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Velsen - Zesduizend hardlopers zijn een bijzondere ervaring 
rijker. Zij kunnen namelijk zeggen dat ze door de gerenoveer-
de Velsertunnel van Velsen-Zuid naar Beverwijk hebben ge-
rend. Mede vanwege de weersomstandigheden mondde de 

Velsertunnel Run uit in een fantastisch feest voor de deelne-
mers én de naar schatting achtduizend toeschouwers. De run 
is probleemloos verlopen. Elders in deze editie: Fantastische 
sfeer tijdens Velsertunnel Run (foto: Michel van Bergen)

Historisch hardloopfeest

Velsen - Op zaterdag 7 en 
zondag 8 januari is ieder-
een van harte welkom om 
de vernieuwde Velsertun-
nel met eigen ogen te be-
kijken. Rijkswaterstaat or-
ganiseert twee publieks-
dagen om belangstellen-
den de kans te geven door 
de gerenoveerde tunnel te 
wandelen voordat er da-
gelijks weer duizenden 
auto’s doorheen rijden.

In de tunnel zijn medewer-
kers van Rijkswaterstaat en 
aannemerscombinatie Hya-
cint aanwezig om toelichting 
te geven bij de hoogtepun-
ten van de renovatie. Denk 
hierbij aan de nieuwe venti-
latie of de vijf nieuwe veilige 
ruimtes in het midden van de 
tunnel.
De publieksdagen zijn gratis 
te bezoeken. Wel moet men 

zich inschrijven voor een be-
paalde dag en tijd via www.
rijkswaterstaat.nl/velsertun-
nel. Bezoekers ontvangen 
vervolgens een kaartje dat 
geldt als toegangsbewijs. 
Zodra de inschrijving start, 
kondigt Rijkswaterstaat dit 
aan op www.rijkswaterstaat.
nl/velsertunnel en via face-
book.com/velsertunnel.
De Velsertunnel tussen Be-
verwijk en Velsen is sinds 
half april gesloten voor een 
grootscheepse renovatie en 
gaat naar verwachting open 
in januari 2017. Op dit mo-
ment wordt er nog aan de 
tunnel gewerkt. De exacte 
datum stelt Rijkswaterstaat 
vast zodra de openstellings-
vergunning is verleend. 
Voordat de tunnel echt open 
kan voor verkeer moeten er 
nog werkzaamheden worden 
uitgevoerd. Het belangrijk-

ste is het toegankelijk ma-
ken van de tunnel. Zo heeft 
Rijkswaterstaat op de A22/
N208 tijdelijke wegen aan-
gelegd, die aan de zuidkant 

de tunnel blokkeren. Om de 
Velsertunnel weer bereik-
baar te maken, moeten die 
wegen eerst worden verwij-
derd. (foto: Rijkswaterstaat)
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.
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attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
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fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanlei-
ding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft 
of bijzondere gebeurtenis-
sen die plaatsvinden.

De Tweede Wereldoorlog 
heeft grote gaten geslagen 
in de bebouwing van IJmui-
den. Al snel na de oorlog, in 
1947, stelt architect W.M. Du-
dok een wederopbouw- en 
uitbreidingsplan voor IJmui-
den op. Volgens dit plan wor-
den onder andere de Lan-
ge Nieuwstraat, Plein 1945, 
het Moerbergplantsoen, het 
Gijzenveltplantsoen en de 
woonwijken daaromheen, 
zoals de Rivierenbuurt en 
Duinwijk, aangelegd.
Nog voordat Duinwijk com-
pleet is, ontstaat in het mid-
den van de jaren vijftig van 
de vorige eeuw een plan 
voor een nieuw woongebied 
ten zuidwesten van Duin-
wijk. ‘Zeewijk’ wordt in de 
periode 1957-1961 ontwor-
pen door Dudok en Wissing. 
Het basisidee is hoogbouw in 
een duinlandschap. De bouw 
start in 1965. Zeven jaar la-
ter zijn er al bijna 1800 wo-
ningen gebouwd, verdeeld 
over twaalfhoog flats, zes-
hoog flats, een sterflat, vlak-
kenflats en eengezinswonin-
gen. Om achteruitgang van 
de woonwijk tegen te gaan, 
wordt de wijk vanaf de jaren 
negentig volgens het Master-
plan Zeewijk drastisch opge-
knapt.
De naamgeving van de stra-
ten en vlakken in het oor-

spronkelijke Zeewijk roept 
soms vragen op. Een enke-
le Zeewijker weet dat het 
door koddebeiers gebruik-
te namen in het duingebied 
zijn. Na goedkeuring van 
het uitbreidingplan Zeewijk 
is het nodig om namen vast 
te stellen voor de ontworpen 
zes hoofdwegen en twin-
tig straten rond het centra-
le Zeewijkplein. Aanvanke-
lijk wil de gemeente namen 
van Europese landen te ge-
bruiken, zoals ook in Bever-
wijk en Haarlem (Schalkwijk) 
in de jaren zestig is gebeurd. 
Maar een gemeenteraadslid 
stelt voor om lokale namen 
uit het duingebied te gebrui-
ken. Hij vraagt jachtopzie-
ner Gijs Jansen, die het duin-
gebied op zijn duimpje kent, 
om namen uit het te bebou-
wen duingebied aan te dra-
gen. Jansen stelt een lijst op 
van zowel oude als nieuwe 
door jachtopzieners verzon-
nen en gebruikte namen van 
vlakken, duintoppen en an-
dere duingebieden die niet 
met naam op kaarten zijn te 
vinden. In 1963 worden de 
straatnamen officieel vast-
gesteld. Uiteindelijk zijn bijna 
alle namen behalve ‘Ganzen-
vlak’ gebruikt.
Bij de naamgeving is er nau-
welijks rekening gehou-
den met de oorspronkelij-
ke ligging van de betreffen-
de duingebieden. Achter bij-
na elke naam schuilt een ver-
haal en een indicatie van 
waar het vlak of de duintop 
lag. Enkele namen zijn best 
verrassend, zoals ‘Gurven-
laan’. Deze is vermoedelijk 
gebaseerd op een fout. Maar 
wat geeft het; het klinkt leuk 
en weinig IJmuidenaren we-
ten deze ‘laan’ te vinden.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

IJmuiden - Dschen Dui no-
digt geïnteresseerden uit 
voor de Tai Chi Chuan-lessen 
op maandagavond van 18.30 
tot 20.00 uur. Iedereen is van 
harte welkom om twee gra-
tis proeflessen te volgen in 
de Kruisbergzaal. Opgeven 
is niet nodig, je kunt zo mee-
doen. 
Om je vrij te kunnen bewe-
gen is wel makkelijk zittende 
(sport)kleding gewenst.
Tai Chi Chuan is geen op zich 
staande Tai Chi-vorm, maar 
een trainingsvorm die is op-
gebouwd uit verschillende 
aspecten van de krijgskun-
sten om binnen het Tai Chi 
weer een samenhangend ge-
heel te krijgen waardoor het 
weer een volwaardige krijgs-
kunst wordt, wat het eens 
was.  Het bestaat uit het trai-
nen van het lichaam, de in-
nerlijke energie en de geest 
(Jin-Chi-Shen). 
Tai Chi Chuan is een eeu-
wenoude fascinerende 
krijgskunst en bewegingsleer 

waarvan de wortels in China 
liggen.  Ook de helende as-
pecten volgens de principes 
van de Traditionele Chine-
se Geneeskunde komen aan 
de orde aangezien deze een 
zeer belangrijk aspect binnen 
de Tai Chi beoefening vor-
men. 
Doelstellingen van Tai Chi 
Chuan zijn: harmonie in li-
chaam en geest, het verwer-
ven van een groter zelfver-
trouwen en een verhoogde 
weerbaarheid en het bevor-
deren van de gezondheid. 
Tai Chi is als zacht kabbe-
lend water, meegaand maar 
ook sterk en onstuitbaar als 
het nodig is. Belangrijk as-
pecten binnen de Tai Chi trai-
ning zijn Qi Gong en Kiaido. 
Dit zijn vaardigheden ter ver-
sterking van de martiale as-
pecten en de gezondheid, die 
thuishoort en uitgeoefend 
wordt in China, Tibet en af-
komstig is uit de Himalaya en 
India. Zie ook www.dschen-
dui.nl.

Minister Asscher op 
bezoek bij Tata Steel

IJmuiden - Minister As-
scher van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid heeft 
maandag een bezoek ge-
bracht aan Tata Steel in 
IJmuiden.
Theo Henrar, directievoor-
zitter van Tata Steel Neder-
land, en Hans van den Berg, 
directeur van Tata Steel in 
IJmuiden, spraken met de 
minister over het belang van 
Tata Steel voor de economie, 
de innovatieprojecten op de 
site in IJmuiden en hoog-
waardige technische oplei-
dingen in Nederland.
Henrar benadrukte dat Tata 
Steel in IJmuiden een tech-
nologisch hoogwaardig en 

innovatief bedrijf is, maar 
dat het absoluut noodzake-
lijk is dat er een gelijk speel-
veld is met staalproducen-
ten van buiten Europa. In dat 
kader is het van cruciaal be-
lang dat Europa daadwerke-
lijk effectieve anti-dumping-
maatregelen neemt tegen 
staal uit landen als China.
Minister Asscher kreeg een 
rondleiding door het high-
tech onderzoekscentrum 
voor staal voor de automo-
bielindustrie en Dompelver-
zinklijn 3, waar staal voor 
auto’s van een laag zink 
wordt voorzien om optimale 
corrosiebescherming te bie-
den. (foto: Tata Steel)
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Positieve reacties op bijzonder hardloopevenement

Fantastische sfeer tijdens Velsertunnel Run
< vervolg van voorpagina

Het startschot van de eer-
ste 500 lopers werd om 11.00 
uur gelost door wethouder 
Annette Baerveldt van de ge-
meente Velsen en haar col-
lega Haydar Erol van de ge-
meente Beverwijk. Daarna 
volgde iedere tien minuten 
een nieuwe start.
De laatste lopers kwamen 
rond 14.00 uur aan in de 
Breestraat, waar het de hele 
dag gezellig druk was. Waren 
het in Velsen-Noord de be-
woners die hun beste been-
tje hadden voorgezet, in de 
Beverwijk hadden de winke-
liers flink uitgepakt. 
De Velsertunnel Run ken-
de een regionaal getint deel-
nemersveld. Van de 6.000 lo-
pers kwamen er 4.631 uit de 
IJmond of Kennemerland. De 
gemeente Velsen was met 
1.214 lopers hofleverancier 
van het hardloopevenement. 
Beverwijk was een goede 
tweede met 849 deelnemers. 
Beide gemeenten namen 
ruim drie maanden geleden 
het initiatief voor de bijzon-
dere loop.
De deelnemers legden met 
elkaar 46.080 kilometer af, 
ruim één keer de omtrek van 
de aarde. Het parcours van 
de Velsertunnel Run was 7,68 
kilometer lang, een knipoog 

naar de lengte van het over-
dekte deel van de tunnel (768 
meter).
Sportwethouder Annette 
Baerveldt van de gemeente 
Velsen sprak na afloop van 
een uniek evenement met 
een fantastische sfeer. ,,Het 
is een geslaagd samenspel 
van Velsen, Beverwijk, vrijwil-
ligers en sponsoren. Het was 
ook geweldig om te zien hoe 
betrokken de inwoners van 
Velsen-Noord waren. Daar 
was het één groot feest.’’ 
Wethouder Haydal Erol van 
de gemeente Beverwijk: ,,Ik 
heb heerlijk gelopen. Fantas-
tisch om zoveel sportieve Be-
verwijkers te zien meedoen 
aan dit prachtige eenmalige 
evenement. Ik heb genoten!’’
De organisatie kijkt ook met 
tevredenheid terug op de 
Velsertunnel Run. ,,We heb-
ben met alle partijen kei-
hard moeten werken om het 
in twaalf weken voor elkaar 
te krijgen, maar het is ge-
lukt’’, aldus projectleider Re-
née Faber van SportConnec-
tion. ,,Namens alle betrokken 
organisaties wil ik graag een 
groot compliment maken aan 
de mensen die hebben mee-
geholpen om er een succes 
van te maken. Vooral aan de 
meer dan 300 vrijwilligers. 
Echt super!’’
Jerry Buitendijk van Sport-

Support: ,,Zo mooi als je het 
van tevoren bedenkt, de wer-
kelijkheid was nog net ietsje 
mooier. Alles liep op rolletjes 
en de sfeer was de hele dag 
fantastisch.’’
Het evenement werd in Be-
verwijk afgesloten met de 
Mini Velsertunnel Run, een 
loop van 768 meter waaraan 
bijna 350 kinderen meede-
den.
Kijk voor foto’s op www.fa-
cebook.com/velsertunnelrun. 
(foto’s: Velsertunnel Run/Mi-
chel van Bergen)

Met klotsende oksels en 
knikkende knieën be-
gon ik aan de Velsertunnel 
Run. Had ik wel genoeg 
geoefend? Had ik niet te-
veel mijn best gedaan met 
de warming up? U merkt 
het, ik borrel over van zelf-
vertrouwen waar het mijn 
conditie betreft.

Ik ben een solo-loper en de-
ze zomer heb ik minimaal ge-
traind. Maar met de Velser-
tunnel Run in beeld heb ik 
de draad weer opgepakt. Met 
meer kilometers, fly-overs en 
intervaltrainingen werkte ik 
aan conditie, afstand en snel-
heid. Vooral die snelheid zat 
me dwars, want ik ben eigen-
lijk een zachtloper, dat schijnt 
heel goed te zijn voor vetver-
branding maar werkt minder 
goed als je de Velsertunnel 
Run binnen een uur wilt ha-
len, want dat werd vereist.
Ik was zondag helemaal klaar 
voor de uitdaging, maar vre-
selijk nerveus. Met de pen-
delbus vanaf Beverwijk waren 

we zo in het Rabobank sta-
dion waar het beredruk was. 
Maar de organisatie had alles 
prima onder controle. Er wer-
den nog startnummers afge-
haald, mijn tas ging op ge-
heimzinnige wijze zelf naar 
de overkant van het kanaal 
en mooi op tijd was de eer-
ste start om 11 uur. Ik was in-
gedeeld in startgroep twee 
en was om 11.10 uur aan de 
beurt. Eerst nog even een ge-
zamenlijke warming-up. En 
na het aftellen en het start-
schot zagen we de serpen-
tines door de lucht vliegen. 
Langzaam kwam startgroep 
2 op gang. Praktisch vanaf de 
middenstip was de start en 
sukkelden we het stadion uit, 
over de Tolsduinerlaan waar 
we dicht op elkaar liepen. 
O, o, wat ging dat langzaam, 
zo zou ik mijn doel nooit ha-
len. Zodra ik kans zag be-
gon ik mensen in te halen. Al 
gauw was er het 1 kilometer 
punt. Ik ben een trage starter 
maar het tempo achteraan de 
groep was wel erg laag. On-

derweg werden we al aange-
moedigd. Ik zag enkele be-
kenden die mijn naam rie-
pen, of iets wat erop leek. Al 
gauw passeerden we het 2 
kilometerpunt bij Beeckes-
tijn waar veel publiek stond. 
Daar gingen we via de fly-
over naar beneden de snel-
weg op naar de Velsertunnel, 
die speciaal voor ons wijd 
open stond. Echt kicken was 
dat. Maar oei, wat was het 
nog een eind naar het 3 km 
punt.   Naar beneden ging als 
een speer, veel lopers ston-
den stil om selfies te maken. 
Maar ik moest door. Het om-
slagpunt van daling naar stij-
ging was nauwelijks merk-
baar. Alleen gingen op een 
gegeven moment de beentjes 
steeds langzamer. Ik was niet 
de enige. Een aantal lopers 
begon te wandelen, maar ik 
hield vol, hoe zwaar het ook 
was en bewonderde intussen 
het nieuwe en frisse interieur 
van de tunnel. Het 4 km punt 
was dan wel aan het eind van 
de tunnel, maar het leek wel 

of de stijging daarna nog er-
ger werd. Puffend, hijgend en 
bellen blazend kwam ik bij de 
afslag naar Velsen-Noord. Bij 
de waterpost gauw een paar 
slokjes genomen en weer 
verder.
Maar o, wat waren die be-
nen zwaar geworden, dit heb 
ik nog nooit zo gevoeld. Puur 
op wilskracht liep ik verder 
maar de gedachte dat ik nog 
ruim 3,5 kilometer moest lo-
pen nekte me bijna. 
Gelukkig was daar de Lad-
derbeekstraat, waar werd ge-
juicht en gezongen, muziek 
gespeeld en aangemoedigd. 
Ik voelde mijn mondhoeken 
vanzelf omhoog gaan en be-
gon weer energieker te lo-
pen, alsof ik een dubbele bo-
dem had die openging. Ge-
weldig, dat had ik nodig.
Geen idee hoe laat het was, 
we passeerden de 6 km in 
Velsen-Noord vlak voor de 
Velsertraverse en de 7 kilo-
meter bij de bioscoop. ‘Nog 
een klein stukje’ dacht ik, 
maar die benen wilden ei-

genlijk niet meer. Alleen nog 
naar een luie stoel. Dan kan 
die laatste 786 meter toch 
nog een heel eind lijken. Ge-
lukkig was het publiek in Be-
verwijk enthousiast en zag ik 
juichende bekenden in het 
publiek en dat doet toch wat. 
De Breestraat leek eindeloos, 
maar ik hield vol. Even zag ik 
een feestelijke overkapping 
met ballonnen aan voor de fi-
nish, maar ik moest nog ver-
der, bijna tot aan de Bever-
hof. ‘Hup, Karin’ riepen doch-
terlief, schoonzoon en klein-
kind. Ja, dan moet je wel. 
Maar die laatste paar hon-
derd meter kon ik er toch 
echt geen sprintje meer uit-
persen en ging het op zijn 
elfendertigst naar de finish. 
Daar keek ik op mijn horlo-
ge en kon mijn ogen niet ge-
loven: 12.02 uur, dat bete-
kende 52 minuten, een nieuw 
persoonlijk record. Daar kan 
ik de rest van mijn leven trots 
op zijn! Nu op naar een vol-
gende uitdaging. (Karin Dek-
kers)
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Da Maurizio: Italiaanse 
parel in IJmuiden

IJmuiden - De Italiaanse 
keuken smaakt natuurlijk 
het best als het authentiek 
is. Bij Pizzeria Ristorante Da 
Maurizio krijg je de origine-
le Toscaanse keuken voor-
geschoteld. Het echtpaar 
Maurizio en Monica Olivieri 
hebben versterking gekre-
gen van hun dochter Laura, 
die dit jaar afstudeerde als 
horeca-manager, en haar 
vriend Cliff. Laura heeft al 
laten zien en proeven dat zij 
de Italiaanse smaakpapillen 
van haar vader heeft geërfd. 
Om de fi jne kneepjes van 
het vak te leren krijgt zij nu 
privéles van een chefkok die 
gespecialiseerd is in de au-
thentieke Italiaanse keuken.
De prachtige resultaten 
daarvan zijn onder meer 
te bestellen van de nieuwe 
dessertkaart, waar naast de 
aanlokkelijke gepresenteer-
de ijsspecialiteiten ook zelf-
gemaakt Italiaans gebak op 
voorkomt. De  kersen- en 
dadeltaart zijn in korte tijd 
zeer populair geworden.
,,We blijven investeren in 
kwaliteit’’, aldus Maurizio. 
,,Alles vers, ambachtelijk 
en waar mogelijk uit Italië, 
daarbij is de receptuur na-
tuurlijk heel belangrijk. Ge-
weldig dat onze dochter 
Laura zich nu zo speciali-
seert, want daarmee wordt 
ons restaurant steeds be-
ter.’’
Waardering alom voor dit 
Italiaanse pareltje, waar 
rust, aandacht en kwaliteit 

voorop staan. Na enig aan-
dringen verklapt Laura  een 
beetje van wat er op het 
menu staat voor de kerst. 
Tijdens beide kerstdagen 
wordt een zesgangenmenu 
geserveerd voor de prijs van 
49,50 euro per persoon. En 
daar kan men de hele avond 
rustig van genieten, want 
er is maar een zitting. Men 
kan kiezen voor een vlees-, 
vis of vegetarisch menu. Als 
hoofdgerecht wordt onder 
meer beloofd een herten-
stoofpotje en voor de vis-
liefhebbers een kabeljauw-
stoofpotje. 
Maar het mooiste van Da 
Maurizio is dat elk menu 
kan worden aangepast aan 
de wensen. Of het nu gaat 
om een dieet of een wens, 
alles is bespreekbaar. En 
dat geldt ook voor de kerst-
catering, als men dit maar 
tijdig meldt. Pizza’s komen 

tijdens kerst niet op tafel, 
maar kunnen wel worden 
afgehaald. Voor kinderen 
kan het kerstmenu ook wor-
den aangepast aan de wen-
sen. Kerst is een familiefeest 
en bij Da Maurizio doen ze 
er alles aan om het gasten 
dan extra naar de zin te ma-
ken met mooie gerechten. 
Uiteraard wel van te voren 
reserveren.
Sinterklaas is een echt Hol-
lands feest maar Da Mau-
rizio heeft Sinterklaas en 
zijn Pieten toch uitgenodigd 
voor een gezellig avondje. 
Wie er bij wil zijn is zaterdag 
3 december van harte wel-
kom. Voor de kinderen is er 
dan een leuk cadeautje. 
Pizzeria Ristorante Da Mau-
rizio is te vinden aan Velser-
duinweg 161 in IJmuiden. 
Bel voor reserveringen met 
0255-532778. Zie ook www.
damaurizio.nl.

Busbaan in april klaar
Velsen - De provincie Noord-
Holland laat in haar nieuws-
brief over het Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer (HOV) tus-
sen Haarlem en IJmuiden we-
ten dat zij de ingebruikname 
van de busbaan in april 2017 
verwacht. De meeste werk-
zaamheden zijn in de afron-
dende fase of klaar.
De spoorwegonderdoorgang 
tussen Santpoort-Noord en 
Driehuis is zo goed als klaar. 
Er worden nog enkele werk-
zaamheden afgerond. En in 
de eerste helft van 2017 wordt 
de omgeving verfraaid met 
een aantal waterpartijen en 
extra groen. Het aansluiten-
de tracé tot de Briniostraat in 
IJmuiden is ook bijna klaar. 
Medio december verwacht 
men de oplevering, ook hier 
zal begin volgend jaar nog 
wat extra groen worden aan-
geplant. De busbaan wordt 
pas in gebruik genomen als 
het hele tracé van HOV Vel-
sen klaar is. Wel kunnen er 
enkele testritten in de tussen-
tijd plaatsvinden. 
Waar momenteel nog aan 

wordt gewerkt is de aanslui-
ting van de onderdoorgang bij 
de Santpoortse Dreef in Sant-
poort-Noord. 
De werkzaamheden op de P.J. 
Troelstraweg lopen op sche-
ma en men verwacht hier net 
na kerst klaar te zijn. De ge-
meente Velsen combineert de 
wegwerkzaamheden met het 
werk aan het riool.
Aansluitend wordt nog tot 
eind maart gewerkt aan Plein 
1945 en de Zeeweg. Hier zal 
de afsluiting van de weg fl ink 
ingrijpen in het verkeer. Maar 
eind maart moet de kruising 
klaar zijn. De gemeente is dan 
nog wel een korte tijd aan het 
werk aan de kruising van De 
Noostraat, Plein 1945 en de 
Zoutmanstraat.
Zodra het tracé helemaal 
klaar is gaat de bestaande 
buslijn (lijn 75) over de vrije 
busbaan rijden. De frequentie 
blijft hetzelfde, maar de ver-
trektijden zullen iets wijzigen 
omdat de reistijd korter wordt. 
Na de zomer wordt buslijn 75 
vervangen door de nieuwe R-
netlijn 385.

Korting van 10 tot 20%
‘Diep onder de indruk’ 

IJmuiden - ,,Wij zijn op 
werkbezoek geweest bij de 
nieuwe vestiging van het di-
gitale transferbedrijf waar-
mee we nu alweer tien jaar 
samenwerken. Na de kof-
fi e kregen we een uitgebrei-
de rondleiding in de heldere, 
grote bedrijfsruimte waar al 
onze opdrachten geheel stof-
vrij verwerkt worden met de 
modernste, kostbare scan-
ners. Op onze vragen kregen 
een verhelderend antwoord 
van het vaste team professio-
nals. Diep onder indruk heb-
ben we daarna afscheid ge-
nomen van dit moderne be-
drijf met vakkundige mede-
werkers.”
Aan het woord is Loek An-
derson van Foto Loek Ander-
son, al tien jaar gespeciali-
seerd in het digitaliseren en 
het overzetten van dierbare 
herinneringen. Hij vervolgt: 
,,Wat wij niet hebben begre-
pen is hoe het mogelijk is om 
zo’n topproduct te
leveren voor zo’n leuke prijs.”
Foto Loek Anderson zet alles 

over op dvd, usb, stick of har-
de schijf. Dankzij mond-tot-
mondreclame is de klanten-
kring explosief gegroeid.
Opdrachten komen uit de 
gehele regio; van Heiloo tot 
Zwanenburg. Profi teer nu 
van een nieuwe actie, tien tot 
twintig procent korting op het 
scannen van dia’s, smalfi lms 
en videotapes. Aan elke op-
dracht wordt veel aandacht 
besteed. Slechte lassen van 
fi lms worden hersteld, video-
banden gereinigd en de kleu-
ren verbeterd. Het zoekraken 
van dierbare beelden is uit-
gesloten. ,,Alleen de tevre-
denheid van de klanten telt!” 
Vragen over de prijzen of mo-
gelijkheden? Ga dan langs 
met het materiaal voor een 
vrijblijvende offerte. Foto 
Loek Anderson is al 56 jaar 
gevestigd op de Kennemer-
laan 85-87 in IJmuiden.
Wie van ver komt kan even 
bellen voor een routebe-
schrijving 0255-515962 of 
mail naar: fotoloek.ander-
son2@outlook.com.

Publiek krijgt gratis cd

Veel acts op tweede Roetz Festival
IJmond - Muziek, lekker 
eten, verrassende acts en 
bekende schrijvers. In de 
Grote Kerk in Beverwijk, 
onder de Wijkertoren, vindt 
op 9 december de twee-
de editie plaats van het 
Roetz Festival. Een feest 
waarop iedereen welkom 
is. Tijdens het festival ver-
schijnt niet alleen de nieu-
we en extra dikke winter-
editie van het Roetz Maga-
zine, de bezoekers krijgen 
tevens een gratis cd.
In het magazine staan ver-
halen, artikelen en gedich-
ten van IJmondse schrij-
vers. Onder meer inter-
views met Conny Braam en 
Ruud van Zon, die ook op 
het festival aanwezig zijn. 

De gratis cd heet ‘Zachte 
Realiteit’ en bevat liedjes 
van Ab Winkel en Jan-Paul 
van der Meij, twee bekende 
IJmondse muzikanten die 
voor het eerst samen een 
cd maken. Eén van de gast-
muzikanten op het schijfje 
is Marco Bakker. Het fes-
tival begint om 17.00 uur 
en duurt de hele avond. Je 
kunt er lekker eten en drin-
ken, genieten van muziek, 
bekende schrijvers ont-
moeten en slenteren langs 
marktkramen. In het hele 
kerkgebouw zijn optredens 
en ook als je niet van lezen 
houdt, is het leuk om te ko-
men. Maria Genova laat 
haar schilderijen zien. Tom 
Peperkamp, de Bob Dylan 

Tribute Band, WazMank 
en het Ampzing Genoot-
schap treden op en er zijn 
nog veel meer lokale acts 
te zien. Ook zijn er allerlei 
prijzen te winnen. Het fes-
tival wordt georganiseerd 
door de Vrijstaat Roetz, een 
open podium voor schrij-
vers en kunstenaars uit de 
IJmond. De Vrijstaat Roetz 
is ook de uitgever van boe-
ken, cd’s en het Roetz Ma-
gazine dat driemaal per 
jaar uitkomt. Er is geen toe-
gangsprijs voor het festival, 
koop het nieuwe magazine 
bij de ingang, ontvang de 
gratis cd en je bent binnen. 
Het adres is Kerkstraat 37 
in Beverwijk. Kijk op roetz.
nl voor meer informatie.
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Velsen-Zuid - Op buiten-
plaats Beeckestijn is het cul-
tuurhistorische herstelplan in 
volle gang want er wordt door 
Natuurmonumenten en haar 
partners al een tijd druk ge-
bouwd, gemetseld en gegra-
ven. Vorig jaar viel de grote 
vijver een grondige opknap-
beurt ten deel en de afgelo-
pen maanden is er hard ge-
werkt aan het Centraal Pla-
teau en aan de (zicht)lanen 
van en naar het hoofdhuis.
Het Centraal Plateau markeert 
de overgang van de formele 
Franse tuin bij het hoofdhuis, 
naar het meer natuurlijke En-
gelse landschapspark achter-
aan. Vanaf het plateau zijn zo-
wel de geometrische en strak-
ke lanen als de slingerpaden, 
boomgroepen en verrassende 
doorkijkjes goed te zien.
Nu het Centraal Plateau in zijn 
oude luister is hersteld, vond 
vandaag de officiële opening 
plaats met de onthulling van 
een bijzonder element door 
wethouder Robert te Beest en 
de familie Boreel. Midden op 
het Centraal Plateau ligt nu 
een plaquette van een Gan-
zevoet waarvan de tenen pre-
cies wijzen in de richting van 

de zichtas naar Beeckestijn 
en de beide schuine lanen.
Inmiddels is ook een begin 
gemaakt met het opknappen 
van een deel van de paden. 
De hoofdas vanaf Beeckes-
tijn, de lanen rondom de vij-
ver en de paden rondom het 
Centraal Plateau zijn al opge-
knapt maar ook de overige la-
nen zullen de komende tijd 
worden aangepakt. Ook de 
86 Hollandse lindes langs de 
zichtas zijn recht opgesnoeid 
waardoor een mooi laanef-
fect is verkregen met als re-
sultaat een mooier uitzicht op 
het witte hoofdhuis.
De beide schuine lanen van 
de Ganzevoet op het Centraal 
Plateau voeren nu naar twee 
bijzondere tuinelementen, de 
Reposoirs. Verhogingen met 
een bankje waarop vroege-
re bewoners en hun gasten 
even konden uitrusten tijdens 
hun wandeling. Deze oude 
elementen waren verdwenen 
maar Natuurmonumenten 
heeft ze nu opnieuw aange-
legd, in een modern jasje.
Dus redenen genoeg om weer 
een bezoekje te brengen aan 
deze prachtige buitenplaats. 
(foto: Joop Waijenberg) 

Eretitels trouwe VSV-leden
Velserbroek - Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
VSV zijn Ed Plug en Leen de Heer door het bestuur in het 
zonnetje gezet. Ed Plug werd benoemd tot Lid van verdienste 
en Leen de Heer ging naar huis als Erelid. Daarnaast ontvin-
gen beide heren een oorkonde en een grote bos bloemen, ui-
teraard in de clubkleuren rood en wit.

Santpoorters actief op 
kerstmarkt Maastricht

Santpoort/Maastricht - De 
Kerstmarkt Magisch Maas-
tricht op het Vrijthof is ver-
nieuwd. De nieuwe organi-
satie heeft de ambitie om 
de Kerstmarkt in Maastricht  
tot de mooiste van Europa 
te maken. Het Santpoortse 
team van Mirakels, onder lei-
ding van Dolf Langelaan en 
Mirella Hermans, is gevraagd 
om de Schatkamer van de 
Kerstman neer te zetten. De 
Kerstmarkt Magisch Maas-
tricht op het Vrijthof  vindt 
plaats van vrijdag 2 decem-
ber tot en met maandag 1 ja-
nuari.
Santpoort en omgeving kent 
Mirakels nog van 2010, toen 
aan de voet van de Ruïne van 
Brederode een groots kerst-
dorp werd neergezet. Na die 
tijd heeft het team zich ge-
focust op de Kerstmarkt in 
Maastricht. Jaar na jaar werd 
steeds groter uitgepakt. Vorig 
jaar werd een compleet Kas-
teel op het Vrijthof neergezet, 
volgepakt met een groot as-
sortiment kerstartikelen. 
De nieuwe organisatoren, 
Ralph Bastiaens en Ralph 

Meijs, zochten snel contact 
met Dolf en Mirella. Zij krij-
gen het verzoek om Kasteel 
Mirakels in 2016 om te do-
pen tot de Schatkamer van 
de Kerstman. Deze heeft dit 
jaar een nieuw sprookjes-
achtig kasteeldecor in de 
stijl van Anton Pieck (zie fo-
to). Binnen treft de bezoeker 
de mooiste en grootste kerst-
shop (200 vierkante meter) 
van Nederland aan. 
Eén van de vernieuwingen 
is dat de Kerstman op fees-
telijke wijze op 7 december 
in Maastricht formeel wordt 
binnengehaald. Na een rond-
rit vanaf het treinstation door 
de stad, eindigt de intocht 
op het Vrijthof bij het Huis 
van de Kerstman waar hij tot 
en met 1 januari zijn intrek 
neemt.  Nieuw dit jaar is te-
vens Dickens Village. In dit 
dorp vindt de bezoeker am-
bachten, een streekmarkt en 
typische producten.
Midden op het plein staat 
een 14 meter hoge wens-
boom. Verder ontbreekt de 
schaatsbaan niet. Zie ook 
www.mirakels.eu.

Uniek wonen 
in Driehuis

Driehuis - Veel Driehuizena-
ren hebben er lang naar uit-
gekeken en eindelijk is het 
zover: nieuwbouw in Drie-
huis! Op de locatie van voor-
malig verpleeghuis Velser-
duin wordt door ontwikke-
laar en bouwer Thunnissen 
een nieuwe woonwijk gere-
aliseerd met de toepasselijke 
naam: Nieuw Velserduin. Op-
vallend is het groene park-
achtige karakter met een 
grote bosvijver in het mid-
den; een mooi stukje nieuw 
wonen in Driehuis.
De eerste fase bestaat uit de 
bouw van 10 herenhuizen, 14 
waterwoningen, 34 parkap-
partementen en 3 penthou-
ses. In de tweede fase komen 
daar nog 45 appartementen 
bij. De meeste woningen krij-
gen een parkeerplaats in de 
parkeerkelder. 
De woningen zijn ontworpen 
door Architect Bureau 070 
en kenmerken zich door een 
duidelijke baksteenarchitec-
tuur passend binnen Drie-
huis. De rijke geveldetaille-
ring,  kleurnuances in het 
metselwerk, grote ramen met 
roedeverdeling, luifels bij en-
trees en statige voordeuren, 
geven het plan een karakte-
ristieke uitstraling. De ver-
kopende makelaars zijn Hof-
zicht Makelaars uit Hillegom 
en Danielle Smit SBgroep 
Makelaars uit Driehuis. 
Voor financieel advies kunt u 
terecht bij ‘t Financieel Spec-
trum, specialist op het gebied 
van nieuwbouwhypotheken.
De verkoopmanifestatie vindt 
op donderdag 8 decem-
ber plaats in het Rabobank 
IJmond Stadion in Velsen-
Zuid. Hier kunnen geïnteres-
seerden vragen stellen en in-
formatie verkrijgen.
Groenrijk wonen aan de bos-
vijver in Driehuis, op een 
steenworp afstand van bos, 
duinen en het strand!

Grote kerstshow in 
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - De Stadsschouw-
burg Velsen werkt achter de 
schermen hard aan de groot-
ste kerstshow van Velsen, za-
terdag 17 december (20.15 
uur) en zondag 18 december 
(20.15 uur en 15.00 uur). Een 
muzikaal spektakel met niet 
alleen de mooiste kerstlied-
jes, maar vooral een feeste-
lijke show voor, door en over 
Velsen. Niet voor niets heeft 
de Grote Kerstshow als the-
ma ‘Velsen zijn we samen’.
De Grote Kerstshow wordt 
gemaakt door professionals 
met Velsense roots als ope-
razanger Rick Zwart, musica-
lactrices Mieke van der Hulst 
en Esmee van Kampen. Maar 
de hoofdrol is weggelegd 
voor het vele lokale talent dat 
de gemeente kent. Zeventig 
zangers vormen samen het 
REX-koor en zullen voor én 
met het publiek wereldbe-

roemde kerstsongs zingen. 
Tijdens de Grote Kerstshow 
wordt ook teruggeblikt op het 
afgelopen jaar. Een glansrol 
zal hierbij worden gespeeld 
door Demi Baltus met haar 
poetry slam.
De toegangsprijs voor dit 
grote kerstspektakel heeft 
de schouwburg laag weten 
te houden. Voor de feestprijs 
van 10 euro krijgt het publiek 
een avond (zaterdag 17 en 
zondag 18 december) of mid-
dag (zondag 18 december) 
topentertainment. Dankzij de 
bijdrage van lokale bedrijven 
is de prijs zelfs inclusief pro-
grammaboekje en kerstmuts. 
Op maandag 19 december is 
er een besloten voorstelling 
voor vrijwilligers uit de ge-
meente Velsen. 
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of tel. 0255-515789
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Op 22 november 2016 kre-
gen wij via een schrijven van 
de gemeente Velsen te horen 
dat er in IJmuiden, Santpoort 
en Velserbroek t.z.t. status-
houders zouden worden ge-
plaatst.  Er is al eerder een 
vergadering verstoord door 
IJmuidenaren die terecht 
vonden dat de statushou-
ders verspreid moesten wor-
den over alle Velsense ker-
nen, tot dan toe kwamen de 
vluchtelingen met verblijfsta-
tus vooral terecht in IJmui-
den en Velsen Noord.
In het voormalige Missie-
huis in Driehuis zouden eer-
der ook 80 statushouders 
geplaatst worden maar om-
dat de kosten veel te hoog 
zouden worden doordat het 
Rijksvastgoedbedrijf naast 
huur ook meerdere kosten 
doorberekent die eigenlijk 
voor de eigenaar/verhuur-
der zijn werd dit van de baan 
geschoven. Jammer dat het 
Missiehuis te duur werd voor 
de gemeente Velsen en al 
helemaal omdat de inwo-
ners van Driehuis enthousi-
ast waren.
Het is de Gemeente Vel-
sen wel gelukt om in IJmui-
den, Santpoort en Velser-
broek een voormalig Kin-
derdagverblijf, leegstaande 
school of clubgebouw te vin-
den voor de Statushouders, 
dus Gemeente Velsen nog 
even jullie schouders eron-
der om ook in Driehuis een 
goede locatie te vinden voor 
Statushouders. Er wonen ge-
noeg raadsleden/wethou-
ders in Driehuis die wel een 
goede locatie weten te vin-
den. Een zeer goede locatie 
lijkt mij het voormalige ge-
bouw van Velserduin, waar 
qua werkzaamheden min-
der gedaan hoeft te worden 
dan in de verwaarloosde Se-
mi permanente gebouwen in 
de Velserbroek! 

Zo wordt er aan de wens 
van de bewoners van de Ge-
meente Velsen zoals eerder 
aangegeven dat de status-
houders verspreid moeten 
worden over alle Velsense 
kernen gehoor gegeven. En 
dit lijkt mij erg belangrijk.  
Op de Platbodem/Spitsaak 
in Velserbroek worden de 
Statushouders tussen ba-
sisscholen en een Kinder-
opvang (naschoolse op-
vang) geplaatst, tevens zit er 
in deze straat ook een ge-
zinsvervangend tehuis. Dit 
lijkt me niet de ideale plek 
voor opvang van Statushou-
ders/asielzoekers (lees jon-
ge mannen uit Syrië en Eri-
trea  - zonder vrouw en kin-
deren),  en al helemaal niet 
voor een groep van 30 per-
sonen op 1 locatie. Versprei-
ding lijkt mij dan ook geen 
overbodige luxe.
Tevens vind ik het van de 
Gemeente Velsen een he-
le slechte zaak om alleen de 
bewoners van de Spitsaak 
en Platbodem uit te nodigen 
voor de informatieavond van 
13 december a.s.!!  De jon-
ge gezinnen/bewoners van 
de Botenbuurt in de Velser-
broek maken allemaal ge-
bruik van het schoolplein ge-
legen aan de Spitsaak en 
Platbodem, straks niet echt 
meer een veilige/leuke bui-
tenplek om te spelen! 
De Gemeente Velsen had 
geen slechtere plek kunnen 
uitkiezen, onvoorstelbaar en 
totaal niet overnagedacht!
Ook worden er op de grens 
Velserbroek/Haarlem Noord 
160 asielzoekers geplaatst, 
in de nog te bouwen wonin-
gen. Lijkt mij qua aantallen 
teveel asielzoekers te dicht 
op elkaar, dit moeten we 
echt niet willen!

Karin Paardekam, Velser-
broek

Fijne leefomgeving 
voor jongeren Lijn5

Driehuis - Deze week 
opende Babette van Veen, 
ambassadeur van Stichting 
Het Vergeten Kind, samen 
met burgermeester Dales 
een ‘Chill Inn’ voor jonge-
ren van Jeugdzorginstelling 
Lijn5 in Driehuis.
Het Vergeten Kind heeft één 
van de woningen van Lijn5 
onder handen genomen om 
de leefomgeving van de jon-
geren te verbeteren. Diverse 
ruimtes zijn opnieuw inge-
deeld en opgeknapt tot een 
fi jne woning. Een eigen plek 
voor de jongeren die hele-
maal is afgestemd op hun 
behoeften. Hier kunnen ze 
tot rust komen en stressvol-
le, traumatische ervaringen 
beter verwerken.
Lijn5 en Het Vergeten Kind 
toonden vandaag de ver-
nieuwde woning aan de 
jongeren uit de opvang. De 
burgermeester van Driehuis 

en ambassadeur Babet-
te van Veen waren bij de-
ze feestelijke opening aan-
wezig. Samen overhandig-
den zij de sleutel aan de 
jongeren. Babette van Veen: 
,,Wanneer je niet bij je fami-
lie kunt wonen, is het heel 
fi jn als er een plek is waar 
je wordt opgevangen, waar 
je even kunt chillen en re-
laxen.”
Lijn5 is een gespeciali-
seerde jeugdzorgorganisa-
tie die helpt bij ingewikkel-
de problemen rondom op-
voeden en het opgroeien 
van kinderen. De instelling 
heeft een jarenlange erva-
ring en expertise in de diag-
nostiek en de behandeling 
van complex probleemge-
drag bij kinderen, jongeren 
en jongvolwassenen met én 
zonder licht verstandelijke 
beperking.,,De jongeren die 
hier wonen werken samen 

met hun begeleiders ontzet-
tend hard aan zichzelf”, al-
dus Sander Goossen, clus-
termanager Lijn5. ,,Nu kun-
nen ze dat doen in een om-
geving dat een beetje aan-
voelt als thuis.’’
In Nederland zijn er tien-
duizenden kinderen tus-
sen de 0 en 18 jaar die door 
een onveilige of instabie-
le thuissituatie een moeilij-
ke kindertijd doormaken. Ze 
groeien op in opvangloca-
ties of in kwetsbare gezin-
nen, waarbij hun ontwik-
keling stagneert. Deze kin-
deren zijn vaak sociaal uit-
gesloten en kunnen daar-
om niet mee doen in onze 
maatschappij.
Het Vergeten Kind zet zich 
in om het welzijn van de-
ze beschadigde kinderen 
structureel te verbeteren. 
Zie ook www.hetvergeten-
kind.nl.

IJmuiden - Afgelopen 
zondag heeft Stormvo-
gels de nieuwe wed-
strijdvormen getest voor 
de pupillen. De KNVB 
heeft een plan om van-
af volgend seizoen met 
nieuwe wedstrijdvormen 
te beginnen. 

Voor deze vormen geldt 
voornamelijk kleinere vel-
den met minder spelers.
Stormvogels was na al-
le commoties in de me-
dia benieuwd hoe het in de 
praktijk werkt. Volgens hen 
moet je de nieuwe speel-

wijze  ervaren voordat je 
een mening kan vormen. 
De twee nieuwe wedstrijd-
vormen die zij belangrijk 
vinden zijn 6 tegen 6 voor 
de F-pupillen en 8 tegen 8 
voor de E-pupillen en de 
eerstejaars D-pupillen.
Tijdens de test was al snel 
duidelijk dat er verschillen 
zijn. De vormen resulteren 
in hogere betrokkenheid 
van spelers, meer balcon-
tacten en meer doelpunten. 
De pupillen zelf zijn dan 
ook enthousiast, zo merken 
ze zelf op dat ze veel meer 
de bal hebben gehad tij-

dens de wedstrijd.
Voor de praktische kant 
ziet Stormvogels minder 
problemen dan verwacht, 
zo kunnen de spelers zelf 
de doelen en hoedjes op-
ruimen! Tevens waren een 
aantal ouders aanwezig om 
hierbij te helpen.
Uiteindelijk ziet Stormvo-
gels in deze vorm meer ple-
zier en betrokkenheid van 
spelers. Plezier bieden aan 
kinderen is wat Stormvo-
gels het belangrijkste vindt, 
en als vereniging wil Storm-
vogels hier zoveel moge-
lijk werk voor verzetten. De 

kinderen centraal zetten en 
hen plezier bieden zien zij 
in deze nieuwe vorm wel 
zitten!
De ervaring bij Stormvogels 
is dat de 2 tegen 2 en 4 te-
gen 4 als competitievorm 
de meeste onrust geeft, ter-
wijl dit slechts adviezen zijn 
van de KNVB. Dit leent zich 
prima voor trainingsvormen 
en  bij de guppen in een in-
terne competitie, hetgeen 
strookt met  de eigen visie 
van de vereniging. Zij zien 
hier dan ook weinig veran-
deren.
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Donderdag 
1 december

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in 
Bibliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Anamorfo-
se’. Geopend donderdag tot 
en met zondag van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4 euro.
Porte Ouverte bij Greetje, 
decoratie voor huis en tuin. 
Van 12.00 tot 16.00 uur, Dr. 
Kuyperlaan 8 Velsen-Zuid.

Vrijdag 
2 december

Porte Ouverte bij Greetje, 
decoratie voor huis en tuin. 
Van 12.00 tot 16.00 uur, Dr. 
Kuyperlaan 8 Velsen-Zuid.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Bos vol 
Geheimen. Vanaf 3 jaar. 
Saxofoon duo Noota in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Haarlemsche Tooneel 
Club speelt ‘Vissen’ in het 
Kraaktheater in Driehuis.
Stadsschouwburg Vel-
sen: Bram van der Vlugt in 
‘Vaders & Zonen’. Aanvang 
20.15 uur.

Zaterdag 
3 december

Porte Ouverte bij Greetje, 
decoratie voor huis en tuin. 
Van 12.00 tot 16.00 uur, Dr. 
Kuyperlaan 8 Velsen-Zuid.
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland 
op z’n smalst’. Tentoonstel-
ling ‘Eeuwfeest’ - 100 jaar 
gebouw De Visserijschool. 
Kleine (verkoop)exposi-
tie ‘Geen Zee te Hoog’ met 
schilderijen van Chris van 
Drunen. Open van 13.00 tot 
17.00.
‘Peat Night’ whiskyproe-
verij. Aanvang 20.00 uur, 
inloop vanaf 19.45 uur. 
Aanmelden kan via www.
zeewijck.nl of 0255-540331
Stadsschouwburg Vel-
sen: Simone Kleinsma 
in bejubelde personality-
show. Aanvang 20.15 uur.

Zondag
4 december

Lezing door dr. Sabine 
Lichtenstein  met als the-
ma: ‘De spreker Schumann 
en de zwijger Brahms: 
twee romantische compo-
nisten’. Aanvang 10.30 uur 
in de Kapel, Potgieterweg 4 
Bloemendaal.
Porte Ouverte bij Greetje, 
decoratie voor huis en tuin. 
Van 12.00 tot 16.00 uur, Dr. 
Kuyperlaan 8 Velsen-Zuid.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Bos vol 
Geheimen. Vanaf 3 jaar. 
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland 
op z’n smalst’. Tentoonstel-
ling ‘Eeuwfeest’ - 100 jaar 
gebouw De Visserijschool. 
Kleine (verkoop)exposi-
tie ‘Geen Zee te Hoog’ met 
schilderijen van Chris van 
Drunen. Open van 13.00 tot 
17.00.
Verhaallezing ‘Waarom 
‘alsof doen’ een stom idee 
is’. St. Raphaëlkerkje, Po-
pellaan 1 Bloemendaal. 
Aanvang 14.00 uur.
Fluit en piano in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.

Maandag
5 december

Dinsdag
6 december

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dins-
dagochtend.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Drie-
huis en Velsen-Zuid in Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 in 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Repair Café in De Spil, 
Frans Halsstraat 29 IJmui-
den. Van 13.30 tot 16.30 
uur.
(Her)opening Oma’s 
Keuken aan de Kenne-
merlaan 95 in IJmuiden. 
Van 15.00 tot 19.00 uur. Be-
staande en nieuwe klanten 
zijn van harte welkom.
Stadsschouwburg Vel-

sen: ‘Indecent Proposal’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden: Orka-
ter speelt ‘Donna Donna’. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
7 december

OIG tweedehandswinkel 
open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
Koffie-ochtend in biblio-
theek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden. Van 10.30 tot 
12.00 uur. Digitaal inloop-
spreekuur.
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland 
op z’n smalst’. Tentoonstel-
ling ‘Eeuwfeest’ - 100 jaar 
gebouw De Visserijschool. 
Kleine (verkoop)exposi-
tie ‘Geen Zee te Hoog’ met 
schilderijen van Chris van 
Drunen. Open van 13.00 tot 
17.00.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Bos 
vol Geheimen. Vanaf 3 jaar. 
Knutselen van 13.30 tot 
15.30 uur. Kosten 1,50 bo-
venop de entreeprijs.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Kindervertelmiddag voor 
kinderen van 4 tot 8 jaar. 
Van 14.00 tot 16.00 uur. Ook 
mogelijk als verjaardagspar-
tijtje. Kosten 6,-. Opgeven 
kan via carla_schut@hot-
mail.com of 06-26038252. 
Dit kan tot uiterlijk dinsdag 
ervoor tot 18.00 uur.
Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden: Extra 
voorstelling ‘Zicht op Wa-
ter’. Aanvnag 20.00 uur.

Donderdag 
8 december

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in 
Bibliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Anamorfo-
se’. Geopend donderdag tot 
en met zondag van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4 euro.
Stadsschouwburg Vel-
sen: Meezing Kerstshow 
‘Vuile Huichelaar’. Aanvang 
20.15 uur.

Focus op Oma’s Keuken
IJmuiden - Kora van Eikeren 
gaat zich volledig richten op 
Oma’s Keuken, de winkel met 
verse maaltijden op de hoek 
van de Kennemerlaan en de 
Houtmanstraat. 
,,Na 23 jaar met veel passie en 
plezier samen met mijn team 
Italiaans restaurant Mona Lisa 
te hebben gerund, heb ik nu 
besloten om daar eind van de-
ze maand een punt achter te 
zetten. Daardoor krijg ik meer 
tijd om mijn passie en energie 
volledig te steken in het ver-
der uitwerken van de formule 
van Oma’s Keuken, het bedrijf 
waarmee ik onlangs al was 
gestart.’’ 
De (her)opening van Oma’s 
Keuken vindt plaats op dins-
dag 6 december van 15.00 tot 

19.00 uur. Bestaande én nieu-
we klanten zijn van harte wel-
kom om onder het genot van 
een kopje koffie, drankje en 
snacks samen met Kora de 
nieuwe start te vieren en ken-
nis te maken met het product-
aanbod. Oma’s Keuken biedt 
een dagelijkse keuze uit verse 
maaltijden die zowel warm als 
koud worden geleverd. Naast 
de typische Hollandse gerech-
ten komen ook diverse pas-
ta’s en visgerechten aan bod. 
,,Wij gebruiken uitsluitend ver-
se producten die op traditione-
le wijze en handmatig worden 
bereid’’, aldus Kora.
Oma’s Keuken, Kennemerlaan 
95 in IJmuiden, telefoon 0255-
510351. Zie ook omaskeuken-
velsen.nl.

Zonnebloem bezoekt 
tuincentrum

Velsen - Op maandag 21 no-
vember is de Zonnebloem 
naar tuincentrum Het Oos-
ten in Aalsmeer geweest. Na 
aankomst werd in tuincafe 
genoten van koffie met ap-
pelgebak. Daarna kon ieder-
een de weg langs de kerst-
route gaan maken. Alles was 
prachtig versierd en verlicht. 
Uiteindelijk was er voor de 
lunch al flink wat uitgezocht 
door de gasten. Om 13.00 
uur kon iedereen genieten 

van een lekkere lunch. Be-
sloten werd dat de gasten die 
nog een rondje wilden ma-
ken daarvoor gelegenheid 
kregen. Degenen die genoeg 
hadden gezien konden lek-
ker in het tuincafe blijven zit-
ten.
Om kwart voor drie zou ie-
dereen zich bij de kassa ver-
zamelen, zodat alle aankopen 
konden   worden afgerekend 
en de reis naar huis konden 
inzetten.

Raadsplein
altijd live

rtvseaport.nl/agenda
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IJmuiden - Met ingang van 
schooljaar 2017-2018 is de 
sportklas ook toegankelijk voor 
leerlingen die een vmbo-ba-
sisadvies van hun basisschool 
krijgen. Daarmee biedt het Vel-
lesan College nu voor alle ni-
veaus  een sportklas met goede 
doorstroommogelijkheden naar 
vervolgonderwijs. 
In de sportklas hebben leerlin-
gen naast de reguliere lessen 
wekelijks extra lessen sport en 
bewegen. Ze komen in aanra-
king met allerlei sporten. Ook 
krijgen ze theorie, bv. over bles-
sures, gezonde voeding en le-
ren organiseren. In de boven-
bouw kunnen de leerlingen kie-
zen voor sport en sport gerela-
teerde vakken  als examenvak. 
Tot nu toe konden leerlingen 
vmbo-basis niet voor de sport-
klas kiezen, omdat ze met hun 
diploma niet zouden kunnen 
instromen in een vervolgoplei-
ding sport. Door de vernieu-
wing van het vmbo en door rui-
mere doorstroommogelijkhe-
den in het mbo is het nu wel 
mogelijk om de sportklas aan te 
bieden aan vmbo-basisleerlin-
gen. Leerlingen met een vmbo-
basisdiploma met een sportpro-
fi el gaan na het Vellesan Colle-
ge naar een opleiding als Sport 
& Bewegen of daaraan verwan-
te mbo-opleidingen. 
Leerlingen vmbo-kader of 
mavo met een sportprofi el kun-

nen na diplomering naar het 
CIOS gaan. Het Vellesan Col-
lege heeft met het CIOS een 
convenant gesloten waardoor 
toelating gewaarborgd is. De 
sportprofi elleerlingen van havo 
en vwo krijgen zonder meer 
toegang tot de ALO (Academie 
voor Lichamelijke Opvoeding). 
Ook dat is in een convenant 
vastgelegd. Voor de vmbo ba-
sis-leerlingen is een convenant 
met het Mbo College Zuidoost 
in de maak.
Het Vellesan College heeft het 
sportprofi el meer dan 15 jaar 
geleden opgezet om sport en 
onderwijs op een goede ma-
nier te combineren. Leerlingen 
van vmbo, mavo, havo en vwo 
kunnen in de onderbouw kie-
zen voor de sportklas. Ze hoe-
ven geen topsporttalent te zijn, 
maar ze moeten wel een toela-
tingstest doen en een motiva-
tiebrief schrijven. 

Molenaar roeit 
weer naar goud
Santpoort-Noord - Na de 
winst in oktober roeide Olav 
Molenaar afgelopen zon-
dag opnieuw naar een eerste 
plaats tijdens de Hel van het 
Noorden in Groningen. Vori-
ge maand was de Santpoorter 
tijdens de Tromp Boatrace in 
Hilversum al de snelste bij de 
junioren. Zondag liet hij op het 
Eemskanaal te Groningen zien 
dat de prestatie in Hilversum 
geen toevalstreffer is geweest. 
Met grote overmacht eindigde 
hij in zijn skiff als snelste van 
het Nederlandse junioren18-
veld en als vierde overall (in-
clusief heren skiffeurs). De Hel 
van het Noorden, zoals de-
ze achtervolgingsrace over 6 
km wordt genoemd, is tevens 
het eerste testmoment voor de 
KNRB voor het samenstellen 
van de juniorenselectie. Olav 
was afgelopen seizoen al on-
derdeel van deze selectie en 
kwam toen uit voor Nederland 
tijdens de Europese- en We-
reldkampioenschappen in de 
junioren acht.

‘Vissen’ in Kraaktheater
Driehuis - De Haarlemsche 
Tooneel Club speelt op vrij-
dag 2 december de tragiko-
medie ‘Vissen’ van de Haar-
lemse schrijfster Christa War-
merdam in het Kraaktheater. 
In dit toneelstuk draait het 
om liefde, miscommunicatie 
en passie. 
Het moderne en eigentijd-
se toneelstuk bevat zowel 
tragische als komische ele-
menten. Dennis, een gale-
riehouder, verheugt zich op 
een intiem etentje thuis met 

zijn partner. Alles moet per-
fect zijn en er mag niets mis 
gaan. Zijn partner blijkt ech-
ter andere plannen te heb-
ben. Iedereen in de omge-
ving van Dennis, zijn bazi-
ge zakenpartner, dominante 
moeder en een excentrieke 
kunstenares, hebben een uit-
gesproken mening over alles 
en daardoor dreigt de ‘per-
fecte avond’ mis te lopen. De 
toegang bedraagt 7,50 eu-
ro. Reserveren (verplicht) via 
kraaktheater@gmail.com.

Velsen - Hoe is het om een 
broer(tje) of zus(je) met autis-
me te hebben? Omdat een kind 
met autisme binnen het gezin 
bijzondere en (vaak) meer aan-
dacht nodig heeft/vraagt, gaat 
dat vaak ten koste van de aan-
dacht aan de ‘brusjes’ (broer-
tjes en zusjes). Vanavond be-
lichten we de kant van deze 
brusjes. Hoe zorgen we ervoor 
dat brusjes niet ondersneeu-
wen? Hoe ga je om met jaloe-
zie? En hoe met confl icten on-
derling? Gespreksleidster Ma-
riska Krab gaat deze avond 
in gesprek met gastspreek-
ster Margo Versteijne. Margo 
is hulpverlener en werkt veel 
met kinderen met autisme en 
hun ouder(s) en brusjes. Voor 
wie: ouders, familieleden en 
andere belangstellenden. Da-
tum: maandag 12 december 
van 19.30 tot 22.00 uur, inloop 
vanaf 19.00 uur van 21.30 tot 
22.00 uur informeel samenzijn. 
Plaats: De Hofstede, Aletta Ja-
cobsstraat 227 in Velserbroek.

Autisme Café 

Berries sluiten seizoens-
helft af met gelijkspel
Driehuis - Het eerste heren-
team van hockeyclub Straw-
berries heeft de laatste com-
petitiewedstrijd voor de winter-
stop met 2-2 gelijk gespeeld. 
Tegenstander van nummer drie 
van de ranglijst Amstelveen.
Op het eigen veld begon de 
ploeg van coach Axel Wessels 
onzeker aan het duel. Er werd 
veel balverlies geleden en na 
vijf minuten profi teerde Am-
stelveen hier van. Een misver-
stand tussen verdediger Gijs 
Bouws en spelverdeler Je-
roen Snellen resulteerde in een 
overtalsituatie voor Amstel-
veen, dat meteen wist te sco-
ren. Strawberries is dit seizoen 
vaker van een achterstand te-
ruggekomen en liet ook zon-
dag weer zien dat er aan vecht-
lust geen gebrek is. Weliswaar 
kwamen de aardbeien in de 
eerste helft niet meer tot sco-
ren, maar er werden wel enke-
le strafcorners gehaald.
In de tweede helft kwamen de 
Driehuizenaren wel op gelijke 
hoogte, toen Erik van den Berg 

zijn vierde strafcorner wist te 
benutten. Strawberries had 
hierna meer kansen dan Am-
stelveen, maar goed keepers-
werk zorgde ervoor dat het lang 
1-1 bleef. Amstelveen kwam 
later wel weer op voorsprong, 
door een strafcorner te benut-
ten. Om de kansen op promo-
tie niet te laten vervliegen wist 
Strawberries dat er minimaal 
gelijk gespeeld moest worden. 
Overigens vrijwel uit het niets 
viel de gelijkmaker. Spits San-
der Joustra stond geheel vrij 
voor de keeper en kreeg via 
Floris Welman de bal voor zijn 
voeten en ramde deze meteen 
het doel in. Vlak voor tijd kreeg 
Strawberries nog de uitgelezen 
mogelijkheid om het duel win-
nend af te sluiten. Echter ging 
de uitspeel strafcorner niet in 
het doel en bleef de 2-2 op het 
scorebord staan.
In Maart gaat de competitie 
weer verder en komt nummer 
twee De Kikkers op bezoek 
op Sportpark Schoonenberg. 
(Finn van Leeuwen)

8.100 nieuwe woningen in 
IJmond en Kennemerland

IJmond - Tot 2020 zijn er 
in Zuid-Kennemerland en 
IJmond circa 8.100 extra wo-
ningen nodig. Om dit te rea-
liseren zijn er 25 ambities en 
afspraken gemaakt in het re-
gionaal Actieprogramma Wo-
nen (RAP) 2016-2020. Dit ac-
tieprogramma maakt duide-
lijk hoe er voor gezorgd kan 
worden dat iedereen die dat 
wil in deze regio kan wonen. 
Voor de uitvoering van dit ac-
tieprogramma stelt de pro-
vincie Noord-Holland 1,5 mil-
joen euro beschikbaar.
De 8.100 woningen worden 
vooral gebouwd binnen het 
aanwezige stedelijke gebied 
of door lege panden te trans-
formeren tot woningen. De 
gemeenten en de provincie 
Noord-Holland willen de so-
ciale huurwoningen handha-
ven op het niveau van 2015 
(64.000 woningen), wonin-
gen verduurzamen en bou-
wen in de buurt van open-
baar vervoer knooppunten. 
Bovendien willen zij zorgen 
voor een betere doorstro-
ming op de woningmarkt, zo-
dat meer mensen wonen in 
een huis dat past bij hun in-
komen, levensfase en woon-
wensen.
De druk op de woningmarkt 
in de omgeving van Amster-
dam is in de regio Zuid-Ken-

nemerland/IJmond goed 
voelbaar. De regio biedt een 
aantrekkelijk woonmilieu, 
in de nabijheid van stedelij-
ke voorzieningen, natuur en 
strand. Het aantal huishou-
dens in de regio Zuid-Ken-
nemerland/ IJmond groeit tot 
2040. Er zullen onder ande-
re woningen nodig zijn voor 
65-plussers en voor mensen 
met een laag (midden) inko-
men, waaronder statushou-
ders. Om effi ciënt gebruik te 
maken van de beperkt be-
schikbare ruimte en de aan-
trekkingskracht van de regio 
te behouden, is de inzet om 
de bouwopgave binnenste-
delijk te realiseren.
Dit programma is een geza-
menlijk product van de ge-
meenten Beverwijk, Bloe-
mendaal, Haarlem, Haarlem-
merliede c.a., Heemskerk, 
Heemstede, Velsen en Zand-
voort en de provincie Noord-
Holland. Bij de totstandko-
ming is nauw samengewerkt 
met betrokkenen op het ge-
bied van wonen. 
Een breed samengestelde 
klankbordgroep, bestaande 
uit huurdersvertegenwoor-
diging, ontwikkelaars, corpo-
raties, duurzaamheidspartij-
en en zorgaanbieders, heeft 
de opstellers gevraagd en 
ongevraagd advies gegeven.
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‘t Mosterdzaadje
Saxofoon en twee 
muziekcoryfeeën 

Santpoort-Noord - Het zijn 
niet zo maar twee saxofonis-
ten, de in Haarlem woonach-
tige Marijke Schröer en Cris-
tóbal Litago. Twee grote ta-
lenten die samen als Duo 
Noota het publiek versteld 
doet laten staan van de wat 
een saxofoon allemaal in zich 
heeft. Ze zijn te gast op vrij-
dag 2 december om 20.00 
uur in ‘t Mosterdzaadje. Hun 
programma voert van Barok 
naar Hedendaags, met com-
ponisten als Leclair, Marti-
no, Beethoven, Rimsky-Kor-
sakov, Gilmour, Paganini en 
Crockcroft. 
Op zondag 4 december om 

15.00 uur zijn twee coryfee-
en uit de Nederlandse mu-
ziekwereld te gast in ‘t Mos-
terdzaadje. Het zijn de fl uitis-
te Marieke Schneemann en 
pianiste Marjès Benoist. Zij 
verdienden al ruim hun spo-
ren in de muziek en beiden 
zijn behalve verbonden aan 
bekende ensembles ook vak-
docenten aan het Conserva-
torium. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, telefoon 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aan-
vang is de zaal open.
Toegang vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl

IJmuiden - Woensdag 23 
november heeft de Jan Cam-
pertschool uit Driehuis het 
schooldamtoernooi van de 
gemeente Velsen gewonnen. 
Dit werd traditioneel door 
Damclub IJmuiden (DCIJ) in 
de burgerzaal van het stad-
huis georganiseerd.
Verschillende scholen stre-
den daar tegen elkaar. Tot het 
eind toe bleef het een span-
nende strijd maar het jong-
ste team van de Jan Campert 
school bestaande uit Yinthe, 
Joost, Ole (groep 5) en Silvie 

(groep 7) bleken het sterkst 
te zijn. Zij gaan ook door naar 
de Noord-Hollandse scholen 
competitie die begin volgend 
jaar gehouden wordt. De 15 
spelers met de hoogste per-
soonlijke score wonnen 10 
proefl essen dammen bij 
damclub IJmuiden die toe-
vallig sinds kort gevestigd is 
op een nieuwe locatie de Jan 
Campertschool. Het was een 
geslaagde middag dankzij de 
vrijwilligers van de damclub 
en de medewerking van ge-
meente Velsen.

Driehuis - Zaterdag is de 
jaarlijkse tentoonstelling van 
Amateur teken- en schilder-
vereniging Terpen Tijn in ver-
zorgingshuis Huis ter Hagen 
geopend. De tentoonstelling 
is tot 18 februari 2017 te zien 
en dagelijks te bezoeken. 
Het thema van de tentoon-
stelling was dit jaar ‘Vervoer’. 
De tentoongestelde werken 
zijn door kunstschilder Pe-
ter Balm uit Spaarndam ge-
jureerd en verschillende le-
den werden verrast door een 
prijs.  Mevrouw Jos Kruiten 
uit Velserbroek won de eerste 
prijs. Bezoekers van de ten-
toonstelling kunnen meedin-
gen naar de Publieksprijs die 
na afl oop van de tentoonstel-
ling uitgereikt wordt. Terpen 
Tijn is een actieve vereniging 
die al langer dan 60 jaar be-
staat. De vereniging zit in het 
Dorpshuis Het Terras, Dink-
grevelaan 17. Nieuwe leden 
zijn van harte welkom. Meer 
weten? Bel 023-5322196.

Expositie 
Terpen Tijn in 

Huis ter Hagen

Beekvliet pakt prijzen 
in Lego League

Velserbroek - Basisschool 
De Beekvliet uit Velserbroek 
behaalde een tweede en een 
derde plaats bij de First Lego 
League in Haarlem. 
De bedoeling is om een eigen 
Lego-robot zo te program-
meren dat deze een aantal 
opdrachten kan uitvoeren. Er 
moet bijvoorbeeld iets opge-
pakt en verplaatst worden of 
een bepaald parcours wor-
den afgelegd. In verschillen-
de ronden wordt dan duide-
lijk welke scholen de beste 
programmeurs in huis heb-
ben. 
Tegelijkertijd zijn er teams 
die een projectpresentatie 
moeten doen. Een ingewik-
keld probleem moet zo we-

tenschappelijk mogelijk wor-
den onderzocht en innovatief 
worden opgelost. Ook daar-
mee gooide De Beekvliet ho-
ge ogen door de beste pre-
sentatie te laten zien. Het on-
derwerp hierbij was het vin-
den van een oplossing voor 
de moeilijkheden die men-
sen met en hulphond kunnen 
ervaren, wanneer zij niet in 
staat zijn zelf voor hun hulp-
hond te zorgen. 
De Beekvliet heeft een uitge-
breid techniekaanbod waarin 
duurzame mobiliteit een be-
langrijke rol speelt. Zo zijn er 
luchtvaartdagen voor boven-
bouwleerlingen en doet de 
school jaarlijks mee aan de 
Tata RC Cup.

Dressuurwedstrijden 
op Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Afge-
lopen weekend was het een 
drukte van belang op mane-
ge Kennemergaarde. Er werd 
op zaterdagavond een dres-
suurwedstrijd voor de senio-
ren gehouden en op zondag-
middag een dressuurwedstrijd 
voor de gevorderde jeugd van 
de manege. 
Zaterdagavond werd er door 
de senioren met  succes ge-
reden; het gaat natuurlijk om 
de winstpunten die in de ver-
schillende rubrieken te be-
halen zijn. Na 3 winstpunten 
mag een ruiter over naar de 
volgende rubriek. De rubrie-
ken worden natuurlijk steeds 
moeilijker en er wordt ook 
steeds strenger gejureerd.  In 
de F14 t/m F19 ging de eer-
ste prijs naar Sabrina van Op-
zeeland met het paard Briljant. 
In de F10 t/m F12 ging de eer-
ste prijs naar Marjolein Knu-
velder, eveneens met Briljant. 
De tweede prijs in deze ru-
briek was voor Rolof Hoekstra 
met het paard Loverboy. In de 
F8/F9 ging de eerste prijs naar 

Remco de Wilde met het paard 
Lions Heart  en in de F5 t/m 
F7 was de eerste prijs voor Ro-
salie Slisser met Briljant. Het 
paard Briljant heeft 3 proef-
jes gelopen zaterdagavond en 
is ook drie keer op de  eerste 
plaats geëindigd. Dit was de 
laatste wedstrijd voor de se-
nioren dit jaar en de jaarbeker 
ging naar Remco de Wilde!
Zondag was het de beurt aan 
de gevorderde jeugd. Er werd 
gereden vanaf de proef F 4. 
In de F4 is op de eerste plaats 
Annika Haaker geëindigd met 
de pony Primeur, de tweede 
prijs was voor Ronette van de 
Drift op Untilthen. In de F5 was 
de eerste prijs voor Fleur Nies-
sen met Tarenko en ging de 
tweede prijs naar Eva Diede-
riks met Make my day. In de F6 
en hoger is op de eerste plaats 
Emilie van Bijsterveld geëin-
digd met Briljant en de twee-
de plaats was hier voor Wou-
ter Smits op Zsa Zsa. Dit was 
de laatste wedstrijd voor de ju-
nioren van dit jaar  en de jaar-
beker ging naar Wouter Smits!

Santpoort-Zuid - Is uw tele-
foon erg traag, wilt u bestan-
den over laten zetten of een 
herinstallatie laten doen? De 
deskundigen van het Repair 
Café doen hun best een op-
lossing voor u te zoeken. In ’t 
Brederode Huys draait het op 
elke tweede zaterdagmiddag 
van de maand om repareren. 
Op zaterdagmiddag 10 de-
cember bent u van 13.30 tot 
16.00 uur weer welkom met 
elektrische apparaten, fi et-
sen, sieraden, boeken, klok-
ken en horloges, speelgoed 
en textiel/kleding.

Repair Café
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Geslaagd voor 
zwemdiploma
IJmuiden - Op vrijdag 18 
november heeft de IJmuider 
Reddingsbrigade (IJRB) het 
eerste ABC-examen van dit 
zwemseizoen afgenomen. Er 
hebben 6 jonge leden exa-
men gedaan voor hun B-di-
ploma en 4 voor hun C-di-
ploma. Alle kandidaten zijn 
geslaagd. Voor diploma B: 
Hayden Bakker, Rosalie van 
Beek, Ryan Dietvorst, Celal 
Dogan, Sarah Duineveld en 
Fenna Gulickx. Voor diplo-
ma C: Sebastiaan Kousbroek, 
Maudy de Nijs, Mayra Stoker 
en Solane Voncken. De IJRB 
organiseert 3 à 4 keer per jaar 
een ABC-examen. Daarnaast 
wordt er nog 2 keer per jaar 
een examen voor de diplo-
ma’s zwemmend redden ge-
organiseerd. De IJRB zwemt 
op vrijdagavond in zwembad 
De Heerenduinen, van 18.00 
tot 22.00 uur. 

IJmuiden - Zaterdag 10 de-
cember wordt er bij buurt-
centrum de Dwarsligger 
weer een rommelmarkt ge-
houden. U bent welkom van 
9.00 tot 13.00 uur. Een tafel 
reserveren kan vanaf maan-
dag 5 december bij Gerda 
Broek (0255-522782, na 9.30 
uur).

Rommelmarkt

IJmuiden - De meiden van 
SVIJ MO13 1 zijn in het 
nieuw gestoken door een 
aantal sponsors. Het team 
loopt zo trots als een pauw 
rond in een trainingsset van 
Sport2000, trainingspak van 
DNM Denim & More en een 
mooie tas van Autobedrijf 
Schweitzer. En of het door 

deze mooie spullen komt we-
ten we niet, maar de mei-
den staan vooralsnog op de 
1e plek in de competitie. Op 
de foto staan Lotte, Mindel, 
Anouk, Mendy, Kiki, Mariël-
le, Pien, Laura, Quinty, Maris-
sa, Julia, Feyza, Rosanna. He-
laas staat Shanna niet op de-
ze foto.

IJmuiden - Voor wie niet 
heel handig of helemaal 
niet handig is, maar wel met 
een kapot artikel zit kan op 
dinsdag 6 december  van 
13.30 tot 16.30 uur naar het 
Repair Café in buurtcen-
trum de Spil. Er zijn diverse 
vrijwilligers aanwezig  die 
u kunnen helpen met klei-
ne computerproblemen en 
vragen over dit onderwerp. 
Tevens zijn er vrijwilligers 
voor kleine reparaties van 
kleding en technische vrij-
willigers om bijvoorbeeld 
een  stekker te vervangen 
van een lamp. Een vrijwil-
lige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. Aanmelden kan bij 
gastvrouw Marleen.

Repair Café
in de Spil

IJmuiden - Op zondag 13 
november organiseerde Wa-
tervrienden IJmuiden in 
zwembad De Heerenduinen 
de eerste competitiewedstrijd 
van het nieuwe seizoen. De 
wedstrijd verliep vrijwel vlek-
keloos, maar helaas konden 
de IJmuidenaren door ziek-
te, blessures en afzeggingen 
niet met een volledige ploeg 
aantreden, waardoor ze in 
het voorlopige klassement nu 
onderaan staan. 
Ondanks de teleurstellen-
de eindstand presteerden de 
IJmuidenaren die wel aanwe-
zig waren goed. Oude beken-
den als Lars Bottelier was als 
vanouds eerste op de 100m 
en 200m vrije slag. Rik Hof-
land haalde de derde plaats 
op de 200m vrije slag en Ben 
Zentveldt en Klaas van Beek 
waren tweede en derde op 
de 200m rug. Op de 4x100m 
schoolslag tikten bovenge-
noemde heren ook als eer-
ste aan. Maar ook de jon-

ge zwemmers presteerden 
goed. In de estafette haal-
den de jongens tot 8 jaar een 
tweede plaats op de 4x25m 
wisselslag. Verder was Mike 
Tjepkema tweede op de 25m 
vlinder bij de jongens tot 8 
jaar. Bij de meisjes in die 
leeftijdsgroep greep Nihade 
Mekkaoui net naast het podi-
um met een vierde plaats op 
de 50m school, maar met de 
estafetteploeg haalde ze wel 
een derde plek op de 4x50m 
schoolslag. 
Ondanks deze goede presta-
ties was de ploeg toch laatste 
in het klassement. Voor trai-
ners Ron Blok en Piet Wul-
laert was dit echter geen ver-
rassing gezien de vele af-
zeggingen. Niettemin heb-
ben ze goede hoop dat ze in 
de komende wedstrijden - de 
eerstvolgende is 29 januari in 
Sittard - een betere indeling 
kunnen maken en daarmee 
uiteindelijk hoger in het klas-
sement kunnen komen. 

Stormvogels onder
17 jaar in het nieuw
IJmuiden - Konden we in de 
vorige editie van De Jutter 
trots aangeven dat verschil-
lende jeugdteams van Storm-
vogels een geheel nieuw 
wedstrijdtenue ontvangen 
hebben, ditmaal is het de 
beurt aan het eerste team 
van de jeugd onder 17 jaar. 

Het shirt van de (voormalige) 
B1-junioren draagt de naam 
van Tol & Zn BV – Installa-
tiebedrijf IJmuiden. Namens 
IJVV Stormvogels veel dank 
aan de sponsor en we gaan 
er van uit dat het team hier-
mee beslist hoge ogen zal 
gaan gooien in de competitie.

Damesteam VV IJmuiden 
maakt sprongen

Velsen-Zuid - VV IJmuiden is dit seizoen gestart zijn met 
een damesteam. In juni kwam Melanie Boonstra met het idee 
om te starten met damesvoetbal. Na veel dames gesproken 
te hebben had de club in september achttien dames bij el-
kaar. Onder leiding van Martijn en Wietse hebben zij de af-
gelopen drie maanden grote sprongen gemaakt. Mede dank-
zij De Beton Monteur, de Zeewegbar en Mode Junkies loopt 
het team er tip top bij!
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Sirenesale 50% korting 
bij Stadsschouwburg

Velsen - Elke 1e maandag 
van de maand gaat om 12.00 
uur het luchtalarm en dat be-
tekent Sirenesale in Stads-
schouwburg Velsen. Voor 
twee voorstellingen zijn van-
af die eerste maandag 12.00 

uur t/m de eerste dinsdag 
12.00 uur kaarten met 50% 
korting te bestellen. Kortings-
kaarten zijn uitsluitend online 
via www.stadsschouwburg-
velsen.nl te bestellen op het 
prijstype Sirenesale.
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RKVV Velsen verliest 
uiteindelijk van DEM
Driehuis - Na een vrij 
weekend wachtte Velsen 
de lastige uitwedstrijd te-
gen DEM. Lange tijd waren 
er kansen op een gelijkspel 
maar uiteindelijk trok DEM 
de overwinning naar zich 
toe. Een grote teleurstelling 
voor alles wat Velsen was. 
Velsen nam direct vanaf 
het beginsignaal het initia-
tief met in de tiende minuut 
een gemiste kans voor Mi-
scha Plug na een vrije trap 
van Jesper Gutteling. Het 
antwoord van DEM volg-
de snel. Sander van der 
Lugt redde fraai. Even la-
ter opnieuw een vrije trap 
van Jesper. Patrick Castri-
cum kopte binnen over de 
mistastende doelman Sem 
Bleeker: 0-1. Aan de ande-
re kant redde Sander van 
de Lugt bij een inzet van 
Rik Stals. De ploegen wa-
ren in deze fase aardig aan 
elkaar gewaagd en de aan-
vallen golfden op en neer. 
Na een half uur kwam DEM 
gelijk: Jesper Gutteling 
maakte ongelukkig hands 
en scheidsrechter Jensch 
legde de bal op de stip. Bri-
an Herraez Gallego knal-
de de bal in de rechter bo-
venhoek: 1-1. Even later 
een kopie van de vrije trap 
waarmee Velsen eerder op 

voorsprong kwam. Weer 
tastte doelman Bleeker mis 
maar helaas ging de bal 
ook over de aanvallers van 
Velsen heen. In een soort-
gelijke situatie vlak voor 
rust kopte Patrick Castri-
cum de bal over. 
Na de rust nam DEM lang-
zamerhand het initiatief 
over en drukte Velsen terug 
op eigen helft. Toch waren 
er kansen voor Velsen. Zo 
werd een voorzet van Da-
niël Zuiverloon op Patrick 
Castricum nog net door de 
verdediging van DEM weg-
gehaald. DEM had in de 
zestigste minuut pech toen 
de bal via de knie van Joey 
Schoo naast ging terwijl de 
verdediging van Velsen al 
verslagen was. DEM werd 
sterker en Velsen moest 
het alleen nog hebben van 
een enkele uitval. Sander 
van der Lugt bleef paraat 
o.a. na een inzet van Mar-
tijn Kuijs. 
Kort voor het einde viel de 
beslissing ten gunste van 
DEM: na een snelle aanval 
over links liet Jesse Arend-
se de uitkomende Sander 
van der Lugt geen kans: 
2-1. Volgende week thuis 
tegen EDO en dat zal ook 
geen gemakkelijke middag 
worden.

Onverdiend verlies voor 
Stormvogels in derby

IJmuiden - In de IJmond-
derby tegen het laaggeklas-
seerde De Kennemers uit Be-
verwijk heeft Stormvogels 
een onverdiende nederlaag 
geleden van 1-2. Door de-
ze nederlaag is het team van 
Sjaak Lettinga weer een paar 
plaatsen gezakt op de rang-
lijst en komt daardoor lang-
zaam in de gevarenzone.
Optisch had Stormvogels de 
eerste helft een overwicht, 
maar uitgespeelde kansen 
werden er niet geschapen 
omdat De Kennemers een te 
defensieve tactiek toepaste.
In de 31ste leek Stormvo-
gels een strafschop te krij-
gen. Mike Dam zette zijn tur-
bo in de hoogste versnelling 
en vloog drie spelers voorbij 
om vervolgens door doelman 
Davidson onreglementair af-
gestopt te worden. Iedereen 
verwachtte een strafschop, 
behalve de scheidsrechter, 
die absoluut zijn dag niet had 
door constant verkeerde be-
slissingen te nemen. Hij be-
sliste weer anders, nl. geel 
voor Dam, omdat hij in zijn 
ogen een Schwalbe had ge-
maakt. Zes minuten later gaf 
de 17-jarige Stijn van der 
Voort vanaf rechts een voor-
zet die door doelman David-
son totaal verkeerd werd be-
oordeeld waardoor Berry Wil-

lemse, bij de tweede paal in 
scoringspositie staande, zo 
van de blunderende doel-
man schrok dat hij fi naal de 
bal miste.
Ruim vijf minuten voor rust 
kwam De Kennemers heel 
gelukkig aan de leiding. 
Centrale verdediger Glenn 
Bruinsma speelde te zacht te-
rug op zijn doelman Bas Veen 
waardoor Mike Adrichem de 
bal kon onderscheppen om 
vervolgens Leroy de Graaff 
een niet te misen kans te bie-
den, 0-1.
De tweede helft ging Storm-
vogels meteen op zoek naar 
de gelijkmaker, maar kreeg 
na dertien minuten een straf-
schop tegen omdat in de 
ogen van de leidsman doel-
man Veen aanvaller Mar-
co Mulder onderuit had ge-
haald?! Na opgelapt te zijn 
stopte doelman Veen de van-
af 11 meter de ingeschoten 
bal van Mike Adrichem (zie 
foto).
In dezelfde minuut kreeg 
Mike Dam een opgelegde 
kans, maar zag doelman Da-
vidson bekwaam redden. Dit 
was uitstel van executie, want 
met nog een kwartier te spe-
len belandde de bal na een 
half afgeslagen aanval voor 
de voeten van Dam, die met 
een keihard afstandsschot 

de gelijkmaker liet aanteke-
nen, 1-1.
Stormvogels wilde meer, 
maar kwam tot tweemaal aan 
toe van een koude kermis 
thuis. Tien minuten voor tijd 
kreeg Huseyin Yilmaz rood 
en met nog drie minuten op 
de klok wist Mike Adrichem 
met een gestrekt been (!) de 
bal vrij te spelen om vervol-
gens doelman Veen kansloos 
te passeren, 1-2. Zondag treft 
Stormvogels in een uitwed-
strijd koploper FC Uitgeest.
Evenals hun collega’s van de 
zondag wist Stormvogels-za-
terdag op sportpark Zeewijk 
niet tot een overwinning te 
komen, want na een 0-3-rust-
stand werd er met 2-4 verlo-
ren van United/DAVO (dit elf-
tal speelde vorig seizoen voor 
het opgeheven De Brug).
De eerste helft deed het team 
van trainer Marco Adema niet 
onder voor hun tegenstander, 
maar omdat het vizier van 
Denzell Jones en Nick Strij-
land in de beginfase niet op 
scherp stond, werd er niet ge-
scoord. Dat deed United wel, 
want in een tijdsbestek van 
een zeven minuten slaagden 
de Haarlemmers halverwege 
de eerste helft er in driemaal 
tot scoren te komen waarbij 
de 37-jarige snelle spits Fu-
riën Bouma er twee voor zijn 
rekening nam. 
Vijf minuten nadat hij was in-
gevallen wist Ian Hille na een 
kwartier in de tweede helft de 
stand tot 1-3 te verkleinen en 
gaf zijn team daardoor,weer 
wat hoop. Maar dat was van 
korte duur, want vier minuten 
later bracht Duran Tuncer de 
stand op 1-4. Nick Strijland 
wist de eindstand op 2-4 te 
bepalen.
Zaterdag 3 december is op 
sportpark Zeewijk HBC de 
volgende tegenstander. (foto: 
Hans Willemse)

Nadine Hollander 
Nederlands kampioen

Velserbroek - Afgelopen 
zaterdag is Nadine Hol-
lander Nederlands kampi-
oen karate geworden.  De 
14-jarige Velserbroekse 
kwam uit in de klasse on-
der 16 jaar en -47 kilo. Zij 
verdedigde met succes 
haar titel! Daarnaast is Na-

dine geselecteerd om in fe-
bruari voor de Karatebond 
Nederland uit te komen 
op het Europees Jeugd 
Kampioenschap in Bulga-
rije. Hier zijn maar 13 ka-
rataka’s uit Nederland voor 
geselecteerd. Nadine is de 
jongste.
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VACATURE TOP 5 December

Steward Telstar   vac.nr: 1416
Voor de vrijdagavond gezocht  servicegerichte, punctuele, as-
sertieve, flexibele steward 18 jaar of ouder.

Taalvrijwilliger aan huis via 
Stichting Welzijn Velsen   vac.nr: 1415
U wordt gekoppeld aan een anderstalig taalmaatje. 1x keer 
p.wk. Lesmateriaal en begeleiding krijgt u van ons.

Vrijwilligers voor Ponyclub Mileda  vac.nr: 1411
Op de ochtenden zoeken wij vrijwilligers om pony’s buiten te 
zetten, stallen uit te mesten, te voeren en poetsen.

Chauffeur dierenambulance Velsen vac.nr: 1408
Met onze goed uitgeruste dierenambulance  uitrukken om 
bijv. een gewonde vogel te vangen in een winkelcentrum.

Marketing en social media vrijwilliger 
stichting Bedenk   vac.nr: 1405
Via  social media herplaatsen van asieldieren, de foto’s maak 
jij en je houdt het dierenbestand bij.

Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag t/m don-
derdag van 10.00 tot 13.00 uur terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden
Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl

Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs

Colofon Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
Telefoonnummer: 0255 548548 
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

Rommelmarkt
De Dwarsligger - Zaterdag 10 december wordt er bij Buurtcentrum de Dwarsligger weer een rom-
melmarkt gehouden. U bent vanaf 9.00 uur van harte welkom. We eindigen om 13.00 uur. Wilt u 
een tafeltje reserveren, dan verzoeken we u vanaf maandag 5 december te bellen met Gerda Broek 
(0255-522782) S.v.p. bellen na 9.30 uur!

Repaircafe Velsen-Noord
De Stek - Eén keer per maand 
staan vrijwilligers van Wijkcen-
trum de Stek in Velsen-Noord 
klaar om wijkbewoners  te hel-
pen bij het repareren van kle-
ding, fietsen en kleine apparaten. 
Voor deze reparatie wordt een 
bijdrage van 50 cent en de ge-
maakte onkosten gevraagd. Met 
het repareren van deze spullen 
wordt getracht kosten te bespa-

ren en de gezamenlijke afvalberg 
te verkleinen. Verder is het ook 
gewoon een gezellige bijeen-
komst om uw buurtbewoners te 
leren kennen. Het Repaircafé is 
donderdagmiddag 8 december 
van 14.00 tot 16.00 uur geopend, 
tevens kunt u om 12.30 uur aan 
tafel schuiven voor een heerlijke 
maaltijdsoep (á 2,50 euro). Meer 
weten? Bel 0251-226445.

Kom langs bij 2de Kans
De Stek - Dinsdag tot en met 
vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur 
is het tweedehands kledingwin-
keltje en koffiehuisje geopend 
aan de parkeerplaats aan de Van 
Diepenstraat in Velsen-Noord. 
Het winkeltje verkoopt kleding 
voor volwassenen voor slechts 1 
euro, kinderkleding voor 50 cent 
met uitzondering van de jassen 
voor 3 euro. 
Wijkbewoners kunnen niet al-
leen terecht voor kleding, zij zijn 

ook van harte welkom aan de 
koffietafel voor een gratis kop-
je koffie of thee. Tevens wordt 
er steeds meer georganiseerd 
rondom het winkeltje, zoals de 
creatieve ochtend op dinsdag-
ochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
waar men elkaar leert haken, 
breien en naaien. 
Nieuwsgierig geworden? Kom 
gezellig langs. Meer weten? 
Bel Wijkcentrum de Stek, 0251-
226445

Franse conversatie
Het Terras - Franse conver-
satie 1 is een conversatiecur-
sus voor diegenen die goed 
willen leren communiceren 
in het Frans. Het richt zich op 
cursisten die de Franse taal al 
redelijk kunnen praten en be-
grijpen (gevorderden: niveau 
A2-B1) We proberen in de les 
alleen maar Frans te praten.  
Aan het begin van de les 
wordt een kwartier besteed 
aan grammaticale oefenin-
gen. De rest van de tijd is 

converseren. Franse conver-
satie 2 is een conversatie-
cursus voor diegenen die de 
Franse taal al goed beheer-
sen (ver gevorderden: niveau 
B1-B2). 
Er wordt gediscuteerd in het 
Frans over actuele onderwer-
pen (authentieke teksten uit 
de Franse pers).
Tijdens de les wordt al-
leen Frans gesproken. Zelfs 
de grammatica wordt in het 
Frans uitgelegd. Aan het be-

gin van de les wordt inder-
daad een kwartier besteed 
aan grammaticale oefenin-
gen. De kosten bedragen 54 
euro voor 10 lessen. 
De lessen starten op 20 janu-
ari bij voldoende deelname. 
U kunt zich opgeven via de 
website www.welzijnvelsen.
nl of een inschrijfformulier op 
halen in een van onze buurt-
centra. Of u belt met Daniella 
van Delft: 0255-548548 alleen 
op dinsdag en donderdag. 

De Brulboei - Elke maandag-
avond is er een leuke enthou-
siaste groep bezig met aquarel-
leren. Er wordt gewerkt aan de 
hand van foto’s of een stilleven. 
Verschillende aquarel technie-
ken proberen we uit zoals: nat-
in-nat, met pen en inkt maar 
ook collages, en meer. We wer-
ken aan de hand van thema’s. 
Iedereen werkt op zijn/haar ei-
gen niveau en eigen tempo en 
als het werk klaar is wordt het 
met elkaar besproken. Docente 
Adrie Hoekstra begeleidt waar 
nodig. U kunt nu meedoen op 
de maandagavond. De lessen 
zijn van 19.15 tot 21.15 uur. Een 
heel seizoen van 30 lessen kost 
170 euro, maar u betaalt het 
aantal lessen vanaf de inschrij-
ving. Meer weten? Bel 0255-
510652.

Aquarel en 
meer in de 
Brulboei

Het Terras – Senioren Vereni-
ging Velsen organiseert op don-
derdag 15 december een Kerst-
bingo in Dorpshuis het Terras 
in Santpoort-Noord. Er zijn 2 
ronden bingo en een verloting 
voor 5 euro. Er zijn mooie prij-
zen te winnen. De Kerstbingo is 
van 14.00 tot 17.00 uur, de zaal is 
open om 13.30 uur. Meer weten? 
Bel 023-3031228

Kerstbingo 
in het Terras

Gezondheidsbeurs Velsen
ZONDAG 29 JANUARI 2017 

van 10.30 tot 13.30 uur 
Gratis entree

Sporthal Zeewijk, IJmuiden
Info: buurtsport@welzijnvelsen.nl
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Velsen en Delta tekenen 
intentieovereenkomst 
ontwikkeling De Schouw
Op donderdag 24 november 2016 
hebben de gemeente Velsen en 
Delta OG de intentieovereen-
komst getekend voor de ontwik-
keling van het voormalige con-
grescentrum De Schouw.

De gemeente en de ontwikkelaar zijn 
blij dat er een eind gaat komen aan 
een lange tijd van onzekerheid over 
de ontwikkeling van het terrein. Met 
het tekenen van de intentieovereen-
komst is de eerste stap gezet om het 
gebied weer goed in te richten en de 

omgeving een kwaliteitsimpuls te 
geven.

De komende periode wordt gebruikt 
om het plan verder uitwerken. Het 
streven is om voor 1 maart 2017 
meer duidelijkheid te kunnen geven 
over de ontwikkeling. Alle informa-
tie over de planontwikkeling kunt 
u volgen op www.nieuwbouwde-
schouw.nl. Op de foto (Reinder Wei-
dijk) links Pim Schram namens Del-
ta OG en rechts wethouder Ronald 
Vennik.

Ongemak op De Biezen en 
de Westerbegraafplaats
Afgelopen week is er hard ge-
werkt aan het verwijderen van 
eternietplaten op de openbare 
begraafplaats De Biezen in Sant-
poort-Noord. Helaas heeft de 
aannemer de graven nog niet kun-
nen achterlaten in de netheid en 
kwaliteit, die u van de gemeente 
als beheerder gewend bent.

Westerbegraafplaats
Deze week is de aannemer begon-
nen op de Westerbegraafplaats. De 
gemeente Velsen zal kritisch toe-
zien op de werkzaamheden. De ko-
mende weken zal de aannemer al-
le graven nalopen op mogelijke aan-
wezigheid van asbest en daarna net-

jes achterlaten. Dat betekent straks 
weer schoongeborstelde stenen en 
aangeharkte graven. De gemeente 
vraagt uw geduld. Excuus voor het 
ongemak. Voor meer informatie kun 
u terecht bij het Klant Contact Cen-
trum van de gemeente Velsen, tele-
foonnummer 14 0255.

Leerlingen Technasium 
onderzoeken afvalscheiding
Begin december gaan leerlingen van het Ichthus Lyceum langs bij bewo-
ners in de appartementen/ fl ats in Velserbroek. De onderzoeksvraag is: 
Hoe kun je afval in huis scheiden als je in een fl at woont? De gemeente Vel-
sen en HVC hebben de leerlingen gevraagd om hierover mee te denken. Na 
de enquête onder de bewoners, gaan de technasium leerlingen mogelijke 
knelpunten in kaart brengen om vervolgens met creatieve oplossingen te 
komen. De ideeën van de leerlingen worden in 2017 beoordeeld.

Gft, daar kun je iets mee!
Etensresten? Groente-en fruitaf-
val? Elke dag hebben we afval van 
groente, fruit en andere etens-
waren. Denk bijvoorbeeld aan de 
klokhuizen, koffi eprut, visgraten, 
maar ook etensresten die overblij-
ven na een maaltijd. Net als tuin-
afval mag dit in de groene bak. 
Want alleen dan kan er weer bio-
gas en compost van worden ge-
maakt.

December is de maand dat er veel sa-
men wordt gegeten. Na dat lekkere 
eten blijven er vaak restjes over. Van 
de restjes kan soms nog een kliekje 
worden gemaakt. Maar wanneer dat 

niet meer kan, gooi de etensresten 
dan in de groene bak. Per jaar pro-
duceren we per gezin gemiddeld 160 
kilo groente- en fruitafval en overige 
etensresten. De helft daarvan wordt 
goed gescheiden, maar de andere 
helft belandt nog altijd in het restaf-
val. En dat is zonde, omdat er com-
post en biogas van gemaakt kan wor-
den. Biogas is een prima brandstof 
en kan worden gebruikt om te koken 
of uw huis te verwarmen. Houd uw 
etensresten daarom apart. 

Tip: zet een extra afvalbakje op uw 
aanrecht. Dat kan u goed helpen bij 
het scheiden van dit soort afval.
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Centraal Plateau en reposoirs geopend op Beeckestijn
Het centraal plateau en de repo-
soirs (rustplekken) op het land-
goed Beeckestijn zijn  afgelopen 
zondag 27 november feestelijk 
geopend door wethouder Robert 
te Beest. Het plateau is prachtig 
gerestaureerd .

De verhoging markeert de overgang 
tussen de formele tuin bij het hoofd-
huis en het natuurlijke landschaps-
park aan de achterkant. Vanaf het 
plateau zijn de geometrische vor-
men van strakke lanen, slingerpaden, 
boomgroepen en verrassende door-
kijkjes goed zichtbaar. De reposoirs 
(se reposer=uitrusten) zijn voor de 
bezoekers een fi jne pauzeplek ge-
worden, zoals ze dat ook waren voor 
de vroegere bewoners.

Trots
Natuurmonumenten is als beheerder 
voortvarend bezig om het Velsense 

landgoed mooier en aantrekkelijker 
te maken. Niet alleen voor de burgers 
van Velsen maar ook voor het publiek 
dat speciaal komt voor de historische 
tuinen van Beeckestijn. 

Wethouder te Beest was trots dat hij 
een jaar na de opening van de vijver 
nu alweer het gerenoveerde midden 
plateau en de bankjes opende. Vroe-
ger leefde hier de familie Boreel. Zij 
genoten van deze buitenplaats en 
wandelden over de lanen om te ge-
nieten van de bomen en de verge-
zichten over de vijver. Ze fl aneerden 
en hielden als het kon, een picknick 
bij de vijver. Vandaar dat deze familie 
zondag haar opwachting maakte bij 
de o  ciële opening van hun gelief-
de plek. Zie foto (Ko van Leeuwen). 
Verder links op de foto Aan Pander, 
gebiedsmanager van Natuurmonu-
menten en rechts wethouder Robert 
te Beest.

Nieuwe regels voor honden uitlaten Beeckestijn
Vanaf 1 januari 2017 gelden op 
Beeckestijn nieuwe regels voor 
het uitlaten van honden. De bui-
tenplaats wordt opgedeeld in 
een losloopgebied en een aan-
lijngebied voor honden. In bei-
de zones geldt een opruimplicht 
voor hondenpoep. Enkele kwets-
bare tuingedeelten blijven verbo-
den voor honden.

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

Nieuwe regels voor hondenbe-
zitters
Daarnaast merkt Natuurmonumen-
ten dat grote groepen (loslopende) 
honden agressief roedelgedrag ver-
tonen, de hondenpoep vervuiling 
veroorzaakt en historische tuinen 
beschadigd zijn. Het hondenbezoek 
is daarmee uitgegroeid tot een pro-
bleem. Daarom gelden er vanaf 1 ja-
nuari 2017 andere regels voor hon-

denbezitters die Beeckestijn be-
zoeken. Deze nieuwe regels zijn in 
nauw overleg met de gemeente Vel-
sen opgesteld: 
• Honden en hondenbezitters blij-

ven welkom op buitenplaats Beec-
kestijn;

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

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

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

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

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

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

Wandeling met je hond
Zaterdag 17 december om 10.00 uur  
vanaf de parkeerplaats van Beeckestijn

Heb je een hond en wandel je regelmatig op Beeckestijn? Dan nodigen we 
je graag uit voor een rondwandeling met de boswachters. We kunnen van 
gedachten wisselen over het hondenlosloop- en aanlijngebied, die vanaf  
1 januari 2017 worden ingesteld. De wandeling duurt 45 minuten.  
Aanmelden hoeft niet. Je bent van harte welkom met je hond.
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Transformatieagenda 
Sociaal Domein IJmond
Donderdagmiddag 24 november 
jl. presenteerden de wethouders 
sociaal domein van de IJmond-
gemeenten de zogeheten Trans-
formatieagenda

Het belangrijkste uitgangspunt 
voor de gezamenlijke agenda is een 
e
 ectief en betaalbaar netwerk 
van zorg en ondersteuning. Daar-
bij staat de vraag van de hulpbe-
hoevende inwoner centraal, zodat  
iedereen naar vermogen mee kan 
doen aan de samenleving.

Voorafgaand zijn diverse gesprek-
ken gevoerd met raadsleden, me-
dewerkers en bestuurders van de 

gemeenten, inwoners en vertegen-
woordigers van uiteenlopende in-
stellingen. Zowel lokaal als regio-
naal. Zulke gesprekken zijn belang-
rijk, want de gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen willen sámen 
met inwoners, instellingen, cliën-
ten en aanbieders werken aan een 
sociale en vitale IJmond. 

Op de foto (Ronald Goedheer): 
wethouders presenteren de nieu-
we Transformatieagenda. Vlnr: 
Haydar Erol (Beverwijk), Marieke 
van Dijk (Heemskerk), Cecilia van 
Weel (Beverwijk), Cees Beentjes 
(Heemskerk) en Robert te Beest 
(Velsen).

Informatieavond
verplaatsing De Stern
Rijkswaterstaat en de gemeen-
te Velsen nodigen u uit voor de 
bewonersbijeenkomst over de 
bouw van een nieuw pand van 
roeivereniging De Stern aan de 
Stelling in Velsen-Zuid. Deze 
wordt gehouden op maandag 
12 december van 19.00 uur tot 
20.30 uur in het Dorpshuis aan 
de Ringweg 36 in Spaarndam.

Aanleiding
Vanwege de aanleg van de nieuwe 
zeesluis in IJmuiden moet roeiver-
eniging De Stern, die op het Slui-
zencomplex was gevestigd, verhui-
zen. In overleg met gemeente Vel-
sen en roeivereniging De Stern is 
gezocht naar een nieuwe locatie: 
De Stelling, Zijkanaal C in Velsen-
Zuid. 

Inzicht in werkzaamheden
Vertegenwoordigers van Rijkswa-
terstaat, gemeente Velsen en roei-
vereniging De Stern staan klaar om 
u te informeren over diverse za-
ken. Wie is roeivereniging De Stern? 
Waarom moet de roeivereniging 
naar een nieuwe locatie? Waarom is 
voor deze locatie gekozen? Wanneer 
start de bouw van het nieuwe pand 
van de roeivereniging? Zal de bouw 
van het nieuwe pand hinder veroor-
zaken voor omwonenden? Op deze 
en nog veel meer vragen krijgt u ant-
woord op de bewonersbijeenkomst. 

Programma
Vanaf 19.00 kunt u inlopen, vanaf 
19.30 zal een presentatie verzorgd 
worden en is er de mogelijkheid tot 
het stellen van vragen.

Daar gaan ze, met zijn allen, richting Velsertunnel! Het was een geweldig 
feest, waar iedereen trots en tevreden op terugkijkt! (foto: gemeente Velsen)

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 19 
november 2016 tot en met 25 no-
vember 2016 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Kennemerstrand 172, op palen zet-

ten terras, plaatsen windscher-
men, aanbrengen gevelbekleding 
(24/11/2016) 23778-2016.

Velserbroek
Vederkruid 8, kappen boom 
(25/11/2016) 23885-2016.  

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1, plaatsen recla-
me (dak), reclamezuil, banieren 
(16/11/2016) 23570-2016; 
Reyndersweg 1, plaatsen speeltoe-
stel (24/11/2016) 23826-2016. 

Velsen-Zuid
Velserbeek 5, kappen 45 bomen 
(25/11/2016) 23878-2016;
Thorbeckelaan 3, aanleggen gesloten 
bodemenergiesysteem (25/11/2016) 
23889-2016.

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, re-
aliseren wellness faciliteiten 
(22/11/2016) 23606-2016; 
Kieftendellaan 1, uitbreiden woning 
(24/11/2016) 23811-2016.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 88, uit-
breiden woning,  wijzigen kozijnen 
voorgevel (25/11/2016) 23867-2016.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-

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

alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum 
van het besluit is tussen haakjes 
vermeld. Het college van Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Eksterlaan 8, plaatsen tussenvloer 
en trap (22/11/2016)20377-2016;  
Rondweg ong., oprichten loods 

(22/11/2016)19379-2016.

Santpoort-Noord
Fresiastraat 8, wijzigen voorgevel en 
gebruik (25/11/2016)20997-2016.

APV artikel 2:17 Evenementen
Kerst- en oudjaarsevenement op 
17 en 31 december 2016, winkel-
centrum Velserbroek (25/11/2016) 
22426-2016.

Cursus Politiek Actief in Velsen
De gemeenteraad van Velsen or-
ganiseert in januari/ februari 2017 
de cursus ‘Politiek Actief in Vel-
sen’. Hiermee wil de gemeente 
inwoners enthousiast maken om 
(politiek) actief te worden.

Voor wie is de cursus bedoeld?
De cursus ‘Politiek Actief in Velsen’ 
is bedoeld voor iedereen die erover 
nadenkt politiek actief te worden, 
maar nog niet precies weet wat de 
mogelijkheden zijn. Er zijn ook veel 
inwoners die willen weten hoe zij 
meer invloed kunnen uitoefenen op 
de lokale besluitvorming. Ook daar-
voor is de cursus zeer geschikt.

Programma
De cursus bestaat uit vier bijeen-
komsten en het bijwonen van een 
raadsvergadering. Theorie wordt af-
gewisseld met praktische opdrach-
ten. Raadsleden geven presentaties 
en uiteraard ontmoeten de deelne-
mers ook lokale politici en bestuur-
ders om ervaringen uit de praktijk te 
horen. 

Programma
• Bijeenkomst 1 op maandag 16 ja-

nuari 2017: Introductie en kennis-
making, algemene staatsinrich-
ting 

• Bijeenkomst 2 op maandag 6 fe-

bruari 2017: De gemeente
• Bijeenkomst 3 op maandag 13 fe-

bruari 2017: De gemeenteraad
• Donderdag  9 maart 2017 om 18.00 

uur:  Raadsvergadering bijwonen
• Dinsdag 14 maart 2017 om 19.30 

uur:  Simulatie van een raadsver-
gadering

De cursus wordt gehouden van 19.30 
tot 22.00 uur in het gemeentehuis 
van Velsen. U kunt kosteloos aan de 
cursus deelnemen.  Voor deze cursus 
hebben we ruimte voor maximaal 25 
deelnemers. Bij hoge belangstelling 
zal er een tweede cursus worden op-
gestart.

Aanmelden
Woont u in Velsen en bent u in maart 
2018 minimaal 18 jaar, dan kunt u 
zich tot uiterlijk 1 januari 2017 aan-
melden voor deze cursus dooreen 
mail te sturen naar gri�  e@velsen.nl  
graag met vermelding van uw naam, 
telefoonnummer contactgegevens. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de gri�  e van de 
gemeente Velsen (0255) 567200 , e-
mail gri�  e@velsen.nl.

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

De wijzigingen zijn conform de door 
het Landelijk Overleg Gemeente-
lijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) 
voorgestelde wijzigingen zoals aan-

gekondigd in de circulaire van 29 
juni 2016 (ECWGO/U201600995). 
Het betreft de invoering van het In-
dividueel keuzebudget wat per 1 ja-
nuari 2017 voor alle gemeenteamb-
tenaren gaat gelden. Dit is afgespro-
ken in het cao akkoord 2013-2015.

Deze wijziging heeft ook consequen-
ties voor de lokale regelingen:

- de Uitvoeringsregeling hoofdstuk 

3 CAR/VAR – Velsen 2016 wordt 
gewijzigd.

- de Regeling Vakbondscontribu-
tie Gemeente Velsen van 1 janu-
ari 2006, de Regeling uitruil ein-
dejaarsuitkering gemeente Vel-
sen ten behoeve van een vergoe-
ding woon-werkverkeer 2011 en 
de Fietsregeling gemeente Velsen 
2015 worden ingetrokken. 

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



Infopagina

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

Besluit tot openbaarmaking

Verordeningen
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 24 november 2016 
vastgesteld:

• Verordening Onroerende-zaak belastingen 2017
• Verordening Roerende woon- en bedrijfsruimten 2017
• Verordening Hondenbelastingen 2017
• Verordening Rioolheffi  ngen 2017
• Verordening Afvalstoff enheffi  ng 2017
• Verordening Precariobelasting 2017
• Verordening Toeristenbelasting 2017
• Verordening Watertoeristenbelasting 2017
• Legesverordening 2017

• Verordening Marktgelden 2017
• Verordening Standplaatsgelden 2017
• Verordening Lijkbezorgingsrechten 2017
• Verordening Parkeerbelasting 2017 
• Aanwijzingsbesluit ingevolge de verordening Parkeerbelasting 2017

Ter inzage
De teksten van (de wijziging van de) verordeningen zijn in het elektronisch 
gemeenteblad gepubliceerd.  Een uitdraai van het elektronisch gemeente-
blad is in te zien bij de balie van het gemeentehuis.  De verordeningen wor-
den ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen.

Sessies gemeenteraad Velsen op 8 december 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Sessie 1: Raadzaal 
19:30 – 21:00 uur:  Evenementenbeleid gemeente Velsen 2016

Sessie 2: Schoonenbergzaal
19.30 – 21:00 uur:  Informatie ontvangen en uitwisselen over de jaar-
cijfers 2015 van de politie en over preventie door de lokale overheid.

Sessie 3: Raadzaal
21.30 – 23:00 uur:  Vervolgbudget Impulsprojecten Visie op Velsen

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-

raad, raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijd-
stip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de 
sessies vanuit de overige vergaderzalen.

Inspreken tijdens de Sessie:
Bij de sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot ui-
terlijk woensdag 7 december 2016 tot 16.00 uur aanmelden bij de raadsgrif-
fi e, tel. 0255 567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reac-
tie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar 
gri�  e@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raads-
leden doorgestuurd.

Op 29 november 2016 heeft het 
college van burgemeester en wet-
houders besloten om het rapport 
‘Financiële situatie Stichting Wel-
zijn Velsen’ openbaar te maken 
met uitzondering van de aanbie-
dingsbrief behorende bij het rap-
port en de namen van personen, 
functies en gremia.

Het rapport kan rechtens pas na veer-
tien dagen na de bekendmaking van 
het besluit in het elektronisch ge-
meenteblad feitelijk openbaar wor-
den gemaakt. Gedurende deze veer-
tien dagen hebben belanghebbenden 
de gelegenheid om rechtsbescher-
ming te zoeken c.q. tegelijk met het 
indienen van een bezwaarschrift bij 
de voorzieningenrechter te verzoe-
ken om een voorlopige voorziening te 
tre� en met als inhoud de openbaar-

making van het rapport op te schor-
ten. Als er niet binnen deze wette-
lijke veertien dagen een voorlopige 
voorziening wordt ingediend of als 
de voorzieningenrechter negatief be-
slist op het eventuele verzoek kan het 
rapport feitelijk openbaar worden ge-
maakt onder de voorwaarde dat ook 
de gemeenteraad de geheimhouding 
op het rapport heeft opgeheven. 

Bij bekendmaking van dit besluit in 
het elektronisch gemeenteblad op 
dinsdag 29 november 2016 eindigen 
de veertien dagen op maandag 12 de-
cember 2016. Wanneer dus niet ver-
zocht is om een voorlopige voorzie-
ning te tre� en, kan het college op 
dinsdag 13 december 2016 beslui-
ten de raad voor te stellen om de ge-
heimhouding op het rapport op te 
he� en. Als de raad hiertoe op 15 de-

cember 2016 beslist, kan de feitelijke 
openbaarmaking vanaf dat moment 
plaatsvinden. 

Op grond van artikel 8:1 juncto 7:1 en 
6:7 van de Algemene wet bestuurs-
recht kan tegen dit besluit binnen 
6 weken na verzending een gemoti-
veerd bezwaarschrift worden inge-
diend bij ons, Postbus 465, 1970 AL  
IJmuiden. Bij verzending van het be-
zwaarschrift per post moet het be-
zwaarschrift voor het einde van de-
ze termijn ter post worden bezorgd. 
Het is dan bovendien noodzakelijk 
dat het niet later dan een week na af-
loop van de termijn is ontvangen. Een 
bezwaarschrift schorst de werking 
van het besluit niet. Indien betrokken 
belangen dat vereisen kan gelijk met 
het indienen van een bezwaarschrift 
bij de voorzieningenrechter van de 

rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR  Haarlem, binnen 
de genoemde veertien dagen worden 
verzocht een voorlopige voorziening 
te tre� en met als inhoud dat de wer-
king van het besluit wél geschorst 
wordt i.c. dat openbaarmaking ach-
terwege dient te blijven.

Zowel het bezwaarschrift als het ver-
zoek om voorlopige voorziening moet 
worden ondertekend en moet ten-
minste bevatten:

a. de naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c.  een kopie van het besluit waarte-

gen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar c.q. 

verzoek om voorlopige voorzie-
ning.
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