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Velsen staat massaal stil
bij dood Marlena (13)

Iedere week
in deze krant:

Velsen - Velsenaren
hebben op Facebook en
op de plek van het ongeval massaal hun steun
betuigd aan de nabestaanden van Marlena
Pieczonka. Het 13-jarige
meisje kwam zaterdagavond om het leven bij
een aanrijding op de Planetenweg in IJmuiden.
Het ongeval gebeurde rond
18.00 uur op of in de buurt
van het zebrapad bij de
Voermanstraat. Het slachtoffer werd tijdens het oversteken geschept door een
auto. Meteen was duidelijk dat het meisje er door
de enorme klap zeer slecht
aan toe was. Omstanders
zijn direct begonnen met
reanimeren. Naast meerdere ambulances, de politie en de brandweer werd
ook de traumahelikopter
naar IJmuiden gestuurd.
Die landde bij Sportpark
Zeewijk.
Na drie kwartier werd besloten om Marlena over te
brengen naar het zieken-

Informatie
van de gemeente
Velsen

Deze week in De krant!

huis. De trauma-arts ging
mee om haar verder te reanimeren. Het mocht niet
meer baten. Rond 21.00
uur werd door de politie
bekendgemaakt dat Marlena was overleden.
De 46-jarige bestuurder
van de auto is voor verhoor
meegenomen naar het politiebureau. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval.
Getuigen worden verzocht
zich te melden via 0900-

8844 (lokaal tarief).
Marlena wordt door haar
familie omschreven als
‘lief, mooi, slim, vriendelijk,
spontaan en sportief’. Ze
was tot vorig jaar leerling
van basisschool Het Kompas en sinds dit jaar zat ze
in de brugklas van het Vellesan College. Beide scholen hebben uitgebreid stilgestaan bij haar overlijden.
Marlena wordt vrijdag in
familiekring gecremeerd.
(foto: Michel van Bergen)

Kitesurfen in najaarszon
IJmuiden - De combinatie van een lekker najaarszonnetje en een stevige bries trok vorige week tientallen kitesurfers naar het grote strand van IJmuiden. Tegen het goudgele decor van de onderstaande zon leverde dat prachtige beelden op. Typisch IJmuiden-fotograaf
Erik Baalbergen was op het strand aanwezig en maakte een fraaie fotoserie die op zijn Facebook-pagina te zien is. (foto: Erik Baalbergen)

ZATERDAG 2 DECEMBER
AANVANG 14.30 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

Stormvogels

tegen

VEW

(‘Meer op zaterdag’)

Deze advertentie is aangeboden door:

Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Traditioneel winkelen
onverminderd populair
IJmond - Shoppen in december doen we nog altijd het
liefste door zelf naar de winkel te gaan, om de producten
te zien en om het plezier niet
te missen. Dat blijkt uit een
Europees onderzoek van Deloitte.
Europeanen kopen gemiddeld zestien procent via internet en kiezen in de meeste
gevallen voor grote namen als
Amazon en eBay. Een overgrote meerderheid gaat liever
op pad en zoekt zijn weg door
de feestelijk verlichte winkelstraten om Sinterklaas- en
kerstinkopen te doen.
De hang naar traditionele gezelligheid tijdens de decembermaand is goed nieuws
voor de ondernemers en warenhuizen. Naar verwachting geven Nederlanders tijdens de feestdagen van dit
jaar drie procent meer uit dan

vorig jaar. Uit de consumentenstudie blijkt dat de Nederlander gemiddeld 400 euro
uitgeeft aan cadeaus, kerstmarkten en in de horeca. Een
ander aspect dat meespeelt
is dat voor het laten bezorgen
van online gekochte artikelen
kosten in rekening worden
gebracht en dat er geen garantie is dat de bestelde artikelen op tijd worden geleverd. (foto: Pixabay)
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COLOFON
Verschijnt donderdag

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

Verschijnt donderdag

EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplaGE hoFGEEsT: 15.250
oplaGE juTTEr: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 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 emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

Voetspecialist bij
Leemans Schoenen

IJmuiden - Dinsdag 5 december bezoekt een voetspecialist Leemans Schoenen aan de
Lange Nieuwstraat 469. De hele dag zal deze specialist mensen met voetklachten te woord
staan. Er wordt gratis een voetafdruk gemaakt en uitleg gegeven over de werking van de Vibrionveer, een nieuwe Zweedse uitvoering. Deze vervangt de
klassieke steunzool, die vaak
hard en statisch is. De Vibrionveer heeft een verende werking
en activeert de spieren en de
bloedsomloop.
Gebruikers lopen elastisch verend en op natuurlijke wijze, dit
voorkomt vermoeidheid en pijnlijke voeten. Mensen met voetklachten en daaruit voortvloeiende rugklachten zijn enthou-

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

Beeksma Banket

Ambachtelijke snoepwinkel van Sinterklaas

IJmuiden - Zwarte pietentaartjes,
speculaassloffen,
roomboter staven en borstplaat. De overheerlijke decembermaand is bijna begonnen
en bij Beeksma Banket werken ze dag en nacht aan de
fantastische snoeperijen die je
verwacht rond de feestdagen.
Zoals je mag verwachten van
een ambachtelijke banketzaak
wordt alles zoveel mogelijk
met de hand gemaakt. Alleen
met grote deegpartijen zijn er
machines om een handje te
helpen. Maar verder zijn alle ingrediënten puur en eerlijk.
Je kunt ook niet zomaar voor-

bijlopen bij Beeksma Banket:
de geur van speculaas omarmt je en trekt je zo naar binnen in dit luilekkerland. En als
je eenmaal binnenstaat ben je
beland in een paradijs van lekkernijen waarvoor je ogen tekort komt. Kijk die marsepeinen zwartepietjes! Zie al die
letters S van Sinterklaas. Die
chocola, die pepernoten en
die speculaastaartjes. Alles is
om van te smullen. Laat dat
heerlijk avondje maar gauw
komen. Maar wel eerst langs
Beeksma Banket aan Velserduinplein 1 in IJmuiden. (foto:
aangeleverd)

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast, naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, een evenement
of gewoon vanwege de
mooie taferelen die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden.
Deze week aandacht voor
het postkantoor aan de
Kanaalstraat.
Als het Noordzeekanaal bijna klaar is en de eerste diensten zich rond de kanaalmonding vestigen, neemt de
hoeveelheid zakelijke post in
korte tijd enorm toe. Daarom
krijgt IJmuiden met ingang
van 1 november 1876 - de
dag dat het kanaal wordt geopend en IJmuiden wordt gedoopt - een hulppostkantoor
met rijkstelegraaf. Het hulppostkantoor valt onder Beverwijk. Bij ministerieel besluit krijgt het hulppostkantoor al snel de naam ‘IJmuiden’. Met Koninklijke goedkeuring wordt het hulppostkantoor met ingang van 1
oktober 1878 omgezet in een
echt postkantoor. In dat jaar
verrijst aan het Sluisplein een
nieuw kantoorpand, waarin
de post- en telegraafdienst
worden ondergebracht.
Door de forse groei van
IJmuiden wordt het postkantoor, ondanks enkele verbouwingen, al snel te klein. Men
besluit om het pand aan het
Sluisplein te vervangen door
een groter gebouw. Hiertoe
wordt een achter het postkantoor gelegen stuk grond
van 19 bij 20 meter aan de
Kanaalstraat gekocht. Het
nieuwe postkantoor wordt
ontworpen door de rijksbouwmeester Cornelis Peters uit Den Haag, die veel
postkantoren en overheidsgebouwen op zijn naam
heeft staan. Het grote nieuwe postkantoor wordt door
Gebr. Mest uit Enkhuizen in
twee delen gebouwd, zodat
tijdens de bouw het postkan-

toor in functie kan blijven. Op
het aangekochte stuk grond
aan de Kanaalstraat verrijst het hoofdgebouw. Dit
wordt in maart 1907 in gebruik wordt genomen. Daarna wordt het oude kantoor
gesloopt en verrijst daar het
tweede stuk nieuwbouw.
Het nieuwe postkantoor is
voor die tijd heel modern.
Het bevat zelfs een lift, weliswaar met handkracht bediend… De hoofdingang van
het nieuwe postkantoor bevindt zich aan de Kanaalstraat, aan de linkerkant van
de voorgevel. Op de eerste
verdieping, gedeeltelijk boven de kantoorruimten, bevindt zich de voor die tijd
grote directeurswoning, met
een eigen ingang rechts van
het postkantoor.
Al snel komen er klachten
over het feit dat het hoofdpostkantoor van IJmuiden
niet centraal ligt; IJmuiden
is immers tot ver “over de
brug” gegroeid. Niet vanwege de klachten, maar vanwege het oorlogsgevaar verhuist het post- en telegraafkantoor in mei 1940 van de
Kanaalstraat naar de Wilhelminaschool aan de Houtmanstraat. Pas na 12 jaar,
eind 1952, wordt het gebouw
aan de Kanaalstraat na een
grondige opknapbeurt weer
in gebruik genomen als bijkantoor IJmuiden-West. In
1973 krijgt het bijkantoor de
naam Kanaalstraat. Dit bijkantoor wordt op 16 januari
1987 opgeheven. Later wordt
het voormalige postkantoor
de woon- en werkplek van
een aantal beeldend kunstenaars.
Boekje. Geïnteresseerd in Typisch IJmuiden? In het boekje ‘Typisch IJmuiden. Een levendige havenplaats in beeld
en woord’ zijn veertig afleveringen gebundeld en voorzien van extra foto’s. Het
boekje is te koop bij The
Readshop aan het Marktplein, Primera Zeewijk en
boekhandel Bredero in Santpoort-Noord.

4

30 november 2017

▲

hun Pietendiploma die zij 14.00 tot 16.00 uur.
om 17.00 uur kunnen ophalen bij Kopie-Druk Santpoort.
Stadsschouwburg Velsen:
Eric van Sauers. Aanvang
20.15 uur.

3 DECEMBER
tot 17.00 uur.

30 NOVEMBER

Wijkcentrum De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227,
Velserbroek: Vrij biljarten
op 2 tafels. 09.00-12.30 uur.
Kosten 0,50 per half uur.
Linedance 09.30-11.30 uur.
57,50 per jaar. Wandelclub
10.00-11.00 uur (gratis).
Bloemschikken 09.00-11.30
uur. 1 x per 2 weken. 15 euro per keer. Biljarten Vereniging Velserbroek. 12.3017.00 uur. Kosten 42 euro per
jaar. Soos. 13.30-16.00 uur.
1,75 per keer. Bridge 19.0022.00 uur. 30 euro per jaar.
Koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling
‘Parabool.
Geopend donderdag tot en
met zondag van 11.00 tot
16.00 uur. Toegang 4 euro.
Stadsschouwburg
Velsen: Vlaamse choreografe
Isabelle Beernaert met haar
gezelschap. Aanvang 20.15
uur.

Lezing/boekpresentatie
‘Typisch IJmuiden’ in Velserduin, Scheldestraat 101
IJmuiden. Aanvang 15.00
uur.
Dansavond voor 55+ in Zalencentrum Velserduin met
muziek van de Diego’s en
lekker hapjes. Entree 7,-. Velserduinplein 3 IJmuiden.

(foto aangeleverd)
Lied van mijn vader, Ernst
de Corte zingt Jules de Corte
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:
‘La Traviata’ van Charkov
Opera Theater. Aanvang
20.15 uur.

2 DECEMBER
1 DECEMBER

Wijkcentrum De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227,
Velserbroek: Biljarten, lessen door Onno Dekker op
1 tafel. 09.00-12.00 uur. 15,per les. Vrij biljarten op 1
trafel. 09.00-12.30 uur. 0,50
per half uur. Vrij biljarten
op 2 tafels. 12.30-16.30 uur.
0,50 per half uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin vol
Geheimen’. Voor iedereen
vanaf 3 jaar. Open van 13.00

Fitclub Velserbroek organiseert een bootcamp voor
alle niveaus voor Stichting
Team Daniëlle. Deelname 5
euro. Start 10.00 uur, 09.30
registratie. De opbrengst
gaan in zijn geheel naar de
stichting.
Wijkcentrum De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227,
Velserbroek: Oecumenische
dienst. Elke 3e zondag van
de maand. 10.00-11.00 uur.
Gratis. Elke zondag openstelling vanaf 10.30 tot 14.30.
voor een gezellig kopje koffie of een drankje. Er is gelegenheid om op 2 biljarttafels een spelletje te biljarten.

Wijkcentrum De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227,
Velserbroek: Biljarten Club
Net Niet. 12.30-17.00 uur.
42,- per jaar.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00
tot 17.00 uur. Expositie ‘Vissersschepen’ door Jan de
Reus. 3 Speurtochten voor
kinderen van kleuter tot puber.
Pietengym in het winkelgebied van SantpoortNoord. Van 14.00 tot 16.00
uur. Hulppietjes kunnen

(foto: aangeleverd)
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Parabool. Geopend donderdag
tot en met zondag van 11.00
tot 16.00 uur. Toegang 4 euro. Rondleiding door huis
en tuinen van Beeckestijn.
Aanvang 14.00 uur.
Sinterklaasloop. Start (12
km) om 10.45 uur bij atletiekvereiging Suomi in
Santpoort-Noord. De 5 en
10 km starten om 11.00 uur.
Concert op ‘getemde’ Vierdag-orgel in de Dorpskerk
in Santpoort-Noord. Aanvang 11.45 uur.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00
tot 17.00 uur. Expositie ‘Vissersschepen’ door Jan de
Reus. 3 Speurtochten voor
kinderen van kleuter tot puber.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin vol
Geheimen’. Voor iedereen
vanaf 3 jaar. Open van 13.00
tot 17.00 uur.
Snertmiddag met optreden van Cock Zwanenburg
bij Bar Manhattan, Kennemerboulevard 322 IJmuiden.
Aanvang 14.00 uur.
Verhaallezing ‘Niets kan
mij pijn doen, behalve mijn
gedachten’ bij Carmen de
Haan, St. Raphaëlkerkje, Popellaan 1 Bloemendaal. Van

(foto: aangeleverd)
Familievoorstelling ‘Silent
magic’ in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.
Adventdienst in de H. Engelmunduskerk, Koninging
Wilhelminakad 119 IJmuiden.
Aanvang 16.00 uur.

ten 42,- per jaar per dagdeel. Koersbal. 09.30-12.00
uur. 30,- per jaar. Koffieproject. 10.00-12.00 uur. Gratis.
Klaverjassen.
13.30-16.00
uur. 30,- per jaar. Biljarten
Hofstede. 42,- per jaar per
dagdeel.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00
tot 17.00 uur. Expositie ‘Vissersschepen’ door Jan de
Reus. 3 Speurtochten voor
kinderen van kleuter tot puber.

4 DECEMBER

(foto: aangeleverd)
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin vol
Geheimen’. Voor iedereen
vanaf 3 jaar. Open van 13.00
tot 17.00 uur. Workshop knutselen, 13.30-15.30 uur. Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.
Buitenplaats Beeckestijn:
Kindervertelmiddag
voor
4-8 jaar. Van 14.00 tot 16.00
uur. Kosten 6 euro per kind.
Kan ook als verjaardagspartijtje Opgeven kan via carla–schut@hotmail.nl of 065 DECEMBER
Wijkcentrum De Hofste- 26038252. Dit kan tot dinsde, Aletta Jacobsstraat 227, dag ervoor tot 17.00 uur.
Velserbroek: Biljarten Hofstede. 09.00-12.30 uur. 42,per jaar per dagdeel. Patchwork. 09.30-12.00 uur. 30,- 7 DECEMBER
per jaar. Handwerken. 13.30- Koffieochtend in Bibli16.00 uur. 30,- per jaar. Bil- otheek Velserbroek. Van
jarten Hofstede. 13.00-17.00 10.30 tot 12.00 uur.
uur. 42,- per jaar per dag- Rouwspreekuur bij Alice
deel.
Loeters Persoonlijke uitKledingbeurs Het Kruis- vaartzorg in de Naaldkerk,
punt van 10.00 tot 12.00 uur Frans Netscherlaan 12 Santin Velserbroek. Elke dins- poort-Noord. Van 11.00 tot
dagochtend.
12.00 uur.
Voetspecialist bij Leemans Buitenplaats Beeckestijn:
Schoenen, Lange Nieuw- Tentoonstelling ‘Parabool’.
straat 469 IJmuiden. De spe- Geopend donderdag tot en
cialist is kosteloos, wel is het met zondag van 11.00 tot
zaak van tevoren een af- 16.00 uur. Toegang 4 euro.
spraak te maken. Leemans
is telefoonisch bereikbaar
via 0255-511117.
Repair Café in De Spil,
Frans Halsstraat 29 IJmuiden. Van 13.30 tot 16.00 uur.
Wijkcentrum De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227,
Velserbroek: Biljarten Vereniging Vrienden. 09.0012.00 uur. 42,- per jaar.
Schilderen 10.00-12.00 uur.
30,- per jaar. Bridge. 13.3016.00 uur. 30,- per jaar. Biljarten Vereniging Velserbroek. 12.30-17.00 uur. 42,per jaar.

6 DECEMBER

OIG tweedehandswinkel
open aan Industriestraat,
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Wijkcentrum De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227,
Velserbroek: Biljarten Hofstede. 09.00-12.30 uur. Kos-

Aanmelden
gratis nieuwsbrief via
nieuws@rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda
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Pietengym
in winkels
Santpoort

Opbrengst vastenactie
voor PVM en techniek
Driehuis - Vorige week
woensdag waren de kinderen van de zondagschool te
gast in het Pieter Vermeulen
Museum. Zij hadden tijdens
de vastenperiode eerder dit
jaar geld gespaard voor het
museum.
,,Een geweldige actie!’’, aldus
Gerda Ransijn die namens
het museum de de symbolische cheque in ontvangst
nam. ,,Met jullie opbrengst
hebben wij tijdens het Promotie Evenement Techniek
alle kinderen uit de IJmond
op zeer originele wijze kennis kunnen laten maken met
techniek.’’ Ieder jaar bedenkt
het nme-centrum een aantrekkelijke activiteit voor de
PET-dagen en dit jaar kreeg
zij te horen dat de bijdrage

van Techport minder was dan
voorgaande jaren. Gelukkig
kon het plan toch doorgang
vinden want juist op dat moment meldde Nanda Tol, die
het project van de kinderkerk
leidde, welk mooi bedrag de
vastenactie voor het museum
had opgebracht.
Nanda vindt het een mooie
bestemming. Leuk dat er
dankzij haar pupillen jongeren bewust worden van alternatieve energiebronnen.
De activieit bestond namelijk uit het maken van een
klokje dat loopt op de energie van groente of fruit. Uiteraard mochten schenkers
zelf ook een klokje in elkaar
zetten onder begeleiding van
vrijwilligers Ton en Co. (foto:
aangeleverd)

Romy maaakt droomdebuut in Intermediaire
Velsen-Zuid - Op de subtopwedstrijd in Ouddorp
werd de hoogste score van
65,59 % in de Intermediaire I bij elkaar gereden door
Romy Pielanen en haar
paard Adagio. Een prachtige prestatie en tevens haar
eerste internationale kwalificatiescore! Na een wedstrijdpauze van anderhalf
jaar maakte Romy onlangs
haar rentree in de wedstrijdring. Toen startte zij
met de Prix St. Georges en
zaterdag 25 november koos
zij voor de Intermediaire I.
,,Dat ik hier nu sta en hier
op terug kan kijken is een
droom voor me, aldus de
amazone. Zij wil zich voorlopig nog richten op het bevestigen van het Lichte-Tour
werk en volgend jaar de
overstap naar de Intermediaire II maken.’’ (foto: aangeleverd)

Santpoort-Noord - Zaterdag 2 december van 14.00
tot 16.00 uur is er Pietengym
in het gehele winkelgebied.
Oproep aan alle hulppietjes
om mee te doen en je officiele Puur Santpoort Pietendiploma te behalen. Doel van
deze middag is om de hulppietjes snel, slim en handig te
maken tijdens het rondbrengen van de vele pakjes. Als
alle onderdelen gedaan zijn
krijgen de pietjes hun officiële Pietendiploma. Je vindt de
onderdelen bij Bosch Sport,
Bredero boeken, City Sport
Santpoort, Dijkman Kaas,
Hop & Co, Nell’s, No Lemons
Please, Pasta Casa, Santpoort
aan Zee, Seven Days Fashion,
The Read shop, Visser Tweewielers en Voss. Je kunt je diploma tot 17.00 uur ophalen
bij Kopie-Druk Santpoort.

Bootcamp
voor het
goede doel
Velserbroek - Fitclub Velserbroek organiseert op zondag 3 december een bootcamp voor alle niveaus. Dit
sportieve evenement staat
volledig in het teken Stichting
Team Daniëlle. Deze stichting
vraagt aandacht voor de gevaren van XTC. Daniëlle overleed op 26 juli 2016 aan de
gevolgen van het gebruik van
XTC. Haar moeder, Nicolette Koopen, richtte deze stichting op om andere gezinnen
dit onoverkomelijke leed te
besparen. Door onder andere presentaties en voorlichting aan (oudere) jongeren en hun ouders wordt de
boodschap verspreid dat 1 pil
dodelijk kan zijn. Een belangrijk project van de stichting
vormt het ‘Kusje van Daan’.
Iedere dag verschijnt er een
creatieve quote die op indringende, vaak confronterende
manier wijst op de gevaren
van XTC. Het doel is om deze quotes in bushokjes en op
stations te laten ophangen.
Hier is veel geld voor nodig, 1
hokje kost al gauw 175 euro,
dus hoe meer geld er ingezameld wordt, hoe meer hokjes
er gevuld kunnen worden.
Deelname aan de bootcamp
kost 5 euro. Start om 10.00
uur bij Wagenmakerstraat 31
(registratie vanaf 09.30 uur).
De opbrengst gaat in zijn geheel naar de stichting. Zie
ook www.teamdanielle.nl.

Blokfluitles bij
IJmuider Harmonie
Velsen-Zuid - Er worden
bij de IJmuider Harmonie
weer blokfluitklasjes samengesteld voor het nieuwe seizoen in 2018.
Wil je graag muziek maken? Word dan lid van
de blokfluitgroep van de
IJmuider Harmonie. Het leren spelen op een blokfluit
is leuk en makkelijk. Iedereen die wil, kan het leren.
Naast het leren spelen op
je blokfluit, leer je ook hoe
je muziek moet lezen. En
leer je hoe je samen met
anderen muziek kunt maken. Heb je dat een beetje onder de knie? Dan snap
je de basis van muziek. Dan
kun je gaan spelen op een
ander instrument, bijvoorbeeld dwarsfluit, trompet,
saxofoon, trommel of klarinet. Kies maar uit.
Voor wie is de blokfluitgroep? Voor kinderen die
muziek maken leuk vinden en 7 jaar of ouder zijn.
Wat heb je nodig om mee
te doen? Een blokfluit! De-

ze krijg je van de IJmuider Harmonie te leen. Als
je hier op blokfluitles komt
krijg je elke week les door
een ervaren docent die je
op speelse wijze de beginselen van het muziek maken leert. Heel binnenkort
starten weer klasjes op dus
als je wilt kun je snel aan je
eerste les beginnen.
Wil je een ander gaaf instrument leren spelen, en
geen dure kosten betalen
voor les ergens anders, informeer dan eens naar de
vele mogelijkheden. Samenspelen is leuk en daarom is er in januari de mogelijkheid om samen met
andere
blokfluitleerlingen te spelen in een nieuwe blokfluitgroep die zeer
gunstig is geprijsd.
Voor meer informatie over
de blokfluitlessen en meer
kunt u contact opnemen
met Bob Kanne via 0615487652
info@bobkanne.nl of kijk op de website
www.ijmuiderharmonie.nl.

Letz Party op exclusieve
landgoederen in regio
Regio - Je wilt een gezellig
avondje uit? Lekker dansen,
bijkletsen en zo mogelijk
nieuwe mensen leren kennen? En dat op een prachtige, inspirerende locatie!
‘Let’s Party’ organiseert
dansfeesten op exclusieve landgoederen in de omgeving, in Velsen-Zuid (Waterland), Overveen (Orangerie Elswout) en Heemstede (Het Oude Slot). Als
je houdt van een stijlvolle
disco & classics party, voor
dertigers, veertigers en vijftigers dan ben je hier helemaal op je plaats.

Ga met je partner, als happy single of ga met vrienden en/of collega’s. Wist je
dat Letz Party eerst Swingsteesjun heette? Je weet
wel, bekend van de gezellige dansfeesten in het station van Haarlem. Check de
advertentie verderop in de
krant, of www.letzparty.nl
of kijk op www.facebook.
com/30upLandgoedfeesten
voor meer informatie over
de data en tickets.
In Heemstede zijn kaarten te koop bij Ajewe Sport
aan de Raadhuisstraat 95
Heemstede.
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Thalia decor van
speelfilm De Dirigent
IJmuiden - In het Thalia Theater
zijn vorige week opnames gemaakt
voor de nieuwe Nederlandse speelfilm De Dirigent, die zich afspeelt in
de jaren ’20 van de vorige eeuw.
De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de uit Nederland
afkomstige Antonia Brico. Zij was honderd jaar geleden de eerste vrouwelijke
dirigent ter wereld die succesvol grote symfonieorkesten dirigeerde. Tot op
heden lukt het vrouwen nog steeds niet
om aan de wereldtop te komen. De Dirigent wordt geregisseerd door Maria
Peters, bekend van onder andere Sonny Boy, Kruimeltje en Pietje Bell. De internationale cast bestaat uit hoofdrolspeelster Christanne de Bruijn, Annet
Malherbe, Raymond Thiry, Gijs Scholten van Aschat, Benjamin Wainwright
(A Quiet Passion), Richard Sammel (Inglourious Bastards) en Tim Ahern (Mirrors). De speelfilm, die zich hoofdzakelijk in New York afspeelt en acht jaar
van het leven van Antonia Brico beslaat, draait vanaf najaar 2018 in de bioscoop. (foto: Thalia Theater)

Kerst met Circus Renz
Haarlem - Kerstcircus Herman Renz keer terug in het
Haarlemse Reinaldapark. ‘Traditions’ is de alleszeggende
naam voor een programma vol
grandeur, een exclusieve belevingssfeer in een indrukwekkende realisatie. Een show die
de voorstelling van afgelopen
jaar moeiteloos weet te overtreffen en het hooggeëerde
publiek hoogtepunt na hoogtepunt zal voorschotelen. Zo
zullen de uit Spanje afkomstige Diorios bezoekers op het
puntje van hun stoel brengen met hun adembenemende menselijke kanonskogelact. Moderne handstand acrobatiek uitgevoerd op een stoere motor. Rechtstreeks uit Las
Vegas zal Melanie Chy het publiek doen verwonderen. Haar
evenwichtskunsten zijn immers ongeëvenaard.
Adembenemende luchtacrobatiek mogen we verwachten
van het Italiaans Spaanse duo
Dea en Martis Faggioni terwijl paardenfluisteraar Alberto Althoff met een vrijheidsdressuur een proeve van bekwaamheid aflegt in de piste.
Natuurlijk is ook Milko weer
van de partij. Zijn gedresseerde varkens vertonen de meest
bijzondere kunsten maar, met
dit groepje eigenwijze dieren
rijst de vraag; wie presenteert
nou eigenlijk wie. Wat is een

circus zonder magie? Opgegroeid in Circus Herman Renz
maakt illusionist Justin Ronday zijn debuut in zijn geboortestad Haarlem met een flitsende show die verbazing en
verwondering zullen oproepen. U zult uw ogen niet geloven. Liefhebbers van actie
kunnen hun hart ophalen met
een optreden van de Ukraine
troupe 6. Een groep acrobaten
die maar liefst twee acts zullen
opvoeren en meesters blijken
met een gewone combinatie
van trampoline en Russische
schommel. Nog meer acrobatiek met de Martis Brothers.
Met hun halsbrekende toeren weten zij de zaal aan zich
te kluisteren. Daar is ook de uit

Roemenië afkomstige Alex the
Firemen, in ons land bekend
als Alex de Brandweerman uit
de shows van Alberto Althoff,
toe in staat als zijn bluswerkzaamheden van een uit de
hand lopende brand uitmonden in een aaneenschakeling
doldwaze acrobatische stunts.
Met de terugkeer van spreekstalmeester Robert Ronday
zullen in Kerstcircus Herman
Renz oude tijden herleven en
heeft het circus alle ingredienten in huis als garantie voor
een onvergetelijke voorstelling. Dagelijks van 22 december 2017 tot en met 8 januari 2018. Zie ook www.kerstcircushermanrenz.nl. (foto: Arno
Broeren)

IJmondpad genomineerd
voor beste wandelroute
IJmond - Wandelen is de beste manier om het Noord-Hollandse landschap te beleven.
Het Wandelnetwerk NoordHolland maakt dat op een makkelijke manier mogelijk. Onderdeel van het wandelnetwerk is
het IJmondpad dat één van de
tien genomineerde routes is
voor de titel ‘wandelroutes van
het Jaar 2018’. De VVV’s maken
in februari tijdens de Fiets- en
Wandelbeurs in Gent de beste
nieuwe wandelroute van Nederland en België bekend.
Om wandelen in Noord-Holland nog makkelijker te maken,
trekt de provincie 1.000.000 euro uit om het netwerk met ruim
2000 kilometer uit te breiden.
Sinds 2010 wordt in NoordHolland gewerkt aan een samenhangend, mooi en makkelijk te gebruiken wandelnetwerk. Op dit moment is er ruim

2.500 km aan wandelroutes die
op een herkenbare manier zijn
bewegwijzerd. Uit onderzoek
van Recreatie Noord-Holland,
die het wandelnetwerk beheert, blijkt dat het netwerk in
de Kop van Noord-Holland, de
regio Alkmaar, Midden-Kennemerland en Laag Holland vrijwel sluitend is.
Vanaf goed bereikbare startpunten wijst het Wandelnetwerk Noord-Holland de wandelaars de weg over de mooiste wandelpaden. Vanaf de
startpunten kunnen verschillende gemarkeerde routes gevolgd worden. Ook kan men,
vergelijkbaar met het fietsknooppuntennetwerk, zelf de
lengte en de omgeving van
de wandeling kiezen. Zie ook
www.wandelnetwerknoordholland.nl. (foto: RTV Seaport/Ton
van Steijn)

Verhaallezing bij Carmen de Haan

‘Niets kan mij pijn doen
behalve mijn gedachten’
Bloemendaal - Zondag 3
december wordt van 14.00
tot 16.00 uur een verhaallezing ‘Niet kan mijn pijn
doen behalve mijn gedachten’ gehouden bij Carmen
de Haan in het St. Raphaëlkerkje aan de Popellaan 1.
Elke vorm van tegenslag
speelt zich af in je denken.
Met andere woorden: je
denkt alleen dat je gekwetst
bent.
Maar niets buiten je denken kan je kwetsen. Als je
je aangevallen voelt, val je
jezelf aan. Het zijn je gedachten, vooral de gedachten over jezelf, die kwetsing
veroorzaken. Hoe breng je
hier verandering in aan?
Dat is het onderwerp in deze boeiende lezing. En wie
weet, misschien, heel misschien, neem je na afloop
het besluit om jezelf nooit
meer pijn te doen. Dan zal
er een wereld van vrede

voor je opengaan. En vrede
is iets in je.
Mooi hé! Reserveren niet
noodzakelijk, iedereen van
harte welkom. De kosten
bedragen 9 euro. (foto: aangeleverd)
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Spektakelstuk in
Velsens voordeel beslist

Velsen-Zuid - Ragnar Niemeijer haalt ietwat vertwijfeld
zijn Marantz uit de tas. Een
NOS-plopkap zie je überhaupt
niet vaak in het Rabobank
IJmond Stadion. Zeker niet op
een maandagavond eind november. De ervaren radioverslaggever bekent eerlijk tegenover een collega van Omroep Gelderland: Studio Sport
had een andere uitgangspositie van deze wedstrijd verwacht. ,,Wie had aanzienkomen dat Telstar met 4-1 en
6-0 zou verliezen? Notabene
tegen RKC en Jong PSV.’’ Het
is niet alleen Niemeijer die het
zich hardop afvraagt.
Na de sublieme 3-1 zege op
Go Ahead Eagles leek niets te
gek meer in Velsen-Zuid. Zelfs
de titel was volgens sommi-

Velserbroek - Vanaf deze
week verkoopt Spaanderman Diervoeder aan Zadelmakerstraat 24 weer de
mooiste kerstbomen.
Bas Spaanderman begon
als hobby met de kerstboomverkoop maar is nu
bijna professional:. ,,Ik heb
er aardig wat kijk op gekregen en zoek een deel
van de bomen bij een kweker zelf uit. Zoals de Fraseri-bomen, een kruising
met een Nordmann. Een
boom die heel lang mooi
blijft en een frisse citrusgeur heeft. Tot de dag voor
kerstmis heb ik mooie bomen staan, gezond, vol
en symmetrisch, dus wat
wil je nog meer?’’ Wie een
heel grote boom wil, boven de 2,5 meter kan een
boom reserveren. Ook die
heeft Bas zelf uitgezocht,
maar die vliegen de deur

ge betrokkenen haalbaar. De
wedstrijden tegen RKC en
Jong PSV werden als intermezzo gezien, in aanloop naar
de absolute kraker tegen koploper NEC Nijmegen. Tot ieders verbazing volgden twee
Brabantse debacles. ,,Ik ben
blij dat ik hier het vertrouwen krijg om mijn eigen spelwijze te kunnen blijven hanteren”, liet trainer Mike Snoei
na afloop aan FOX Sports weten. ,,We hebben 15 nieuwe
spelers en het loopt niet altijd
even gestroomlijnd. Hier thuis
zetten we vanaf de allereerste minuut druk en dat gaat
steeds goed. Maar uit zijn we
een paar keer in het mes gelopen.”
Tegen NEC liet de ploeg van
Snoei weer eens zien waar het

toe in staat is. Maar dan moet
ook alles meezitten. De eerste
twee goals waren daar exemplarisch voor: verdediger Toine van Huizen en controlerende middenvelder Mohammed Osman wisten keeper Joris Delle op miraculeuze wijze
te passeren. Deze treffers waren misschien wel de fraaiste
van het seizoen. Aan spektakel opnieuw geen gebrek op
Sportpark Schoonenberg: dat
is ook niet verrassend bij een
ploeg die in 15 wedstrijden al
31 goals maakte, maar er tegelijkertijd ook 33 tegen kreeg.
De verdedigende misère was
in de laatste 20 minuten goed
te zien. Uit het niets brachten
Anass Achahbar (strafschop)
en Sven Braken NEC op gelijke hoogte. Iedereen in het
stadion zag dat een Nijmeegse overwinning nog in het verschiet lag, maar opnieuw was
het nodige geluk aan Velsense zijde. Arbiter Van der Graaf
liet doorgaan terwijl Ted van
de Pavert al enkele tijd geblesseerd in het strafschopgebied
lag. Melvin Platje wist een afgeslagen schot van Man of the
Match Novakovich vervolgens
listig achter Delle te prikken.
Met deze belangrijke treffer
hebben de Witte Leeuwen de
weg omhoog weer ingeslagen. (Douwe de Vries, foto:
1963-pictures.nl)

uit omdat ook bedrijven
Spaanderman Diervoeder
hebben gevonden. Tot grote trots van Bas prijkt er
dit jaar bij Centraal Station
Amsterdam een van zijn
grootste bomen: zelf uitgekozen en zelf geplaatst.
Om ervoor te zorgen dat
die mooie boom thuis ook
recht staat, heeft Spaanderman een speciale machine in huis. Daarmee
wordt onderin de stam
een gaatje geboord voor
een hier verkrijgbare standaard waardoor de boom
kaarsrecht en stevig staat.
Tenslotte heeft Spaanderman Diervoeder nog een
fijne service: het gratis
thuisbezorgen van de uitgezochte boom. Het enige
wat dan nog overblijft om
te doen is de boom versieren en er wekenlang van
genieten.

Christmas Jazz Sing-In
in Bloemendaal
Bloemendaal - Inmiddels is
de ’Christmas Jazz Sing-In’ van
Muziekschool ‘t Muzenhuis
een jaarlijkse traditie geworden
en het begin van het kerstfeest.
Dit jaar wordt het jazzconcert
gehouden op zaterdagavond
16 december vanaf 20.15 uur in
de Dorpskerk, tegenover Grand
Café Vreeburg.
Er zijn optredens van bekende
artiesten, zoals de black-gospelgroep ‘G-Roots’. Verdere solisten zijn percussionist en zanger-bassist Evert Braumuller,
klarinettist Bernard Berkhout
en vibrafonist Jacco Griekspoor die samen met Bernard
de swingende klanken van het

Benny Goodman Sextet zal laten herleven. Ook dit jaar is de
begeleiding in handen van pianist Hans Keune met zijn trio,
terzijde gestaan door bassist
John Erich en drummer/zanger
Joop Kooger.
Toegangskaarten à 20 euro, kunt u reserveren of afhalen bij Muziekschool ‘t Muzenhuis aan Zeilmakerstraat 50 te
Velserbroek, 023-5360525 of bij
Grand Café Vreeburg aan Kerkplein 16 te Bloemendaal, via
023 – 7430125. Indien voorradig voor aanvang van het concert bij de kerk. In de voorverkoop is elk vijfde kaartje gratis.
(foto: aangeleverd)

Fred Slim Automobielbedrijf nu bij AutoFirst
IJmuiden - Door zich bij AutoFirst aan te sluiten is Fred
Slim helemaal klaar voor een
succesvolle toekomst. AutoFirst is met meer dan 100
vestigingen een belangrijke speler onder de landelijk
werkende garageformules.
Fred Slim zegt: ,,AutoFirst past
als geen ander concept bij
ons: korte lijnen, meedenken
met de klant en snel schakelen. Dat is waar ons bedrijf al
jaren voor staat en dat is ook
waar AutoFirst voor staat. Het
huidige tijdperk eist dat garagebedrijven meer gaan samenwerken. In marketing,
maar vooral om bij te blijven
in alle technische ontwikkelingen in de autobranche, zo-

dat wij ook in de toekomst al
onze klanten naar behoren
kunnen blijven bedienen.’’
Dennis Laman, conceptmanager van AutoFirst: ,,Wij zijn
er trots op Fred Slim binnen
onze nieuwe garageformule te mogen verwelkomen. Ik
ken Fred als een enthousiaste en ambitieuze ondernemer, die niet rust voordat zijn
klant volledig tevreden is. Een
echte AutoFirst ondernemer.’’
AutoFirst Fred Slim is gevestigd aan James Wattstraat 1A
te IJmuiden. Voor meer informatie kunnen consumenten terecht op www.autofirst-fredslim.nl of neem direct contact op met Fred Slim
en zijn team via 0255-519339.

Stormvogels heeft geen
kind aan VVA/Spartaan
IJmuiden - Zaterdag trad
Stormvogels in AmsterdamWest aan tegen fusieclub
VVA/Spartaan. De formatie van trainer Sjaak Lettinga
kwam in een wedstrijd met
twee gezichten tot een zeer
verdiende 0-4-overwinning.
De eerste helft waren de
IJmuidenaren heer en meester en eindigden met een
0-4-ruststand. De tweede
helft geloofden de meeste
spelers van Stormvogels het
wel waardoor de rust- tevens
de eindstand werd.
VVA/Spartaan had de laatste
uitwedstrijd tegen SCW met
1-4 gewonnen en Stormvogels verwachtte dus aardig
wat tegenstand. Maar omdat
de Amsterdammers vooral
de eerste helft systeemloos
voetbalden, werd het 45 minuten lang eenrichtingsverkeer. Binnen een minuut leek
Stormvogels reeds te scoren;
na een scrimmage moest
Rory de Kluijver de bal van
de lijn halen.
Vier minuten later was het
toch raak: een paar meter
voor het strafschopgebied
mocht Brian Ezeoke een vrije
schop nemen en met succes,
want langs een kluwen van
spelers vloog de bal het doel

in, 0-1. Na deze openingstreffer bleef Stormvogels
aanval na aanval opzetten en
na ruim een kwartier was linkerspits Bjorne Slobbe twee
keer bijna trefzeker. In eerste
instantie nam hij op rechts
een vrije schop nemen, maar
zag de bal rakelings langs de
verkeerde kant van de paal
vliegen. Een minuut later aan
de andere kant van het veld
liet Slobbe een fel schot los,
dat rakelings voorlangs het
vijandelijke doel vloog.
Na ruim een half uur spelen
kreeg Stormvogels op bijna dezelfde plaats vanwaar
het eerste doelpunt viel een
vrije schop en opnieuw werd
rechterspits Ezeoke de aangewezen persoon Stormvogels meer lucht te geven en
met succes, want met een
subtiel schot wist hij de bal
over de kleine Amsterdamse doelman het doel in te jagen, 0-2.
Tien minuten later gaf de veel
zwervende centrumspits Tom
van Mierlo vanaf links een
voorzet en Thomas Scholten was er als de kippen bij
met een subtiel tikkie deze
assist te verzilveren, 0-3. Op
slag van rust werd het zelfs
nog 0-4, want met een fer-

me kopbal wist Slobbe een
hoekschop van Van Mierlo
om te zetten in een doelpunt.
De tweede helft liet Stormvogels de teugels behoorlijk
vieren waardoor VVA/Spartaan iets meer tegenstand
kon bieden, echter zonder
enig gevaar. Aan IJmuidense
kant waren slechts een paar
wapenfeiten te noteren: na
bijna een kwartier spelen zag
Ezeoke zijn afstandsschot op
de lat afketsen en halverwege de tweede helft vloog
een verdwaalde voorzet van
verdediger Rowan van Eijk
op de paal. Tussentijds paste trainer Lettinga in een
keer drie wissels toe: Slobbe, Glenn Bruinsma en Roy
Schoorl mochten het ‘strijdtoneel’ verlaten en Danny
Blok, Leon Plug en Fernando
van Alphenaar kregen de opdracht de andere zeven spelers weer tot voetballen te
bewegen, maar ook dit trio
slaagde daar niet in waardoor dit met 0-4 gewonnen
duel als de bekende nachtkaars uit ging.
Zaterdag komt VEW uit naar
sportpark Zeewijk. Deze specifieke zaterdagvereniging
staat momenteel iets boven
de middenmoot.

Omgekeerd scenario voor VSV
Velserbroek - Was het vorige
week de zaterdag 1 die de punten aan United DAVO moest laten en de zondag 1 die een
uitoverwinning bij Alkmaarse Boys wist te behalen, afgelopen weekend waren de rollen omgedraaid. Zaterdag 1
won de degradatietopper tegen DCG uit en de zondag 1
verloor geflatteerd thuis tegen
Zaanlandia.
De zaterdag 1 was door een
aantal nederlagen in de kelder van de competitie beland
en het team had dus de punten hard nodig om weer wat
op de ranglijst te stijgen. DCG
stond één na laatste, zodat de
belangen groot waren te noemen. VSV kwam via Geoffrey
Bertholee en Justin Kunst snel
op een 0-2 voorsprong en leek
op een makkelijke overwinning af te stevenen. DCG wist
echter via de 1-2 de spanning
weer terug te brengen, maar
het was de ingevallen Jan v.d.

Rijt die de 1-3 wist te scoren en
daarmee de zege veilig te stellen. Door dit resultaat heeft het
team de laatste plaats verlaten en as. zaterdag staat, aanvang 14.00 uur, weer een belangrijke thuiswedstrijd tegen
ZSGOWMS voor de deur. Dit
team staat nl één na laatste en
bij weer een overwinning kan
VSV aansluiten bij de middenmoot.
Met een uitoverwinning tegen
Alkmaarse Boys op zak had de
zondag 1 vertrouwen voor de
thuiswedstrijd tegen Zaanlandia getankt, die 3e op de ranglijst stond. Na een moeizaam
beging wist VSV steeds meer
de druk op te voeren, maar
Zaanlandia was met een aantal snelle counters steeds weer
gevaarlijk. Het was dan ook
niet verwonderlijk dat Zaanlandia uiteindelijk met dit wapen de 0-1 wist te scoren. VSV
was met kansen voor o.a. Nick
v.d. Meer en Mitchel Bormann

nog een aantal keer zeer dichtbij de gelijkmaker, maar het vizier stond niet op scherp.
Na de rust hetzelfde beeld,
maar de kansen waren weer
niet aan VSV besteed. Zaanlandia had hier minder moeite
mee en wist via een fraaie aanval de 0-2 te scoren. Delano
Post leek met een hard schot
de bekende aansluiter te scoren, maar de keeper van Zaanlandia keerde dit schot even zo
fraai. Zaanlandia had een goede spits in haar gelederen en
die maakte met zijn 2e goal van
de wedstrijd aan alle spanning
een einde (1-3). As zondag
staat voor VSV de belangrijke
uitwedstrijd tegen Kolping Boys
op het programma en zal zeker
niet moeten verliezen, want anders komt de degradatiestreep
weer in zicht. Een overwinning
betekent weer ‘lucht’ en kan
dan de week daarop thuis tegen Texel de eerste competitiehelft een fraai slot geven.

Driehuis - Hillegom en
Velsen maakten vorig jaar
indruk, maar dit seizoen
loopt het allemaal wat
stroever. Zo pakte Hillegom vorige week de eerste
winst en won Velsen voor
het eerst twee duels op rij.
Hillegom begint sterk en
probeert Velsen met goede combinaties onder druk
te zetten. Toch is het Jesper
Gutteling die vanaf randje zestien een vrije trap
mag nemen. Een mooie afstand om het doelman Gök
Rahim moeilijk te maken,
maar helaas voor Velsen
gaat de bal over het doel.
Een aanval van Hillegom
belandt via een voorzet bij
Luuk Buitendijk die de bal
recht op Sander van der
Lugt vuurt. Het balbezit ligt
bij Hillegom, de gevaarlijkste momenten komen vooral van Velsen. In de twintigste minuut brengt een
steekbal van Jesse van de
Meer Sebastiaan Scholten
vrij voor de doelman van
Hillegom. Sebastiaan glijdt
uit. Velsen moet het initiatief over laten aan de thuisploeg: Peter van Leeuwen
knalt na een prima aanval
net over de deklat. Velsen
probeert wel meer vat op
Hillegom te krijgen maar
echt gevaarlijk wordt het
niet. Ondanks het vele balbezit weet Hillegom ook
niet echt kansen te creeren. De meeste aanvallen blijven steken net voor
het strafschopgebied. En
zo gaan beide ploegen met
een blanco stand de rust
in.
Na rust een veel beter Velsen dat nu Hillegom in de
verdediging drukt. Ondanks het vele balbezit
moeten we wachten tot de
vijftigste minuut als Patrick

Castricum een vlammend
schot gekeerd ziet worden
door doelman Gök Rahim.
Even later zien zowel Bastiaan Scholten als Patrick
Castricum hun schoten
net naast vliegen. Hillegom
komt niet echt meer tot
aanvallen en moet het initiatief aan Velsen laten. Een
spaarzame actie van Hillegom via Aidan Ryan wordt
bij de eerste paal tot corner
verwerkt door een attente
Jesper Gutteling.
Halverwege de tweede helft
is het raak voor Velsen: een
corner van Tim Groenewoud wordt niet goed verwerkt en belandt uiteindelijk voor de voeten van Patrick Castricum die dit keer
de doelman van Hillegom
het nakijken geeft: 0-1. Met
nog zo’n twintig minuten
te spelen gooit Hillegom
de schroom van zich af en
neemt meer risico. Velsen
verdedigt de voorsprong.
Er ontstaan wat gevaarlijke
situaties voor het doel van
Sander van der Lugt maar
steeds weer blijft de schade beperkt.
Als iedereen zich al heeft
verzoend met het resultaat
is het kort voor tijd toch
raak voor de thuisploeg:
de ingevallen veteraan Ronald Turenhout speelt zich
tussen twee man vrij op de
punt van het stafschopgebied en schiet in de draai
de bal, tot verbazing van
Sander van de Lugt, bij de
tweede paal binnen: 1-1.
Een domper voor de mannen van Ton Pronk en opluchting voor zijn collega
Jan Arend Kranenburg.
Volgende week weer een
lastige
en
belangrijke
thuiswedstrijd tegen Assendelft. (foto: aangeleverd)
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Team SHIP schrijft
gedichtenwedstrijd uit

Meer evenementen in
Spaarnwoude

Velsen-Zuid - De gemeente Velsen is druk met het
nieuwe
bestemmingsplan
Spaarnwoude. Er ligt nu een
ontwerpbestemmingsplan
dat weliswaar de groei van
het aantal evenementen toestaat maar echt grote evenementen zullen er niet bij komen, om overlast voor bewoners en overige recreanten
beperkt te houden. Zo zijn
evenementen met aantallen
bezoekers tot 75.000 van de
kaart.
Op meerdere locaties komen
nu evenementen met minder
bezoekers, maximaal 40.000,
maar dan gaat het om de bekende evenementen als Dutch Valley en Dance Valley.
p
In het bestaande bestemL
mingsplan zijn twee locaties
L
voor evenementen, daar komen twee nieuwe locaties
bij: de Zuiderscheg, naast
HVC, tussen de rijkswegen
A9, A22 en het Noordzeekanaal. In 2016 werden hier als
proef de festivals Full Moon
en Promised Lands georganiseerd. Deze verliepen goed
en waren goed bereikbaar.
Het tweede nieuwe evenemententerrein
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Valley wordt gehouden) blijft
evenementenlocatie en ook
de locatie achter boerderij
Zorgvrij voor kleine evenementen blijft hetzelfde.
Spaarnwoude wordt bestuurd door Recreatieschap
Spaarnwoude waar verschillende omliggende gemeenten zitting in hebben. Door
meer evenementen te houden zou er meer geld moeten komen voor onderhoud
van Spaarnwoude. Bij de
aanleg van het recreatiegebied kreeg het schap een
mooie bruidsschat mee van
de gemeenten en provincie.
De bodem van die schatkist
www.50pluswijzer.nl
december
2013
is na meer dan 25 jaar
goed
in zicht. Daarom moeten gemeenten opnieuw met elkaar
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IJmuiden - In de Felison
Cruise Terminal vond vorige
week een bijzonder kerstdiner plaats. Jaarlijks organiseert de Stichting Saamhorigheidsdiner Oud Mariniers
een diner voor eenzame of
noodlijdende (oud-)mariniers
en hun gezinnen en voor de
achterblijvende gezinnen van
overleden mariniers.
Met
het voor de deelnemers gratis kerstdiner willen de (oud-)
collega’s hun kameraden
een hart onder de riem steken. Het diner vond plaats
in de terminal na bemiddeling van oud KVSA-directeur
maar vooral ook oud marinier
Frans Baud.
De voorbereidingen voor het
diner vonden al vanaf maandag plaats in de keuken van
het woonzorgcentrum De
Moerberg. Later in de week
werd de mobiele keuken van

IJmuiden - Een fietser is
maandagmiddag
gewond
geraakt bij een verkeersongeval in IJmuiden. Even na
twee uur ging het mis toen
de fietser over de Raadhuisstraat reed en werd aangereden door een automobilist. De auto kwam vanaf de
Zoutmanstraat en bij het optrekken zag de bestuurder

s-WijzerPlus-Wijzer

er Plus-Wijzer

www.50pluswijzer.nl

MET ELKE MAAND
EEN NIEUWE PUZZEL
Peuter neemt kijkje
euter neemt kijkje in het verleden

cember 2013

erblijfselen
in het verleden

www.50pluswijzer.nl

december 2013

Herman den Blijker de terminal binnengereden. Op
de dag van het diner waren
tientallen (oud) mariniers –
en zelfs een nog actieve generaal, die tot in maart 2016
commandant van het Korps
Mariniers was – komen opdraven om te assisteren bij
het opdienen van het elfgangen menu!
Uit het hele land kwamen
zo’n kleine 150 deelnemers –
op eigen gelegenheid of door
hun kameraden opgehaald –
naar de terminal om na een
welkomstdrankje en een optreden van de steelband van
de Marinierskapel te genieten van het diner en vooral de warmte van de verbondenheid, kracht en toewijding van hun (oud) kameraden! Zie ook www.ssdom.nl. Velsen-Zuid - Het langst(Erik Baalbergen, foto: Peter lopende dance festival van
Bercx)
Nederland beleeft in augustus 2018 haar 24ste editie en
doet dit in een geheel nieuwe huisstijl. Daarnaast wordt
het festivalterrein gedeeltelijk heringericht om nog meer
samenhang tussen de verschillende area’s te creëren.
,,Het werd tijd voor een frisse wind’’, zegt marketing manager Wytze Dijk. ,,We wilden
nog meer fun, kleur en positiviteit uitstralen. Ik denk dat
we die doelstelling mooi hebben verwerkt in ons nieuwe
logo en we zullen dit ook zeker terug laten komen in onze stage designs, line-up, decoratie en entertainment.”
,,Het logo is eigentijds, maar
heeft ook een aantal verwijzingen naar het allereerste
artwork uit 1995”, vervolgt
Dijk. ,,Daarmee laten we zien
dat we trots zijn op ons verleden, maar dat we vooral naar

de toekomst kijken. Het festival is nog ver weg, maar we
stromen over van de leuke
ideeën en kunnen eigenlijk
niet wachten tot het 11 augustus 2018 is.’’
,,We zijn op dit moment samen met onze boekingspartner opzoek naar de juiste balans in het muzikale programma. We willen graag een
gevarieerd, maar samenhangend geheel presenteren aan
onze bezoekers. Ik weet zeker dat combinatie van het
programma en de nieuwe
indeling van het terrein een
waanzinnig, frisse en memorabele ervaring gaat bieden.”
De marketing manager verklapt nog niet hoe het terrein er precies uit gaat zien.
,,Dat doen we begin volgend
jaar. Net als de line-up. Maar
ik weet zeker alle bezoekers
hier helemaal happy van worden.’’ Zie ook www.dancevalley.com. (foto: Friso Huizinga)

van de auto de fietser vermoedelijk over het hoofd. De
fietser kwam vervolgens hard
ten val en liep daarbij een behoorlijke hoofdwond op. Het
slachtoffer is door ambulancepersoneel opgevangen en
na de eerste zorg naar het
Spaarne Gasthuis in Haarlem
overgebracht. (foto: Michel
van Bergen)

Dit is onjuist. De dader of daders hebben de plantenbakken in brand gestoken, met
de woningbrand tot gevolg.
De bewoners werden door
de brandweer van het balkon
gehaald.

Fietser gewond bij
aanrijding Raadhuisstraat

ND IN DE KRANT!

december 2013

ken een eerste selectie. De
gedichten worden op verschillende locaties in het gebouw, uiteraard met naamsvermelding van de schrijver,
opgehangen. Insturen kan
tot eind december naar info@ship-info.nl of per post
naar SHIP gedichtenwedstijd, Noordersluisweg 1, 1975
AM IJmuiden.

Kerstdiner oud-mariniers

us-Wijzer

w.50pluswijzer.nl

IJmuiden - Het team van
SHIP roept mensen met poetische inspiraties op deze te
verwoorden in een gedicht.
Het is de bedoeling dat het
gedicht gericht is op de omgeving rondom het opvallende rode gebouw bij de sluizen. De gedichten worden
beoordeeld door het vaste team van SHIP. Zij ma-

december 2013

IJmuiden - In het bericht
over de brand in de Bellatrixstraat (de Jutter/de Hofgeest
van 23 november 2017) hebben wij geschreven dat er
een hoeveelheid huisvuil was
aangestoken.
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Man in verwarde
toestand aangehouden

Klootschieten
Velsen-Zuid - Afgelopen
zaterdag trokken de klootschieters erop uit om het
parcours in Beeckestijn
af te leggen. Er waren vier
teams die de strijd met elkaar aanbonden. In het begin ging alles voorspoedig,
totdat het kampeerterrein
werd bereikt. Met een oponthoud van een half uur
vanwege uitgelaten honden, kon het spel worden uitgespeeld. Het team
van Harm, Jan St. en Sander werd eerste met 68
schoten en 40 meter, tweede Lia, Willem en Nico 8198, derde Peter en Bert 8110 en vierde Raymond en
Rob 92-22. Informatie over
de diverse sportmogelijkheden bij S.V. Full Speed op
www.fullspeedsport.club of
0255-518648.

Kerstkienen
in De Stek
Velsen-Noord - Op vrijdag
ag 15 december is er kerstkienen in De Stek, Heirweg
2 in Velsen-Noord. Aanvang ’s middags om 14.00
uur en ’s avonds om 19.00
uur. De kaarten zijn verkrijgbaar bij mevrouw Jopie Hanssen in de Schulpen en in de Stek, via telefoonnummer 025-833833.
De kosten zijn 4 euro per
dagdeel inclusief het kopje koffie of thee. Natuurlijk
wordt er ook weer een loterij gehouden waarvan de
kosten zijn 2,50 euro per 5
lootjes. Het belooft, zoals u
gewend bent, een gezellige
dag te worden, waar iedereen welkom is.

Repair Café
in de Spil
IJmuiden - Sinterklaas is
bijna jarig! Kom daarom snel
naar het repaircafé om uw
kapotte spullen te repareren! Laat uw lamp, stofzuiger
of iets anders nakijken door
de vrijwilligers! Op dinsdag
5 december van 13.30 tot
16.00 uur staat zij weer voor
u klaar in buurtcentrum de
Spil. Er zijn diverse vrijwilligers aanwezig die u kunnen helpen met kleine reparaties. Mochten er onderdelen vervangen moeten worden dan kunt u die zelf aanschaffen en meenemen. Een
vrijwillige bijdrage wordt op
prijs gesteld. U kunt zich ter
plekke melden bij de gastvrouw.

Waterloo G1 wint weer
Driehuis - Zaterdagmiddag speelde Waterloo G1 een mooie
wedstrijd tegen Schagen G1. Sebastiaan Snijders scoorde
twee keer, net als Micheal Stegeman. Jim Franken wist een
keer het doel te vingen. Met een eindstand van 5-0 was het
team heel blij. (foto: aangeleverd)

Ben Cramer in IJmuiden
IJmuiden - Vorige week
woensdag was zanger/musicalster/acteur Ben Cramer
(70) in IJmuiden. Ter ere van
zijn 50 jarig jubileum als artiest en zijn onlangs verschenen biografie ‘Ben Cramer Meer dan een clown’ was hij
voor een interview bij RTV
Seaport. Daarna ging hij naar
woonzorgcentrum Velserduin
waar hij bij de Gouwe Ouwe
Muziekmiddag veel van zijn
fans kon ontmoeten en begroeten. Mevrouw Kalkman,
hier met Ben Cramer op de
foto, is een van hen. ,,Ik vind
het hartstikke leuk dat je hier ziek en ik zing het allemaal
bent. Je maakt heerlijke mu- mee!’’ (foto: aangeleverd)

2 miljoen voor innovaties
MKB in maakindustrie
Velsen - MKB-ondernemers
in de maakindustrie kunnen
vanaf volgend jaar een subsidie tot 200.000 euro per
bedrijf aanvragen voor innovaties. De gemeente Velsen
stelt 2 miljoen euro beschikbaar om de maakindustrie in
de gemeente te bevorderen.
Het gaat om het nieuwe Innovatiefonds Bedrijvigheid
en Duurzaamheid.
Techport is een belangrijk
instrument om de maakindustrie te stimuleren in de
regio. In de vorm van technisch onderwijs, kennisnetwerken en onderzoeksprogramma’s wordt hard
gewerkt aan gezamenlijke kennis en opleiding. Nu
is het echter ook mogelijk
om binnen een bedrijf een
grote subsidie te verkrijgen. Een van de voorwaarden is wel dat het bedrijf zelf

40 procent van de innovatie meebetaalt. Omdat ook
bij de provincie Noord-Holland een vergelijkbare subsidie verkrijgbaar is, heeft
Velsen een maximum van 60
procent subsidie totaal en
een maximaal bedrag van
200.000 euro vastgelegd.
Voor MKB-bedrijven kunnen dit soort bedragen juist
het verschil maken om te innoveren en het eigen risico
te verlagen.
De gemeente Velsen heeft
de subsidie in het leven geroepen omdat in deze regio
vol maakindustrie een tekort aan kapitaal zou zijn.
Banken zijn vaak terughoudend bij dit soort bedragen.
Het bedrijfsleven heeft vooral behoefte aan een krediet
tussen de 25.000 en 500.000
euro, vooral in de eerste fase van toegepaste innovatie.

IJmuiden - De politie heeft
in de nacht van vrijdag op
zaterdag een 48-jarige man
aangehouden die in verwarde toestand verkeerde. In
een woning aan de Bellatrixstraat zou vrijdagavond een
man aanwezig zijn, die in
verwarde toestand verkeerde. Deze 48-jarige man zou
in bezit zijn van een vuurwapen. Er was moeilijk contact
te krijgen met de man. Omdat er ook kinderen in de woning aanwezig waren, wer-

den meerdere politie-eenheden en overige hulpverleningsdiensten ter plaatse gevraagd.
Een
politieonderhandelaar
heeft de man uiteindelijk weten over te halen om de woning uit te komen. Hierop
werd de man aangehouden.
Niemand raakte bij dit incident gewond. In de woning
werd een vuurwapen aangetroffen, dit is in beslag genomen. De man is ingesloten en
onderzoek is ingesteld.

Deze sessie ging over de
prestatieafspraken tussen de
gemeente Velsen en de 3 in
Velsen actieve woningcorporaties.
In deze prestatieafspraken
die gelden voor een periode
van 2017 tot 2021 zijn afspraken gemaakt over onder andere duurzaamheid, leefbaarheid, bijzondere doelgroepen
en wonen en zorg.
De Musketiers waren aanwezig op de publieke tribune om
te luisteren naar wat er gezegd zou gaan worden over
de leefbaarheid en het plaatsen van bijzondere doelgroepen zoals statushouders en
verwarde mensen die toch
meestal geplaatst worden in
de sociale huurwoningen en
juist in de wijken die al zwaar
belast zijn.
Voor de vergadering begon
melde Peter Stam van Velsen
Lokaal dat hij bij de rondvraag
terug wilde komen op de vragen die hij twee maanden geleden aan Wethouder Bal had
gesteld. Deze vragen gingen

over de samenstelling van wijken met betrekking tot de woningvoorraad, de verhuisbewegingen per wijk en de
spreiding van statushouders.
Tijdens de sessie bouwde zich
al een bepaalde spanning op
door de inbreng van Forza,
Velsen Lokaal en Beryl Dreijer, grotendeels gericht op
de leefbaarheid, waarmee de
Wethouder het moeilijk had.
Bij de behandeling van de
rondvraag ging de spanning
over in een uiterst fel debat
tussen Wethouder Floor Bal
en Peter Stam, waarbij Floor
Bal zich meerdere malen Wethouder onwaardig liet gaan
en geen antwoord gaf op de
vragen van Dhr Stam.
Wij Musketiers zijn benieuwd
of en wanneer de gevraagde
jaar cijfers over de samenstelling van de woningvoorraad
per wijk, de verhuisbewegingen per wijk en de spreiding
van de statushouders eens
boven water komen.
De drie Musketiers.

Lars Bottelier klokt
onder de vier minuten
IJmuiden - Afgelopen weekend vond de Martinez Cup
plaats in het Sloterparkbad in
Amsterdam. Een echt zwemfeest, want hier leveren de
plaatsen 1,2 en 3 geen medailles op maar dozen bonbons.
Lars Bottelier nam het weekend deel aan drie afstanden.
De IJmuidenaar zwom een
tijd van 3:59,58 op de 400m
vrije slag en was daarmee
voor het eerst onder de 4 minuten. Bovendien was deze tijd goed voor een derde

plaats. Op de 100m en 200m
vlinderslag kwam Bottelier
niet verder dan de dertiende en de vijfde plaats. Helaas
geen dozen bonbons meer,
maar wel prima tijden op de
klokken: 59.06 om 2:12.24.
Van 21 tot en met 23 december vindt het Open Nederlands Kampioenschap kortebaan plaats in Hoofddorp.
Lars gaat hier ook aan deelnemen en komt uit op 5 afstanden namelijk de 200 m,
400 m, 800 m en 1500 m vrije
slag en de 200 m vlinderslag.
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Historisch laantje
wordt in ere hersteld
Postcodes:
1131 t/m 2121

Drogisterij Rozenbroek, Heemskerk
Dierenspeciaalzaak Meijer, Beverwijk
Sense kapsalon en Espressobar, Beverwijk
Bloemisterij Leo Aardenburg, Velsen-Noord
Combi Foto Loek Anderson, Castricum
Groente en Fruit Richard Vos, Heemskerk

SizeUp 3860, Uitgeest
Fam. Krom, Akersloot

IJmuiden - Op initiatief van
John Todirijo wordt een historisch laantje met beuken
en kastanjebomen dat ooit
toegang gaf tot landgoed
De Heerenduinen in ere hersteld. Het laantje ligt bij LTC
De Heerenduinen en Scouting de IJmondtrekkers. Op 8
december is er een werkdag
met vrijwilligers en de gemeente om te starten met de
werkzaamheden.
Het gaat om een zogenaamde revitalisering van het bosen duingebied. Al in september 2014 kwamen raadslid
Piet van Deudekom en wethouder Floor Bal ter plaatse om de situatie te bekijken. Ook de besturen van de
tennisclub en de scouts werden betrokken bij het idee,
evenals Natuurmonumenten.
Ook andere gebruikers, zoals
wandelaars werden bevraagd
over een eventuele revitalisering. De meesten waren posi-

tief. Het gaat om een gebied
van circa 6 hectare om en
nabij de entrees van de genoemde verenigingen. Maar
ook zijn enkele opmerkingen
gemaakt over aanliggende
groengebied tussen Maasstraat en Heerenduinweg dat
door de gemeente wordt onderhouden en waar veel gebruik van wordt gemaakt.
Wensen zijn: het goed begaanbaar maken van de paden (met schelpen), herstel
van de oude laan, het realiseren van een bloemenweide
bij de parkeerplaats van de
tennisclub en het maken van
een speelbos. Ook wil men
boomstammen als bankjes
bij de open plek, een paddenpoel op de plek waar ooit
een duinrel stroomde, afvalbakken ter voorkoming van
zwerfvuil die worden geleegd
door vrijwilligers en nog enkele zaken. Een prachtig initiatief!

Velsen-Zuid - VV IJmuiden
nam het afgelopen zaterdag
op tegen de nummer 11 van
de ranglijst; SCW. Er moesten drie punten worden gepakt om in de top 3 terecht
te komen. Echter moest
concurrent Pancratius dan
tijdens haar wedstrijd drie
punten verspelen.
De eerste helft lieten beide
ploegen weinig zien. IJmuiden ging wel redelijk fanatiek uit de startblokken,
maar daar bleef het bij. Aan
het eind van de eerste helft
creëerde IJmuiden nog wat
kansjes, maar tot scoren
kwam het niet. Na 45 minuten stond het dus nog 0-0.
De tweede helft moest beter.
Direct nadat het fluitsignaal voor de tweede helft
had geklonken, lieten de
elf van Correia zien dat ze
voor de winst gingen. Milan van Essen zette zijn club
in de 45ste minuut op voorsprong. Kort daarna kopte Kay Brouwer het twee-

de doelpunt voor IJmuiden
in het net. De aangever van
het tweede doelpunt, Bob
Schol, knalde in de 75ste
minuut de 3-0 op het scorebord en brak daarmee helemaal het verzet van de bezoekers.
Vlak voor het eindsignaal
kreeg IJmuiden nog twee
kansen op de 4-0, echter
vond de doelman van SCW
het genoeg geweest. Het
bleef dus 3-0 én drie punten in de pocket. En toen
was het wachten op Pancratius die drie kwartier later van start was gegaan tegen Overbos. Die wedstrijd
eindige in een 1-2 verlies
voor Pancratius en IJmuiden
passeerde Pancratius en
staat nu op de derde plaats
in de ranglijst.
Aankomende zaterdag heeft
IJmuiden een zware wedstrijd op het programma.
De zwart-witten gaan namelijk op bezoek bij de koploper. Om 15.00 uur wordt er
in Zandvoort afgetrapt.

Politie zoekt getuigen
IJmuiden - Deze week heeft
brand gewoed in een auto die
geparkeerd stond aan het Willemsplein. Twee andere auto’s
raakten beschadigd. De po-

litie doet onderzoek naar de
oorzaak van de brand en sluit
brandstichting niet uit. Getuigen worden verzocht contact
op te nemen via 0900-8844.
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‘The Play That Goes Wrong’
in Stadsschouwburg Velsen

Velsen - Het is al vier jaar
een grote hit in Londen en
New York: ‘The Play That
Goes Wrong’. De titel verraadt het al: het is een komedie, maar alles gaat net even
anders dan anders… En dat
betekent hilariteit en slapstick à la ‘Fawlty Towers’ en

‘Buurman & Buurman’, maar
dan voor volwassenen. Gebracht door de crème de la
crème van de comedy: Anne-Marie Jung, Rop Verheijen, Tina de Bruin, André
Dongelmans, Ergun Simsek,
Frieda Barnhard en oud-Velsenaar Bas Hoeflaak (Droog

Brood). Op dinsdag 12 december (20.15 uur) komen
zij de Stadsschouwburg Velsen op stelten zetten met hun
‘toneelstuk’.Een plaatselijke
winkeliersvereniging speelt
een moordmysterie om hun
feestweek af te sluiten. Maar
voor het stuk goed en wel begonnen is, loopt het al spaak.
Een grote ramp voor de spelers die het allemaal zo goed
mogelijk willen doen. Zelfs
het decor gaat een eigen leven leiden. Al met al een stuk
dat met een ijzeren timing
gespeeld dient te worden. Op
het toneel ziet het er dolkomisch uit, de chaos en alles
wat fout gaat, maar daaronder ligt een nauwgezette choreografie. Prijs: 34 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. Informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.
(foto: Raymond van Olphen)

DanceWorks
kerstvoorstelling

Wolga Kozakken
geven kerstconcert
Velsen - Zodra Kerstmis nadert, kan er de donder op gezegd worden dat de beroemde Wolga Kozakken naar Velsen komen om hun gehoor
op te warmen met de mooiste kerstliederen.
Op woensdag 20 december
(20.15 uur) staat het mannenkoor met de prachtige,
diepe stemmen en de virtuoze solisten in de Stadsschouwburg Velsen. Het publiek waant zich voor één
avond aan de oevers van
de Wolga. Populaire kerstevergreens als ‘White Christmas’ worden afgewisseld
met Russische kerstliederen
en volkssongs als ‘Kalinka’,

www.

www.

‘Wolga Bootsman’ en ‘Stenka Rasin’. De professionele zangers brengen de nummers zonder geluidsversterking ten gehore wat de intieme kerstsfeer nog meer ten
goede komt. Niet voor niks
schreef de pers na hun vorige optreden in Velsen: ,,De
Wolga Kozakken boeien tot
de laatste noot en hebben
het publiek gegeven waar
het voor kwam: bezieling
en diversiteit van het eeuwenoude Kozakkenrepertoire.” Prijs: 25 euro, inclusief
pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.

.nl

.nl

Velsen - Op vrijdag 22 december (19.30 uur!) is de
nieuwe kerstshow ‘Kids
Alone’ van DanceWorks Velsen te zien in de Stadsschouwburg Velsen. Een
spannende
kerstvertelling
met dans voor alle leeftijden,
die veel weg heeft van de beroemde film ‘Home Alone’.
Het is kerst in de villa van familie Van der Berg. Zij en hun
vrienden, de familie Kuipers,
vertrekken vroeg in de ochtend op vakantie richting de
Bahama’s. Per ongeluk blijven de twee jongste kinderen
van beide stellen – Teun en
Grietje – thuis achter. Wanneer de kinderen beseffen
dat ze alleen thuis zijn, gaat
er een nieuwe wereld voor
ze open. Tijd om de boel op
zijn kop te zetten! Teun en
Grietje schudden met succes schoonmaakster Consuela en oma af, maar als Pedro en José, twee inbrekers,
langskomen, is er een hoop
kerstmagie voor nodig om
het verhaal tot een goed einde te brengen. DanceWorks
Velsen is de grote, breed georiënteerde dansafdeling van
het Kunstencentrum Velsen,
waar jaarlijks zo’n 500 leerlingen van diverse leeftijden
les krijgen in heel uiteenlopende dansstijlen, zoals klassiek ballet, moderne dans,
hiphop en showdans.

Stadsschouwburg Velsen

Guido Weijers speelt
oudejaarsconference
Velsen - Hij kan het als geen
ander: met zijn turbocabaret het jaar 2017 fileren. Wat
voor jaar het was, kunnen
bezoekers op woensdag 13
december (20.15 uur) zien in
de Stadsschouwburg Velsen,
want dan treedt Guido Weijers op. Hij is dolenthousiast
dat hij weer een oudejaarsconference mag doen: ,,Het
is een speciale tak van sport
om een heel jaar te fileren tot
90 minuten vlijmscherpe, actuele humor. Het mag rauw,
fris, filosofisch, intelligent, hilarisch of bot, maar bovenal moet het heel erg grappig
zijn.”
Dit is zijn achtste oudejaarsconference sinds hij er in
2006 mee begon. Zijn laatste was in 2014. De oudejaarsconference die hij nu
speelt wordt straks op oudejaarsavond bij RTL 4 uit-

gezonden. Bezoekers van
de Stadsschouwburg Velsen
krijgen alvast de kans om te
kijken wat het gaat worden!
Misschien herkennen zij er
straks bijna niks van of juist
heel veel, wie zal het zeggen. In ieder geval doet Guido Weijers zijn best om te observeren, te ontleden en een
frisse draai te geven aan zijn
humoristische jaaroverzicht.
Om de avond nog feestelijker te maken kunnen cabaretfans in de Stadsschouwburg Velsen een ‘Oliebollen & Bubbels’-arrangement
boeken: voorafgaand aan de
voorstelling een oliebol en
een glaasje bubbels!
Prijs: 30 euro, inclusief garderobe en pauzedrankje.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.
(foto: Regina Pater)

Lokaal talent in
‘De Grote Kerstshow’
Velsen - De afgelopen twee
jaar kwamen er al meer dan
4.000 bezoekers naar ‘De
Grote Kerstshow’ van Koel
Productions. Dus natuurlijk
moest er een derde keer komen, want een nieuwe Velsense kersttraditie is geboren!
Op zaterdag 16 (20.15 uur)
en zondag 17 december
(15.00 en 20.15 uur!)is het
weer genieten van de editie van 2017 in de Stadsschouwburg Velsen. Zing
klassieke kerstsongs mee
met lokale sterren en geniet
van meeslepende optredens
van aanstormende talenten.
Lokale artiesten en aanstormende talenten zingen samen de sterren van de he-

mel, het grootste koor ooit
in Velsen zal bekende kerstklassiekers de revue laten
passeren, omlijst door het
geweldige Rex-Orkest.
Ook blikken we op komische wijze terug op het afgelopen jaar én nemen een
kijkje in de keuken van vrijwilligers met als thema: Velsen zijn we samen. Met onder andere Frans Zeilmaker,
Florens Eykemans, Celine en
Samuel Dib, Demi Baltus,
Dansstudio Michelle, KOEL
kids en vele anderen.
Prijs: 12,50 euro (geen pauzedrankje en garderobe).
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255515789.
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Adventsdienst
IJmuiden - Op zondag 3 december houden de Hervormde Gemeente van de Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat
en de Oud-Katholieke parochie van de HH Adelbertus
en Engelmundus hun jaarlijkse samenzang ‘Op-weg-naar
Kerst’. In deze samenzang
met schriftlezingen en bekende gezangen uit de tijd voor
en op Kerst openen de beide
gemeentes samen de advent,
de vier weken van voorbereiding op kerst. De samenzang
begint om 16.00 uur in de H.
Engelmunduskerk aan de Koningin Wilhelminakade 119 en
iedereen is uiteraard van harte welkom om mee te zingen.

Nieuwe gevel De
Noostraat onthuld
IJmuiden - De Noostraat is
de hoofdentree van IJmuiden. De buitenkant van de
woningen is mede bepalend
voor het beeld. Dat geldt ook
voor de nieuwe gevel van de
De Noostraat. De Renovatie
van de 81 portiek/etage woningen is nog niet voltooid
maar vorige week woensdag

werd een deel van de gevel onthuld door wethouder
Floor Bal, Frank HooijSchuur
(KBK Bouwgroep) en Rogier
van der Laan (directeur Woningbedrijf Velsen). Als alles
volgens plan verloopt, dan
zijn alle appartementen voor
de zomer van 2018 klaar. (foto: RTV Seaport/Ron Pichel)

Strawberries gaat zonder
punten winterstop in
Driehuis - Het eerste herenteam van hockeyclub
Strawberries is er niet in
geslaagd om voor de winterstop een wedstrijd te
winnen. De Driehuizenaren
verloren afgelopen zondag
met 4-1 van titelkandidaat
Myra.
Strawberries ging zonder
angst het duel in, wetende
dat de kans op een overwinning nihil zou zijn. De
voorgaande elf wedstrijden gingen immers verloren. De rode lantaarndrager in de eerste klasse
speelde echter een redelijke eerste helft. Niet dat er
veel grote kansen vielen te
noteren voor de aardbeien,
maar het meeste balbezit
was wel voor de ploeg van
coach Willem Sanders. Het
baltempo lag echter veel
te laag om het Myra moeilijk te maken. De thuisploeg
creëerde wel een aantal
grote kansen, maar net als
iedere week stond doelman
Wouter Rempt goed op zijn
post en pareerde de nodige ballen. Toch moest hij
halverwege de eerste helft
capituleren en het eer-

ste doelpunt incasseren.
In de tweede helft voerde
Myra de speelsnelheid op
en drong het Strawberries
flink naar achter. Het was
wachten op de tweede treffer en die kwam er ook snel.
Strawberries liet hierna zien
over de nodige veerkracht
te beschikken en via een
strafbal (benut door David
Bosma) kwam het terug in
de wedstrijd. De jacht op
de gelijkmaker werd echter
abrupt gestopt toen doelman Rempt wegens aanmerkingen op de scheidsrechter voor vijf minuten
het veld moest verlaten. Deze in Strawberries-ogen dubieuze beslissing kwam de
hekkensluiter duur te staan.
Myra maakte meteen gebruik van de overtalsituatie
en scoorde de derde treffer waardoor het verzet van
Strawberries was gebroken.
Myra maakte later nog de
vierde treffer, alleen goed
voor de statistieken.
Strawberries
heeft
nu
twaalf duels op rij verloren en speelt in maart weer
verder, thuis tegen Bennebroek. (Finn van Leeuwen)
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Adventsvespers
in Engelmundus
IJmuiden - Gedurende de
Advent worden op zaterdagmiddag 2, 9, 16 en 23
december in de Oud-Katholieke Engelmunduskerk de
Adventsvespers gezongen.
Dat gebeurt tussen 16.00 en
17.00 uur. De Vespers volgen een vast stramien van
hymnen en psalmen met
hun antifoon (keervers). Het
woord is afgeleid van het latijnse vespera dat avond betekent.

UITNODIGING
HET VOICES

CAFÉ
ZONDAG
Top2017
10 Voices
DECEMBER

2000 Café
AANVANG 15.00 UUR

CAFÉ DE WILDEMAN

(Ingang
grote zaal - Toegang
Santpoort-Noord
- HebGRATIS)
je zin
bijdrage welkom
in een Vrijwillige
optreden
waar meezinHoofdstraat
142 naar het
gen mag?
Kom dan
2071
EL Santpoort-Noord
Voices
Top
2000 Café in De
Wildeman. Op zondag 10 december trakteert zanggroep
Voices onder leiding van Chiel
van Tok de cafébezoekers op
lekkere (meezing) nummers uit
de Top 2000 van Radio 2. Het
optreden begint om 15.00 uur.
Natuurlijk zal de eigen Voicesband onder leiding van Jasper
Swank niet ontbreken. Tussendoor is er tijd om bij te praten
onder het genot van een lekker drankje. Ook kun je vooraf
aan het optreden de jaarlijkse
kerstmarkt in Santpoort-Noord
bezoeken. De entree is gratis,
maar een vrijwillige bijdrage
wordt zeer gewaardeerd.

‘De Notenkraker’ in
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Sprookjesfiguren,
een notenkraker, sneeuwvlokjes, kinderen, ouders en muizen: ze dansen allemaal in
‘De Notenkraker’. Het wereldberoemde ballet, dat dit jaar
125 jaar oud is, is op zondag
10 december (14.30 uur!) te
zien in de Stadsschouwburg
Velsen. De aanhoudende populariteit van ‘De Notenkraker’ is grotendeels te danken
aan de schitterende muziek
van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, die
in deze versie van het Charkov
Staats Ballet Theater door een
live orkest wordt gespeeld.
Ook de virtuoze danspartijen, het schitterende corps de

ballet en het betoverende decor maken dit sprookjesballet tot het ultieme kerstfeest
voor jong en oud. ‘De Notenkraker’ vertelt het verhaal van
het meisje Clara dat op kerstavond een notenkrakerpop
cadeau krijgt. In haar droom
komt de pop tot leven en verandert in een prins. Zij worden
al snel verliefd, maar hun liefde komt in gevaar door de gevreesde Muizenkoning. Hij tovert de prins om in een levende notenkraker. Clara en De
Notenkraker beleven daarna
spannende avonturen. Zie ook
www.stadsschouwburgvelsen.
nl. (foto: aangeleverd)

W W W. Z A N G G R O E P VO I C E S . N L

D66 de wijk in
Velsen - D66 Velsen heeft
duidelijke ideeën over het
verder moet met Velsen.
Maar ze zijn altijd op zoek
naar nieuwe ideeën en mogelijkheden hoe het beter kan. ,,We horen dan ook
graag van de Velsense inwoners wat zij zelf belangrijk
vinden in hun straat, buurt of
gemeente.”
Het verkiezingsprogramma
voor 2018-2022 is in wording

en hoe mooi zijn het zijn als
uw ideeën en wensen terug
te vinden zijn in het programma?
Zaterdag 2 december gaat
de fractie van D66 Velsen opnieuw de straat op om met u
in gesprek te gaan, nadat de
fractie al eerder op bezoek
was in andere kernen. U zult
hen vinden tussen 12.00 en
14.00 uur in Velsen-Noord,
Velsen-Zuid en Driehuis.

Plus-Wijzer
www.50pluswijzer.nl

Neelie!

november 2017

facebook.com/50PlusWijzer

Er is maar één stand en dat is vooruit.

In Soepp
bindt
komt alles samen!

Lees de in deze krant
opgenomen 50 pLus-Wijzer
op WWW.50pLusWijzer.nL

Foto: Claudia Kamergorodski.

Ode aan de
sieradenmakers
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Meedenken over verkeer en parkeren

Kom naar een inloopavond bij u in de buurt!
De gemeente Velsen start met
het maken van een nieuw Lokaal
Verkeers- en Vervoerplan (LVVP)
voor de periode 2018 - 2030. Zij
is benieuwd naar uw ervaringen en
ideeën. Velsen heeft daarom diverse inloopavonden georganiseerd.

Rema Mohe Aldeen

‘Mijn kinderen zijn veilig’
Vluchtelingen die in Nederland
mogen blijven (statushouders),
zijn vaak onbekend. Wie zijn deze mensen? Vandaag het laatste
verhaal uit een serie van drie van
een van de nieuwe inwoners van
Velsen.

Mijn gezin en ik hadden het goed in
Syrië, in Damascus. Mijn man werkte bij een grote Duitse fabriek waar
onder andere wasmachines werden gemaakt. Maar de oorlog kwam
steeds dichterbij. Er waren veel
bombardementen. Toen de fabriek
werd gebombardeerd, was er geen
werk meer.
Bij een ander bombardement vielen
de bommen vlakbij ons. Twee buurvrouwen kwamen daarbij om. Ook
ons huis werd geraakt. Toen moesten we weg. We wilden later terug
gaan om het huis te repareren, maar
de kinderen waren te bang en durfden er niet meer heen.
Het was erg gevaarlijk in Damascus. We zijn toen naar familie gegaan in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. De familie had ook
gezorgd voor werk voor mijn man.
We probeerden een vergunning te
krijgen om te mogen werken en te
blijven, maar dat lukte niet met Syrische papieren. Mijn man is terug
gegaan naar Syrië om daar de goede
papieren te krijgen. Hij moest wachten en elke drie maanden veel geld
betalen om op de lijst te staan. Dat
heeft veel gekost, maar het is niet
gelukt.

Het heeft twee jaar geduurd. Al die
tijd konden mijn kinderen in Dubai niet naar school of naar de dokter. Mijn dochter huilde als ze andere kinderen naar school zag gaan. We
hebben toen sieraden verkocht en al
het geld bij elkaar gelegd. Zo betaalden we de reis van mijn man naar
Europa.
Mijn man heeft in Nederland een leven opgebouwd. Hij kreeg een huis
in IJmuiden en heeft hier ook een
baan. Op 10 september 2015 konden
mijn kinderen en ik ook komen. Dat
was een mooie dag: na 11 maanden
waren we weer bij elkaar.

Ideeën en/of ervaringen met betrekking tot bereikbaarheid (voor auto’s,
ﬁetsers voetgangers en overige weggebruikers), parkeren, verkeersveiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid
en openbaar vervoer zijn van harte
welkom. Deze zijn belangrijk voor het
bepalen van de gemeentelijke ambities, die vervolgens worden omgezet
naar concrete projecten en acties. In
het LVVP wordt ook het (aangepaste)
parkeerbeleid opgenomen.
Tijdens de inloopavond kunt u aangeven hoe u de verkeer-, parkeer-en
vervoerssituaties in uw omgeving ervaart. Wij zijn benieuwd naar antwoord op de volgende vragen:
1. Waar is een verkeer- en/of parkeerprobleem?
2. Wat is het verkeer- en/of parkeerprobleem?

3. Voor wie is het een verkeer- en/of
parkeerprobleem?
4. Wie veroorzaakt het verkeer- en/
of parkeerprobleem?
Ook vragen wij u om ‘in de glazen
bol te kijken’: hoe denkt u dat u zich
over 20 jaar verplaatst met in het
achterhoofd de toenemende druk
op het wegennet? Wellicht een lastige vraag, maar van groot belang
om plannen voor de toekomst op te
stellen.
Er wordt uitsluitend kaartmateriaal en ander informatie meegebracht, die betrekking hebben op
de dorpskern, waar de bijeenkomst
wordt gehouden. Voor de kernen
Velsen-Noord, IJmuiden-Noord en
IJmuiden-West, IJmuiden-Zuid,
Duinwijk, Driehuis en Velsen-Zuid
zijn al inloopavonden gehouden.
De bijeenkomst voor Velserbroek
vindt op 12 december van 19.30
tot 21.00 uur plaats in het Polderhuis en voor Santpoort-Noord en
Santpoort-Zuid op 13 december
van 19.30 tot 21.00 uur in De Wildeman.

Uit het college

Ik moet erg wennen aan het weer
in Nederland. Er zijn soms vier seizoenen in één dag. Drie dagen in de
week ga ik naar school om Nederlands te leren. Lezen gaat goed, maar
de grammatica is zo moeilijk. Maar
het lukt goed om met anderen te praten. Bijvoorbeeld in de winkel, met
korte zinnen en af en toe een Engels
woord en veel lachen. Ik doe vrijwilligerswerk in een verzorgingshuis bij
de kapsalon. Dat vind ik leuk, want in
Syrië was ik kapster.
Mijn zussen wonen op andere plekken in Europa en het Midden-Oosten, dus mijn familie is ver weg. Ik
hoop dat mijn vader en moeder in de
toekomst op bezoek kunnen komen.
De kinderen hebben het hier naar
hun zin. Het is hier veilig en ze gaan
naar school. Ze hebben hier betere
kansen op een goed leven. (foto: Hyder Aljezairi)

• De gemeente wil het Pontplein opnieuw inrichten. Dit om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Ook wil zij de toegang tot
IJmuiden anders vormgeven, passend bij de rauwe schoonheid en de
typische kenmerken van IJmuiden.
Bovendien wordt gekeken hoe het
vervoer over water kan worden ge-

stimuleerd. Het is de bedoeling, dat
het ontwerp in samenspraak samen
met inwoners en partners wordt gerealiseerd. De voorbereiding start
binnenkort, hiervoor heeft het college budget beschikbaar gesteld.
Meer informatie op www.velsen.nl/
gemeenteraad.
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Velsen op Koers verbindt
inwoners van Velsen
Ken je dat gevoel? Je rijdt door
je straat en je denkt, wat zou
het leuk zijn om samen met mijn
buurtbewoners onze straat wat
op te knappen of een moestuin te beginnen. Of, wat zou
het leuk zijn als er in de wijk een
plek is waar ik andere wijkbewoners kan ontmoeten en samen een kopje koffie kan drinken. Maar waar begin je als je zo
een idee hebt?

vinden op de website www.velsenopkoers.nl. Maar er ontstaan nog
steeds nieuwe ideeën via Velsen op
Koers. Remco verbindt inwoners
met goede ideeën aan elkaar. Zodat
ze samen het idee ook daadwerkelijk uit kunnen voeren. Ook zorgt
Remco voor het contact met de gemeente. Als je iets wilt ondernemen in de openbare ruimte is het
vaak van belang om de gemeente
te betrekken. Remco weet de weg.

Ideeën melden via Velsen op
Koers
Meestal ga je over tot de orde van
de dag en zakt het idee weer weg.
Maar dat is zonde. Er zijn misschien andere inwoners die hetzelfde idee hebben. Of inwoners
die enthousiast worden van jouw
idee. Samen wordt het wellicht
mogelijk om die droom werkelijkheid te maken. Als je zelf iets wilt
doen, kun je dit idee melden op
Velsen op Koers. Daar ontmoet je
digitaal andere inwoners die iets
voor de gemeenschap willen doen.
Velsen op Koers biedt een platform voor samenwerking tussen
inwoners en tussen inwoners en
de gemeente.

Ook informatie over de gemeente
Op de website van Velsen op Koers
kun je ook veel lezen over waar
de gemeente mee bezig is. Tijdens de burgertop bleek dat inwoners dit onvoldoende weten. Velsen op Koers probeert hier een bijdrage aan te leveren. Door berichten van de facebookpagina van de
gemeente te delen via Velsen op
Koers. Maar ook door over belangrijke plannen van de gemeente te
berichten op de website. Bijvoorbeeld over de dienstverlening van
de gemeente en over de Strategische Agenda.

Wat is Velsen op Koers?
Velsen op Koers bestaat uit een
website, een Facebookpagina en
een ‘burgerbeest’ Remco Glas.
Remco heeft begin dit jaar de Burgertop van Velsen georganiseerd.
Dat was ook het startpunt van Velsen op Koers. Uit de burgertop
zijn verschillende ideeën naar voren gekomen, die nu worden uitgevoerd. Informatie hierover is te

Waar kun je terecht als je iets
wilt?
Voor meer informatie over Velsen
op Koers kun je terecht op www.
velsenopkoers.nl. Ideeën of initiatieven kun je delen via de facebookpagina van Velsen op Koers,
www.facebook.com /velsenopkoers/ of via de community www.
facebook.com/groups/velsenopkoers. Je kunt ook altijd bellen met
Remco Glas: 06-53934504. (foto:
Machiel Kraaij Fotograﬁe).

Wist u dat?

In Velsen steeds meer
samenwerking ontstaat?
Afgelopen maandag 27 november dachten 70 mensen mee over
hoe we Velsen nóg aantrekkelijker
kunnen maken, hoe iedereen in
onze gemeente sociaal en maatschappelijk mee kan doen en hoe
we de kansen voor het klimaat het
beste kunnen benutten. Uiteraard
in samenspel.

Dit gebeurde tijdens het 2e Velsens
Forum. Het Velsens Forum is een
partnerbijeenkomst die de gemeente twee keer per jaar organiseert. De
deelnemers zijn vertegenwoordigers
van organisaties, instellingen, ondernemingen, onderwijs en wijkplatforms uit Velsen.
Broedplaats voor ideeën
De deelnemers verspreidden zich
over vier ‘pleinen’ met elk een ander thema, namelijk: Aantrekkelijk Velsen, In Velsen doet iedereen
mee, Kansen voor en met klimaat
en In samenspel. Op het ‘plein’ konden ze elkaar ontmoeten en ideeën
uitwisselen en succesvolle projecten of kansrijke initiatieven inbrengen. Op het Klimaatplein werd bij-

voorbeeld gezegd: ‘Ga voor een meer
wijkgerichte aanpak om mensen enthousiast te maken voor duurzaamheid’. Een voorbeeld is ‘tegels uit de
tuin en groen erin’, om teveel aan water beter af te kunnen voeren en hitte in de stad tegen te gaan. De partners bespraken ook met elkaar welke vruchtbare samenwerkingen mogelijk zijn.
Strategische Agenda
Want samenwerking en nieuwe allianties zijn nodig om de opgaven in de
Strategische Agenda 2020 te realiseren. De gemeenteraad heeft die agenda in mei jl. goedgekeurd en daar ook
geld voor beschikbaar gesteld. De komende jaren zetten we met elkaar de
schouders onder deze opgaven.
Meer informatie
Heeft u plannen, concrete projecten of initiatieven die Velsen vooruit helpen op een van deze opgaven?
Mail: teamstrategischeagenda@velsen.nl. Strategische Agenda lezen?
http://velsen.instantmagazine.com/
gemeente-velsen/strategische-agenda-velsen. (foto: Ko van Leeuwen).
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Veiligheid bij scholen
Hoe (on)veilig is het verkeer bij
de Parnassiaschool? En wat kunt
u doen om dat veiliger te maken
voor uw kind? Daar zijn leerlingen
van groep 8 en de verkeerscommissie van de Parnassiaschool deze week mee bezig, samen met
de wijkagent en het team handhaving van de gemeente Velsen.

De leerlingen en de handhavers leggen ’s morgens en ’s middags graag

uit hoe gevaarlijk het is als er een auto op de stoep geparkeerd staat, of
als je op de stoep ﬁetst. Ook stilstaan
bij een verbodsbord, en uitstappen
aan de kant van de straat komt vaak
voor en leidt tot ongelukken, soms
heel ernstig. De leerlingen weten dat
heel goed. En de handhavers vertellen het u liever dan dat ze u een boete moeten geven! Help mee en maak
het verkeer bij school veiliger! (foto:
gemeente Velsen)

Vernieuwde De Noostraat
Wethouder Floor Bal en Rogier van der Laan, directeur van Woningbedrijf
Velsen schudden elkaar de hand nadat zij de eerste gevel van de vernieuwde
De Noostraat hebben onthuld. Woningbedrijf Velsen renoveert de bestaande woningen zeer grondig. Er komen 81 goed geïsoleerde woningen met label A+ terug. In de woning is alles nieuw (badkamer, keuken, toilet), ook een
nieuwe indeling. De woningen hebben een lift en een galerij aan de achterzijde. Bergingen zijn via een hellingbaan goed bereikbaar met ﬁets/elektrische ﬁets. Vroeger was dit erg lastig om deze de trap op te krijgen. De woningen zijn straks dus geschikt voor senioren en mensen met een beperking. (foto: Reinder Weidijk)

Gezellig buurtcafé
Thuis in de Rivierenbuurt
Op woensdag 22 november jl.
kwamen bijna 50 bewoners uit de
Rivierenbuurt naar het buurtcafé
Thuis in de Rivierenbuurt.

In woonzorgcentrum Velserduin in
IJmuiden werden ideeën uitgewisseld over wat bewoners nodig hebben om zo lang mogelijk thuis te
kunnen blijven wonen. De gesprekken gingen over de thema’s gezond-
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heid, woningen, recreëren en ontmoeten in de buurt. Sommige voorstellen kunnen snel worden uitgevoerd, voor andere ideeën is meer
tijd nodig. Met elkaar bekijken we
hoe we dat gaan doen.
Het was een gezellig buurtcafé met
enthousiaste bewoners en waardevolle ideeën! (foto: gemeente Velsen)

Het oude dekzeil levert u in bij het afvalbrengstation.
Alleen dan kunnen we grote zeilen recyclen.
Vragen? hvcgroep.nl
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Sessies donderdag 7 december 2017

Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur.

Volg de raad
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. U kunt hiervoor
plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzalen. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen via de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervolgens op de datum van deze vergadering. In de sessies komen verschillende onderwerpen
gelijktijdig aan de orde. Soms wordt er alleen informatie gegeven over een
onderwerp, maar het kan ook gaan over een onderwerp waar de raad twee
weken later een besluit over neemt.
Inspreken kan tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00
uur bij de griﬃe: 0255 567502 of via de mail: griﬃe@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griﬃe
neemt dan nog contact met u op.
Agenda
Integratie en participatie van statushouders
Het college informeert de raad over de voortgang van de activering van statushouders, waarbij aandacht zal zijn voor de realisatie van de taakstelling
2016-2018. Vervolgens bespreekt het college met de raadsleden de wijze
waarop binnen het sociaal domein de integratie en participatie voor statushouders verloopt. Samenwerkingspartners (zoals werkgevers, onderwijs en
GGD), die een bijdrage leveren aan de integratie en participatie, nemen deel
aan de sessie. Raadzaal: 19.30 – 21.00 uur.
Bestemmingsplan IJmuiden-Oost
Er is een nieuw bestemmingsplan IJmuiden-Oost opgesteld. Het gebied begrenst het Noordzeekanaal, de oude spoorlijn/HOV tracé, het duingebied en
de westzijde van het stadspark. Inwoners konden reageren op het ontwerpbestemmingsplan IJmuiden-Oost. Hierop zijn reacties ingediend. Een aantal reacties is verwerkt in het bestemmingsplan. Schoonenbergzaal: 19.3020.15 uur.
Aanpassing Parkeernormenbeleid 2015
In het gemeentelijk Parkeernormenbeleid 2015 staat hoeveel parkeerplaat-

sen er moeten komen bij nieuwbouw. Hiermee voorkom je parkeeroverlast.
Nu blijkt dat de parkeernormen bij sloop-nieuwbouw van sociale huurwoningen niet altijd toepasbaar zijn. In een groot deel van het verouderde bezit
van de woningcorporaties is de omliggende ruimte te beperkt om te voldoen
aan de parkeernormen en is er geen geld voor bijvoorbeeld ondergrondse
parkeervoorzieningen. Daarom is het wenselijk om de nota zo aan te passen dat bij sloop-nieuwbouw van sociale huurwoningen alleen voor de extra
nieuwe woningen moet worden voldaan aan de parkeernormen. Voordat het
college een besluit neemt over deze wijziging wil het college eerst afstemmen met de gemeenteraad. Schoonenbergzaal: 20.15– 21.00 uur
Nota Gezondheidsbeleid
In januari 2018 ontvangt de raad van het college de Regionale Nota Gezondheidsbeleid en een aanvullende paragraaf voor Velsen. Hierop vooruitlopend vraagt het college aan de raad suggesties te geven voor de Velsense paragraaf.
Rooswijkzaal: 19.30 – 21.00 uur.
Toekomstperspectief Kust
De visie “Toekomstperspectief Kust” (TPK) geeft aan op welke delen wel
en welke delen niet recreatieve bebouwing zou moeten worden toegestaan langs de Noord-Hollandse kust. De visie is opgesteld door de Provincie Noord-Holland. Ondernemers, natuur- en andere belangenorganisaties
hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de visie. Het college vraagt
de raad om opmerkingen op het stuk te geven. Het college zal deze opmerkingen meenemen bij de deﬁnitieve totstandkoming van het Toekomstperspectief Kust. Schoonenbergzaal: 21.30 – 23.00 uur.
Innovatiefonds MKB Velsen
De innovatiekracht van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) bepaalt de groei
van de economie en de werkgelegenheid. Met het Innovatiefonds MKB Velsen wil de gemeente Velsen innovatie aanjagen en ondernemers uit het
MKB ondersteunen, zodat zij hun ontwikkelambities waar kunnen maken
en ook in de toekomst succesvol kunnen zijn. Het fonds is gericht op product-, dienst- en procesinnovaties geïnitieerd vanuit het MKB gelieerd aan
de maak- en onderhoudsindustrie. Om tot een innovatiefonds te komen is
eerder geld gereserveerd in de reserve Visie op Velsen. Het is nu aan de raad
om in te stemmen met de uitgangspunten om tot een subsidieregeling te komen voor het Innovatiefonds MKB Velsen en een bedrag van € 2.000.000,vrij te geven voor het Innovatiefonds MKB Velsen. Rooswijkzaal: 21.3023.00 uur.

Mededelingen
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 9 november 2017 vastgesteld:

verordening Onroerende-zaak belastingen 2018
verordening Roerende woon- en bedrijfsruimten 2018
verordening Hondenbelastingen 2018
verordening Rioolheﬃngen 2018
verordening Afvalstoﬀenheﬃng 2018
verordening Precariobelasting 2018
verordening Toeristenbelasting 2018
verordening Watertoeristenbelasting 2018
Legesverordening 2018

verordening Marktgelden 2018
verordening Standplaatsgelden 2018
verordening Lijkbezorgingsrechten 2018
verordening Parkeerbelasting 2018
Aanwijzingsbesluit ingevolge de verordening Parkeerbelasting 2018
Ter inzage
De tekst van verordening is in het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd.
Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is in te zien bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis. De verordening wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.velsen.nl.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét
startpunt voor al uw vragen over
de gemeente Velsen. Hier vindt u
meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel
meer.

in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag
van 08.00 uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of
vragen die daarmee te maken hebben,
kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een
vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon langskomen bij het Klant Contact Centrum

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze website www.velsen.
nl kunt u 24 uur per dag een afspraak
maken. U kunt natuurlijk ook elke

werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum
van het gemeentehuis is een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014 alle
vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch
gemeenteblad. Daarnaast wordt er ook
gepubliceerd op de Infopagina van de
gemeente in de huis-aan-huisbladen
De Jutter en De Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op
www.velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te vinden
op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 18
november 2017 tot en met 24 november 2017 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Wijk aan Zeeërweg 99, plaatsen dakkapel (21/11/2017) 30307-2017;
Leeuweriklaan 15, vernieuwen dakopbouw (21/11/2017) 30385-2017.

Velsen-Noord
Melklaan 26, oprichten wimpersalon (20/11/2017) 30289-2017.
Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 28, vervangen dakkapel, plaatsen erker
(18/11/2017) 30131-2017;
Bloemendaalsestraatweg
ong.
(Blekersduin), kappen 6 bomen
(20/11/2017) 30301-2017;
Wüstelaan 10, verbouwen schuur
(20/11/2017) 30270-2017.
Santpoort-Noord
Kieftendellaan 20, kappen boom
(23/11/2017) 30646-2017.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen
dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:

IJmuiden
Industriestraat 20, realiseren kantoor in een opbouw (22/11/2017)
26193-2017;
Zwaanstraat 18, dichtzetten inpandig balkon (22/11/2017) 25837-2017.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Langevlak 3, plaatsen twee zijwanden met dak (24/11/2017) 295252017.

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

ningenrechter van de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende
omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
Willem Barendszstraat 2, plaatsen
dakopbouw (21/11/2017) 277072017;
Stephensonstraat 74, legaliseren
bovenwoning (24/11/2017) 259082017.

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 77, uitbreiden zolderverdieping (vergroten woning)
(20/11/2017) 27779-2017;
Fresiastraat 2, verbouwen bedrijfsruimte met woning in drie woningen
met praktijkruimte (21/11/2017)
19458-2017;
Groenelaantje 6 0034, legaliseren
berging (22/11/2017) 25853-2017;
Kruidbergerweg 22, plaatsen dakopbouw (24/11/2017) 27582-2017.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg
ong.
(Blekersduin), kappen 6 bomen
(23/11/2017) 30301-2017.
Velsen-Noord
Parlevinkerstraat 23, aanpassen
compartimentering (20/11/2017)
23272-2017.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Velsen-Zuid
Stationsweg 71, kappen
(24/11/2017) 28505-2017.

boom

Verleende standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
IJmuiden
Verkoop snacks op donderdag
en vrijdag, locatie Planetenweg
ter hoogte van 76A, (20/11/2017)
28701-2017;
Verkoop vis op zaterdag, locatie:
Planetenweg ter hoogte van nummer 76A, (27/11/2017) 28078-2017.
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Ontwerpbestemmingsplan Orionweg
Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gemeenteraad voor
te stellen een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor de locatie
Orionweg in IJmuiden.

Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid tot het bouwen van drie
woongebouwen met bijbehorende parkeervoorzieningen en infrastructuur
aan de Orionweg. De nieuwbouw wordt opgericht ter vervanging van de inmiddels gesloopte gallerijﬂat. De gesloopte ﬂat bestond uit 144 woningen en
voorzag in een belangrijke huisvestingsbehoefte. De nieuw te bouwen woongebouwen bieden een mix van koop (21 woningen) en sociale huur (73 woningen). De kwaliteit van de woningen, maar ook van de buitenruimte wordt
met de nieuwbouwplannen aanmerkelijk verhoogd.
Ligging plangebied
Het plangebied ligt binnen de gemeente Velsen in de kern IJmuiden, in de
wijk Zeewijk. Aan de west- en zuidzijde van de wijk liggen duinen, aan de
noordzijde de haven van IJmuiden. De plangebied ligt haaks op de Bellatrixtraat.

Rondleiding
Beeckestijn

Velsen - Zondag 26 november vond het 40e Familie &
Vriendentoernooi van BC Velsen plaats. Dit maal in Sporthal Oost, maar dat mocht de
pret niet drukken.
Om 09.00 uur ging dit jaarlijkse toernooi van BC Velsen van start. Door jong en
oud, badmintonners en nietbadmintonners, werd er volop de hele dag gespeeld. Er
werd wisselend gespeeld bij
het normale badmintonnet,
het middelhoge volleybalnet en het hoge verblindende net. Ruim 95 spelers de-

den dit maal mee. De gezelligheid en sportiviteit stonden ook dit jaar weer voorop. De dag werd rond 18.00
uur afgesloten met overheerlijke prijzen en een afsluitend
drankje. Dit toernooi werd dit
jaar voor de 25ste keer georganiseerd door Kees Mulder.
Dit geweldig in elkaar gezette
toernooi werd dit jaar helaas
voor het laatst door de huidige toernooicommissie Christy,
Nicole, Robin en Kees georganiseerd. Nogmaals hartelijk
dank voor jullie toewijding en
inzet de afgelopen jaren.

Familie & Vriendentoernooi BC Velsen

Zienswijze indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze in-

den dit maal mee. De gezelligheid en sportiviteit stonden ook dit jaar weer voorop. De dag werd rond 18.00
uur afgesloten met overheerlijke prijzen en een afsluitend
drankje. Dit toernooi werd dit
jaar voor de 25ste keer georganiseerd door Kees Mulder.
Dit geweldig in elkaar gezette
toernooi werd dit jaar helaas
voor het laatst door de huidige toernooicommissie Christy,
Nicole, Robin en Kees georganiseerd. Nogmaals hartelijk
dank voor jullie toewijding en
inzet de afgelopen jaren.

Familie & Vriendentoernooi BC Velsen
Zij laat de veranderingen aanbrengen die we zien op de enig
bekende foto uit 1907 van vlak
voor de sloop. De voorgevel is
opgetrokken in neoclassicistische stijl die toen al in zwang
was. De achtergevel is een interpretatie na grondig onderzoek. Omdat de hofstede een
zomerverblijf was (van april/mei
tot september/oktober) had het
zowel aan de voorkant als achterkant luiken. De interpretatie
van de maker van de maquette is dat de luiken aan de voorzijde in die periode verwijderd
werden om de gevel ten volle te
kunnen bewonderen.
De maquette is te zien in de
etalage van The Readshop aan
het Marktplein in IJmuiden.

Velsen-Zuid - Zondag 3 december kunnen belangstellenden meedoen aan een informatieve rondleiding door
huis en tuinen van Beeckestijn. Onder leiding van een
enthousiaste gids wordt u
meegenomen op een wandeling door thuis en tuin en
leert u dingen over Beeckestijn waar een argeloze wandelaar van verstoken blijft. De
rondleiding begint om 14.00
uur en zal ongeveer een uur
tot anderhalf uur van uw tijd
vergen. Deelname kost 7 euro per persoon inclusief bezoek aan de tentoonstelling
‘Parabool’ in de kamers van
het hoofdhuis. Aanmelden
kan via: info@buitenplaatsbeeckestijn.nl of ter plaatste aan de kassa. (foto: aangeleverd)
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Velsen - Zondag 26 november vond het 40e Familie &
Vriendentoernooi van BC Velsen plaats. Dit maal in Sporthal Oost, maar dat mocht de
pret niet drukken.
Om 09.00 uur ging dit jaarlijkse toernooi van BC Velsen van start. Door jong en
oud, badmintonners en nietbadmintonners, werd er volop de hele dag gespeeld. Er
werd wisselend gespeeld bij
het normale badmintonnet,
het middelhoge volleybalnet en het hoge verblindende net. Ruim 95 spelers de-

IJmuiden - De hofstede Velserduijn is ooit rond het begin van de 17de eeuw begonnen als boerderij aan het zogenaamde Velserduijn. De boerderij stond op de hoek Maasstraat/Eemstraat.
IJmuidenaar Anton Wijker maakte er
een maquette van, deze is nu
te zien in de etalaga van The
Readshop op het Marktplein.
Na diverse eigenaren en veranderingen komt het in 1794 in
bezit van Hendrika Smit, sinds
1774 weduwe van Jan Wils de
Jonghe. Zij laat ook veranderingen aanbrengen en verkoopt
de hofstede voor 12000 gulden aan haar dochter Cornelia
Maria die dan getrouwd is met
François Gerard Beeldsnijder.

Rondleiding
Beeckestijn

Zij laat de veranderingen aanbrengen die we zien op de enig
bekende foto uit 1907 van vlak
voor de sloop. De voorgevel is
opgetrokken in neoclassicistische stijl die toen al in zwang
was. De achtergevel is een interpretatie na grondig onderzoek. Omdat de hofstede een
zomerverblijf was (van april/mei
tot september/oktober) had het
zowel aan de voorkant als achterkant luiken. De interpretatie
van de maker van de maquette is dat de luiken aan de voorzijde in die periode verwijderd
werden om de gevel ten volle te
kunnen bewonderen.
De maquette is te zien in de
etalage van The Readshop aan
het Marktplein in IJmuiden.

Zienswijze indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze in-

dienen op het ontwerpbestemmingsplan. Dit doet u door een brief te richten aan de gemeenteraad, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder vermelding
van zienswijze bestemmingsplan Orionweg, of per e-mail aan ro@velsen.nl.
Vergeet daarbij niet uw adres te vermelden. Voor het indienen van mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar,
de heer S.F. van Putten, via telefoonnummer 0255-567200.
IJmuiden - De hofstede Velserduijn is ooit rond het begin van de 17de eeuw begonnen als boerderij aan het zogenaamde Velserduijn. De boerderij stond op de hoek Maasstraat/Eemstraat.
IJmuidenaar Anton Wijker maakte er
een maquette van, deze is nu
te zien in de etalaga van The
Readshop op het Marktplein.
Na diverse eigenaren en veranderingen komt het in 1794 in
bezit van Hendrika Smit, sinds
1774 weduwe van Jan Wils de
Jonghe. Zij laat ook veranderingen aanbrengen en verkoopt
de hofstede voor 12000 gulden aan haar dochter Cornelia
Maria die dan getrouwd is met
François Gerard Beeldsnijder.

Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan Orionweg (idn: NL.IMRO.0453.BP0809ORIONWEG1-O001) ligt met ingang van 1 december 2017 gedurende zes weken
voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden en
in de centrale bibliotheek, Dudokplein 16 te IJmuiden. Daarnaast is het plan
digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vergeet daarbij niet uw adres te vermelden. Voor het indienen van mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar,
de heer S.F. van Putten, via telefoonnummer 0255-567200.

