meer voorzien van een 
nieuw ventilatiesysteem, nieu-
we vluchtwegen en een eigen-

tijdse digitale besturing. Ook is 
de doorrijhoogte van de tunnel 
met 12 centimeter vergroot.
In het weekend voor de her-
opening van de tunnel, zater-
dag 14 en zondag 15 janua-
ri, krijgt het verkeer te maken 
met hinder. Rijkswaterstaat 
haalt dan twee tijdelijke verbin-
dingswegen aan de zuidkant 
van de tunnel (A22 en N208) 
weg, omdat deze de toegang 
tot de tunnel blokkeren. Dat 
weekend is de N208 richting 
Velsertunnel vanaf de toerit 
Velserbroek afgesloten. IJmui-
den blijft bereikbaar via de ge-
meentelijke wegen. Verkeer 
vanuit Haarlem rijdt om via het 
Rottepolderplein. Tot het voor-
jaar is Rijkswaterstaat geregeld 
bezig met herstel van het oor-
spronkelijke wegennet. Zo zijn 
er in de weken na heropening 
verschillende nachtelijke af-
sluitingen op de A22. Zie ook 
www.rijkswaterstaat.nl/velser-
tunnel of bel 0800-8002. 
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Driehuis - Op de laatste zon-
dag voor de winterstop reisde 
RKVV Velsen af naar Utrecht 
voor de wedstrijd tegen laag-
vlieger Elinkwijk. Alle kans op 
een prima afsluiting van de 
eerste seizoenshelft. 
Een goede afsluiting werd 
het, maar dan voor Elink-
wijk dat met duidelijke cij-
fers wist te winnen. Het be-
gin was overigens voor Vel-
sen maar Tim Groenewoud 
miste al in de eerste minuut 
na goed voorbereidend werk 
van Jesse van de Meer. Een 
prima combinatie tussen Pa-
trick Castricum en Tim Groe-
newoud resulteerde weder-
om in een bal voorlangs. Pas 
na vijf en twintig minuten 
volgde de eerste behoorlij-
ke aanval van Elinkwijk. San-
der van der Lugt was paraat. 
Daniël Zuiverloon stuitte tien 
minuten later op doelman 
Willemse. 
Vijf minuten voor rust was het 
raak: Patrick Castricum kop-
te de bal binnen via de rug 
van een verdediger: 0-1, een 
verdiende voorsprong want 
Elinkwijk had nog weinig la-
ten zien. Velsen dacht op ro-
zen te zitten maar keek even 
later tegen een 2-1 achter-
stand aan. Eser Czkilit maakte 
gelijk en na een prima steek-

bal van Annas Ghanoutti op 
Enes Halikanali verdween 
de bal onder Sander van der 
Lugt door in het doel: 2-1. 
De verdediging van Velsen 
mocht het zich aanrekenen. 
Na rust probeerde Velsen 
de achterstand ongedaan te 
maken en Elinkwijk profi teer-
de handig van de daardoor 
ontstane ruimte. 
Na tien minuten liep de thuis-
ploeg verder uit. Fouad Dah-
mani dribbelde met de bal 
naar binnen en verraste San-
der in de korte hoek: 3-1. Vel-
sen had kansen op de aan-
sluitingstreffer maar Tim 
Groenewoud was vanmiddag 
niet gelukkig in de afwerking. 

Hij zag tot twee maal toe zijn 
inzet gekeerd. Eerst was het 
doelman Niels Willemse die 
zijn schot kon wegstompen 
en daarna haalde Nick van 
Nieuwkerk de inzet van de 
doellijn. Aan de andere kant 
bleef Elinkwijk aandringen en 
met succes: Eser Ozkilit ver-
schalkte Sander van der Lugt 
in de verre hoek: 4-1. 
De wedstrijd was gespeeld 
en in blessuretijd bepaalde 
Enes Halikanari de eindstand 
op 5-1. Een volkomen onno-
dige nederlaag voor de man-
nen uit Driehuis. Eind janu-
ari beginnen we aan de re-
turns en wel thuis tegen As-
sendelft.

Stormvogels boekt kleine 
overwinning op DSS

IJmuiden - De laatste wed-
strijd van het jaar 2016 had 
Stormvogels-zaterdag het 
zeer laaggeklasseerde DSS 
uit Haarlem als tegenstander. 
Op papier moest het team 
van trainer Marco Adema 
geen problemen hebben met 
de equipe van trainer en oud-
eerste-eftalspeler Wilfred de 
Waal. Maar voor de zoveel-
ste keer kwam overduidelijk 
naar voren: Stormvogels was 
de hele wedstrijd de boven-
liggende partij, maar miste 
een afmaker!
Het eerste kwartier was 
Stormvogels heer en mees-
ter, liet de bal goed rond-
gaan, creëerde zich een aan-
tal kansen en de grootste 
waren voor Walid Al-Zafi ri, 
Raoul van den Berghe, Nick 

Strijland en Denzell Jones. 
Halverwege de eerste helft 
zakte de wedstrijd en het ni-
veau van Stormvogels wat 
in, maar toch kon Mark Tol 
vlak voor rust uit een corner 
de bal snoeihard in het doel 
koppen, 1-0.
Na de thee werd het spel van 
Stormvogels een stuk beter 
en vooral verdediger Mark 
Tol had geen geluk met een 
aantal kopballen. DSS kreeg 
slechts een kans en dat le-
verde meteen de gelijkma-
ker door de geheel vrijstaan-
de centrumspits, 1-1. Storm-
vogels verhoogde hierna de 
druk, maar wist opnieuw het 
net niet te vinden; zo kopte 
Strijland de bal op de lat. Een 
kwartier voor tijd kopte inval-
ler Wago Matitaishvilli heel 

subtiel de bal over doelman 
Beck, 2-1. 
Na drie thuiswedstrijden op 
rij eindelijk een overwinning 
voor de IJmuidenaren en zij 
nestelden zich door deze ze-
ge in de subtop.
Stormvogels kan gaan genie-
ten van een heel lange win-
terstop, want pas op 11 fe-
bruari 2017 staat de eerste 
competitiewedstrijd op het 
programma en wel het uit-
duel tegen koploper FC Vel-
senoord. In het weekend van 
6 tot en met 8 januari  heeft 
de gehele selectie een sport-
weekend in het Brabant-
se Mierlo. Mooi de tijd voor 
trainer Marco Adema en zijn 
technische staf in die bijna 
acht weken de accu voor de 
100 procent op te laden.

Laatste competitie-
ronde van het jaar

Velsen - In de laatste compe-
titieronde bij VV IJmuiden wa-
ren er nog vier offi ciële wed-
strijden. De mannen van JO19-
1 moesten bij Zaandijk voor de 
beker. Zij wisten overtuigend te 
winnen met 1-4, waardoor de 
ploeg van Donald Boontjes ver-
der bekert. De veteranen had-
den een mindere dag en verlo-
ren met 8-2 biJ AGB. ‘Een goeie 
ploeg’, was de reactie van Pieter 
Bakker. Thuis werden er twee 
wedstrijden gespeeld. Het zes-
de verloor met 1-4 van Odin ‘59. 
Bij de dames werd de overwin-

ning van vorige week gevolgd 
door een gelijkspel 1-1 tegen 
Ouderkerk. De 0-1 viel in de 
40ste minuut. Pas in de 80ste 
minuut werd er gelijk gemaakt 
door Isabella, die hiermee weer 
de gevierde dame was. Zater-
dagavond werd er afgesloten 
met de traditionele Wildavond 
die weer massaal werd bezocht.
Op 28 en 30 december staat het 
zaalvoetbal voor de jeugd weer 
op het programma. Op 29 de-
cember mogen de senioren 
hun kunsten vertonen in sport-
hal IJmuiden-Oost.

Oudejaarstoernooi 
DCIJ in aantocht
IJmuiden - Over een week 
vindt weer het belangrijkste 
damevenement van de regio 
plaats. Op vrijdag 30 december 
wordt namelijk tussen 10 en 17 
uur voor de 29e keer het Ou-
dejaars Sneldamtoernooi van 
IJmuiden gehouden. Na het ge-
dwongen afscheid van het Jan 
Ligthartgebouw, waarin de eer-
ste 28 edities plaatsvonden, 
was het nog even onduidelijk of 
Damclub IJmuiden (DCIJ) een 
29e editie zou organiseren. Ge-
lukkig is er in de huidige speel-
zaal in de Jan Campertschool in 
Driehuis een geschikte locatie 
gevonden.
In de afgelopen edities hebben 
de nodige (inter)nationale top-
pers acte de présence gege-
ven. Zo werd de vorige editie 
een prooi voor Anton van Ber-
kel, de meervoudig Nederlands 
kampioen rapiddammen. Een 
jaar eerder wist Jan Groenen-
dijk (18), die de afgelopen we-
ken met Roel Boomstra (23) om 
de wereldtitel streed, het toer-
nooi glansrijk te winnen. Het 
toernooi is echter meer dan 
alleen een krachtmeting tus-

sen toppers. Zo zijn er naast 
de eregroep ook de hoofd-
groep en promotiegroep, waar-
in veel jeugdspelers en begin-
ners hun eerste wedstrijderva-
ring opdoen. Ook zullen de no-
dige regionale spelers hun op-
wachting maken. Verder komen 
(oud-)DCIJ’ers van heinde en 
verre naar het toernooi voor een 
jaarlijkse reünie. Zo vliegt oud-
voorzitter en -toernooiwinnaar 
Jeroen Sterel speciaal uit Chi-
na over en vertegenwoordigt 
Michael van Dieken Argentinië. 
De toernooiformule is simpel: 
er worden op basis van speel-
sterkte drie groepen samenge-
steld, waarbij iedereen binnen 
een groep elkaar treft in partij-
en van drie minuten plus twee 
seconden per zet. Degene die 
aan het eind de meeste pun-
ten heeft, wint. Door het snel-
le speeltempo ontstaat vanzelf 
het nodige spektakel, zoals te 
zien was aan het begin van het 
item over het WK dammen bij 
De Wereld Draait Door. 
Zie ook www.damclubijmui-
den.nl of kijk op facebook.com/
damclubijmuiden.
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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:

Maandag 26 december (Tweede Kerstdag) Gesloten
Maandag 2 januari (nieuwjaarsbijeenkomst) Open vanaf 10.00 uur

Zaterdagmiddag 17 december 
jl. kleurde IJmuiden rood. Geen 
avondrood voor deze levendige 
voormalige vissersplaats, maar 
kerstrood.

Maar liefst tweehonderd vrolij-
ke Kerstmannen begonnen aan de 
allereerste Kennemerland Santa 
Run, nadat sportwethouder Annet-
te Baerveldt het startsein had gege-
ven. De ‘ fun run’ voerde over de ver-
nieuwde Lange Nieuwstraat en was 

georganiseerd door vijf  Rotary Clubs 
uit de regio. De loop, waaraan zowel 
mannen, vrouwen als kinderen mee-
deden bracht  6000 euro op. Het geld 
gaat naar het  Inloophuis Kennemer-
land, een vrijwilligersorganisatie die 
werkt zonder overheidssteun. Het 
Inloophuis is bedoeld voor iedereen 
die te maken heeft met kanker. Naast 
activiteiten en praktische informa-
tie biedt het Inloophuis ook ruimte 
voor het delen van ervaringen en ge-
voelens. ( foto: Ko van Leeuwen)

Landelijke Naturalisatiedag
Sinds vorige week donderdag 15 
december 2016 heeft Velsen er 
weer 12 Nederlandse ingezetenen 
bij. Ten overstaan van burgemees-
ter Dales hebben de Velsenaren af-
komstig uit diverse landen op de 
landelijke Naturalisatiedag de eed 
dan wel de belofte afgelegd. 

Hiermee hebben ze o�  cieel het Ne-
derlanderschap verkregen. Burge-
meester Dales ging in zijn toespraak in 
op wat het betekent om de Nederland-
se nationaliteit te hebben en op de bij-
zondere verbondenheid met ons land, 
die daarmee gepaard gaat. Het gezel-

schap werd feestelijk onthaald. Na het 
o�  ciële gedeelte brachten de nieuwe 
Nederlanders een bezoek aan het Zee- 
en Havenmuseum te IJmuiden. 15 de-
cember is het Koninkrijksdag, de ver-
jaardag van het Koninkrijk der Neder-
landen. Op die dag in 1954 kondigde 
koningin Juliana het Statuut voor het 
Koninklijk der Nederlanden af. Van-
daar dat deze dag is uitgeroepen tot 
landelijk Naturalisatiedag. Los van 
deze landelijke feestdag vindt er in de 
gemeente om de zes weken een natu-
ralisatieceremonie plaats, waarbij in-
woners de Nederlandse nationaliteit 
verkrijgen.(foto: Reinder Weidijk)
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10 maatregelen voor gebouwen

Check de (brand)veiligheid
Zet afvalcontainers binnen, sluit 
ramen en deuren goed, en zorg 
dag en nacht voor goede buiten-
verlichting – een paar tips uit de 
checklist die de brandveiligheid 
van uw gebouwen verbeteren. Al-
le tien de tips staan op www.vel-
sen.nl. Zo kunt u schade voorko-
men, en dat scheelt een hoop na-
righeid en geld. 

In deze tijd van het jaar is er veel 
meer schade aan gebouwen dan an-
ders – bijvoorbeeld door vuurwerk. 
Vaak zijn het gelegenheidsschades, 
dat wil zeggen dat de vaak jonge da-
ders niet alle consequenties van hun 
acties overzien. Lees de checklist 
‘(Brand)veilig het jaar uit’ op www.
velsen.nl en doe uw voordeel met 
tien eenvoudige maatregelen.

Tussen 18.00 en 02.00 uur

Afsteken van vuurwerk
Vuurwerk mag in de gemeente 
Velsen uitsluitend op 31 decem-
ber 2016 van 18.00 uur tot 1 janu-
ari 2017 02.00 uur worden afge-
stoken.

Geen vuurwerk op schoolpleinen 
Tijdens de jaarwisseling is het ver-
boden om vuurwerk af te steken op 

de Kinderboerderij Velserbeek en de 
schoolpleinen en de omgeving daar-
van. 

De politie zal optreden tegen dege-
nen die dit verbod overtreden. Over-
treding kan leiden tot een hechtenis 
van maximaal 3 maanden of een fi k-
se geldboete. (foto: gemeente Velsen)

Veilige feestdagen
Met het oog op de feestdagen wil-
len wij u wijzen op de risico’s die 
kunnen ontstaan tijdens het voor-
bereiden en het nuttigen van de 
feestdis. Kaarsen zijn bijna on-
denkbaar tijdens de feestdagen. 
Maar hoe veilig is het bij u in huis? 
Brand ontstaat door een combina-
tie van zuurstof, warmte en brand-
baar materiaal. Een beginnende 
brand kan binnen enkele minuten 
uitgroeien tot een grote uitslaan-
de brand.

Tips om brand te voorkomen:
• Wees voorzichtig met spullen die 

makkelijk vuur vatten: gordijnen, 
vaatdoeken, schorten, kleding met 
wijde mouwen, etc.

• Let op met kaarsen, olielampen en 
open haard. Als u naar buiten loopt, 
al is het maar even, blaas dan eerst 
de vlammen uit.

• Zet geen brandbare materialen 
dicht in de buurt van de kaars. Let 
ook op de gordijnen. Houd de kaar-
sen er vandaan! Als er sprake is van 
tocht, kan de vlam in de gordijnen 
slaan.

• Kijk vooral uit met kaarsen in kerst-
stukjes. Hoewel er vaak kaarsen in 

kerststukjes zijn geplaatst, is dit 
een gevaarlijke plek voor een kaars. 

• Gebruik elektrische apparaten die 
beveiligd zijn tegen oververhitting, 
een frituurpan met thermostaat bij-
voorbeeld.

• Zorg voor voldoende vrije ruimte 
rondom elektrische apparaten. De 
ventilatieopeningen kunnen heel 
wat warmte afgeven. Deze warmte 
moet goed weg kunnen om overver-
hitting te voorkomen.

• Houd brandbare spullen uit de 
buurt van warmte én gas en bewaar 
ze in een apart kastje (dus niet bij de 
verwarming, fornuis of geiser).

• Leg een elektrisch snoer nooit over 
of dichtbij een spoelbak, fornuis of 
warm apparaat. 

Rookmelders redden levens
Met rookmelders in huis heeft u 100% 
meer kans om een woningbrand te 
overleven. Rookmelders waarschu-
wen u razendsnel bij brand, ook wan-
neer u slaapt. Naast het vuur schuilt 
het gevaar ook in de rook. Rook is 
heet, beperkt het zicht en is verstik-
kend. Met rookmelders heeft u meest-
al nog voldoende tijd om uzelf en uw 
gezin in veiligheid te brengen!

Andere dienstverlening tijdens feestdagen
Tijdens en rond de feestdagen is 
de dienstverlening van HVC gewij-
zigd. Ook worden de parkeerme-
ters in Velsen op dinsdag 27 de-
cember uitgezet en op maandag 
2 januari weer in bedrijf genomen. 
Dit ter voorkoming van vuurwerk-
schade.

Afvalcontainers
Verder zullen er vanaf deze week di-
verse openbare prullenbakken in de 
openbare ruimte worden dichtge-
maakt. Zo ook de houders met hon-
denpoepzakjes. Bovengrondse verza-
melcontainers voor plastic, metalen/ 

blik en de drankpakken (pmd), wor-
den vanwege de brandbaarheid in de 
hele gemeente op 30 of 31 december 
verwijderd en tussen 2 en 4 januari 
weer teruggeplaatst. 

Ook de ondergrondse (pers) contai-
ner voor kunststofafval bij winkel-
centrum Velserbroek wordt op 31 de-
cember afgesloten. Deze gaat op 2 ja-
nuariweer open. De andere onder-
grondse containers voor kunststof 
bij winkelcentra blijven wel toegan-
kelijk. Evenals de glas- en papiercon-
tainers.

Kerstbomen
Na de traditionele kerstbomenver-
brandingen in IJmuiden en Sant-
poort op donderdag 5 januari, wor-
den overgebleven kerstbomen op 
zaterdag 7 januari vanaf acht uur 
s’ochtends door HVC opgehaald. 
Vanaf vrijdagavond 20:00 uur tot za-
terdagochtend 7 januari (vóór 8:00 
uur) kunnen kerstbomen alleen op 
de doorgaande wegen (anders dan 
voorheen) bij de clusterplaatsen 
voor minicontainers of bij onder-
grondse containers worden neerge-
zet. Daar worden ze zaterdag door 
HVC opgehaald.

Huisvuilinzameling
De huisvuilinzameling (van mini-
containers) op maandag 26 decem-
ber (Tweede Kerstdag) wordt naar 
voren verplaatst of naar achteren. 
Voor de juiste datum zie uw digitale 
afval kalender op www.hvcgroep.nl.

Afval wegbrengen?
De aangepaste openingstijden van 
het Afval Breng Station aan de Am-
sterdamseweg in Velsen-Zuid zijn: 
Zaterdag 24 december geopend tot 
15:00 uur, maandag 26 december 
gesloten, zaterdag 31 december ge-
opend tot 15:00 uur.
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Berichtenbox: meld u aan!
Maakt u al gebruik van de Berich-
tenbox van Mijn Overheid? Dan 
kunt u daar volgend jaar de digi-
tale beschikking en aanslag ge-
meentelijke belastingen van Vel-
sen in verwachten. Veilig, over-
zichtelijk en betrouwbaar.

We doen steeds meer dingen digitaal: 
een vakantie boeken, kleding kopen, 
rekeningen betalen. Ook overheids-
instanties werken steeds vaker di-
gitaal. De Belastingdienst, de Socia-
le Verzekeringsbank, het UWV – al-
lemaal maken ze gebruik van de Be-
richtenbox. Het is een persoonlijke, 
digitale brievenbus voor overheids-
post. 
De gemeente Velsen wil in 2017 de 
WOZ beschikking en gemeentelijke 
aanslagen zoveel mogelijk digitaal 
versturen. Dat scheelt papier en het 
past in het milieubeleid van Velsen. 

Als u gebruik maakt van de Berich-
tenbox heeft u al uw overheidspost 
overzichtelijk bij elkaar. Post kan 

niet zoekraken en u kunt de berich-
tenbox op elk moment en vanaf el-
ke plek openmaken. Meld u aan! Ga 
naar www.mijn.overheid.nl en meld 
u aan met uw DigiD (‘account acti-
veren’). U kunt aangeven of u een e-
mail wilt hebben als er post in uw 
berichtenbox zit. U krijgt een mail-
tje om te controleren of het e-mail-
adres klopt. Vanaf dat moment krijgt 
u post van de overheid in uw per-
soonlijke Berichtenbox. 

Wie geen gebruik van de Berichten-
box kan of wil maken, krijgt de be-
schikking en aanslagen gewoon op 
papier per post. Vragen? Bel de ge-
meente Velsen via 140255 (zon-
der netnummer) of ga eens kijken 
op www.mijn.overheid.nl voor de 
‘meest gestelde vragen’. Of bel de bi-
bliotheek Velsen, die een inloop-
spreekuur Klik & Tik heeft en de 
cursus Digisterker. Die is speciaal 
ontwikkeld om u wegwijs te maken 
in de wereld van de digitale overheid. 
Tel.0255-525 353.

Gemeente en Wibaut 
tekenen voor bouw locatie 
Motorhuis Santpoort
Woensdag 14 december jl. heb-
ben de gemeente Velsen en Wi-
baut Projectontwikkeling een zo-
geheten anterieure overeenkomst 
getekend voor de locatie Motor-
huis aan de Hoofdstraat in Sant-
poort-Noord (impressie boven). 
Hierin zijn verantwoordelijkheden 
vastgelegd en fi nanciële afspraken 
gemaakt voor de planontwikkeling 
van het terrein, waar eerder een 
autodealer met tankstation waren 
gevestigd.

Kwaliteit
Met het tekenen van de overeenkomst 
is een belangrijke stap gezet om te ko-
men tot de bouw van 10 twee-onder-
een-kapwoningen tussen de Hoofd-
straat en de Wüstelaan in Santpoort-
Noord. De gemeente Velsen is blij, 
dat straks het braakliggende terrein 
wordt ingevuld. De woningen zorgen 
voor een belangrijke kwaliteitsverbe-
tering van de woonomgeving. 
Binnenkort wordt gestart met de wij-
ziging van het bestemmingsplan en 
de aanvraag van de omgevingsver-

gunning. Zodra burgemeester en wet-
houders hierover een besluit heb-
ben genomen, zal dit worden gepubli-
ceerd. Belanghebbenden hebben dan 
de mogelijkheid om op de plannen te 
reageren. Informatie over de planont-
wikkeling kunt u volgen op www.de-
heereninsantpoort.nl.

Locatie Brederoodseweg 41
Gelijktijdig hebben gemeente Velsen 
en Wibaut Projectontwikkeling ook 
voor de herontwikkeling van de loca-
tie Brederoodseweg 41 in Santpoort-
Zuid een anterieure exploitatieover-
eenkomst getekend. Het plan is om op 
hier 3 vrijstaande woningen te bou-
wen. Op deze kavel staat een verou-
derd glastuinbouwcomplex, dat al ja-
ren niet meer in gebruik is. Ook voor 
dit project wordt de komende peri-
ode gestart met de benodigde wijzi-
ging van het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning. Informatie 
over planontwikkeling op deze loca-
tie kunt u volgen op www.brederood-
seweg41.nl. (foto onder: Reinder Wei-
dijk)

Velsertunnel weer open
op maandag 16 januari
Na precies negen maanden dicht 
te zijn geweest, gaat de Velser-
tunnel op maandagmorgen 16 ja-
nuari 2017 weer open. Die och-
tend kan het spitsverkeer vanaf 
05.00 uur weer door de tunnel.

Afgelopen dinsdag heeft de gemeen-
te Velsen de openstellingsvergun-
ning verleend. De renovatie is vol-
gens planning verlopen en heeft ne-
gen maanden geduurd. Bij winterse 
omstandigheden (denk aan hevige 
ijzel of sneeuw) kan de openingsda-
tum opschuiven.

Calamiteitenbogen
Als de Velsertunnel 16 januari open 
gaat, zijn alle tijdelijke wegen (keer-
lussen), de calamiteitenbogen en de 
tijdelijke extra rijstrook in de Wij-
kertunnel afgesloten. De maximum-
snelheid op de A9 tussen knooppun-
ten Velsen en Beverwijk blijft 90 ki-
lometer per uur totdat er nieuwe be-
lijning is aangebracht. Dat gebeurt 
naar verwachting dit voorjaar, als de 
A9 opnieuw wordt geasfalteerd. 

Hinder op 14 en 15 januari
Op zaterdag 14 en zondag 15 januari 
krijgt het verkeer te maken met hin-
der. Rijkswaterstaat haalt dan twee 
tijdelijke verbindingswegen aan 

de zuidkant van de tunnel (A22 en 
N208) weg, omdat deze de toegang 
tot de tunnel blokkeren. Dat week-
end is ook de N208 richting Velser-
tunnel vanaf de toerit Velserbroek 
afgesloten. IJmuiden blijft bereik-
baar via de gemeentelijke wegen. 
Verkeer vanuit Haarlem rijdt om via 
het Rottepolderplein.  

Meer informatie
Meer informatie over de renovatie 
van de Velsertunnel is te vinden  op 
rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, op 
Facebook en Twitter (@Velsertun-
nelrws) of via de landelijke informa-
tielijn van Rijkswaterstaat: 0800-
8002.
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Velsen deelt duurzame 
kennis over riothermie
Ruim vijftig vertegenwoordigers 
van gemeenten, waterschappen, 
adviesbureaus en bouwbedrij-
ven kwamen 14 december jl. naar 
IJmuiden om hun licht op te ste-
ken over het riothermieproject, 
dat de gemeente Velsen samen 
met het Vellesan College uitvoert. 

Voor de school worden grote rio-
thermiebuizen geplaaatst, die duur-
zame, gasloze verwarming van de 
nieuwbouwvleugel mogelijk maken. 
Een nieuwe rioleringstechnologie, 
die warmte uit het rioolwater haalt. 
Een bijzonder project, omdat het 
Vellesan College de eerste school in 
Nederland is die verwarmd én ge-
koeld gaat worden met riothermie. 
Na een paar inhoudelijke presenta-
ties in de aula van de school, namen 
de bezoekers de gelegenheid te baat 
om met eigen ogen te zien hoe het 

systeem werkt. Velsen is trots, dat 
zij kan bijdragen aan innovatieve 
kennis voor een duurzamere leefo-
meving. De geslaagde middagexcur-
sie was een mooie eerste stap. Meer 
informatie over dit project:www.
velsen.nl/burgers/waterloket/ri-
ool/riothermie. (foto: Ko van Leeu-
wen)

Ondertekening participatie-
verklaring statushouders
Dinsdag 20 december hebben de 
eerste 15 statushouders, afkom-
stig uit Eritrea, de zogenaam-
de participatieverklaring onder-
tekend. Hiermee verklaren zij 
kennis te hebben van de Neder-
landse Grondwet, de Nederland-
se staatsinrichting en de Neder-
landse kernwaarden. Aan de on-
dertekening zijn drie intensieve 
cursusdagen vooraf gegaan.

Om mee te kunnen doen in de Ne-
derlandse samenleving is het be-
langrijk om te weten hoe we in Ne-
derland met elkaar omgaan. Status-
houders maken tijdens de cursus 
kennis met de kernwaarden van on-

ze samenleving en hoe die verschil-
len met die van hen. Begrippen als 
gelijkheid, vrijheid, solidariteit en 
participatie passeren de revue. De 
Nederlandse kernwaarden kunnen 
alleen standhouden als iedereen 
actief meedoet in de samenleving. 
Met de ondertekening van deze par-
ticipatieverklaring verklaart de sta-
tushouder mee te doen in de samen-
leving met respect voor de Neder-
landse normen en waarden.

Wethouder Arjen Verkaik was aan-
wezig bij dit feestelijke moment en 
reikte de verklaringen uit aan de 
statushouders. (foto: Reinder Wei-
dijk)

Rectifi catie
Per abuis heeft vorige week in on-
ze Infopagina gestaan, dat het  ri-
othermie-project bij het Velle-
san College in december is afge-
rond. Dit moet zijn: april. Pas dan 
zal de nieuwe rioleringstechnolo-
gie ervoor zorgen dat de nieuw-
bouwvleugel  van de school gas-
loos wordt  verwarmd met uit af-
valwater teruggewonnen warmte.

Allemaal
diamanten
2016 was het jaar van een record-
aantal diamanten echtparen in 
Velsen. Maar liefst 78 echtparen 
waren dit jaar 60 jaar getrouwd. 
De gemeente Velsen had hen vo-
rige week woensdag (14 decem-
ber) allemaal uitgenodigd om dit 
jubileum te komen vieren in Villa 
Westend in Velserbroek. Wie niet 
op eigen gelegenheid kon komen, 
werd opgehaald. In totaal maak-
ten 34 diamanten koppels gebruik 
van deze uitnodiging. De bruidspa-
ren werden verwelkomd door bur-
gemeester Frank Dales, die zicht-
baar genoot van hun verhalen. 
(foto:Reinder Weidijk)
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Koken voor de buurt
Op maandag 12 december kook-
ten Syrische statushouders in 
buurthuis De Spil voor hun buren 
en voor vrijwilligers van Vluchte-
lingenwerk Velsen.

De aanwezigen smulden van vege-
tarische gerechten en van ‘Latakia’, 
een gerecht met kip, humus, gegril-
de aubergine, knofl ook en citroen. 
Het is vernoemd naar de moder-
ne havenstad in West-Syrië. Er was 

ook een nagerecht met griesmeel en 
suiker. Khaled Ballan (de man in het 
zwart) begeleidde het legertje koks. 
Hij woont al bijna 30 jaar in Neder-
land en houdt erg van koken. Tijdens 
de bijeenkomst was hij ook de tolk. 

Vluchtelingenwerk Velsen wil dit 
soort bijeenkomsten vaker organise-
ren, ook met koks uit andere landen, 
zoals Eritrea en Somalië. (foto: Rein-
der Weidijk)

Terugblik op bijeenkomsten

Statushouders in Velsen
Op vier locaties In IJmuiden, Sant-
poort-Noord en Velserbroek ko-
men volgend jaar tijdelijk status-
houders te wonen. De omwonen-
den van deze  woonlocaties kre-
gen daar in vier bijeenkomsten in-
formatie over. De meningen wa-
ren verdeeld. Hieronder een korte 
terugblik op die inloopavonden.

Al jaren zorgt Velsen voor de huis-
vesting van statushouders (vluchte-
lingen met een verblijfsvergunning). 
In 2016 moet Velsen 170 status-
houders  huisvesten. In 2017 is dat 
ca 125 statushouders.  Velsen heeft 
plannen voor vier woonlocaties. Sa-
men geschikt voor de tijdelijke huis-
vesting van  ruim 80 statushouders. 
Het zijn panden verdeeld over de 
Torricellistraat in IJmuiden-Noord, 
de Venusstraat in Zee- en Duinwijk, 
de Dobbiuslaan in Santpoort-Noord 
en de Platbodem in Velserbroek. Di-
rect omwonenden van deze loca-
ties konden tussen 28 november en 
13 december 2016 met hun vragen 
terecht op informatieavonden. Per 
avond waren er tussen de 20 en 60 
buurtbewoners aanwezig. Organi-

satoren waren de gemeente Velsen, 
woningcorporatie Velison Wonen en 
Vluchtelingenwerk Velsen.
 
Vragen, zorg en enthousiasme
De meningen waren verdeeld.  Men-
sen  waren kritisch over de komst 
van statushouders. Ze hadden vraag-
tekens bij onder andere  de samen-
stelling van de groepen (alleenstaan-
den of gezinnen) en wat de komst 
van statushouders gaat veranderen 
in de buurt.  Andere bezoekers wa-
ren afwachtender en weer anderen 
boden zich aan als vrijwilliger of als 
contactpersoon tussen de buurt en 
de toekomstige statushouders.

Vervolg in 2017
Op dinsdag10 januari 2017 is er nog 
een inloopbijeenkomst voor bewo-
ners van de Botenbuurt in Velser-
broek. Zij hebben hiervoor een uit-
nodiging ontvangen. Wie er naar-
toe wil, moet zich aanmelden. Begin 
2017 komt er een nieuwsbrief met 
daarin meer informatie over hoe het 
nu verder gaat. Kijk voor meer infor-
matie en antwoorden op veel gestel-
de vragen  op www.velsen.

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.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 10 
december 2016 tot en met 16 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
Cepheusstraat 2, verbouwen op-
vanghuis (10/12/2016) 24998-2016;

Kennemerlaan 95, wijzigen detail-
handel naar horeca (13/12/2016) 
25175-2016; 
Rondweg ong., overkappen 8 par-
keerplaatsen (13/12/2016) 25172-
2016. 

Santpoort-Noord
Park Kennemergaarde, kappen 3 bo-
men (12/12/2016) 25075-2016; 
Kerkweg 44, uitbreiden woning 
(14/12/2016) 25446-2016; 
Santpoortse Dreef 124, plaat-
sen dakkapel (15/12/2016) 25423-
2016;  

Aanvragen



Infopagina

22 december 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

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

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

IJmuiden
Cepheusstraat 19rd, plaatsen dakka-
pel (15/12/2016) 21221-2016; 
Plein 1945 hoek P.J. Troelstraweg – 
Zeeweg, plaatsen pergola (16/12/16) 
24051-2016;
Eksterlaan 12, wijzigen kapspant 

(20/12/2016) 22730-2016. 

Santpoort-Noord
Kieftendellaan 1, vergroten dakka-
pel (15/12/2016) 23811-2016.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 43, oprichten 
van een woning (13/12/2016) 17825-
2016.

Driehuis
Nicolaas Beetslaan 4, kappen144 bo-
men (15/12/2016) 24004-2016.  

Velsen-Noord
Wijkeroogstraat 170 9000, bouwen 
startheuvel (14/12/2016) 23274-
2016;
Geelvinckstraat 97 en 99, plaatsen 
dakopbouw (15/12/2016) 24071-

2016;
Leeghwaterweg 1, plaatsen van dak-
reclame, reclamezuil, banieren 
(15/12/2016) 23570-2016.

APV artikel 2:17 Evenementen

IJmuiden
Ko� erbakmarkten, Velserduinplein, 
19 maart, 20 augustus, 24 september, 
15 oktober 2017 van 08:00 tot 15:00 
uur 22213-2016 (14/12/2016)

Velserbroek
Nieuwjaarsborrel, Villa Westend 
Westlaan 41op 7 januari 2017 van 
19:00 tot 00:30 uur 21863-2016 (15-
12-2016)

Hoofdstraat 262, oprichten10 wo-
ningen, gedeeltelijk vervangen zij-
muur, wijzigen gebruik naar wo-
nen,  kappen 8 bomen, aanleggen 9 
inritten, aanleggen parkeerplaatsen 
(16/12/2016) 25456-2016.  

Santpoort-Zuid
Velserenderlaan ong., kappen 8 bo-
men (12/12/2016) 25073-2016;  
Middenduinerweg ong., kappen 1 
boom (12/12/2016) 25089-2016;
Louise de Colignylaan ong., kappen 
2 bomen (12/12/2016) 25093-2016;

Bloemendaalsestraatweg 138c 0007, 
wijzigen gebruik naar praktijkruim-
te (13/12/2016) 25227-2016. 

Driehuis
Park Schoonenberg, kappen 3 bo-
men (12/12/2016) 25087-2016;
Park Schoonenberg, kappen boom 
(12/12/2016) 25092-2016.  

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
Grote Hout- of Koningsweg 126, 
schilderen buitenhoutwerk, reno-
veren dakbedekking/goten/gevels 
(13/12/2016) 20586-2016. 

Velsen-Zuid
Middendorpstraat 1, isoleren dak 
(19/12/2016) 22243-2016; 
Oude Pontweg 122, legaliseren di-
verse bouwwerken, gebouwen, ge-
bruik gronden (19/12/2016) 21408-
2016.

Aanvragen (vervolg)

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken hier-
bij bekend dat per 1 januari 2017 
de collectieve arbeidsvoorwaar-
denregeling van de gemeente 
Velsen  (CAR/VAR) wordt gewij-
zigd.

De wijzigingen zijn conform de door 

het Landelijk Overleg Gemeente-
lijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) 
aangekondigde wijzigingen van de 
arbeidsvoorwaarden in de volgende 
circulaires:
• ECWGO/U201601310 van 10 no-

vember 2016  met als onderwerp: 
“CARUWO-wijzigingen als gevolg 
van invoering IKB”; 

• ECWGO/U201601499  van 24 no-
vember 2016 met als onderwerp: 
“aanpassing CAR-UWO aan nieu-
we collectieve zorgverzekering”.

Ter inzage
De tekst van de wijziging van de ver-
ordeningen en de nieuwe regeling 
is in het elektronisch gemeenteblad 

gepubliceerd.  Een uitdraai van het 
elektronisch gemeenteblad is ook in 
te zien bij de balie van het stadhuis.  
De wijzigingen in de verordening 
worden ook gepubliceerd op www.
overheid.nl. Het besluit tot wijziging 
treedt in werking op de dag na be-
kendmaking.

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling

Kapmelding
Bij de Kamp/Hofgeestereind wor-
den 12 elzen en een berk gekapt. Uit-

dunning van het bosperceel dus om 
andere bomen meer ruimte te geven, 

maar ook om er een maaipad te ma-
ken. Bovendien wordt hierdoor meer 

veiligheid gecreëerd rondom het 
tankstation/wasstraat.
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Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehan-
dicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:

Zeewijkplein 480, 1974 PS  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 
een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, 
schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie 
met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben beslo-
ten:

- een parkeerverbod in te stellen aan de westzijde van de Meubelmakerstraat 
over circa 15 meter ten noordoosten van de zijweg Wagenmakerstraat te 
Velserbroek door middel van het plaatsen van de borden E1 (2x) zoals be-
doeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

- een parkeerverbod in te stellen aan de westzijde van de Meubelmakerstraat 
over circa 15 meter ten zuidwesten van de zijweg Wagenmakerstraat te Vel-
serbroek door middel van het plaatsen van de borden E1 (2x) zoals bedoeld 
in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 
een termijn van 6 weken na de datum waarop het besluit elektronisch is be-
kend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  bij het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie, stad-
huis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publica-
tie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.
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Meeste toeristen komen 
uit Noord-Holland

Velsen - Velsen moet 
het vooral hebben van de 
Noord-Hollandse dagjes-
toerist, zo blijkt uit het Be-
zoekersonderzoek Velsen 
2016 dat gebeurde in de 
Metropoolregio Amster-
dam (MRA) en de Kustmo-
nitor 2015 dat werd ver-
richt onder Duitse en Bel-
gische inwoners.
Bij het MRA onderzoek 
werden 340 bezoekers in 
Velsen ondervraagd bij di-
verse locaties. 82 procent 
van hen kwam uit Noord-
Holland en 7 procent uit 
Duitsland. Uit andere lan-
den kwam 11 procent. Het 
gaat dan vooral om dag-
jesmensen. Wel is het aan-
tal overnachtingen in Vel-
sen door uitbreiding van 
het aantal verblijfsmoge-
lijkheden flink gestegen, 
van 220.000 overnachtin-
gen in 2008 naar 336.000 
in 2015. In 2015 waren de 
cijfers wel hoog vanwege 
SAIL. De meeste bezoe-
kers hebben grote waar-
dering voor de combina-
tie van haven en strand 
in Velsen, iets wat Velsen 

onderscheidt van andere 
kustplaatsen. 
Ook evenementen zijn be-
langrijke toeristentrekkers, 
reden waarom men deze 
meer gaat promoten. He-
laas blijven de bestedin-
gen van toeristen in Vel-
sen nogal achter, verge-
leken met die in andere 
plaatsen. 
Gemiddeld besteden dag-
jesmensen 25 euro per 
persoon per dag, voorna-
melijk aan eten en drin-
ken. Vooral aan het winke-
len blijft wordt minder uit-
gegeven in Velsen, verge-
leken bij de andere loca-
ties. Verblijfstoeristen be-
steden overigens wel iets 
meer dan de gemiddelde 
toerist per dag, gemiddeld 
93,99 per persoon per dag. 
Hoewel er veel waardering 
is voor de faciliteiten, zo-
als horeca, bereikbaar-
heid per auto en netheid 
van het strand, wil de ge-
meente daar nog op inzet-
ten. Onder meer door het 
nieuwe bezoekerscentrum 
Brak, en een opschoon-
actie op de routes naar de 

kust en de haven.
Uit het toeristisch onder-
zoek naar bezoekers uit 
België en Duitsland, via 
de Kustmonitor 2015, blijkt 
dat Duitse en Belgische 
gasten het liefst uitwaai-
en op het strand, restau-
rants met streekgerech-
ten bezoeken en veel inte-
resse hebben in het ach-
terland van de kust. Kust-
plaatsen onderscheiden 
zich te weinig van elkaar. 
Maar IJmuiden aan Zee 
is bekender bij de Belgen 
dan bij de Duitsers. Het 
potentieel aantal bezoe-
kers voor de komende 3 
jaar loopt voor Duitsland in 
de miljoen en voor België 
is dat meer dan 400.000. 
Dat geeft aan dat er zeker 
marktkansen zijn voor Vel-
sen. 
Daarom wil de gemeente 
bedrijven die werken met 
streekproducten onder de 
aandacht gaan brengen en 
interessante fiets- en wan-
delroutes vertalen in het 
Duits. Het profiel IJmuiden 
Rauw aan Zee wordt ver-
der ontwikkeld. 

Waterballet op Plein ‘45
IJmuiden - Op de kruising Lange Nieuwstraat/Plein 1945/
Zeeweg is dinsdagochtend een waterballet ontstaan. Dat 
kwam door een gesprongen waterleiding op het terrein waar 
aan de weg wordt gewerkt. PWN is ter plaatse gekomen om 
de leiding te repareren. Het is niet bekend of het vele wa-
ter schade heeft veroorzaakt aan de gerenoveerde Lange 
Nieuwstraat. (foto: Friso Huizinga)

Kerst in de Dorpskerk
Santpoort-Noord - Kerst 
vieren met de kinderen, klein-
kinderen, familie en vrien-
den of alleen, dat kan in de 
Dorpskerk. Iedereen is van 
harte welkom. Op 24 decem-
ber om 18.30 uur wordt be-
gonnen met het traditionele 
kinderkerstfeest. Jong en oud 
zijn van harte welkom bij de 
kerststal, de engelen en de 
herders. Even later om 22.00 
uur begint de kerstnacht-
dienst. In de warme Dorps-

kerk kun je de oude kerstlie-
deren meezingen en hoor je 
prachtige muziek. Na afloop 
wordt nog even doorgezon-
gen en komt men ‘allen teza-
men’ op het plein met warme 
chocolademelk en glühwein.
Op Eerste Kerstdag, zondag 
25 december om 10.00 uur 
klinken weer de oude liede-
ren. Ook dan word je verrast 
door mooie muziek en wordt 
het verhaal van Maria en Jo-
zef verteld. 
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en op het strand, restau-
rants met streekgerech-
ten bezoeken en veel inte-
resse hebben in het ach-
terland van de kust. Kust-
plaatsen onderscheiden 
zich te weinig van elkaar. 
Maar IJmuiden aan Zee 
is bekender bij de Belgen 
dan bij de Duitsers. Het 
potentieel aantal bezoe-
kers voor de komende 3 
jaar loopt voor Duitsland in 
de miljoen en voor België 
is dat meer dan 400.000. 
Dat geeft aan dat er zeker 
marktkansen zijn voor Vel-
sen. 
Daarom wil de gemeente 
bedrijven die werken met 
streekproducten onder de 
aandacht gaan brengen en 
interessante fiets- en wan-
delroutes vertalen in het 
Duits. Het profiel IJmuiden 
Rauw aan Zee wordt ver-
der ontwikkeld. 

Waterballet op Plein ‘45
IJmuiden - Op de kruising Lange Nieuwstraat/Plein 1945/
Zeeweg is dinsdagochtend een waterballet ontstaan. Dat 
kwam door een gesprongen waterleiding op het terrein waar 
aan de weg wordt gewerkt. PWN is ter plaatse gekomen om 
de leiding te repareren. Het is niet bekend of het vele wa-
ter schade heeft veroorzaakt aan de gerenoveerde Lange 
Nieuwstraat. (foto: Friso Huizinga)

Kerst in de Dorpskerk
Santpoort-Noord - Kerst 
vieren met de kinderen, klein-
kinderen, familie en vrien-
den of alleen, dat kan in de 
Dorpskerk. Iedereen is van 
harte welkom. Op 24 decem-
ber om 18.30 uur wordt be-
gonnen met het traditionele 
kinderkerstfeest. Jong en oud 
zijn van harte welkom bij de 
kerststal, de engelen en de 
herders. Even later om 22.00 
uur begint de kerstnacht-
dienst. In de warme Dorps-

kerk kun je de oude kerstlie-
deren meezingen en hoor je 
prachtige muziek. Na afloop 
wordt nog even doorgezon-
gen en komt men ‘allen teza-
men’ op het plein met warme 
chocolademelk en glühwein.
Op Eerste Kerstdag, zondag 
25 december om 10.00 uur 
klinken weer de oude liede-
ren. Ook dan word je verrast 
door mooie muziek en wordt 
het verhaal van Maria en Jo-
zef verteld. 
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