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Grote brand in haven TELSTAR

IJmuiden - In een loods
aan de Rondweg in IJmuiden heeft woensdagochtend een grote uitslaande
brand gewoed. Het kostte de massaal uitgerukte brandweer veel moeite
om de brandhaard te bereiken.

Vanwege de complexiteit
van de brandbestrijding en
de hevige rookontwikkeling werd het laagste cala-

miteitenniveau, Grip 1, ingesteld. De Velsense brandweerlieden kregen hulp van
collega’s uit Haarlem, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en
Zaanstreek-Waterland. De
brand was in grote delen van
IJmuiden te ruiken. Inwoners
van Zeewijk klaagden op sociale media over stank in
huis, terwijl ramen en deuren
gesloten waren. Volgens de
brandweer zijn er geen schadelijke stoffen vrijgekomen.

RTV Noord-Holland meldde gisteren dat in de getroffen loods een papieren archief en enkele boten lagen
opgeslagen. Bij het ter perse gaan van deze krant was
onduidelijk hoe de brand is
ontstaan en wat de omvang
van de schade is, maar het
staat wel vast dat omliggende panden ook zijn getroffen.
Het nablussen heeft tot ver
in de middag geduurd. (foto’s: Ko van Leeuwen)

Werken met je handen
IJmuiden - Er werd wat afgetimmerd, gebouwd en gemonteerd vorige week tijdens het
Promotie Evenement Techniek
(PET) in de Felison Terminal.
Dankzij veel ondernemers en
opleiders konden leerlingen
van groep 8 niet alleen een
technisch kijkje komen nemen
maar ook zelf met hun handen
aan het werk. Daarbij kregen
zij een goed beeld van de opleidings- en carrièremogelijkheden in de techniek waar onze regio rijk aan is. (foto: RTV
Seaport/Ron Pichel)

FC Den Bosch
VRIJdag
27 NOVEMBER
20.00 uuR

KUNSTSTOF KOZIJNEN
RAMEN | DEUREN
SCHUIFPUIEN
DAKKAPELLEN
GARAGEDEUREN
EN MEER!

Broekerdreef 134-140
1991 AZ Velserbroek
(088) 97 22 100
www.vandervlugt.nl

Deze week in De krant!
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IJmuiden - Woensdag 2 december bezoekt een voetspecialist Leemans Schoenen aan de Lange Nieuwstraat 469. De hele dag zal
deze specialist mensen met
voetklachten te woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk gemaakt en uitleg gegeven over de werking van
de Vibrionveer, een nieuwe Zweedse uitvoering. Deze vervangt de klassieke
steunzool, die vaak hard en
statisch is. De Vibrionveer
heeft een verende werking
en activeert de spieren en de
bloedsomloop.
Gebruikers
lopen
elastisch verend en op natuurlijke wijze, dit voorkomt vermoeidheid en pijnlijke voeten. Mensen met voetklachten en daaruit voortvloeien-

de rugklachten zijn enthousiast over de Vibrionveer. De
stand van de voet en de holling van de voet wordt verbeterd, de gevoelige voorvoet
wordt ondersteund en de
voet kan weer op natuurlijke
wijze afrollen. De pijn neemt
af, spieren en banden worden krachtiger en een goede doorbloeding wordt bevorderd. De Fusegold Vibrionveer heeft een handzaam
formaat en past in bijna alle
modeschoenen.
Mensen met voetklachten en
ook andere belangstellenden
kunnen zich laten informeren over deze Zweedse uitvinding. Dit is geheel gratis,
wel graag van tevoren een
afspraak maken. Leemans is
telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0255-511117.

3 December eerste
Open Coffee Velsen
IJmuiden - Open Coffee Velsen is een groep ondernemers uit Velsen die met elkaar in overleg treedt en presentaties geeft, gericht op
hun branche en expertise.
Het is dé gelegenheid voor
gevestigde en startende ondernemers om laagdrempelig
met elkaar in contact te komen. Waarom zou je het van
ver halen als het om de hoek
te vinden is? De bijeenkomsten zijn geheel vrijblijvend
en toegang is gratis. Gewoon aanschuiven en kennis
maken met je nieuwe lokale
klant of leverancier.

Op iedere bijeenkomst zal
een ondernemer op de zeepkist zijn of haar verhaal doen
en zichzelf voorstellen. Als u
ook van deze mogelijkheid
gebruik wilt maken kunt u
zich aanmelden via de website.
Open Coffee Velsen vindt
voor het eerst plaats op donderdag 3 december van 9.00
tot 11.00 uur. Verder op (bijna) iedere donderdagmorgen
in de oneven weeknummers.
Zie ook www.opencoffeevelsen.nl. Smash! Café is gevestigd in Sporthal Zeewijk, Planetenweg 301b in IJmuiden.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een
typisch IJmuidens beeld
vast. Soms naar aanleiding
van de actualiteit of een
evenement, soms gewoon
vanwege de mooie taferelen die IJmuiden doorgaans
te bieden heeft.
Sinds mensenheugenis komen
Sinterklaas en zijn gevolg jaarlijks in november per boot in
de haven van IJmuiden aan.
Het Sinterklaas Comité IJmuiden weet al tientallen jaren
van de intocht een waar feest
te maken. Dit jaar, op zaterdag
14 november, pakte de intocht
extra feestelijk uit! De Wegwijspiet was dit jaar de weg een
beetje kwijt, zodat de pakjesboot later dan gebruikelijk afmeerde aan de loswalkade.
Omdat het al snel donker zou
worden en vooral omdat het
comité dit jaar dertig jaar bestaat, werd de intocht dit jaar
een bijzondere en extra feestelijke ‘lichtjesintocht’.
In het laatste daglicht werden
Sinterklaas en zijn pieten feestelijk onthaald bij de loswalkade door de burgemeester van
Velsen Amy Koopmanschap,
de vaste rots in de branding tijdens intochten Mark Moreels,
groepen muziek- en danspieten en natuurlijk veel kinderen en hun ouders. Na de welkomstwoorden ging het ge-

zelschap feestelijk op weg in
lichtjesparade. Een bonte stoet
van verlichte pieten en voertuigen, waaronder een stoomlocomotief en een DJ-truck
met pieten, trok onder vrolijke klanken van de loswalkade naar het stadhuis. Ondanks
de regen stonden veel kinderen langs de route. Via de Kanaaldijk, de Kerkstraat en de
Kennemerlaan ging de optocht
naar het Kennemerplein. Hier
werden Sint en de pieten door
de buurt welkom geheten. Vervolgens trok de stoet verder via
de Kennemerlaan, Marktplein
en Lange Nieuwstraat naar
Plein 1945.
Daar barstte het grote intochtsfeest los! Het ondanks de
‘vochtige bries’ massaal toegestroomde publiek kon genieten
van de muziek- en danspieten en zangeres Kelly, die een
mooi lied zong vanaf het stadhuisbalkon. Alsof het nog niet
genoeg spetterde, gaf Coole
Piet, bekend van de televisieserie De Club van Sinterklaas,
een spetterend optreden. Het
intochtsfeest werd afgesloten
met vuurwerk, ontstoken vanaf
het ‘gat van AH’ aan de overkant. Daarna haastten de kinderen zich naar huis, om de
schoenen te zetten.
Het bleef nog lang onrustig in
IJmuiden, vooral door de vol
verwachting kloppende kinderharten.

Collecte Leger des Heils
Velsen - Vrijwilligers van het
Leger des Heils collecteren
van 30 november tot en met
5 december in gemeente Velsen. De opbrengst is bestemd
voor het buurtwerk, waarmee het Leger op een bijzondere wijze maandelijks vele mensen in buurten bijeen
brengt tijdens inloopochtenden of -middagen. Zo strijden zij tegen eenzaamheid
en sociale uitsluiting. Steeds
meer mensen doen een beroep op de hulp van het Leger

des Heils, bijvoorbeeld in de
vorm van voeding, gebruikte kleding of schuldhulpverlening. Een groeiende groep
mensen heeft moeite om het
hoofd boven water te houden. Bovendien voelen steeds
meer mensen zich eenzaam.
Het Leger des Heils wil mensen helpen die hulp nodig
hebben en nergens anders
terecht kunnen. Iedereen kan
een beroep doen op het Leger des Heils, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.
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155-Red-eenbedrijf

Vishandel Tel wint
IJmond Onderneemt
IJmond - Vishandel Tel is de
grote winnaar van de IJmond
Onderneemt! Award 2015.
Het bedrijf uit IJmuiden kreeg
17 november de onderscheiding voor de meest in het oog
springende IJmondiale onderneming. Directeur Rick Tel was
zichtbaar verheugd.
IJmond Onderneemt! werd
voor de zesde keer georganiseerd. En elke keer krijgt het
evenement meer uitstraling. Zo
was de zaal in Uitgeest qua entourage zeer feestelijk aangekleed, was er moderne dans te
bewonderen én was er van alle genomineerde bedrijven een
prachtig en informatief filmpje
gemaakt. Waardoor de enkele honderden aanwezige entrepreneurs tijdens het mede door de Rabobank IJmond
mogelijk gemaakte evenement
zagen wat de genomineerden
zo bijzonder maakt.
Hoewel Fairexx Logistics en
Bamboe Bouw ook veel indruk
op de jury maakten, ging de
IJmond Onderneemt! Award
naar Vishandel Tel. Zo stelde de jury bij monde van Roel
Huisman dat Vishandel Tel ‘een
modern, innovatief en krach-

tig bedrijf is, dat in het verleden zijn sporen heeft verdiend
maar vooral bezig is met het
vergroten van diverse vis- en
aan vis, schaal- en schelpdieren gerelateerde activiteiten,
waarbij de uitbreiding van de
bekende viswinkel aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam
er één en de uitbreiding van
de activiteiten in Suriname een
andere is.’
De IJmond Werkt! Award ging
naar Hotel Restaurant Sonnevanck in Wijk aan Zee. ,,We
werken met een team van
34 medewerkers, daar horen
mensen met een rugzakje gewoon tussen. Geef het een
kans, het is heel makkelijk om
te zeggen ‘Bij ons kan het niet’.
Met de juiste aandacht en een
gezonde dosis doorzettingsvermogen kan het absoluut
een succes worden.’’ In beide
stemrondes kreeg Sonnevanck
de meeste stemmen en werd
daarmee overtuigend winnaar. De overige genomineerden VanDerEng Bv en Ahold
kregen een kleinere versie van
de award uitgereikt uit handen van bestuursvoorzitter van
IJmond Werkt! Arjen Verkaik.

Peter Stam keert
terug bij Velsen Lokaal
Velsen - Na iets meer dan een
jaar als zelfstandige fractie PWZ
in de gemeenteraad te hebben
gezeten, keert Peter Stam weer
terug naar de partij waarvoor hij
na de verkiezingen in de raad
terecht is gekomen: Velsen Lokaal.
Door een samenloop van omstandigheden ontstond onrust
binnen de partij, gecombineerd
met onderlinge miscommunicatie besloot Peter Stam in oktober
2014 zich af te splitsen van Velsen Lokaal en zelfstandig verder
te gaan als fractie PWZ. Onder
leiding van de nieuwe fractievoorzitter Nathanaël Korf keerde de rust snel weer en Velsen
Lokaal ontwikkelde zich in rap

tempo tot het hechte team wat
er nu staat. De gesprekken tussen Peter Stam en Velsen Lokaal
zijn nooit verstomd en de raakvlakken bleken in de politieke
arena gewoon nog te bestaan.
Bestuursvoorzitter Bart Tijl: ,,Zowel vanuit het bestuur, als vanuit de fractie hebben we Peter
Stam nooit echt losgelaten en
dan zijn er maar een paar gesprekken nodig om te constateren dat wij gezamenlijk toch
echt sterker zijn.’’
De fractie van Velsen Lokaal
is vanaf de raadsvergadering
van 26 november weer op volle sterkte en dus met zes zetels
vertegenwoordigd in de raadszaal.

Velsen – Eind vorig jaar
heeft de gemeente Velsen
zich aangesloten bij het
project ‘155-Red-een-bedrijf’, een initiatief van het
Instituut voor het Middenen Kleindbedrijf (IMK).
Bedrijven die in zwaar
weer verkeren krijgen ondersteuning in de vorm
van advies. Ondernemers
in nood zoeken vaak te
laat steun bij de gemeente, waardoor schulden
zich opstapelen. De gemeente Velsen wil eerder
in contact komen met deze ondernemers om uitval
en beroep op schuldhulpverlening te voorkomen.
Er is voor hen een telefoonnummer en een website waar zij om hulp kunnen vragen. Een adviseur
van het IMK gaat met deze ondernemers oplossingen zoeken. Sinds de start
van ‘155’ vragen maandelijks vier à vijf ondernemers per maand om hulp
bij het IMK. Vanaf januari 2015 tot en met afgelopen zomer gaat het om 37
ondernemers. De grootste groep is werkzaam in
de bouw of detailhandel.
De meeste vragen zijn van
financiële aard. Bij bedrijven die kampen met
schulden zorgt het IMK
voor een stappenplan zodat de ondernemer aan
een doorstart kan werken.
Het IMK geeft hen ook
advies over bedrijfsvoering, commerciële vraagstukken of bij opstartvragen. Momenteel kan
nog niet worden gemeten
of
155-Red-een-bedrijf
daadwerkelijk effect heeft,
daarvoor is meer tijd nodig. Wel heeft het college van Velsen besloten de
hulpverlening en de samenwerking met het IMK
in 2016 voort te zetten.

Open tafel in
De Hofstede
Velserbroek - Eerstvolgende open tafel in De
Hofstede, Aletta Jacobsstraat wordt gehouden op
vrijdag 4 december. Op het
menu staan dan een kerriesoep, macaroni met gehaktsaus en ijs met vruchten en slagroom. Kosten
6,50 euro. De open tafel begint om 12.30 uur. Men kan
voor deze maaltijd reserveren op maandag 30 november tussen 11.00 12.00 uur.

Velsen-Noord - Het is alweer 30 jaar geleden dat
Henny Rozing, via een ouderavond op de Jozefschool
in Velsen-Noord, waar haar
man Jos werkte, op de hoogte kwam van het feit dat erin Velsen-Noord al meer dan
een jaar een zogenaamd sigarenmagazijn te koop stond.
Henny had toentertijd haar
contract met de Zelfkazer in
Beverwijk opgezegd en zat
volop in de voorbereiding om
een ijssalon te openen. Tussen Katwijk en Enkhuizen zijn
meerdere panden bezocht.
Na een eerste afwijzing om
een tabakszaak over te nemen wilde ze de daarop volgende regenachtige zondag
toch wel eens langs de winkel rijden. Ze viel gelijk voor
het kleine winkeltje met de
glas-in-lood ramen en het interieur met teakhout en koper. Binnen een week waren de besprekingen met Cor
en To de Koning afgerond. Zij
runden de zaak al 30 jaar.
Een leuke toevalligheid was
toen dat hun voorganger
Opoe Noomen ook 30 jaar
daarvoor de winkel gestart
was. ,,Nou dat ga ik niet redden”, zei Henny toen meteen.
Maar ja, na een verbouwing
op het oude adres en een

verhuizing naar de overkant,
moet je toch weer wat jaren
aan de slag om de kosten er
uit te halen. En bovendien is
het leuk om onder de mensen te zijn. Door haar grote belangstelling heeft Henny met een groot aantal klanten een meer dan gemiddeld
contact. Maar haar openheid
en grote rechtvaardigheidsgevoel, de waarheid mag gezegd worden, werd niet door
iedereen gewaardeerd. In het
jaar 2000 werd de onderneming voortgezet in de winkelstrip aan de overkant van
de straat. Dit omdat het toenmalige pand te klein was
voor het postkantoor dat hen
toen werd aangeboden.
Henny heeft in al die 30 jaar
haar ‘mannetje’ wel gestaan,
maar heeft door haar minder
wordende gezondheid wat
meer afstand moeten nemen. Gelukkig is Jos zojuist
met pensioen en wil hij ‘Deo
Volente’ de zaak nog wel wat
jaartjes aanhouden.
Tot en met 5 december wordt
bij Tabaksspeciaalzaak Rozing vanwege het jubileum
iets gezelligs gedaan voor
de klanten. En Henny en Jos
gaan 29 november een dagje op stap met ‘de meiden’ en
hun partners.

Gevlucht. En nu?
Santpoort-Noord - Op dinsdagavond 1 december om
20.00 uur vindt in de Dorpskerk Santpoort een gesprek
plaats over migratie in Europa en in onze omgeving.
Inleider is Prof. P.C. Emmer,
em. hoogleraar migratiestudies.
Er is van alles gaande rond
migratie en vluchtelingen.
Daar wordt heel verschillend over gedacht en mensen komen, als het hier over
gaat, al snel tegenover elkaar
te staan. Dat is nog eens ver-

sterkt door de recente gebeurtenissen in Parijs. Ook
in de gemeente Velsen is
dat het geval. Op 1 december proberen we met elkaar
in gesprek te gaan.
Deze avond wordt georganiseerd door Dorpskerk Dichtbij en het initiatief Herberg
van de toekomst. Ze willen
beide bijdragen aan sociale
samenhang in ons dorp.
Meer weten? Bel 0615908560 (Otto Sondorp) of
kijk op www.facebook.com/
dorpskerkdichtbij.
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Succesvol
weekend VV
IJmuiden-jeugd

Workshop Sushi rollen
voor 30 ondernemers
Driehuis - Donderdag 19
november heeft Ondernemersvereniging 3Huis en
Omstreken haar vijfde Ondernemerscafé van dit jaar
gehouden. Het vertrekpunt
was Oma’s Kamer van Café Middeloo. Daar werd wel
een kopje koffie gedronken
waarna de groep met taxibusjes werd verplaatst naar
de winkel van Hokkai Suisan
van Marinus Noordenbos.
Onder begeleiding van chefkok Kuniyoshi Ohtawara en
Marinus zelf werd, na een
uitvoerige demonstratie van
de chef-kok met veel tips en
trucs, de groepen aan het
werk gezet. Één groep maakte Makisushi, een andere
groep maakte de moeilijke
California Roll ook wel de inside-out sushi genoemd en
alle groepen maakten de Nigirisushi.
De chef-kok maakte daarbij nog wat heerlijke Makisushi met spicy tuna en gefrituurde black tiger garnalen.

Bij het opeten van de sushi
werd natuurlijk sake en een
zeer passende Grüner Feltliner geschonken. Het was
een zeer geslaagde en gezellige avond en zelfs nadat
de ondernemers weer waren teruggebracht naar Driehuis, gingen sommige nog tot
de kleine uurtjes door in Café Middeloo.
Tijdens de avond zijn tevens
twee nieuwe leden welkom
geheten, waaronder Bruce
Trask van MDE Systems.
Ook voor volgend jaar zijn
er weer genoeg plannen
voor de Ondernemersvereniging; 29 januari Bitterballen
nieuwjaarsborrel, 17 maart
Algemene LedenVergadering
met een spreker, 23 juni Haringproeven, 20 september
Prinsjesdag ontbijtsessie met
een spreker en 24 november
Beaujolais proeverij.
Wilt u als ondernemer uit
Driehuis en omstreken lid
worden, kijk dan op Ondernemend3huis.nl.

Sinterklaas op de motor
naar Velserbroek
Velserbroek - Sinterklaas
kwam zaterdag op de motor naar Velserbroek. Samen
met de Hoofdpiet maakte hij
per motor zijn entree in het
winkelcentrum. Daar werd

hij natuurlijk weer heel hartelijk ontvangen door honderden kinderen en natuurlijk werd het weer een groot
feest in Velserbroek. (foto:
RTV Seaport/Ton van Steijn)

Velsen-Zuid - Afgelopen
weekend stonden er slechts
enkele inhaalwedstrijden op
het programma bij VV IJmuiden waardoor het eerste en
tweede elftal van een vrij
weekend konden genieten.
Het derde selectie elftal, dat
dit jaar onder leiding staat
van Wesley van der Linde,
bestaat uit een mix van talenten en wat meer ervaren
spelers.
Geuzen/Middenmeer was de tegenstander
en bleek een maatje te groot
voor IJmuiden. De goals van
Corné Wortel (afstandschot
van 30 meter) en een knappe goal van Ruben Hulsbergen (simpelweg omdat hij
knap is) konden niet voorkomen dat de punten met Geuzen/Middenmeer meegingen. De einduitslag was 2-3.
Trainer Van der Linde zag genoeg aanknooppunten om de
volgende wedstrijden winnend af te sluiten. De jeugd
van IJmuiden kende een
zeer succesvol inhaalweekend. Alle gespeelde wedstrijden resulteerden in een overwinning voor IJmuiden. E2
wist DSS met maar liefst 7-2
naar huis te sturen. E3 versloeg Bloemendaal met 4-1,
E5 walste met 9-2 over Olympia Haarlem heen en het nog
steeds ongeslagen E6 slaagde erin om bij Alliance met
3-4 te winnen! Ook IJmuiden
F1 is thuis nog ongeslagen.
Koninklijke Hfc werd met
5-3 verslagen. Het was een
spannende wedstrijd waarbij in de eerste helft keeper
Jesper opviel met zijn goede, verre uittrappen. Cees
en Cor waren ijzersterk in de
verdediging en Ruben zorgde als vanouds voor gevaar
door zijn snelle rushes langs
de zijlijn in combinatie met
zijn verwoestende schot! Op
het middenveld heersten Troy
en Karim en voorin zorgden
de wekelijks scorende Naud
(1x) en Roan (4x) voor de
doelpunten. Helaas ontbrak
Jim door ziekte, als hij erbij was geweest was het verschil waarschijnlijk nog groter geweest! Het meiden F5
team heeft van VVC gewonnen. Irene van Zijl zorgde
met een hattrick voor een 3-0
ruststand waarna de wedstrijd uiteindelijk eindigde in
6-0. De goede prestaties van
de jongste jeugd van IJmuiden belooft veel goeds voor
de jaarlijkse wedstrijd tegen
het zwarte pieten elftal van
Sinterklaas die gepland staat
voor aankomende vrijdag om
18.00 uur.

Velserbroek - Geen inspiratie voor een cadeau voor de
feestdagen? IJmuider Vishandel D. Schong helpt u graag
op weg. Verras uw familie of
vrienden eens met een haringstrippenkaart ter waarde
van 15 euro, goed om 10 haringen op af te stempelen, die
zij vers van het mes voor u bereiden. Ook zijn er cadeaubonnen, variërend van 5, 10 of
25 euro die leuk voor u worden
ingepakt, kant en klaar voor in
de schoen, sinterklaasavond
of voor onder de boom.
Tevens kun u zelf uw visschotel samenstellen of kunt u kiezen voor een luxe zalm- of
krabsaladepakket dat u naar
eigen wens kunt presenteren.
Dit pakket zit bomvol dagverse
producten voor een onvergetelijk en smakelijk diner. De inhoud en kosten van dit pakket
vindt u op Facebook: https://
www.facebook.com/ijmuidervishandelschong en in de advertentie van de Jutter/Hofgeest van volgende week.
Producten die Schong niet
in het standaardassortiment

heeft kunt u altijd op bestelling verkrijgen. De bestellijsten voor de feestdagen vindt u
aan de kraam, iedere donderdag en zaterdag, van 10.00 tot
18.00 uur op het Vestingplein
in Velserbroek.
Wist u dat u uw aankoopbedrag van een saladepakket terug kunt winnen? Like de Facebook-pagina en plaats een
foto van uw zelf opgemaakte
salade vóór 1 januari op de pagina. De salade met de meeste ‘likes’ wint het aankoopbedrag terug. Deze actie geldt alleen voor de salades van 8 tot
10 personen. U bent de jury!

Pieten bezoeken
Voedselbank Velsen
Velsen - De medewerkers
van de Voedselbank waren
dinsdagochtend blij verrast.
De pieten kwamenop bezoek en hebben voor de
kinderen van de gezinnen
die gebruik maken van de
Voedselbank cadeautjes
meegenomen!
We vermoeden (als we kijken naar het inpakpapier)
dat de cadeautjes uit het
pakhuisfiliaal van de Sint
in Santpoort komen. Pieten, namens alle kinderen
bedankt.
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Restaurant
Velserbroek - Elke week
op de maandag en woensdag vanaf 11.30 uur kan men
in het restaurant in De Hofstede terecht. Men kan kiezen uit diverse hoofdgerechten. Een driegangen maaltijd
is verkrijgbaar vanaf 7 euro.
De maaltijdkeuze kan men
tot circa 12.45 uur doorgeven. Vooraf reserveren is niet
nodig.

Santpoort in teken
van Sinterklaas
Santpoort-Noord - ,,Pap,
kijk!’’ De 7-jarige Fleur Wessels trekt haar vader aan zijn
jas. Ze wipt ongeduldig van
de ene voet naar de andere,
maar zenuwachtig voor Sinterklaas is ze niet. ,,Nee hoor,
ik hoef nergens bang voor te
zijn. Ik heb dit jaar heel erg
mijn best gedaan,” glimlacht
ze. De intocht van Sinterklaas
in Santpoort-Noord heeft zaterdagmiddag veel publiek
getrokken. De goedheiligman startte de tocht in de
Burgemeester Enschedélaan.
Onder begeleiding van muziekvereniging Soli trok de
stoet via de Hoofdstraat naar
het Broekbergerplein.
Op het plein werden Sinterklaas en zijn zwarte pieten
enthousiast onthaald door
leerlingen van de Bosbeekschool. De scholieren zongen samen met Erna Heijnis

‘Pipapepernoot’ op het podium. Kinderen konden dansen
met DJ Piet terwijl ouders genoten van warme chocolademelk. ,,De kou in Nederland
ben ik niet gewend, maar het
warme ontvangst maakt alles goed”, aldus de goedheiligman. Sinterklaas beloofde
ook dit jaar weer zoveel mogelijk scholen en kinderen te
bezoeken.
Tijdens de intocht werd ook
de uitslag van de kleurplatenwedstrijd
bekendgemaakt. De 10-jarige Amy uit
Haarlem bemachtigde de
derde plaats, Lotte Buining
(6) uit Santpoort veroverde
een tweede plek en de 3-jarige Mark ging er vandoor met
de eerste prijs.
De intocht van Sinterklaas
werd verzorgd door ondernemersvereniging Puur Santpoort. (bron: RTV Seaport)

Nieuwe
cd Carina
Lemoine
Regio - Zondag 29 november van 15.00 tot 21.00 uur
is de cd-presentatie van
de nieuwe single Woonwagen Jochie van zangeres Carina Lemoine in de
Angels bar van Alberto’s
Grand Café aan Vijfhuizerdijk 3 in Vijfhuizen. Zie https://www.facebook.com/
carina.lemoine.1 Na de cdpresentatie volgt een afterparty met een scala van
topartiesten. De toegang is
gratis.

ZoMiPo
Velserbroek - De kaartverkoop voor de ZoMiPo voorstelling La Donna Mobile is
van start gegaan. De voorstelling wordt gehouden op
zondagmiddag 29 november
in wijkcentrum De Hofstede,
Aletta Jacobsstraat. Aanvang
14.00 uur. Kaarten kosten 4
euro, dit is inclusief een consumptie naar keuze.

Kienen bij Felison Brass
Velsen-Noord - Zaterdagavond 28 november houdt
Felison Brass in Wijkcentrum
De Stek in Velsen-Noord
haar jaarlijkse kienavond.
Zoals altijd bestaat deze avond uit drie kienronden en een loterij waar vele mooie prijzen zijn te winnen. De kienavond begint
om 19.30 uur, zaal open om

19.00 uur. De entree bedraagt 1 euro. Entreekaarten
zijn op de kienavond aan de
zaal te koop, zolang de voorraad strekt, of in de voorverkoop bij de familie Joustra,
Melklaan 47 in Velsen-Noord
en bij de familie Verhagen,
Stratingplantsoen 19A in Velsen-Noord.
Zie ook www.felisonbrass.nl.

Kerstmiddag
Velserbroek - De kaartverkoop voor de gezellige kerstmiddag in De Hofstede op
zondag 13 december is van
start gegaan. U kunt een muzikale middag in kerstsfeer
verwachten waarbij u een
kopje soep, consumptie naar
keuze en hapjes kunt verwachten. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door
de Midday Singers. Aanvang
12.30 uur. Kosten 4,50 euro.

IJmond - Als eerste politieke partij in de IJmond
heeft D66 de stap gezet
tot een fusie. De leden van
D66 in Velsen, Heemskerk
en Beverwijk hebben dinsdagavond besloten tot een
bestuurlijke fusie. Daarmee is de nieuwe afdeling
D66 IJmond een feit.
In Velsen en Beverwijk is
D66 de grootste partij in
de gemeenteraad. Ook in
Heemskerk is D66 flink gegroeid. ,,Door de samenwerking tussen Velsen en
Beverwijk/Heemskerk verder te intensiveren kan het
D66-geluid nog beter uitdragen worden.
Met een efficiënter en effectiever werkende afdeling wordt onze identiteit
versterkt. Bovendien ziet
D66 in de IJmond op termijn een gemeentelijke fusie tussen Velsen, Beverwijk en Heemskerk als een

reële mogelijkheid en ziet
D66 het als een voordeel
daar zijn interne organisatie op aan te passen.”
Arjen Uytendaal, oudraadslid van Velsen, is gekozen tot de eerste voorzitter van de nieuwe afdeling.
Tijdens de drukbezochte ledenvergadering in het
Telstar Stadion liet hij weten dat een regio met zoveel raadsleden en wethouders van D66 om een
krachtig bestuur vraagt.
Met zijn zeven mede-bestuursleden is er nu voldoende kennis en menskracht beschikbaar om de
lokale politiek ook in de
toekomst goed te faciliteren.
Tevens zal D66 IJmond nu
een volwaardige gesprekspartner kunnen zijn voor
de andere regio’s en het
politieke centrum in Den
Haag. (foto: Hülya Kat)

Orkater/De Nieuwkomers
in het Witte Theater
IJmuiden - Het collectief
Lars Doberman maakt bij
Orkater/De Nieuwkomers
bijzonder frisse muziektheatervoorstellingen. Hun debuut ‘Een Bebop Verhaal’
werd meer dan enthousiast
ontvangen. Voor ‘De familie Mansøn’ lieten de makers zich inspireren door
de roemruchte levende legende Charles Manson.
In 1969 deed dit twijfelachtige sujet de wereld opschrikken met een reeks
gruwelijke moorden. Met
beeldend kunstenaar Jochem van Laarhoven zal
Orkater/Lars Doberman afdalen in de krochten van
het duister.
‘De familie Mansøn’ is hun
poging Het Kwaad te vangen, vorm te geven en
dat te tonen in een livedemonstratie. Want Het

Kwaad, wat is dat eigenlijk? En waarom is het er?
Maar vooral: waarom is het
zo verschrikkelijk aantrekkelijk?
Sinds de heropening van
het Witte Theater is Orkater teruggekeerd naar de
plek waar haar geschiedenis begon. Op dinsdag
8 december (20.30 uur)
wordt ‘De Familie Manson’
gespeeld door Lars Doberman, het muziektheatercollectief van de jonge topacteurs Reinout Scholten van
Aschat, Matthijs van de
Sande Bakhuyzen, Jip van
den Dool en Mattias van de
Vijver.
Toegang 17,50 euro. Witte
Theater, Kanaalstraat 257.
Reserveren kan via www.
wittetheater.nl, www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255-515789.
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

ZoMiPo
De Hofstede - Op zondag
29 november kunt u een fantastische middag beleven
met La Donna Mobile in De
Hofstede in Velserbroek. Het
ZondagMiddagPodium presenteert u dan een feestelijk
optreden met wereldberoemde melodieën in de sfeer van
André Rieu. De voorstelling
begint om 14.00 uur en vanaf 13.30 uur is de zaal open.
Kaarten à 4 euro zijn verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-locaties
en zondag aan de zaal. Informatie over ZoMiPo vindt
u ook op www.buurthuisdebrulboei.nl

PC-workshop

Huiswerkbegeleiding
voor leerlingen groep 8
Branding - Elke donderdag
middag is er huiswerkbegeleiding voor leerlingen van
groep 8 basisschool en klas
1 middelbare school. Wat
houdt huiswerkbegeleiding
in? De tieners kunnen rustig
hun huiswerk maken, geholpen worden met overhoren
en uitleg krijgen als ze iets

niet begrijpen. Als er tijd over
is gaan we in gesprek met elkaar. Voor de huiswerkbegeleiding hoeven ze zich niet op
te geven. Ze kunnen gewoon
komen op donderdagmiddag
van 16.00 tot 18.00 uur in De
Dwarsligger. Meer weten?
Bel Simone Philipse, 0255512725.

Workshop Kerstpaneel
Het Terras - Voor dat we het
weten is het alweer Kerstmis. Om het kerstgevoel in
huis te halen kun je meedoen aan deze workshop.
We maken een paneel van
30 x 30 cm waarop 9 kleine
miniatuurtjes geplakt worden met als thema kerstmis.
Deze miniatuurtjes maak je
zelf met de materialen die in
het pakket zitten. De workshop wordt gegeven op:

De Brulboei - Al een aantal
jaren vindt op woensdagmiddag in De Brulboei de succesvolle workshop ‘Omgaan met
de PC’ plaats. Afwisselend leren beginners en gevorderden
in vijf lessen op de computer te werken. Beginners leren
tekst verwerken, surfen op het
net, e-mailen en telebankieren. Gevorderden leren meer
over het bewerken en presenteren van foto’s en het omgaan met Publisher. Inschrijven kan altijd, de kosten bedragen 20 euro. De lessen zijn Velserbroek - Ruim een
van 13.30 tot 15.30 uur. Meer jaar geleden reageerde
weten? Bel 0255-510652.
Jannie Stellingwerf op een
oproep om in een activiteitencommissie te gaan en
leuke activiteiten voor inwoners van Velserbroek te
bedenken. Haar voorstel
een wandelclub opzetten
Buurtsport - Op zondag 17 was een schot in de roos.
januari organiseren wij sa- Sinds vorig jaar november
men met sportverenigingen wandelen 10 tot 15 menen met de zorg een beurs sen wekelijks een uur in de
voor alle 45+ers uit IJmui- omgeving van Velserbroek.
den. Wilt u met uw sport- Start is op donderdagochvereniging of zorgorgani- tend om 10.00 uur bij de
satie deelnemen aan de- ingang van Wijkcentrum de
ze beurs dan kunt u contact Hofstede. De route is gevaopnemen met Nicole Sheridan via 0255-510186 of 0612798959.

woensdag 9 december. De
kosten bedragen 21 euro
p.p. inclusief materiaalkosten. Dit kan bij aanvang van
de workshop bij de docent
worden afgerekend.
De workshop begint om
19.15 uur, duurt circa 2,5
uur en wordt gehouden
in Dorpshuis het Terras in
Santpoort-Noord. Meer weten? Bel 0255-548548 (Daniella).

Pittige Wandelclub

Gezondheidsbeurs Velsen

rieerd zodat je niet wekelijks hetzelfde rondje loopt.
De groep wandelt in een
normaal tempo en babbelt
onderweg heel wat af.
Wilt u ook wat meer aan
beweging doen of buurtgenoten leren kennen, wandel
dan een keer mee, u bent
van harte welkom. Er zijn
geen kosten aan verbonden. U hoeft zich niet van
tevoren aan te melden, alleen wel op tijd bij de ingang van wijkcentrum De
Hofstede te zijn. Na afloop
drinken we een kopje koffie of thee.

Kerstkaarten actie

Rommelmarkt
De Brulboei - Op zondag 29
november houdt uw buurthuis een Hamsterrommelmarkt van 10.00 tot 14.00 uur.
In de grote zaal worden alle spullen aangeboden voor 1
euro. Naast de rommelmarkt
vindt u ook een grote boekenmarkt. De opbrengst van deze
rommelmarkt is voor De Brulboei. Toegang gratis. Meer
weten? Bel 0255-510652.

De Stek – Wijkcentrum de
Stek, Vrienden van VelsenNoord, De Zonnebloem en
de St. Jozef Parochie hebben de handen ineen geslagen. Wij willen graag dat iedereen in Velsen-Noord een
kerstkaartje ontvangt. Daar
hebben wij uw hulp bij nodig. Doe mee!
De kaarten worden door
ons bezorgd. Schrijf een
kaart met een kerstgroet
en uw naam als afzender
voor een bewoner in Vel-

sen-Noord. De envelop niet
beschrijven. Kaarten inleveren bij: Wijkcentrum de Stek,
St Jozef Parochie, Stichting
vrienden van Velsen Noord
(Wijkerstraatweg 144), De
Zonnebloem(de Hagedisstraat 4).Weet u iemand die
een kaart mag ontvangen,
lever dan het adres in bij een
van de bovenstaande adressen.
U kunt de kaarten en adressen inleveren tot en met 7
december.

Girlsclub

Kerstbloemschikken
Het Terras/De Spil - Onder begeleiding van Rie van
de Berg kunt u een prachtige
kerstster maken van groen en
een fietsband (zie foto). Een
leuke workshop waarin de
gezelligheid voorop staat. Op
maandag 14 december van
14.30 tot 17.00 uur in Dorpshuis het Terras in SantpoortNoord. Op dinsdag 15 december van 19.30 tot 22.00
uur in Buurtcentrum de Spil
in IJmuiden De kosten zijn
27,50 euro inclusief materiaal, glaasje glühwein en een
hapje. Opgeven kan bij beide
centra via een formulier of via
www.welzijnvelsen.nl

Branding - De Girlsclub is voor
meisjes van 11 tot 15 jaar op
dinsdag van 15.00 tot 17.30 uur
in de keuken van De Dwarsligger en Branding. De meisjes
gaan met elkaar, onder begeleiding van een vrijwilligster en
jongerenwerker, hapjes en kleine gerechtjes bedenken en uitzoeken hoe je een high tea of
lunch kunt verzorgen. Ze leren
nieuwe vaardigheden zoals;
hygiëne regels, economisch
boodschappen doen, bakken
en koken, samenwerken, netjes werken en andere organisatorische taken. De lunch of
high tea zal gemaakt worden
voor eenzame ouderen uit de
wijk. We hebben nog drie plekjes vrij. Opgeven voor de Girlsclub kan bij Simone Philipse op
dinsdag- of donderdagmiddag
tussen 13.00 en 15.00 uur. Tel:
0255-512725

Kerstdiner
voor ouderen

De Stek - Woensdag 23 december is er een heerlijk 6 gangen kerstdiner voor ouderen in
Wijkcentrum de Stek in VelsenNoord. De kookvrijwilligers van
het wijkcentrum zorgen voor
een heerlijk diner en voor de
muzikale omlijsting speelt Johan Westenberg op de piano.
Het kerstdiner wordt gehouden
van 12.00 tot 15.00 uur en de
kosten zijn 10 euro per persoon.
Wilt u gezellig mee eten meldt u
zich dan aan vóór 15 december
bij Wijkcentrum de Stek in VelDe Stek - Wijkcentrum de sen-Noord. Tel: 0251-226445
Stek in Velsen-Noord is op
zoek naar een vrijwilliger om
te knutselen met kinderen van
4 t/m 12 jaar. Dit is voor iedere
woensdagmiddag van 13.30 De Brulboei - Buurthuis de
tot 15.30 uur, met uitzonde- Brulboei gaat weer beginnen
ring van de schoolvakanties. met koersbal. Met dit mooie
Bent u creatief, en toont u en boeiende balspel kunt u
graag initiatief en vindt u het meedoen op donderdag van
leuk om met kinderen te wer- 10.00 tot 12.00 uur. De kosken, kom dan onze vrijwilli- ten voor een heel seizoen beger van de knutselclub hel- dragen 27,50 euro. De curpen. Meer weten? Bel 0251- sus begint zodra voldoende
226445, vraag naar Lydia.
deelnemers zich aangemeld
hebben. Dus vul snel een inschrijfformulier in. Meer weten? Bel 0255-510652.

Vrijwilliger
knutselclub
gezocht

Koersbal

Wandelen

De Spil - Iedere dinsdag om
10.00 uur vertrekt een wandelgroep vanuit Buurtcentrum de Spil. We lopen een
uur door het bos en de duinen. Deelname is gratis, vrijblijvend en vooral gezond.
Probeer het eens. Meer info
bij Nicole Sheridan, tel: 0255510186 of 06-12798959.

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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Marcel Kemper nieuwe
rector Felisenum
Velsen-Zuid - De Raad van
Toezicht van de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) heeft Marcel
Kemper benoemd als rector van het Gymnasium Felisenum en lid van het bestuur van de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia.
Kemper werd unaniem door
de selectiecommissie en met
positief advies van het bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de OSZG en de medezeggenschapsraad van de
school voorgedragen aan de
Raad van Toezicht. Na vele jaren als docent te hebben gewerkt en vervolgens als manager binnen het HBO, werkt
de heer Kemper thans als

plaatsvervangend rector van
het Murmellius Gymnasium
in Alkmaar. De heer Kemper
beschikt over een flinke dosis kennis van het gymnasiale onderwijs en een goed oog
voor de belangen van medewerkers en leerlingen. De
Raad van Toezicht is blij met
deze benoeming. De Raad
van Toezicht denkt dat de
heer Kemper op zijn plek zal
zijn op het Gymnasium Felisenum en denkt dat hij, mede gezien zijn ruime ervaring
op het gebied van financiën,
facilitair beheer, ICT, kwaliteitszorg, onderwijsbeleid en
onderwijslogistiek een waardevolle bijdrage kan leveren
binnen het bestuur van de
OSZG.

Vivant Timmy 80 jaar

Haarlem - In 1935 opende
DHR Timmermans een sigarenmagazijn aan Rijksstraatweg 108 in Haarlem. Zijn bijnaam was Timmy, dus het
werd sigarenmagazijn Timmy.
Nu, 80 jaar later, heet de zaak
nog steeds Timmy maar nu Vivant Timmy.
Door de jaren heen is Timmy
een begrip geworden in Haarlem om de service en klantvriendelijkheid. In 2007 is het
pand van Banketbakker Baltus erbij gekomen waardoor ze
veel meer ruimte kregen. Vroeger verkocht Timmy voornamelijk rookwaren maar daar zijn
door de jaren vele artikelen bij
gekomen. Naast het grote assortiment sigaretten, shag en
sigaren kunt u nu ook voor een
groot assortiment E-smoking
bij Vivant Timmy terecht. Maar
ook voor andere artikelen zoals cadeau-artikelen, giftcards,
wenskaarten, tijdschriften en
inktcartridges kunt u hier een
ruim assortiment vinden. Ook
voor een pakketje versturen
via DHL, een rekening betalen via MR pay, geld naar het
buitenland versturen via Western Union en voor vele loterijen bent u hier aan het juiste adres.
Over loterijen gesproken: Vivant Timmy is de laatste jaren
uitgegroeid tot de gelukswin-

kel van Haarlem want er vallen
hier wel heel veel grote prijzen.
In korte tijd is er hier drie keer
100.000 euro gevallen bij de
staatsloterij en natuurlijk ook
vele andere prijzen. Ook kunt u
bij Timmy meespelen met 100
staatsloten waardoor de kans
op een prijs groter wordt en u
heeft sowieso altijd prijs.
Sinds 2008 verkopen ze ook
vuurwerk van Wolff vuurwerk.
Deze groothandel is al jaren
tot beste vuurwerkleverancier
van Nederland verkozen door
de echte vuurwerk liefhebbers
van mooi siervuurwerk. Tijdens de voorverkoop krijgt u
bij uw vuurwerkbestelling gratis vuurwerk, kijkt u eens op de
site: www.vuurwerkland.nl/vivanttimmy of www.vuurwerktimmy.nl of haal de folder in
de winkel. Koopt u in december een staatslot of oudejaarslot dan kunt u een envelop van
de lijn uitkiezen met allemaal
leuke artikelen zoals gratis een
staatslot of lotto of iets anders,
maar op is op.
Ook heeft Timmy deze maand
leuke aanbiedingen, kijk hiervoor op facebook.nl/Vivant
Timmy of like de site facebook.
nl/LoterijShop TIMMY. Graag
tot ziens bij Vivant Timmy,
Rijksstraatweg 108, Haarlem,
023-5380500. Zie ook www.vivanttimmy.nl.

Klootschieten

Cosmo Hairstyling
geknipt voor Jorrit de Ligt
Velserbroek - Jorrit de Ligt
(13) uit Santpoort-Noord,
lid van IJsclub Haarlem en
Shorttrack Haarlem, wil heel
graag topsporter worden.
Daar werkt hij keihard voor.
Dit schaatsseizoen staat hij
maar liefst vier keer per week
op het ijs. Vorige maand nam
hij op uitnodiging deel aan
Europese wedstrijden shorttrack in Turijn. Daar verbeterde hij al zijn persoonlijke records en won hij op het onderdeel Relay een gouden
medaille.
Jorrit: ,,Al ben ik eigenlijk te
jong, toch mag ik met nog
drie kinderen van mijn leeftijd een keer per week meetrainen met het Regionaal
Talenten Centrum Noordwest. Geweldig! Hopelijk
worden we volgend seizoen
officieel uitgenodigd voor
hun trainingen.” De langebaan- en shorttracktrainingen door het RTC, ook wel
de Schaatsacademie genoemd, zijn behoorlijk prijzig. Het RTC verwacht van de
deelnemers dan ook dat ze
zelf sponsors zoeken. Sowieso hoort bij topsport het vinden van sponsors. Dus benaderde Jorrit zijn eigen kapsa-

lon in Velserbroek. Jorrit: ,,Ik
kwam bij Cosmo Hairstyling
binnen om mijn haar te laten
knippen en zag op een tafel een karaf fruitwater met
wat glazen en een schaal appels staan. Goh, zij is ook bezig met gezondheid, dacht
ik. Misschien wil ze me wel
sponsoren. Want sporten is
ook goed voor je gezondheid.”
Die toezegging kreeg hij niet
zomaar. Winnie de Waal Malefijt, eigenares van Cosmo
Hairstyling in Velserbroek,
wilde eerst wat meer weten
over de sportieve prestaties
en inzet van haar vaste klantje. Dus maakte Jorrit een power point presentatie, nam
de laptop van zijn ouders
mee en liet haar zien wat hij
allemaal voor het schaatsen
overheeft en wat zijn prestaties tot nu toe zijn. Nu heeft
hij zijn allereerste persoonlijke schaatssponsor. Jorrit:
,,Doordat Cosmo me met een
bedrag sponsort, kan ik nu
al leren wat sponsors van je
verwachten. Zo kan ik op Facebook en met foto’s op Instagram proberen reclame
voor haar te maken. Hartstikke leuk.”

Terpentijn exposeert
in Huis ter Hagen
Driehuis - Zaterdag 21 november is de jaarlijkse tentoonstelling van Amateur teken- en schildervereniging
Terpen Tijn in verzorgingshuis Huis ter Hagen geopend. De tentoonstelling is
tot 19 februari te zien en is
dagelijks te bezoeken.
Terpen Tijn is een actieve vereniging die al langer dan 60
jaar bestaat. Sinds september is de vereniging gevestigd in Het Terras, aan Dinkgrevelaan 17 te SantpoortNoord. Nieuwe leden zijn van
harte welkom. Er worden van

tijd tot tijd workshops georganiseerd die ook voor niet
leden toegankelijk zijn.
De tentoongestelde werken
zijn door een vakkundige jury
beoordeeld, waardoor er verschillende leden in de prijzen
zijn gevallen. Het leuke van
deze expositie is dat iemand
kans maakt op een schilderij via de publieksprijs. Bezoekers kunnen stemmen
op hun favoriete werk. Via
een loting gaat het werk dat
de meeste stemmen heeft
ontvangen naar een van die
stemmers.

Velsen-Zuid - Vorige week
zaterdag was er weer Persoonlijk Kampioenschap (PK)
voor de Full Speed klootschieters. De PK route is kort,
(1,4 kilometer) omdat ieder
die helemaal moet uitgooien.
Het is ook in Spaarnwoude.
Tijdens de wedstrijd viel er
nog een fikse bui, maar voor
de rest viel alles mee. Wel
veel verre worpen dit keer.
De uitslag van het PK op 21
november is: Jan St. eerste
met 22-8. Nico tweede met
22-5. Dirk derde met 24-11.
Harm vierde met 27-117. Lia
vijfde met 30-4. Peter zesde met 30-2. Bertus ook zesde met 30-2. Milco zevende met 31-5. Jan Gr. achtste met 41-19. Sint Nicolaas
wordt niet gevierd omdat er
geen jeugd is. Maar Kerst
des te meer. Iedere speler
die op zaterdag 19 december
het kerstvlees toernooi komt
gooien krijgt een pakje vlees
mee naar huis. Een intekenlijst hangt op het infobord.
Schrijf u vroegtijdig in, dan
is het overzichtelijk. Voor info
bel: 0255-510085 of mail naar
snelboot@planet.nl.

Expositie in ‘t
Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Henk
Zwanenburg is een regelmatig terugkerende exposant in ‘t Mosterdzaadje. Zijn
originele werk blijft verrassen en verveelt niet. Het worden vooral Zwitserse bergen,
waar hij erg heimwee naar
kan hebben, maar ook fantasiebergen met elementen
uit Haarlem en IJmuiden. En
in de Himalaya was hij nooit,
maar dat klonk hem wel leuk
als werktitel in de oren. Henk
Zwanenburg is in 1961 geboren in IJmuiden. In 1985 studeerde hij af aan de Amsterdamse Academie voor Beeldende Vorming, als tekenleraar. En hij schildert nog
steeds. Schilderijen van Henk
Zwanenburg zijn in principe ook te huur. De tentoonstelling is voor en na afloop
van de concerten te bezichtigen. Zie ook www.mosterdzaadje.nl.
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Drukke FNRSdressuurwedstrijd
Velsen-Zuid - Afgelopen zondag werd bij manege Hippisch
Centrum Velsen een dressuurwedstrijd verreden voor leerlingen van de manege, te weten de FNRS Proevendag laag.
Een veertigtal kinderen had
zich voor deze wedstrijd ingeschreven.
De proeven die op deze dag
worden gereden zijn door de
FNRS (Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra) ontwikkeld om ruiters zonder eigen paard of pony proeven te
laten rijden. De proeven worden door een speciaal opgeleide FNRS jury beoordeeld. In de
proeven wordt de nadruk gelegd op de ruiter en dus niet
op het paard. Het maakt dus
niet uit als je een keer op een
paard rijdt dat wat moeilijker
is. Jouw houding, zit en hulpen zijn doorslaggevend. Ook
ruiters met een eigen paard of
pony mogen meedoen aan de
proeven. Natuurlijk moet iedereen in bezit zijn van een geldig

FNRS Ruiterpaspoort. In de rubriek F3 tot en met F4 werd eerste Megan van der Klugt met
de pony Panache. Een mooie
tweede prijs ging naar Danique Wessels en Maru Koopmanschap met Macho mocht
de derde prijs in ontvangst nemen. Tara Lindenberg met Dizzy werd uiteindelijk vierde.
Daarna volgde de F1 tot en met
F2 rubriek. Een fraaie eerste
prijs ging naar Yasmin Pool met
Dazer. Zij mocht het oranje rozet mee naar huis nemen.
Eline Strobbe met Zorro behaalde de tweede prijs en Rosalie Spruitenburg werd derde met de leuke pony UK. En
de vierde plaats ging naar Rosa
van der Lende.
Zondag 29 november brengen
de Sint en zijn pieten een bezoek aan Hippisch Centrum
Velsen. Vanaf 14.00 tot 16.00
uur worden er diverse spelletjes georganiseerd in de binnenmanege. Zie ook www.hippischcentrumvelsen.nl.

E1 SVIJ niet
knock-out te krijgen!

IJmuiden - New Sport Experience uit Haarlem heeft voor
de spelers, trainers, leiders,
ouders en broertjes en zusjes
van SVIJ E1 een heuse boksclinic verzorgd.
Trainer Hannes, vader van
E1-speler Kane, en zijn assistenten Nino en Jessy
(broers van Kane) hebben
deze groep toppers een geweldige en zeer inspirerende
bokstraining gegeven. Super
gemotiveerd haalde iedereen
het uiterste uit zichzelf met
als absoluut hoogtepunt het
‘sparren’ in een echte boksring tegen een echte jeugdprofbokser.
Voorafgaande aan de training
waren er afspraken gemaakt
tussen New Sport Experience en de begeleiding van de
E1, om de training te koppe-

len aan het goede doel. Dit
werd het fonds JDRF (Beter
leven, beter maken type 1 diabetes). Dit goede doel werd
door de spelers van de E1
zelf en unaniem gekozen. Er
za; maar liefst 155 euro worden overgemaakt ter bevordering van het zoeken naar
definitieve medicatie van deze ziekte.
Dat voetbal, boksen en het
steunen van het goede doel
dus goed samen door een
deur kunnen gaan, bewijst
de foto wel. Speciale dank
gaat uit naar Gym Haarlem
voor het ter beschikking stellen van de zaal en naar Edwin
Vermaire & Hannes Schneider van New Sport Experience voor het mogelijk maken
van deze onvergetelijke middag!

Adventsviering

TVIJ B1 geplaatst voor
NK trampolinespringen
IJmuiden - De afgelopen
maand hebben de landelijke
plaatsingswedstrijden trampolinespringen voor clubteams plaatsgevonden. TVIJ
nam hieraan deel met drie
teams, twee teams in de Bklasse en één team in de Aklasse, de hoogste klasse
die Nederland rijk is. Na afloop van deze twee wedstrijden kon de balans worden
opgemaakt. Het A-team van
TVIJ was door blessures geen
enkele wedstrijd compleet,
waardoor plaatsing van te voren al bijna uitgesloten was.
Ondanks de inspanning van
zowel Romana Schuring als
Bente Geleijn bleek het inderdaad onmogelijk bij de beste acht verenigingen te eindigen. Met twee mooie eerste plaatsen heeft het eerste
B-team zich gelukkig wel weten te plaatsen voor het Nederlands kampioenschap in

december. Dit team, dat bestaat uit Daan Overbeek, Ella
Edwards, Britt Klous en Siebe
Wielenga heeft de sterren van
de hemel gesprongen en de
concurrentie ver achter zich
gelaten. Mede door Daan
Overbeek, die TVIJ over twee
weken op het jeugd wereld
kampioenschap in Denemarken zal vertegenwoordigen,
waren zij onverslaanbaar. Hopelijk zijn zij in staat om ook
op het NK de gouden medaille in de wacht te slepen!
Het tweede B-team, bestaande uit Jennifer en Selina van Maren, Zoë Hekelaar
en Maaike Spring in ’t Veld,
heeft zich helaas niet weten te kwalificeren. De eerste
wedstrijd waren zij maar met
z’n drieën, en deze opgelopen
achterstand kon bij de tweede wedstrijd niet meer worden goedgemaakt. Zie ook
www.tvij-trampoline.nl.

IJmuiden - Op zondag 29
november om 16.00 uur vindt
traditiegetrouw de adventszangdienst plaats, dit keer in
de Oud-Katholieke Engelmuduskerk. Deze dienst is al jaren een gemeenschappelijk
initiatief van de Hervormde
Gemeente IJmuiden-West en
de Oud-Katholieke Parochie
van de HH Engelmundus en
Adelbertus. Aan deze dienst
werken mee: Pastoor Harald
Münch en Ds. Cees Haasnoot en het parochiële koor
van de HH Engelmundus en
Adelbertus , de cantorij van
de Hervormde Gemeente
IJmuiden-West en bas/bariton van Sander Cornelissen.
De dienst is daarom laagdrempelig en voor een ieder
toegankelijk. Vanaf 14.00 uur
kunt u in de kerk een aantal
kerststallen bewonderen bijeengebracht door de leden
van de HH Engelmundus en
Adelbertus parochie.

Kilo’s paraffine
op strand

Willem Winter van DCIJ
laat zich verrassen
IJmuiden - Wanneer een
dammer de stand niet geheel
onder controle heeft kan hij
geconfronteerd worden met
een onverwachte wending die
onmiddellijk tot verlies leidt.
Willem Winter dacht een zekere winst te behalen in zijn partij tegen Kees Pippel. Doch een
misrekening veranderde het
spelbeeld totaal en in plaats
van een overwinning moest
Winter berusten in een nederlaag.
Conall Sleutel werkte een gedegen werkstuk af waarbij Nicole Schouten lijdelijk moest
toezien hoe het voordeel
steeds grotere vormen aannam. Met kennis van zaken
klaarde Sleutel het karwij. Jan
Maarten Koorn en Stella van

Buuren deelden, na een verbeten strijd, de punten. Een resultaat waar beiden mee kunnen leven en ze een riant uitzicht biedt voor een plaats in
het eerste tiental voor het komende seizoen. Stijn Tuijtel is,
na een snelle winst tegen Jack
van Buuren, opgeklommen in
de onderlinge en vormt een
dreiging voor de leiders. Vooral de wijze waarop hij de laatste tijd speelt laat een diepe indruk achter. Voor Piet Kok en
Klaas de Krijger is niet verliezen hoofdzaak. Zonder elkaar
veel pijn te doen slaagden zij
daarin. Overige uitslagen: J.
Bos - F. Amirkhan 1-1, K. de
Vries - J. Apeldoorn 1-1, V. van
der Wiele - B. Bottelier 2-0, B.
van Bakel - H. v/d Vossen 1-1.

IJmuiden - Na de storm van
vorige week ligt het strand bij
de pier van IJmuiden bezaaid
met kilo’s paraffine. Het zijn
grote brokken, maar ook heel
veel kleine stukjes.
Paraffine is een bestanddeel
van ruwe olie en wordt door
schepen vervoerd. De resten
mogen buiten de 12-mijlszone legaal in zee geloosd worden. Als de tanks van schepen worden schoongemaakt
verdwijnt de paraffine in zee
en spoelt aan op de stranden.
Paraffine is schadelijk voor
vogels en vissen. Veel strandbezoekers zijn van mening
dat er een internationaal verbod moeten komen op het
lozen van dergelijke stoffen.
(foto: Marja de Groot)
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Coverband LEFF speelt
in Villa Westend

Kerstsamenzang
Santpoort
in gevaar
Santpoort-Noord - Al
meer dan 30 jaar wordt in
Santpoort een traditionele kerstsamenzang gehouden. Deze traditie is ooit
begonnen bij het Mosterdzaadje en vindt inmiddels
plaats op het Broekbergerplein. Muziekvereniging Soli geeft al 30 jaar lang belangeloos haar muzikale
medewerking aan dit evenement. Jaarlijks op 24 december om 24.00 uur genieten een kleine 200 mensen van de kerstsamenzang
op het Broekbergerplein in
Santpoort om met elkaar
het Kerstfeest te beginnen.
Na afloop is voor iedereen
gratis glühwein en chocolademelk beschikbaar. De afgelopen 11 jaar organiseert
Soli volledig deze traditionele samenzang. Aan vrijwilligers gelukkig geen gebrek bij deze actieve vereniging, maar om nu ook nog
geld te moeten gaan toeleggen gaat wel erg ver, zo oordeelt het bestuur. Afgelopen jaren zijn enkele sponsors gestopt en Muziekvereniging Soli is dringend op
zoek naar nieuwe sponsors
voor dit traditionele evenement. Mocht dat dit jaar, na
het wegvallen van nog een
belangrijke sponsor, niet
lukken dan zou helaas een
einde aan deze traditie kunnen komen. Soli wil absoluut doorgaan met de organisatie en het verzorgen van
de muzikale bijdragen, maar
vraagt potentiële sponsors
dringend om dit evenement
te redden. De voorzitter
hecht eraan om te zeggen
dat het echt niet om duizenden euro’s gaat. Geïnteresseerden kunnen zich melden via secretariaat@soli.nl.

Koninklijke
Visio in bieb
IJmuiden - Gaat u slechter zien? Dinsdag 8 december geeft Koninklijke Visio in
de bibliotheekvestiging aan
Dudokplein 16 van 14.00
tot 16.00 uur gratis informatie en advies bij slechtziendheid of blindheid. Tijdens dit
inloopspreekuur kunt u ook
allerlei hulpmiddelen op het
gebied van vergroting en
verlichting (bij lezen erg belangrijk), mobiliteit, communicatie en verzorging proberen. Meer info: www.visio.org.

Velserbroek - Zondagmiddag
zorgde coverband LEFF weer
voor een zeer geslaagd promotieoptreden in Villa Westend. Het lukte de fantastische zangeres Monique, Mark
(gitaar-zang), Erik (bassist),
Ed (toetsenist/gitarist), Willem (saxofoon/fluit) en Frans
(drummer) een wervelend optreden neer te zetten. Iedereen
ging vanaf het begin los.
Zondag 3 januari staat café Bartje in Santpoort op het
programma tijdens de nieuwjaarsborrel (17.00 tot 21.00
uur). Kom ook en join The
wezigen hun stem laten klin- band! (foto: Peter Weijers).
ken. Als soliste werkt mee Elise Keep, terwijl Dirk Out het
orgel bespeelt en Peter Bontje de begeleiding op piano verzorgt. De toegangsprijs is 12,50
euro, inclusief consumptie na
afloop van het optreden. Toegangskaarten zijn vooraf verkrijgbaar bij de leden van het
mannenkoor of reserveren op
telefoonnummer 023-5373281
of 0255-518685. De koor- en
samenzangavond begint om
20.00 uur.

Kerstoptreden Chr.
Mannenkoor in Petrakerk
IJmuiden - Op zaterdagavond
12 december treedt het Chr.
Mannenkoor IJmuiden op in
een programma met kerstliederen en samenzang in de Petrakerk aan de Merwedestraat.
Voor het eerst onder leiding
van de nieuwe dirigent, de
heer Fred de Vries, en versterkt
met enkele jonge en enthousiaste leden brengt het koor
naast bekende kerstmelodieën
ook meer eigentijdse kerstmuziek ten gehore. Bij een aantal liederen kunnen de aan-

Bosbeekschool geopend

Adopteer-een-kerstboom

‘Kerstgroen’ bij Pieter
Vermeulen Museum
Driehuis - Het Pieter Vermeulen Museum is dit jaar
Adoptie-kerstboom uitgiftepunt: het biologisch alternatief voor de wegwerp-boom!
Sinds een paar jaar is er een
mooi en duurzaam alternatief voor de ‘echte’ kerstboom
namelijk de adoptie-kerstboom. Bij 15 organisaties in
Nederland kan een biologisch gekweekte kerstboom
gehuurd worden die na de
kerstperiode weer wordt ingeleverd zodat hij opnieuw
bij de kwekerij de grond in
kan om het jaar daarop wederom in een huiskamer als
kerstboom te schitteren. Café Middeloo in Driehuis heeft
zijn terrasruimte beschikbaar
gesteld als opslag voor de
bomen. Vanaf heden kan er
een kerstboom gereserveerd
via info@pieter-vermeulenmuseum.nl/nieuws. Het museum neemt dan contact met
u op over het lenen, halen en
terugbrengen. Het aanbod
is beperkt dus wacht niet te
lang. Zie ook. www.pietervermeulen-museum.nl.
De adoptie-persoon/familie
ontvangt als dank voor het
duurzame initiatief twee vrij-

kaartjes voor een bezoek aan
het museum waar, naast de
gezellige familietentoonstelling ‘Toverbos’, de expositie
‘Kerstgroen’ in de maanden
december en januari te zien
is. Iedereen die besluit om
in december Vriend van het
Pieter Vermeulen te worden,
ontvangt 5 euro korting op de
adoptie-kerstboom!
De Expositie ‘Kerstgroen’ is
een echte aanrader. Maak
kennis met de oorsprong en
symboliek van de december-feesten als het Midwinter-feest, Sinterklaas en het
Kerstfeest. In de tentoonstelling wordt uitgebreide informatie gegeven over ‘kerstgroen’. Zo gebruikten de
Noormannen de maretak
(mistletoe) om vrede te sluiten terwijl we er vandaag de
dag onder kussen. Veel bomen en planten zijn in het
echt te bewonderen omdat
tuincentrum Ranzijn er een
aantal beschikbaar heeft gesteld. Kerstgroen is van 9 december tot en met 17 januari
te bezoeken in het Pieter Vermeulen Museum, Driehuizerkerkweg 34d, Driehuis, 0255536726.

Santpoort-Noord - Sinds
deze week kunnen de
leerlingen weer gebruik
maken van de Bosbeekschool
in
SantpoortNoord, nadat ze bijna een
jaar in noodlokalen aan
de Bickerlaan gehuisvest
waren.
In het nieuwe gebouw komen oud en nieuw samen
in één pand, want het oude trappenhuis met glas-inloodramen en origineel tegelwerk heeft men in tact
gelaten. En de oude wasbak met de spreuk ‘Ieder
kind behoort te weten: handen wasschen niet te vergeten’ kan nog steeds gebruikt
worden. En in schril contrast
met deze nostalgische ornamenten is er dan ineens een
hypermoderne lift.
Aan de in de uitnodiging
vermelde mededeling aan
de ouders van de leerlingen, alsmede aan de buurtbewoners, dat men van harte welkom was om het nieuwe schoolgebouw te bezichtigen, was volop gehoor ge-

geven. Drommen nieuwsgierigen verdrongen zich in de
gangen en de lokalen en de
‘ohs’ en de ‘ahs’ waren dan
ook niet van de lucht.
De inrichting van het pand
heeft veel aandacht gekregen. De wanden van het
kleuterspeellokaal, met bijpassende blauwe gymvloer,
kunnen gedeeltelijk worden verwijderd zodat er een
grote aula ontstaat. Voor het
Sinterklaasfeest of een speciale viering is hier nu voldoende plaats en het opslaghok voor gymnastiekmaterialen kan dienst doen als
‘backstage’. En de fraaie lerarenkamer is nu een moderne ruimte tussen het oude trappenhuis uit 1922 en
het schoolplein. Ook heeft
elk lokaal een eigen kamertje waar kinderen die werken
aan bijvoorbeeld eigen projecten terecht kunnen. Maar
ook voor kinderen die graag
in stilte werken zijn deze kamertjes een uitkomst.
Kortom, een prachtig, nieuw
schoolgebouw met alle moderne faciliteiten.
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serbroek. Elke dinsdagochtend.
Gesprek over migratie in Europa en onze omgeving. Inleider is prof. P.C. Emmer, em.
hoogleraar
migratiestudies.
Dorpskerk, Burg. Enschedelaan Santpoort-Noord. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Sara Kroos met ‘Doorgefokt’.
Aanvang 20.15 uur.

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
volwassenen 4,-. Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl.
OTK speelt ‘Duinpieper’ voor
kinderen van de basisscholen in Stadsschouwburg Velsen. Aanvang 19.30 uur.

wijkcentrum De Stek in Velsen-Noord. Aanvang 19.30
uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Veldhuis & Kemper met ‘Of de
Gladiolen’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Black
Mass’. Aanvang 20.30 uur.
Zeewegbar, Zeeweg IJmuiden: Live optreden Rebellies.
Aanvang 21.00 uur. Toegang
gratis.

Vrijdag

Zondag

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
volwassenen 4,-. Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Slotmiddag ‘Beleef OudIJmuiden’ in de Brulboei, Kanaalstraat 166 IJmuiden. Van
14.00 tot 16.00 uur.
Parkinson Café in De Jansheeren,
Maltezerplein
1
Heemskerk. Van 14.00 tot
16.00 uur.
Scholenmarkt in het Polderhuis, Vestingplein 58 Velserbroek. Van 19.00 tot 21.00 uur.
OTK speelt ‘Duinpieper’ voor
kinderen van de basisscholen in Stadsschouwburg Velsen. Aanvang 19.30 uur.
Khachaturian Ensemble in
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord.
Aanvang
20.15 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Black
Mass’. Aanvang 20.30 uur.

Grote rommelmarkt in Sporthal Zeewijk, Eenhoornstraat
(hoek Planetenweg) IJmuiden.
Van 09.00 tot 15.00 uur.
Koopzondag voor de pakjesavond van de Sint in het centrum van IJmuiden. Van 11.00
tot 17.00 uur. Met muzikale ondersteuning van de Pietenband.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
volwassenen 4,-. Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Lezing ‘Het kerstlied door de
eeuwen in kerk, klooster, kamer en steeg’ door dr. Sabine Lichtenstein in De Kapel,
Potgieterweg 4 Bloemendaal.
Aanvang 10.30 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities
‘Romeinen terug in Velsen’,
‘SAIL 2015’ en ‘Een droom
door Holland op z’n smalst’.
Cabaretsongs ‘Toothbrush
Time!’ in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de
onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Foyer Live.
Aanvang 16.00 uur.
Adventsviering in de OudKatholieke Engelmunduskerk
in IJmuiden. Aanvang 14.00
uur.

Donderdag
26 november

27 november

Zaterdag
28 november

Cadeaumarkt in Verpleeghuis Velserduin, Scheldestraat
101 IJmuiden. Van 10.30 tot
15.30 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
volwassenen 4,-. Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Blokarten op het strand van
IJmuiden. Tussen 12.00 en
16.00 uur. Verzamelpunt Paviljoen Zeezicht in IJmuiden.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities
‘Romeinen terug in Velsen’,
‘SAIL 2015’ en ‘Een droom
door Holland op z’n smalst’.
Kienen bij Felison Brass in

29 november

Maandag
30 november

Collecteweek Leger des
Heils in Velsen. Tot en met 5
december.

Dinsdag
1 december

Kledingbeurs Het Kruispunt
van 10.00 tot 12.00 uur in Vel-

Woensdag
2 december

Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities
‘Romeinen terug in Velsen’,
‘SAIL 2015’ en ‘Een droom
door Holland op z’n smalst’.
Kindervertelmiddag Beeckestijn met prinsessenverhalen voor kinderen van 4
tot 8 jaar. Van 14.00 tot 16.00
uur. Opgeven kan via carla_
schut@hotmail.nl tot uiterlijk de dinsdag van tevoren tot
18.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Ventoux. Aanvang 20.15 uur.

Donderdag
3 december

Open Coffee Velsen in
Smash! Café in Sporthal Zeewijk. Van 09.00 tot 11.00 uur.
Zie ook www.opencoffeevelsen.nl.
Spreekuur in rouwhuiskamer Alice Loeters, van 11.00
tot 12.00 uur aan Frans Netscherlaan 12 in SantpoortNoord.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Speelman &
Speelman (muziek). Aanvang
20.30 uur.

Gratis uw
evenement op TV?
rtvseaport.nl/agenda
Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Rommelmarkt
IJmuiden - Zondag 29 november wordt van 09.00 tot 15.00
uur weer een grote rommelmarkt in Sporthal Zeewijk, Eenhoornstraat 2 (hoek Planetenweg) georganiseerd. Op de
rommelmarkt vindt men oude
spullen van zolder of uit de kelder die nog goed zijn voor een
tweede leven. De Toegang bedraagt 2 euro per persoon, kinderen hebben gratis toegang.
Meer informatie: 06-40384099.

voor

na

Zo zat het, zo zit het

Metamorfose bij
Van Velsen Kappers
IJmuiden - Bea Schik kwam
bij Van Velsen Kappers met
kort kroezend en wat kleurloos haar, een beetje saai
dus. Het kleuradvies van Van
Velsen Kappers is een mooie
warme koperkleuring zonder
ammonia van Nashi.
De coupe is scherp en slank
geknipt aan de zijkanten en
het volume aan de bovenkant
gelaten en leuk naar voren
uitgewerkt.

Het advies voor thuis is om
het haar met een vochtinbrengende shampoo en conditioner te behandelen, wat
er voor zorgt dat het haar
minder kroest.
Heeft u interesse en vindt
u het een uitdaging om uw
coupe een metamorfose te
geven, ga dan naar Van Velsen Kappers aan Lange
Nieuwstraat 181 in IJmuiden,
0255-785182.

Driehuis - Vorige week
vond
bij
hockeyclub
Strawberries een goed
bezochte sponsorbijeenkomst plaats. Hoofdgast
was Coen van Bunge,
die als enige Nederlandse scheidsrechter naar de
Olympische Spelen in Rio
de Janeiro gaat. Hiervoor
heeft hij een lange weg afgelegd, één van 142.000
kilometer om precies te
zijn.
Van Bunge liet duidelijk merken dat hij trots is
op zijn ‘uitverkiezing’ voor
Rio. Toen hij het nieuws
hoorde, stuurde hij meteen een uitbundige tweet
de wereld in. De Haarlemmer begon in 1997 op
zijn zestiende als bondsscheidsrechter, wat je normaal gesproken pas op je
18e mag zijn. In 2005 floot
hij zijn eerste wedstrijden
in de Hoofdklasse. Hij begeleidt alleen wedstrijden
van mannen; vrouwenhockey begrijpt hij niet, en
vrouwen hem ook niet.
Na meer dan 200 wedstrijden fluiten in de Hoofdklasse begon hij in 2008

als internationaal scheidsrechter. Op het veld is Van
Bunge eigenlijk onderdeel
van de spelende teams. Hij
is echt ‘mens’ op het veld
én benaderbaar voor alle
spelers.
De spelers weten wat ze
van hem kunnen verwachten en dat maakt volgens
de topscheidsrechter ook
het verschil tussen een internationaal scheidsrechter en een gewone bondsscheidsrechter.
Dat de weg naar Rio lang
is blijkt uit het aantal kilometers dat Coen tot dusverre heeft afgelegd om te
fluiten: 142.000. Daarnaast
heeft het hem 117 vakantiedagen gekost. Maar
het is allemaal de moeite waard, want Van Bunge
heeft landen als Trinidad,
Kuala Lumpur, Kenia, Maleisië en Argentinië bezocht.
Uit zijn enthousiasme blijkt
wel dat Coen leeft voor zijn
grote hobby. Niet zo gek
dus dat hij tot de beste
16 hockeyscheidsrechters
van de wereld behoort!
(tekst: Mies Rijperman)
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Beheerplan Damherten
goedgekeurd

Buitenplaatsen zijn
23 gastheren rijker
Regio - Een gezelschap van
buitenplaatsen en ondernemers hebben vrijdag 20 november succesvol de IVN
Gastheer van de Buitenplaatsen in Kennemerland afgerond. In deze cursus hebben
zij kennis verworven over de
rijke historie, diverse landschapsstijlen en bijzondere
natuur op de buitenplaatsen
en landgoederen.
Als opdracht hebben de deelnemers samen gewerkt aan
het ontwikkelen van een toeristisch arrangement.
Daarin werkten ze samen met
een viertal Buitenplaatsen:
Elswout, Duin- en Kruidberg,
Beeckestijn en Marquette. Op
vrijdag 20 november presenteerden zij op landgoed Marquette vol trots hun ideeën:
variërend van prachtige wan-

del- en fietsroutes, meerdaagse historische arrangementen tot belevingsapps. In
hun presentaties gingen de
cursisten zelfs terug in de tijd
en traden zij in de voetsporen
van ‘Jacob Boreel’ of stonden
ridders op wacht bij de poort
van landgoed Marquette. Met
deze arrangementen dragen
de gastheren bij aan het programma van Buitenplaatsen
in Beeld. Na afloop namen 23
trotse gastheren hun certificaat in ontvangst en mogen
zij zich nu met trots ‘Gastheer
van de buitenplaatsen in Kennemerland ’ noemen.
Het project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland en het
programma Buitenplaats in
beeld, uitgevoerd door de
Cultuurcompagnie.

Hoge kortingen, alles moet weg

Verbouwingsopruiming
bij Patrick van Keulen

IJmuiden - De winkel van Patrick van Keulen Mannenmode/
Casual Jeans is toe aan een facelift. Daarom is deze week een
grote verbouwingsopruiming van start gegaan. Alles moet
weg, dus de kortingen kunnen hoog oplopen. Vanwege de
opruiming is de winkel extra lang open: donderdag en vrijdag
van 09.30 tot 21.00 uur, zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur en
(koop)zondag 29 november van 11.00 tot 17.00 uur.

Regio - Om de enorme populatie damherten in het
Noord- en Zuid-Hollandse duingebied op een goede manier te beheren is
een Faunabeheerplan opgesteld door de Faunabeheereenheden van Noorden Zuid-Holland. Op 17 november hebben Gedeputeerde Staten uitgesproken
dat dit plan voldoet aan de
eisen die de Flora- en faunawet aan dergelijke plannen stelt.
De
Faunabeheereenheid
stelt plannen op voor een
goed, gebalanceerd faunabeheer. Het is een samenwerkingsverband van alle relevante (private) partijen in het faunabeheer, zoals organisaties van boeren, natuurorganisaties, jagers en particuliere grondeigenaren.
De provincie is verantwoordelijk voor een zorgvuldige
instandhouding van zowel
dieren- als plantensoorten. De Flora- en faunawet
geeft een aantal redenen
om actief populatiebeheer
door middel van afschot
toe te staan. Naast bijvoorbeeld verkeersveiligheid en

landbouwschade wordt ook
‘schade aan de natuur’ genoemd. In het Faunabeheerplan ‘Damherten in het
Noord- en Zuid-Hollandse duingebied’ wordt dit argument voor het eerst gebruikt als onderbouwing om
het behoud van de unieke
biodiversiteit in het duingebied te waarborgen.
Op basis van het Faunabeheerplan heeft de Faunabeheereenheid Noord-Holland, mede namens de terreinbeheerders, een ontheffing en een vergunning aangevraagd om de populatie
damherten in het duingebied actief te beheren. Het
gaat daarbij om een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet en een vergunning in het kader van de
Natuurbeschermingswet.
De provincie verwacht de
ontwerpbeschikkingen, na
beoordeling, eind november 2015 af te geven. De
ontwerpbeschikkingen komen vervolgens zes weken
ter inzage te liggen. Het is
in die periode mogelijk om
formeel bezwaar te maken
door het indienen van een
zienswijze.

‘t Mosterdzaadje

Khachaturian Ensemble
en ‘Mensch, durf te leven’
Santpoort-Noord - Met de
meesterlijke klarinetkwintetten van Mozart en Brahms
heeft ‘t Mosterdzaadje wel
iets heel bijzonders in huis.
Het Khachaturian Ensemble
zal op vrijdag 27 november
om 20.00 uur deze prachtige
muziek ten gehore brengen.
Het is even passen en meten, maar wat een buitenkans om deze vijf geweldige
musici samen te zien spelen.
In de lange geschiedenis van
‘t Mosterdzaadje is deze muziek zelden uitgevoerd.
Zondag 29 november om
15.00 uur brengen de zangeres Nathalie Mees en de
pianist Henk Mak van Dijk
een programma met cabaretsongs die het thema liefde in al zijn facetten gemeen
heeft. ‘Van scheiden doet lijden’ tot en met ‘Toothbrush
Time’. Nathalie Mees en Henk
Mak van Dijk vonden elkaar
in hun enthousiasme voor dit
rijke repertoire, van bekende en onbekende juweeltjes,

waarin zowel qua tekst als
muziek veel te genieten valt.
Zij maakten een selectie van
zowel Amerikaanse, Engelse, Franse, Duitse als Nederlandse liederen over aantrekking, verlangen, fantasie, ongeduld, gemis, irritatie, ontkenning en afscheid.
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Bijna dertig
diploma’s
bij WVIJ
IJmuiden - Op donderdag 19 november hebben 29
kinderen bij Watervrienden
IJmuiden afgezwommen voor
hun A-, B-, of C-diploma. De
vereniging is in het bijzonder trots op het grote aantal
C-diploma zwemmers, omdat kinderen pas echt zwemveilig zijn met een C-diploma. A en B zijn waardevolle
tussenstappen voor het kind
om zich met een C-diploma
op zak goed te kunnen redden bij allerlei activiteiten
in en op het water. Het lijkt
een enorme chaos met allemaal kinderen die door elkaar zwemmen, maar zoals
een ouder terecht opmerkte: ,,Het gaat duidelijk georganiseerd en je ziet ook dat
niemand in de stress is. Wat
knap dat jullie dat allemaal
zo goed in de gaten kunnen
houden. En het is heel fijn
dat jullie met één uur klaar
zijn.” En dat klopt, want ook
nu was het in 55 minuten gepiept! Het afzwemmen in november was hard nodig , vertelt lesgever en examinator
Sonja Mol. In oktober bleek
een grote groep kinderen
vanaf de zomer zo goed vooruit te zijn gegaan dat ze allemaal afzwemwaardig waren.
A-diploma: Valerio Steltenpohl; Alexander Smids; Toby de Vries; Rick van de Pol;
Noah van der Plas; Diego van
der Vijver en Sophie Kuurstra.
B-diploma: Nasra Abdi; Nina Buren; Meike van Kaam;
Jaimy van den Brink; Soraija Fadlallah; Sahil Soltani; Fayz Benschop; Basma el
Hirech; Kaylee Jochems; Bo
Bording; Roan Menger; Dana Evegroen; Milad Karimi;
Sarah Fadlallah en Jordan
Kruczynski. C-diploma: Samet Yücesan; Joey Dekker;
Donny Dekker; Jeffry van
Heerden; Sanne Pool; Julia
Scheelings en Faith Thomas.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
www.hofgeest.nl
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Voedselbank Velsen
deelt wekelijks uit
Velsen - Elke vrijdag worden er 40 voedselpakketten
van Voedselbank Velsen uitgedeeld aan gezinnen en alleenstaanden in Velsen die
moeite hebben rond te komen. Een team van 25 vrijwilligers werkt er hard aan
om te zorgen dat de verse en
houdbare producten worden
verzameld en verdeeld. Binnenkort krijgt Voedselbank
Velsen het groene certificaat
dat aantoont dat op hygiënische en gezonde wijze wordt
omgegaan met (houdbare)
producten.
,,Dat is belangrijk omdat
sommige bedrijven dat van
ons eisen voor zij producten zoals vlees aan ons willen leveren’’, zegt Frank
Barnhoorn, bedrijfsleider bij
Voedselbank Velsen. ,,Grotere pakketten vlees worden
door ons in kleinere porties
verdeeld. Dat gaat met handschoentjes aan en natuurlijk
is er veel aandacht voor het
op de juiste manier koelen
en invriezen. Ook letten we
natuurlijk goed op de uiterste verkoop- en houdbaarheidsdatum.’’
Met de feestdagen op komst
willen veel bedrijven en organisaties iets extra’s doen
voor de mensen die een pakket krijgen van de Voedselbank. ,,Wij hebben veel
kerstpakketten
gekregen,

Averijhaven

maar bijvoorbeeld ook pakketten van de Postcodeloterij
van mensen die meerdere loten hadden. Daarnaast hebben wij gouden leveranciers
zoals bakkers Bastemeijer
en Keijzer die ons wekelijks
steunen. Wat veel mensen
niet weten is dat zij zich via
Socius kunnen opgeven voor
de Voedselbank. Het gaat
dan om mensen die minder
dan 180 euro per maand te
besteden hebben, na aftrek
van vaste lasten. En ook als
je een eigen huis hebt kun je
in aanmerking komen voor
de Voedselbank.’’
Volgend jaar viert Voedselbank Velsen haar 10-jarig bestaan. ,,Misschien niet
echt reden voor een feestje, want liever hadden we
dat de Voedselbank niet nodig was’’, aldus Barnhoorn.
,,Maar wij zullen zeker bij
dit jubileum stilstaan. En wij
hopen dat veel mensen ons
nog willen steunen met producten, het liefst houdbare producten. Wasmiddelen,
schoonmaakspullen, shampoo en tandpasta zijn altijd
welkom. Sommige mensen
steunen ons met geld waar
wij bijvoorbeeld onze brandstof van betalen. En ook dat
blijft altijd hard nodig.’’
Meer weten? Bel 0629223624. Zie ook www.
voedselbankvelsen.nl.

Senioren Vereniging
Velsen opgericht
Velsen - Zoals eerder vermeld wordt de ANBO Santpoort-Velserbroek opgeheven. Het nog zittende bestuur
van deze afdeling heeft per
direct besloten een nieuwe
vereniging op te richten, met
de naam Senioren Vereniging
Velsen.
Deze nieuwe vereniging zal
alle bestaande activiteiten
van de ANBO afdeling overnemen, en, waar mogelijk,
nog uitbreiden. Ook faciliteiten die ANBO leden genieten, blijven bestaan.
Alle bestuursleden van de
ANBO
Santpoort-Velserbroek, gaan over naar de
nieuwe vereniging. Het lidmaatschap zal per jaar 25,

www.

euro bedragen en voor de
partner 15 euro. Ter informatie: het ANBO-lidmaatschap
wordt 40 euro, voor de partner ook 40 euro.
Mocht u zich willen aansluiten bij de nieuwe vereniging, dan wordt aangeraden uw ANBO-lidmaatschap
voor 1 december op te zeggen. U kunt zich aanmelden als lid van Senioren Vereniging Velsen via Hans van
Leeuwen (voorzitter), 0235388593 of e-mail: hansvanleeuwen1234@gmail.com.
Ida Vis (penningmeester)
023-5370794, e-mail: idavis@
quicknet.nl of Carmen Lo-ANjoe (secretaris),0235378586
of e-mail: c.loanjoe@tele2.nl.

.nl

Martin Noorman nieuwe
voorzitter VVD Velsen
IJmuiden - Op de Algemene Ledenvergadering van 16
november is Martin Noorman (rechts op de foto) unaniem gekozen tot voorzitter
van VVD Velsen. Hij neemt
de voorzittershamer over van
Peter Zwijnenburg.
Martin Noorman is een bekend gezicht binnen de politiek in Velsen en de VVD. Eerder was hij raadslid en wet-

houder. Tevens was hij jarenlang voorzitter van het Comité 4 en 5 mei Velsen.
“Het is bijzonder eervol dat
de leden van de VVD Velsen mij als voorzitter hebben gekozen en hun vertrouwen hebben uitgesproken”,
aldus Martin Noorman. “We
gaan verder op de ingeslagen weg en houden ook in
Velsen koers.”

Tinholt blij met Platinum
Prestige Dealer Award
Velserbroek - Kia-dealer Tinholt uit Velserbroek behoort
tot de twee beste Kia-dealers
van Nederland. Kia Motors
Europe heeft afgelopen vrijdag in Wenen de best presterende Kia-dealers in Europa van 2015 bekend gemaakt.
Kia-dealer Tinholt uit Velserbroek viel hierbij de ‘Platinum Prestige Dealer Award’
ten deel. Namens de NoordHollandse Kia-dealer ontving
Rob Tinholt de bijbehorende award uit handen van Michael Cole, COO van Kia Motors Europe.
,,Een goed en professioneel
dealernetwerk is de basis
voor tevreden klanten. Dat in
combinatie met een aantrekkelijk modelgamma, onderscheidend design en kwaliteit die ons toelaat unieke 7
jaar fabrieksgarantie te geven zorgt voor het aanhoudende succes van Kia’’, zegt
Léan Verstoep, Managing Director van Kia Motors Nederland. ,,Wij werken nauw met
de Kia-dealerbedrijven samen
om de serviceverlening steeds
verder te optimaliseren. Wanneer je je als dealer weet te
onderscheiden in onze sterke dealergroep, is dat een bewijs van kwaliteit en optimale inzet. Onze felicitaties gaan
dan ook uit naar Automobielbedrijf Tinholt en alle mede-

werkers met deze welverdiende onderscheiding.”
Iedere Kia-dealer wordt onderworpen aan een objectieve beoordeling, met name de
afdelingen Verkoop en After
Sales. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar absolute verkoopaantallen, maar zeker ook naar de wijze waarop
de service aan de klant wordt
verleend. Zowel bij de aanschaf van een nieuwe auto
als in het traject van de technische dienstverlening daarna. De Kia-vestiging in Velserbroek heeft zich daarbij
onderscheiden als top presterende dealer en mag zich
daardoor scharen bij de best
presterende Kia-dealers in
Europa.
Automobielbedrijf Tinholt is
al vele jaren de officiële Kiadealer in Velserbroek en omstreken, en een begrip in de
regio. Tinholt verzorgt het gehele mobiliteitstraject voor de
klant, van de verkoop van een
nieuwe of gebruikte Kia, tot
onderhoud, reparatie en pasklare adviezen voor zakelijk
gebruik.
“Ik zie de nominatie als een
beloning voor de inzet en het
vakmanschap van al onze
medewerkers,” zegt Rob Tinholt. ,,De award die ik in ontvangst heb mogen nemen is
voor ons allemaal.”

IJmuiden aan Zee – In 2010
heeft de gemeente Velsen
van Rijkswaterstaat (RWS)
het verzoek gekregen het bestemmingsplan Averijhaven
te wijzigen. Omdat de aanwezige haven (nu een baggerspeciedepot) een probleem vormt voor de scheepvaart, wil RWS dit depot ontmantelen en de insteekhaven
daar te herstellen. De lichterlocatie wordt dan verplaatst
naar deze insteekhaven.
Vanwege de komst van de
nieuwe zeesluis is het aanpassen van het bestemmingsplan Averijhaven tijdelijk stopgezet om vervlechting van procesrisico’s te
voorkomen. Er is gewacht tot
het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) onherroepelijk is
geworden. Dat is inmiddels
een feit en ook is de milieurapportage rondom de Averijhaven geactualiseerd.
Maar in de tussenliggende periode is door een initiatiefgroep van Haven Amsterdam, Tata, Zeehaven IJmuiden en AYOP een alternatief
plan voor de Averijhaven gepresenteerd. Of dit haalbaar
is, is nog niet zeker. Daarom
wordt eerst het ontwerp bestemmingsplan ter visie gelegd. Dat geeft betrokkenen
de kans om een zienswijze voor dit plan in te dienen.
Op het moment dat het nieuwe plan voor de Averijhaven
concreter is, kan een afwijkingsprocedure of nieuw bestemmingsplan uitkomst bieden.

Renovatie
Grote Hout
Velsen-Noord – De Grote
Hout- of Koningsweg Zuid en
de Pieter Janszstraat gaan op
de schop vanwege vervanging van de verouderde riolering. Met het nieuwe rioleringssysteem wordt het hemelwater apart opgevangen en weggevoerd van de
riolering. Tegelijkertijd worden de straten heringericht.
Omdat op de Grote Houtof Koningseg een 30 km regime geldt, zal de weg worden ingericht met klinkers,
parkeervakken naast de rijbaan en snelheidsremmers
in de vorm van een plateau
op enkele kruispunten. Ook
wordt de ventweg ter hoogte
van het kruispunt met de Dijckmanstraat vervangen door
een plantsoenstrook met
haakse parkeervakken. Het
ontwerp sluit aan op het ontwerp van de Grote Hout- of
Koningsweg noord.
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Telstar op rommelmarkt

WiFi in Telstar Stadion

Op zondag 29 november is
Telstar aanwezig op de grote
rommelmarkt in de sporthal
Zeewijk in IJmuiden. U kunt
hier uw favoriete Telstar spullen aanschaffen tegen prijzen die eigenlijk te laag zijn.
Zo kunt u alvast uw inko-

Een prachtige samenwerking
tussen Telstar en Bluetrace
ligt aan de basis van een professioneel Wifi-netwerk dat
inmiddels actief is in het stadion van de Velsense club.
Vorige week was het een komen en gaan van medewerkers van Bluetrace die het
stadion ‘connected’ hebben
gemaakt. Elke bezoeker is
daarmee verzekerd van een
internetverbinding om ook
tijdens de wedstrijd te kunnen genieten van onder andere het online programmaboekje en de nieuwe website
van de Witte Leeuwen.
,,Het is al een tijd een grote wens van de club om onze gasten optimaal internet te
kunnen bieden op de tribunes in het stadion’’, zegt Steef
Hammerstein, commercieel
directeur Telstar. ,,Toen wij in
gesprek zijn geraakt met Han
Brussel werden wij enorm
enthousiast van de mogelijkheden die er voor Telstar liggen. Het is ongelooflijk wat
een mooi systeem er in zo’n
korte tijd gecreëerd is. Ik ben
dan ook enorm trots op de
samenwerking met Bluetrace. Consumenten verwachten immers steeds meer dat
er overal free WiFi aangeboden wordt, Telstar is vooruitstrevend in haar doel om het

pen doen voor kerst en Sinterklaas. Kom naar kraam 14
en koop de dames achter de
balie helemaal leeg! De rommelmarkt is tussen 9.00 en
15.00 uur. Het adres van de
Zeewijkhal is Eenhoornstraat
2B in IJmuiden.

Ruil jouw shirt in!
Door een productiefout hebben Telstar en Kelme besloten alle thuisshirt die gekocht zijn in de periode augustus tot en met afgelopen
week om te ruilen. Er zijn een
aantal klachten binnengekomen over de kwaliteiten van
het shirt na een aantal wasbeurten. Reden genoeg om
de shirts in te ruilen.

Tijdens de wedstrijden Telstar–FC Den Bosch (27 november) en Telstar-FC Oss (4
december) heeft u de mogelijkheid uw shirt om te ruilen
in de fanshop. Heeft u een
rugnummer en/of bedrukking op het shirt, dan duurt
het iets langer voor u een
vervangend shirt ontvangt.
Zie ook www.sctelstar.nl.

Ga jij maandag
mee naar NAC Breda?
Maandag 30 november
speelt Telstar de lastige uitwedstrijd tegen NAC Breda. De wedstrijd is voor Telstar supporters via vrij vervoer (met omwisselprocedure) te bezoeken. De gehele kaartverkoop gaat via
Telstar en sluit op vrijdag

27 november 17.00 uur. De
kaarten kosten 5 euro per
stuk en worden omgewisseld bij het gastenvak in
Breda. Achter het uitvak is
voldoende mogelijkheid tot
parkeren. Het is niet toegestaan om trommels mee te
nemen in het uitvak.

stadion connected te maken
en daarmee haar bezoekers
te voorzien van free WiFi.”
Ook Han Brussel, eigenaar
van Bluetrace, is uitermate
content met de samenwerking tussen de Witte Leeuwen en Bluetrace. ,,Als internationaal actief bedrijf is het
goed om in de plaats waar
je gehuisvest bent een representatief en aansprekende klant te hebben. Naast alle mogelijkheden van aanbieden van free WiFi en WiFi-marketing in het Telstar
Stadion kunnen wij nu ook
met trots onze oplossing in
de praktijk laten zien en ervaren.’’ Tijdens de wedstrijd
Telstar-FC Volendam konden
bezoekers voor het eerst gebruik maken van de nieuwe
WiFi-verbinding.

Witte Leeuwen laten overwinning in slotfase glippen
Al een aantal keren dit seizoen is Telstar de bovenliggende partij maar vergeten de Velsenaren de
geboden kansen in doelpunten om te zetten. Zo
ook in Dordrecht. In plaats
van dat de blauwhemden
na de 1-2 de score uitbreiden want de kansen waren
er, scoorde de thuisclub
in de slotfase de niet verdiende gelijkmaker: 2-2.

3e minuut nam FC Dordrecht
een hoekschop. De bal rolde voor de voeten van GeertArend Roorda. Ondanks dat
hij door aardig wat blauwhemden omringd werd, vond
hij toch een gaatje: 1-0. Telstar was wakker geschud en
zette de achtervolging in. In
de 20e minuut belandde de
bal uit een corner van Kevin
van Essen op het hoofd van
Crescendo van Berkel. Zijn
kopbal ging over het doel van
FC Dordrecht kwam al snel Robbert te Loeke. Acht miop een 1-0 voorsprong. In de nuten later heroverde Fabian

Serrarens de bal op het middenveld. Via hem en Tarik Tissoudali kwam Tim Keurntjes
aan de bal. Doelman Robbert
te Loeke moest gestrekt naar
de paal en voorkwam met
deze actie de gelijkmaker.
Uit de hoekschop die hierop
volgde was Crescendo van
Berkel dicht bij de 1-1 maar
op zijn schot had de Dordtse goalie ook het juiste antwoord. Nog voor rust kwam
Telstar op gelijke hoogte. Uit
een corner van Tim Keurntjes sprong Marco Maletic

De Witte Leeuwen sporten bij Work Out.
De meest complete sportschool van de regio.
Kom ook sporten bij Work Out.
Kanaalstraat 10 | IJmuiden
tel. 0255 54 04 70
www.workoutvelsen.nl

boven alles en iedereen uit.
Zijn kopbal werd door Tarik
Tissoudali verlengd tot doelpunt: 1-1.
Na rust kregen de bezoekers
de eerste kans. In de 52e minuut stevende Tarik Tissoudali op het Dordtse doel af. Hij
legde de bal op tijd af naar
de meegelopen Marco Maletic. De lange spits had te
veel tijd nodig om de bal te
controleren. Zijn inzet werd
door een verdediger geblokt.
Vier minuten verder behoedde Cor Varkevisser zijn ploeg

van een achterstand door Jafar Arias van het scoren af
te houden. In de 58e minuut
scoorde Telstar wel. Op aangeven van Kevin van Essen
schoot Fabian Serrarens fraai
raak: 1-2.
In de 78ste minuut had Marco Maletic de 1-3 op zijn
schoen maar hij faalde. En als
je zelf niet scoort dan doet de
tegenstander dat wel. Invaller
Rangelo Janga nam de felicitaties in ontvangst: 2-2. In de
slotfase kon Telstar de zege
niet over de streep trekken.
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Ondernemer gezocht
voor VVV-agentschap
Bibliotheek Velsen en de gemeente Velsen hebben in goed overleg
besloten om per 1 januari 2016 te
stoppen met het VVV-agentschap
in de bibliotheek. De gemeente wil wel graag een VVV-agentschap in Velsen behouden. Daarom zijn de gemeente Velsen en
Amsterdam Marketing op zoek
naar een nieuwe geschikte locatie
voor het VVV-agentschap.

Wat houdt een VVV-agentschap
in?
Een VVV-agentschap is een informatie- en verkooppunt in een vestiging van een derde partij, zoals een
boekwinkel, attractie of verblijfsaccommodatie (‘shop-in-shop’). Bij
een VVV-agentschap wordt een deel
van het VVV-assortiment aangeboden zoals toeristische informatie
(plattegrond, gids, routes) en de verkoop van diverse bonnen (VVV Cadeaubon, VVV Dinercheque en VVV
Lekkerweg). U dient ruimte beschikbaar te hebben om dit assortiment in

combinatie met een informatiezuil
goed te kunnen presenteren. Voordeel is, dat dit extra aanloop en inkomsten kan opleveren.
Interesse in VVV-agentschap?
Hebt u interesse in het toevoegen
van het VVV-agentschap aan uw bedrijfsvoering? Bent u gevestigd in de
omgeving van het centrum, de Kennemerboulevard, de ferry- en cruiseterminal en/of de Kop van de Haven? Weet u wat er op toeristisch en
cultureel gebied te beleven valt in
Velsen? Dan kunt u voor 18 december a.s. aangeven waarom het VVVagentschap het beste bij u zou passen. Neem daarvoor contact op met
Annemarie Rozemeijer, van Amsterdam Marketing op telefoonnummer: 020-7026135 of per e-mail:
a.rozemeijer@Iamsterdam.com.
Criteria waarop beoordeeld wordt
zijn onder meer: de locatie, de openingstijden en affiniteit met toerisme.

BeestenBende beloond
door Velsense brandweer
Als dank voor het schoonhouden
van hun eigen buurt waren vorige week woensdag 45 leden van
De Beestenbende welkom bij de
brandweer van Velsen. Nadat de
kinderen eerst het park Velserbeek hadden opgeruimd, kregen
ze een rondleiding door de brandweerkazerne in Velsen-Zuid.

Reddingsactie
Ook namen ze bij de kazerne een
exclusief kijkje in het leven van
een brandweerman. Ze leerden het
een en ander over brandveiligheid,
mochten met de brandslang spuiten en een brandweerauto van binnen bekijken. De spuitgasten sloten
de middag af met een spannende demonstratie, waarbij de kinderen van
de BeestenBende getuigen waren
van een reddingsactie.
BeestenBende project
De BeestenBende is bedoeld voor
kinderen van 6 tot 11 jaar. Als BeestenBende-lid help je mee om je buurt

schoon te houden. Minimaal één
keer per maand ruimen de kinderen
in teams hun eigen wijk op. Elk team
heeft minimaal één volwassen begeleider. Het project is in mei 2015
van start gegaan in de gemeente Velsen en betrekt sindsdien 100 leden
en begeleiders bij de problematiek
van zwerfafval. Meer informatie op:
www.mijnbeestenbende.nl.
(foto:
gemeente velsen)

Stadslezing 2015 goed
bezocht en leerzaam
Woensdag 18 november jl. gaf dr.
Arjen Bosman, onderzoeker en
auteur inhoud aan de Stadslezing
2015. Met als onderwerp: Rome
aan de Noordzee, Burgers en Barbaren te Velsen. Een interessant
thema dit jaar, waarin we de aanwezigheid van de Romeinen herdenken. Bovendien kreeg Bosman
door zijn vermakelijke vertelling
de lachers op zijn hand.

2000 jaar geleden bouwden de Romein hun eerste fort ( Velsen 1) in
Velsen. Het hoe en waarom werd

duidelijk verwoord en ondersteund
door prachtige beelden, die in de
Burgerzaal van het gemeentehuis
werden vertoond. Daarbij trok Arjen Bosman paralellen met het heden. De Romeinen bouwden hun fort
met havenfaciliteiten, iets waar de
IJmond nog steeds goed in is. 2000
jaar traditie dus. Een andere overeenkomst is dat de Romeinen al in
staat waren te baggeren. Kortom:
een informatieve en leerzame avond.
Op de foto ( Reinder Weidijk) links:
burgemeester Amy Koopmanschap
met Arjen Bosman.

Renovatie Velsertunnel
In verband met de voorbereidende werkzaamheden voor renovatie van de Velsertunnel zal deze
op 15 en 16 december in de nacht
afgesloten zijn.

Bent u benieuwd naar de ontwik-

kelingen ? Of geïnteresseerd in een
animatie over de renovatie? Kijk dan
op www.facebook.com/velsertunnel of http://rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a22-renovatie-velsertunnel/index.aspx. (foto: Rijkswaterstaat)
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Tweeduizend aanvragen

Mantelzorgcadeautjes
In twee maanden tijd hebben
meer dan 2.000 mantelzorgers in
Velsen zich aangemeld voor het
mantelzorgcadeau, een VVV-bon
van 25 euro. De gemeente is blij
met deze respons.

Tot 11 november konden mantelzorgers die zorgen voor iemand uit de
gemeente Velsen zich melden voor
het mantelzorgcadeau. Er zijn al
meer dan 2.000 reacties binnen. Een
mooi resultaat! Zo krijgt de gemeente beter in beeld hoeveel mantelzorgers er zijn in Velsen en aan welke
ondersteuning zij behoefte hebben.

De gemeente wil mantelzorgers
graag helpen met informatie, ondersteuning en advies. Dat kan via Socius. De consulenten van Socius kunnen informatie geven over praktische zaken zoals vergoedingen en
toeslagen. Ze weten ook de weg naar
ondersteuning als de zorg (te) zwaar
wordt. Zo kunnen ze mantelzorgers
helpen bij hun taak. Socius is telefonisch bereikbaar via 088-8876 900.

Voorbereidingen Zeesluis

Het cadeau is een VVV-bon ter waarde van 25 euro. De bonnen worden
verstuurd zodra alle aanmeldingen
zijn verwerkt. Dit gebeurt naar verwachting in de eerste helft van december.

De Triangel wordt
vandalismebestendig
Ter voorkoming van vandalisme
worden beide gebouwen van basisschool ‘De Triangel’ in VelsenNoord tot aan de sloop ‘dichtgezet’. Deze werkzaamheden worden nog voor de kerstvakantie
uitgevoerd.

Op zijn vroegst worden de leegstaande schoolgebouwen pas na de zomer
van 2016 gesloopt. Uitstel houdt verband met de uitkomst van het flora-en faunaonderzoek, dat wees op
(mogelijke) aanwezigheid van vleermuizen. Dit vereist nader onderzoek.
Dichtgezet
Ondanks de aanwezigheid van een

alarmsysteem en camerabewaking
zijn er ramen ingegooid en is geprobeerd toegang te krijgen tot de panden.
De bedoeling was de gebouwen tijdelijk in gebruik te geven als aterlierruimte of voor startende bedrijven met een maatschappelijk inslag.
Omdat bij deze vorm van beheer de
panden ’s nachts niet bemenst zijn,
blijft de kans aanwezig op vandalisme en brandstichting. Vandaar
dat het college van burgemeester en
wethouders deze week heeft besloten de gebouwen dicht te timmeren
en van tijdelijk beheer af te zien. De
buurt is hierover geïnformeerd.

In plaats van 24 december

Gemeentehuis dinsdag 22
december ’s avonds open
Op
donderdagavond
(Kerstavond) 24 december is het gemeentehuis gesloten. In plaats
daarvan is het gemeentehuis op
dinsdagavond 22 december open.

U kunt tussen 18.00 uur en 20.00 uur
terecht op afspraak bij Burgerzaken.
U kunt voor deze avond alleen een
afspraak maken via telefoonnummer 0255-567200 of 140255. Op 31
december is er geen avondopenstelling.

Eind november 2015 begint de
aannemerscombinatie OpenIJ met
de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe
zeesluis in IJmuiden. Zo zal er onderzoek worden gedaan naar niet
gesprongen explosieven en worden de betonblokken op het Zuidersluiseiland verwijderd. Ook
vinden hier straks diverse sloop-en
saneringswerkzaamheden plaats.

Verder onderzoek
Rijkswaterstaat heeft de bewoners
van het sluizencomplex inmiddels
op de hoogte gesteld van de voorbereidende werkzaamheden. Verder zal
vanaf december 2015 tot en met februari 2016 onderzoek worden gedaan naar het draagvermogen van de
grond en zal ter hoogte van het Middensluiseiland gekeken worden of er
nog historische resten aanwezig zijn.
Rijkswaterstaat en OpenIJ proberen
de hinder voor omwonenden en weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Zo blijft de noord-zuid verbinding van het sluizencomplex te allen tijde open. Materiaal en materi-

eel worden aan-en afgevoerd via het
water.
Bouwkundige vooropname
Om te voorkomen dat ongewenste situaties ontstaan als gevolg van trillingen, zullen van de omliggende woningen bouwkundige vooropnames worden gemaakt. Bewoners van woningen, die voor deze zogeheten nulmetingen in aanmerking komen, worden
hierover begin 2016 apart benaderd.
Waarom nieuwe zeesluis?
Na bijna 100 jaar is de Noordersluis
in IJmuiden aan vervanging toe.
Een nieuwe en grotere zeesluis moet
ruimte bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. Hiermee
wordt de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeterd en de
economie in de regio gestimuleerd.
De aanleg start begin 2016. Naar verwachting is de nieuwe sluis in 2019
beschikbaar voor de scheepvaart.
Meer informatie over de nieuwe zeesluis: www.rws.nl/zeesluisijmuiden
en www.velsen.nl. (foto: Rijkswaterstaat)

College bezoekt Kenter
Op 17 november bracht het voltallige college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Velsen een werkbezoek aan
Kenter Jeugdhulp in SantpoortNoord (voormalig OCK ‘Het Spalier’).

Nieuw jeugdbeleid
Het nieuwe jeugdstelsel is op 1 januari 2015 in werking gegaan. De gehele jeugdzorg valt nu onder verantwoordelijkheid van de gemeenten.
Deze zogeheten transitie gaat samen met onder meer een inhoude-

lijke vernieuwing. Men ging met elkaar in gesprek over de gevolgen van
de transitie: Wat gaat goed en waar
lopen wij tegen aan? Een van de grote gezamenlijke opgaven is het realiseren van integrale jeugdhulp in alle regio’s. Hierbij gaat het niet alleen
om de integratie van jeugd GGZ en
jeugd & opvoedhulp, maar ook om
verdere samenwerking met de volwassenenpsychiatrie en bij de gemeente om de integratie van financieringsstromen. De wethouders
hebben het werkbezoek als zeer
gastvrij en informatief ervaren.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u
meer informatie over vergunningen, burgerzaken,
buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale
zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen,
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te

maken hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

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.

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.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 14
november 2015 tot en met 20 november 2015 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

(16/11/2015)
17907-2015.

IJmuiden
Marktplein 29, 29A en 29B, samenvoegen 3 winkels tot 2 winkels en realiseren 4 appartementen
(19/11/2015)
18104-2015;
Strandweg ong., oprichten bedrijfsgebouw (19/11/2015) 18090-2015;
Eksterlaan 8, wijzigen bestemming maatschappelijke doeleinden
naar woondoeleinden (16/11/2015)
17898-2015;
Zeeweg 199, wijzigen gebouw met
kantoor en dienstverlening en bovenwoning tot eengezinswoning

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 16, plaatsen
carport (20/11/2015) 18150-2015.

Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 50, plaatsen dakopbouw (16/11/2015) 180282015.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning be-

trekking hebben op een bouwactiviteit 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 waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
IJmuiden
Edisonstraat 51, aanbrengen personenlift in woning (20/11/2015)
14491-2015.
Ontwerpbesluit - uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. De aanvraag,

de ontwerpomgevingsvergunning en
de bijbehorende stukken liggen met
ingang van 27 november 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn
deze stukken digitaal in te zien op de
website velsen.nl via het menu actueel/ inzage (ontwerp)besluiten. Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen
inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders
van Velsen, werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van
mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid
Vergunningen, telefoon 140255.
Santpoort-Nood
HOV Velsen deeltracé 1, oprichten brug voor langzaamverkeer
(24/11/2015) 14990-2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Bur-

gemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan

alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Geen mededelingen.

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

Santpoort-Noord
Kweekerslaan 21, kappen boom
(19/11/2015) 17427-2015.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
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Besluiten (vervolg)
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
40-jarig jubileum Koppes Snacks
op 28 november 2015 van 19.00 tot
00.30 uur. Locatie Hagerlingerweg
47 te Santpoort-Noord u15.008227

(19/11/2015).

Sessies gemeenteraad Velsen 3 december 2015
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Sessie 1a: Raadzaal
19.30 - 21.00 uur:
Sessie 1b: Raadzaal
21.00 – 22.00 uur:
Sessie 1c: Raadzaal
22.00 – 23.00 uur:

Resultaten Leefbaarheidsmonitor
Doelgroepenvervoer
Evaluatie dierenwelzijnsbeleid

Sessie 2a: Schoonenbergzaal
19.30 – 20.45 uur: Startdocument Velserend
Sessie 2b: Schoonenbergzaal
20.45 – 22.00 uur: Welstandsnota
Sessie 3: Rooswijkzaal
19.30 – 20.30 uur: Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022

Sessie 4: Rooswijkzaal
20.45 – 22.00 uur: Vangnetregeling bijstandsbudget 2015
De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad, raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijdstip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de
sessies vanuit de overige vergaderzalen.
Inspreken tijdens de Carrousel:
Bij de sessies 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3 en 4 kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 2 december 2015 tot 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie, tel. 0255 567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl. Over
de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar griffie@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden
doorgestuurd.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen hebben
besloten:

- de fiets/bromfietspaden behorende bij de Hoofdstraat tussen de rotonde Wüstelaan en de afrit van
de N208/Vlielantweg en de Dijkzichtlaan op te heffen door middel van het verwijderen van de
borden G12a en aan te wijzen als
verplichte fietspaden door middel
van plaatsing van de borden G11
zoals bedoeld in bijlage 1 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- de fiets/bromfietspaden behorende bij de Vlietweg tussen de Westbroekerweg en het Delftplein op te
heffen door middel van het verwijderen van de borden G12a en aan
te wijzen als verplichte fietspaden
door middel van plaatsing van de
borden G11 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- de geslotenverklaring voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen van de Vlietweg op

te heffen door het verwijderen van
borden C15, zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- het fiets/bromfietspad Vlielantweg op te heffen door middel van
het verwijderen van de borden
G12a en aan te wijzen als verplicht
fietspad door middel van plaatsing
van de borden G11 zoals bedoeld
in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990;
- het fiets/bromfietspad Slaperdijk
op te heffen door middel van het
verwijderen van de borden G12a
en aan te wijzen als verplicht
fietspad door middel van plaatsing van de borden G11 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het gedeelte van de
Slaperdijk tussen nr 14 en 4 voor
verkeer naar direct aanwonenden
toe te staan door middel van het
toevoegen van een onderbord met
tekst “verkeer aanwonenden toegestaan”;
- de gesloten verklaring voor alle

motorvoertuigen met uitzondering van bestemmingsverkeer van
de Slaperdijk tussen nr 14. en nr. 4
op te heffen door het verwijderen
van borden C12, zoals bedoeld in
bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990; met het daaronder aangebrachte onderbord met tekst “uitgezonderd bestemmingsverkeer”;
- het fiets/bromfietspad Dijkzichtlaan op te heffen door middel van
het verwijderen van de borden
G12a en G12b en aan te wijzen als
verplicht fietspad door middel van
plaatsing van de borden G11 en
G12 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 bekend 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 gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en
wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant. Deze advertentie is bedoeld
als extra service.
Gemeente Haarlem heeft eveneens
besloten op een aantal aansluitende wegvakken de fiets/bromfietspaden op te heffen en deze aan te
wijzen als verplichte fietspaden.
Zie hiervoor verkeersbesluit nr.
2015/445329 “verkeersmaatregelen Delftplein Haarlem” van de gemeente Haarlem van de gemeente Haarlem. Publicatie van dit verkeersbesluit vindt plaats via de digitale Staatcourant.

