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80 vluchtelingen in
voormalig missiehuis
velsen - Burgemeester en
wethouders willen vanaf april 2016 ongeveer 80
vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten
in het voormalige missiehuis in Driehuis. Dit aantal
komt bovenop de tientallen
statushouders die al zijn
ondergebracht in sociale
huurwoningen en gemeentelijke panden in velsen.
Het monumentale gebouw
aan de Driehuizerkerkweg, dat
ook jarenlang dienst heeft gedaan als marinehospitaal, is
door de taskforce Noodopvang van het Rijksvastgoedbedrijf aangemerkt als opvanglocatie voor zogeheten statushouders.
Minister Blok heeft de afgelopen weken 55 leegstaande
gebouwen aangeboden aan

gemeenten die het tegen een
kostendekkende prijs kunnen
huren van het Rijksvastgoedbedrijf. Er wordt gewerkt aan
een subsidieregeling van 87,5
miljoen euro voor gemeenten,
corporaties en commerciële
verhuurders om voor woonruimte te zorgen voor 14.000
vluchtelingen, bovenop de bestaande woningvoorraad. Ook
het geschikt maken van lege
rijksgebouwen valt onder de
subsidieregeling. Voorwaarde
voor subsidie is dat het gaat
om sobere woonruimte voor
minstens vier vluchtelingen
samen. Doordat de bewoners
woonruimte delen, krijgen zij
een lagere bijstandsuitkering.
De huur is laag, zodat er ook
geen huurtoeslag voor de bewoners mogelijk is.
Het kabinet wil met deze
maatregelen de doorstroming

van vergunninghouders uit de
asielopvang versnellen. Hun
plaatsen in asielzoekerscentra
komen dan vrij voor nieuwe
asielzoekers die nog steeds
naar Nederland komen. Kortdurende noodopvang in sporthallen is dan niet meer nodig.
Tegelijkertijd moet het huisvesten van vluchtelingen met
een verblijfsvergunning niet
ten koste gaan van reguliere woningzoekenden in de
sociale huursector. De nieuwe woonruimte voor 14.000
vluchtelingen komt bovenop de bestaande woningvoorraad.
Het voormalige missiehuis in
Driehuis wordt voor een periode van 7 tot 10 jaar ingezet voor de huisvesting van
statushouders. Omwonenden
zijn dinsdag per brief geïnformeerd. (foto: Beeldig Driehuis)

Brand in visrokerij
IJmuiden - Maandagavond
is brand uitgebroken in een
visrokerij aan de Loggerstraat. De rokerij is 24 uur per
dag in gebruik. De brandweer was snel met meerdere voertuigen ter plaatse,
maar kon niet voorkomen dat
de vlammen gedurende korte tijd uit het dak sloegen. Er
is binnen en buiten geblust,
want de brand zat onder andere in de isolatie van de
wanden. Bij de brand is niemand gewond geraakt. (foto:
Ko van Leeuwen)
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Velsen

Route door Santpoort
weer twee dagen dicht
Santpoort-Noord - Vanaf donderdag 10 december
vindt voor de tweede keer
een tijdelijke afsluiting plaats
in Santpoort-Noord. Het gaat
om de Hoofdstraat tussen de
Broekbergenlaan (ter hoogte
van het tankstation Trovato)
en de rotonde. Vanaf 18.00
uur is de weg daar afgesloten.
Naar verwachting duurt de
afsluiting tot zaterdag 12 december. Voor de bereikbaarheid van de omgeving zijn
omleidingsroutes ingesteld.
Deze omleidingsroutes zijn
ter plaatse aangegeven. De
werkzaamheden worden op
donderdag al opgestart zo-

dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de
jaarlijkse kerstmarkt. Daarnaast is op woensdag 9 december tussen 9.00 tot 15.00
uur een deel van de Hoofdstraat bij de op- en afritten
van de Westelijke Randweg
(N208) afgesloten. Ook hier
wordt het doorgaande verkeer ter plaatse omgeleid. Indien de weersomstandigheden dusdanig slecht zijn bestaat er een mogelijkheid dat
bovenstaande werkzaamheden worden uitgesteld.
Meer weten? Bel 073-54353
53 of stuur een mail naar hovvelsen@heijmans.nl. (foto:
RTV Seaport/Ron Pichel)
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IJmuiden - Bruce Springsteen behoeft natuurlijk
geen introductie meer. Met
hits als Born to Run, I’m on
Fire, The River en Born in the
USA, wereldwijd meer dan
120 miljoen verkochte platen en overladen met Grammy Awards is het geen wonder dat deze levende legende
al sinds jaar en dag te boek
staat als The Boss.
Op zaterdag 12 december
wordt in Thalia IJmuiden een
ode aan de grote baas gebracht met The Boss UK: de
band die wordt gezien als ’s
werelds meest sensationele Bruce Springsteen tribute-band. Met onder andere
bovengenoemde hits gehuld
in een avondvullende, energieke en wervelende show
die de intensiteit van de echte Boss tot op een haar nadert. Waar ter wereld ze ook

komen worden de shows van
The Boss UK bejubeld met
lovende recensies, met als
meest veelzeggende commentaar misschien wel ‘the
closest you can get to the
real thing’. Maak je op voor
een avond vol meezingers en
Dancing in the dark!
Kaarten kosten 15 euro in de
voorverkoop (bij Augusta) en
18 euro aan de deur. Zie ook
www.thaliatheater.nl.

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Talenten in de techniek
IJmuiden - De gemeente Velsen kent, net als in de
rest van Nederland, een tekort aan technici. Maar techniek is niet bepaald populair
onder scholieren.
Onderwijsinstellingen,
bedrijfsleven en gemeenten
hebben daarom hun handen ineengeslagen om regionaal talentontwikkeling in de
technische sector te stimuleren: Techniek Campus Techport. Zo wordt er gestreefd
naar een betere aansluiting
tussen de verschillende niveaus en wordt het onderwijs
beter afgestemd op regionale behoeften.
Tijdens de Jet-Net Career
Day in de Felison Cruise Terminal in IJmuiden maakten leerlingen uit 4-havo
en 5-vwo op woensdag 25
en donderdag 26 november kennis met technologie.
Scholieren leerden door middel van workshops wat technologie is en wat ze er zelf
mee kunnen doen.
,,De Jet-Net Career Day past

in de lijn van de techniekcampus’’, aldus Jan Boudesteijn van Techport. ,,In deze regio, maar ook landelijk,
is er een ongelofelijke behoefte aan meer instroom
van technische opleidingen,
omdat het bedrijfsleven een
groot tekort voorziet.’’
De Techniek Campus Techport is een initiatief van Tata
Steel, Zwart Techniek, de gemeente Velsen en het ROC
Nova College. Het samenwerkingsverband
bestaat
uit bedrijven die zich hebben verenigd onder de naam
Techport Industries. De scholen die deelnemen aan het
samenwerkingsverband, zijn
het Technisch College Velsen,
Kennemer College, het ROC
Nova College, Hogeschool
InHolland en Hogeschool
van Amsterdam. De Techniek
Campus is sinds 12 december 2013 actief en is het resultaat van het door het kabinet Rutte II gesloten Techniekpact 2020. (bron: RTV
Seaport, foto: Ron Pichel)

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een
typisch IJmuidens beeld
vast. Soms naar aanleiding van de actualiteit of
een evenement, soms gewoon vanwege de mooie
taferelen die IJmuiden
doorgaans te bieden heeft.
Afgelopen vrijdag 27 november vond in buurthuis
De Brulboei de slotmiddag plaats van BeLeef OudIJmuiden. In december 2013
startten Agnes de Boer en
Marlenne Schrijver samen
met Daniella van Delft van de
Stichting Welzijn Velsen het
project BeLeef Oud-IJmuiden. Doel van het project was
het vastleggen van levensverhalen en het via die verhalen bij elkaar brengen van
jonge en oude (Oud-)IJmuidenaren en geïnteresseerden. Oud-IJmuidenaren werden door Agnes en Marlenne
geïnterviewd. Herinneringen
aan het leven en werken in
Oud-IJmuiden werden vastgelegd in een reeks krantenartikelen en in een boek.
Daarnaast organiseerde BeLeef Oud-IJmuiden onder
andere een verhalenplein,
verhaal- en vertelmiddagen,
ontmoetingen in woonzorgcentra, exposities met oude
foto’s en films en een schrijf-,
dicht- en fotowedstrijd over
Oud-IJmuiden. Mede dankzij het project werd in juni de
wandelroute Ontdek OudIJmuiden geopend, compleet

met boekje en informatiepanelen.
Het succesvolle project kreeg
met de slotmiddag een waardig einde. Na een welkomstwoord door de directeur van
de Stichting Welzijn, een toelichting door Agnes en Marlenne en enkele oude films
met beelden uit IJmuiden van
weleer uit het archief van Ed
van Steenkiste konden de
bezoekers in groepjes verhalen uitwisselen rond de thema’s visserij, winkels en bedrijven, en straten en spelen.
Na de pauze vond een debat
plaats over de toekomstvisie
op Oud-IJmuiden met een
wethouder en andere grootheden uit de IJmuider scene.
Het debat werd gevolgd door
een stoomcursus omgekeerd
praten met onder andere Jan
Zwanenburg en Robert te
Beest, een presentatie van
het levensverhalenschrijfproject van kinderen van basisschool De Vuurtoren (zie foto), een nostalgisch lied door
Martina Dijkhuizen over
IJmuiden geïnspireerd door
Het Dorp van Wim Zonneveld en het gezamenlijk zingen van het lied ‘IJmuiden’
(‘De parel van de Noordzee
is IJmuiden’). Het afwisselende programma werd op komische wijze becommentarieerd door Piet Paree als kanaalgraver en visserman. We
moeten maar ’s zien of zijn
pleidooi voor het gebruik
van de naam ‘Kanaalgraversstraat’ of –plein in IJmuiden
weerklank gaat vinden...

André in de Zeewegbar
IJmuiden - Zondag 6 december om 16.00 uur komt
IJmuidenaar André The Guitarman het publiek in de Zeewegbar opwarmen. Wie hem
ziet spelen vergeet hem niet
meer. Met zijn doordringende
ogen, zijn puike gitaarspel en
zijn overtuigingskracht wint

hij elk publiek voor zich. Met
een repertoire van Beatles tot
Creedence Clearwater Revival en Slade en Bløf tot The
Cats en Bruce Springsteen
weet hij ieder te verrassen.
Maar ook zijn eigen repertoire zal niet ontbreken. De toegang is gratis.
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Donderdag
3 december

Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’.
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang volwassenen 4,-. Zie
ook www.buitenplaatsbeeckestijn.nl
Witte Theater IJmuiden:
Speelman & Speelman, muziek. Aanvang 20.30 uur. Entree 17,50 euro. Reserveren:
0255 - 521 972 of info@wittetheater.nl

Vrijdag
4 december

Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’.
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang volwassenen 4,-. Zie
ook www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Pieter Vermeulen Museum
met tentoonstelling Toverbos,
vanaf 3 jaar.
‘t Mosterdzaadje: Saxofoon, klarinet, fagot: Tamhá.
Aanvang 20.00 uur. Kerkweg
29, Santpoort-Noord, 0235378625.

Zaterdag
5 december

Pakjesavond Sinterklaas.
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’.
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang volwassenen 4,-. Zie
ook www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities
‘Romeinen terug in Velsen’,
‘SAIL 2015’ en ‘Een droom
door Holland op z’n smalst’.

Zondag
6 december

Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’.
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang volwassenen 4,-. Zie
ook www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Pieter Vermeulen Museum
met tentoonstelling Toverbos,
vanaf 3 jaar.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities

‘Romeinen terug in Velsen’,
‘SAIL 2015’ en ‘Een droom
door Holland op z’n smalst’.
Verhaallezing Carmen de
Haan over Wonderen. Van
14.00 tot 16.00 uur in St. Raphaëlkerkje, Popellaan 1, Bloemendaal. Entree 8 euro.
André the Guitarmen in de
Zeewegbar, IJmuiden. Vanaf
16.00 uur. Toegang gratis.
Dansavond in Zalencentrum Velserduin, Velserduinplein 3-5. Voor 50plussers. Van 19.30 tot 23.30
uur. Toegang 7,- incl. lekkere hapjes.
‘t Mosterdzaadje: operaconcert met Andrea Witchen,
Augusto Valença en Hans
van Beelen. Aanvang 15.00
uur. Kerkweg 29, SantpoortNoord, 023-5378625.

Maandag
7 december

NL Alert controlebericht
om 12.00 uur.

Dinsdag
8 december

Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Workshop
Decoratieve
bollen in steeneffect, bij
boerderij Zorgvrij, Genieweg
50, Velsen-Zuid. Van 13.00
tot 16.00 uur.
Konninklijke Visio geeft
in bibliotheek Velsen, Dudokplein 16 gratis informatie en advies bij slechtziendheid of blindheid. Van 14.00
tot 16.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Johnny de Mol en Johanna
ter Steege in ‘De Gelukkigste Dag’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Orkater/De
Nieuwkomers met ‘De Familie Manson’. Aanvang 20.30
uur.

Woensdag
9 december

Pieter Vermeulen Museum
met tentoonstelling Toverbos,
vanaf 3 jaar. Toverknutselen
van 13.30 tot 15.30 uur, kosten 1,50 tot 2 euro boven op
entreeprijs.

Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities
‘Romeinen terug in Velsen’,
‘SAIL 2015’ en ‘Een droom
door Holland op z’n smalst’.
Doe-middag bij Technisch
College Velsen voor leerlingen
van de groepen 8 van de basisscholen in de regio Ijmond.
Aanvang 13.30 uur.
Kindervertelmiddag
op
Beeckestijn: voor kinderen
van 4 t/m 8 jaar, van 14.00 tot
16.00 uur. Kosten 6 euro per
kind. Opgave via carla_schut@
hotmail.nl of 06-26038252.

Donderdag
10 december

Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Cabaretiere
Nathalie Baarman. Aanvang
20.30 uur.

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

Huishoudens
stroomneutraal
Velsen - Bij de gezamenlijke
inkoopactie van zonnepanelen heeft Energiek Velsen in
totaal 55.440 kWh (kilowattuur) aan vermogen geplaatst.
Het gemiddeld stroomverbruik in Nederland per huishouden van 2,2 personen
is 3.100 kWh. Het totaal geplaatste vermogen maakt dus
18 huizen stroomneutraal; totaal groen opgewekt! Zie ook
www.energiekvelsen.nl.

Vuurwerk
Beverwijk - In een loods
in Apeldoorn heeft de politie donderdag 26 november
2500 kilo illegaal vuurwerk
aangetroffen. Vier mannen
zijn aangehouden. De mannen komen uit Beekbergen, Apeldoorn en Beverwijk
en zijn 46, 60, 25 en 67 jaar
oud. Het gaat om professioneel vuurwerk, waaronder
een grote hoeveelheid van
het type Cobra’s 6 en flowerbeds. Twee van de vier verdachten zijn in verzekering
gesteld voor nader onderzoek.

Hoortoestel nodig?
Ga nog in 2015 langs!
Regio - Zorg in Nederland is
voortdurend in verandering,
ook in de hoorzorg. Het is
belangrijk dat iedereen weet
is dat de vergoedingen van
zorgverzekeraars weer gaan
veranderen per 1 januari
2016. De gemiddelde vergoeding op hoortoestellen daalt
met gemiddeld 30%. En vanaf 1 januari betaalt men ook
weer een wettelijk eigen risico, dit kost in 2016 minimaal
385 euro.
De oplossing is om nog dit
jaar zo snel mogelijk langs
te gaan bij de audicien van
HoorCare. Dan kan een proef
gestart worden met een nieuwe hooroplossing om nog in
2015 af te ronden. Ook volgend jaar staan ze natuurlijk
voor iedereen klaar voor een
hooroplossing met vergoeding van de zorgverzekeraar.
Óf voor een hoortoestel zó

goed is dat er geen vergoeding van de zorgverzekeraar
voor geldt.
Neem contact door te bellen
met 0251-234167 voor een
afspraak of extra informatie,
ze vertellen er graag meer
over. Hoorcare is te vinden in
Santpoort en Heemskerk.

Feestelijke kerstshow
in schouwburg Velsen
Velsen - De Stadsschouwburg Velsen organiseert voor
iedereen die er maar bij wil
zijn op zaterdag 12 december (volgeboekt) én zondag
13 december om 14.30 uur
een feestelijke kerstshow vol
zang, dans en muziek. De
meeste ingrediënten van de
show zijn van lokale Velsense bodem. Een bewuste keuze van de schouwburg, want
juist in de feestelijke decembermaand wil het theater de
Velsense podiumkunst in de
schijnwerpers zetten. En het
liefst maakt het theater daar
meteen een mooie jaarlijkse
traditie van.
Swingende muzikale basis
van de hele show is het REXOrkest, het huisorkest van de
schouwburg, dat vorig jaar ter
gelegenheid van het 75-jarig
jubileum van de schouwburg
werd opgericht. Speciaal voor
de kerstshow stelde het orkest onder leiding van Sjoerd Jansen een kerstrepertoire
samen vol internationale, onvergetelijke topsongs. Het publiek mag uit volle borst meezingen onder leiding van een
speciaal uit Velsense zangers
en zangeressen gerekruteerd
gelegenheidskoor.
Ter afwisseling werden voor
deze eerste editie van de
schouwburgkerstshow ook
een aantal plaatselijke solotoppers gestrikt. Onder hen
Montezuma’s Revenge-zan-

ger Robbert van Unnik, de
zingende kapper René van
der Wel en het aanstormende
zangtalent Britney de Looff.
De zingende gastvrouw van
de kerstshow is musicalactrice Eline Schmidt, die vorig seizoen faam verwierf als
Het Meisje van Velsen in de
gelijknamige
jubileummusical van de jarige schouwburg. Korte optredens in de
kerstshow zijn er ook van de
Jeugdtheaterschool van het
Kunstencentrum Velsen, van
het kinderkoor van Dansstudio Michèle en van een aantal jonge danstalenten van
DanceWorks Velsen, die een
klein stukje uit hun eigen versie van het beroemde kerstballet De Notenkraker dansen.
De kerstshows worden op zaterdag voorafgegaan door een
sfeervolle
kerstsamenzang
onder de kerstboom op het
schouwburgplein. Van 19.15
tot 19.45 uur kan iedereen die
maar wil vóór de schouwburg
(onder het genot van een glas
warme glühwein) meezingen
met zangroep Cigale. Aansluitend wordt in de foyer van de
schouwburg opgetreden door
kinderen van de St. Franciscusschool.
De schouwburgkerstshow is
gratis toegankelijk. Reserveren kan via www.stadsschouwburgvelsen.nl of 0255515789.
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Snelheid omlaag door ‘visueel smalle’ rijbaan

Werk Lange Nieuwstraat ligt op schema
IJmuiden - De reconstructie van de Lange Nieuwstraat in IJmuiden ligt op
schema. Ambtelijk projectleider Bert van Tienhoven verwacht dat het weggedeelte tussen de Planetenweg en de Scheldestraat (Fase 1) voor de
kerst klaar is.
Vorige week brachten tien
raadsleden een bezoek aan
de werkzaamheden. Zij konden met eigen ogen zien
hoe de vernieuwde Lange Nieuwstraat steeds meer
vorm krijgt. Aan de zuidkant komt een fietspad richting Plein 1945, in het midden een rijbaan met parkeervakken aan weerszijden en
aan de noordkant komt een
fietsstraat richting Planetenweg waar auto’s te gast zijn
- net als op de Waterloolaan
in Driehuis.
,,De rijbaan is visueel smal,
maar dat zorgt ervoor dat automobilisten minder hard rijden’’, aldus Van Tienhoven.
,,De effectieve breedte van
de rijbaan is 6,5 meter. Ook
grote voertuigen kunnen el-

kaar dus zonder problemen
passeren.’’ De parkeervakken zijn 20 centimeter breder
gemaakt omdat op andere
plekken in IJmuiden weleens
een zijspiegel sneuvelde. Het
fietspad is 2,40 meter breed,
de fietsstraat meet 3 meter.
Aan beide kanten wordt de
stoep doorgetrokken tot aan
de gevel van de portiekflats.
Wat opvalt is dat overal kwalitatief hoogwaardige materialen worden gebruikt.
Onder het asfalt ligt een
gloednieuw
infiltratieriool.
Hierdoor komt alleen vuil
water in het riool terecht.
Schoon water sijpelt terug
in de grond. Over een grote lengte is grondverbetering
toegepast, zodat gras en bomen sneller groeien. Er ontstaat straks één lange groene
buffer die over de hele lengte van de Lange Nieuwstraat
doorloopt.
Het contact met de bewoners
en winkeliers verloopt goed.
,,Er zijn nauwelijks klachten’’,
aldus
omgevingsmanager
Jelmer Hornstra van BAM Infra. De aannemer helpt waar
het kan. Vorig weekend wer-

den de hekken nog opengezet omdat één van de bewoners ging verhuizen. ,,Daar
werken we graag aan mee,
want we realiseren ons dat
het leven niet stil staat omdat wij hier aan het werk zijn.’’
Buiten werktijden wordt de
Lange Nieuwstraat permanent bewaakt om vandalis-

me en diefstal te voorkomen,
maar ook om de hekken bij
een calamiteit te openen voor
hulpdiensten. Er wordt altijd een wegvak vrijgehouden
voor bijvoorbeeld een ambulance of brandweerauto.
De reconstructie van de Lange Nieuwstraat duurt tot februari 2017. Daarna wordt

ook het Velserduinplein achter de Hema opnieuw ingericht. Het totale werk neemt
bijna twee jaar in beslag en
wordt in zes fases uitgevoerd.
Fase 2 start in januari 2016.
Dan gaat het weggedeelte
tussen de Scheldestraat en
het Marktplein op de schop.
(foto: Friso Huizinga)

Plan voor 106 nieuwe appartementen
IJmuiden - Woningbedrijf
Velsen start in de tweede helft van 2016 met de
bouw van 108 appartementen en winkel/kantoorruimte op de Lange
Nieuwstraat in IJmuiden.
De oplevering vindt eind
2017 plaats.
Vorige week zijn omwonenden geïnformeerd over het
plan. Het ontwerp viel bij de
meeste aanwezigen in goede aarde. Vragen over parkeren, lichtinval en inrichting
van de omgeving werden zo
goed mogelijk beantwoord.
Het plan behelst vier bouwblokken met elk vier bouw-

lagen en een kap. In de kap
komen ook appartementen. De appartementen zijn
per blok toegankelijk via een
centrale entree aan de Lange
Nieuwstraat, een lift en galerijen aan de achterzijde (Geleenstraat).
In de drie bouwblokken links
op de foto komen totaal 78
huurappartementen in de
sociale sector. In het bouwblok rechts (hoek Lange
Nieuwstraat/Marktplein) komen 30 koopappartementen.
De appartementen zijn wat
betreft woningisolatie en de
technische installaties helemaal van deze tijd. Zonnepanelen, CO2-gestuurde venti-

latie, warmterugwinning uit
afgevoerde
ventilatielucht
en douchewater zorgen voor
een laag energieverbruik. Er
komen parkeerplaatsen op
eigen terrein in de Geleenstraat en op de openbare
weg aan de Lange Nieuwstraat.
De huurprijzen van de sociale appartementen worden gedifferentieerd en bedragen maximaal 710,68 euro per maand (prijsniveau
2015). Daar bovenop komen
nog de gebruikelijke servicekosten. De koopappartementen worden verkocht
door een andere partij. De
prijzen zijn op dit moment nog niet bekend. (impressie: Woningbedrijf Velsen)
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Velsense turnmeiden
Nederlands kampioen

Metamorfose
bij Van Velsen

Zo zat het,
zo zit het
IJmuiden - De schaar ging
er deze week in bij de metamorfose van Van Velsen Kappers. Mevrouw kwam vol ergernis bij Van Velsen binnen.
Het haar was lang, futloos
en hing maar, er was geen
model in te krijgen, was de
klacht.
Daar wist Van Velsen Kappers wel raad mee. Niets is
zo belangrijk als een goede coupe. Hier werd gekozen voor een superscherpe
coupe met een mooie, volle
lok, die het gezicht een open
uitstraling geeft. Het haar
werd in de nek toch wat langer gelaten. Met een mooie,
natuurlijke tint en lichte, natuurlijke effecten in de punten werd het nieuwe kapsel
een metamorfose.
Bij Van Velsen krijgt iedere
klant deskundig advies. Deze klant werd geadviseerd
hoe zij het kapsel makkelijk
in model kon brengen met
een natuurlijk stylingproduct
van Argan.
Bent u nieuwsgierig geworden? Bij Van Velsen mag u
altijd even binnenlopen voor
een deskundig advies.
Van Velsen Kappers, Lange
Nieuwstraat 181, IJmuiden.

IJmuiden - ‘Onbeperkt genieten’ in Grand Café La Belle is een groot succes. Gasten
hebben voor 24,50 euro per
persoon vrije keuze uit meer
dan dertig wereldgerechtjes,
waaronder gamba’s, truffelkroketjes, Hollandse garnalen, kip yakitori, biefstuk én
dagverse vis.
Het concept met de wereldgerechtjes werd vorig jaar ingevoerd. Deze zomer volgde
‘Onbeperkt genieten’. Eerst alleen op de woensdagavond,
maar inmiddels ook op andere avonden behalve maandag. De mini’s zijn ideaal om
te delen en doen in portionering denken aan tapas. Want,
zo vinden ze bij La Belle, eten
moeten niet alleen lekker,
maar ook vooral gezellig zijn!
Alles wat uit de keuken komt
is met veel aandacht verwerkt
tot een smakelijk gerecht met
culinaire touch. Chef-kok Sidney van Leeuwen koopt uitsluitend biologische en onbespoten groenten in. Ook
de vlees- en visgerechten zijn
met grote zorg uitgekozen.
,,Naast de nodige keurmer-

ken nemen wij ook de herkomst in ogenschouw’’, zegt
Van Leeuwen. ,,Waarom zou
je kweekvis uit Azië eten als
de lekkerste verse vis bij ons
in de Noordzee rondzwemt en
de visafslag om de hoek is?
Door scherp in te kopen en
met veel seizoensproducten
te werken kunnen wij tegen
een scherpe prijs hele mooie
en eerlijke gerechten serveren.’’

nioren tweede divisie Lara Waasdorp (uit Santpoort)
en Aimée Goudsmit, junioren eerste divisie Sterre Basjes (Driehuis) en Lot Ruiter
en jeugdturnster Larissa Noll.
Lieten de meiden tijdens de
kwalificatie op brug en balk
nog punten liggen, nu werd
er zeer strak en overtuigend geturnd. De concurrentie kon hier bij lange na niet
aan tippen en de voorspong
liep na drie toestellen hoog
op. Op vloer konden de dames het zonder veel risico afmaken. Met een puntentotaal van 148.016 haalde het
B-team met ruim 9 punten
voorsprong het goud binnen.
Net als het B-team begon het
A-team op sprong. De dames
zetten daar meteen de toon
met sterke en hoge sprongen. Ook op brug en balk
waren de Pax-turnsters niet
te kloppen, waardoor het ook
voor dit team op vloer alleen
nog een kwestie van afmaken was. Totaalscore 156.650.

Velsen-Zuid - De tweede
klassen van het Gymnasium
Felisenum hebben ongeveer
1500 euro opgehaald door
te zwemmen voor Sri Lanka.
Het geld zal gaan naar kinderen die behoefte hebben

aan schoolspullen als schriften en potloden, maar dit niet
zelf kunnen betalen. Zwembad De Heerenduinen was zo
vriendelijk om medewerking
te verlenen aan het sponsorzwemmen.

Bij La Belle is onbeperkt genieten ook echt onbeperkt
genieten. Of je nu drie keer
biefstuk bestelt of twee keer
een Hollandse garnalencocktail, het maakt niets uit. Vrije
keuze uit de wereldgerechtjes kost 24,50 euro per persoon. Kinderen onder de 12
jaar kunnen voor 14.50 euro
hun buikje vol eten. Drankjes
en eventuele desserts zijn niet
bij de prijs inbegrepen.
Reserveren kan via 0255515307 of info@la-belle.nl.
Voor de kerstdagen (37,50 euro per persoon inclusief glas
prosecco en dessert) zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar.

Voices zingt Top 2000

Santpoort-Noord - Op zondag 13 december organiseert
Zanggroep Voices een geweldig optreden in Top 2000
Café-stijl. Gaat dat zien en
vooral: ga luisteren! U bent
van harte welkom in Café Brasserie De Wildeman
in Santpoort-Noord. De toegang is gratis.
Eén van de vaste waarden in
de aanloop naar en de beleving van de feestdagen in december, is natuurlijk de Top
2000 op Radio 2. Alle ‘gouwe
ouwe’-nummers beluisteren,
wegdromen bij de ballads,
herinneringen ophalen… het
hoort er allemaal bij. Inmiddels is ook het bezoeken van

Regio - Afgelopen weekend vond het NK voor turnteams plaats in Prinsenbeek.
In de drie hoogste categorieën stonden teams van Pax
op het podium. Het A en Bteam waren goed voor goud,
het eredivisieteam pakte het
brons. Daarmee heeft de gemeente Velsen er weer twee
Nederlands kampioenen bij:
Lara Waasdorp en Sterre
Basjes.
Op zaterdag kwamen het A
en B-team tegelijkertijd in
actie. Beide teams hadden
zich twee weken daarvoor
in Waspik als eerste gekwalificeerd, maar moesten het
tegen de andere beste zeven teams van Nederland
opnieuw waarmaken. Op elke toestel kwamen drie turnsters in actie. En in tegenstelling tot de kwalificatie, waar
de twee beste scores telde,
telden nu alle cijfers mee.
Het B-team met twee dames uit Velsen, was gemêleerd samengesteld met se-

het Top 2000 Café in het mediapark Hilversum een regelrechte hit.
Dit jaar is het mogelijk om
ook in Velsen een soortgelijk evenement mee te maken
want op zondag 13 december
a.s. organiseert Zanggroep
Voices een Top 2000 Café!
Vijdtien nummers uit de Top
2000 worden gezongen: ook
wordt u als publiek getest op
uw parate kennis over de Top
2000. In de sfeervol ingerichte zijzaal van Zanggroep Voices er een spetterende middag van maken met de start
om 14.30 uur (inloop vanaf 14.15 uur). Zie ook www.
zanggroepvoices.nl.
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PvdA Velsen in gesprek
met bewoners Zeewijk
IJmuiden - Op 21 november was de PvdA Velsen in
Zeewijk. Het enthousiaste
PvdA team heeft veel bewoners gesproken. Opvallend is
dat veel mensen met plezier
in Zeewijk wonen. Ze zijn tevreden met hun buurt. Vooral
de komst van de Lidl en Action hebben de buurt een positieve impuls gegeven. Daarnaast wordt ook vaak de sociale samenhang in de buurt
genoemd. De keerzijde van
de komst van deze winkels
is dat vooral in het weekend
de parkeerdruk hoog is. De
meeste buurtbewoners accepteren dat maar geven ook
tips om het parkeerterrein
beter in te richten. De be-

hoefte aan meer groen in de
buurt is genoteerd. Ook werd
bij de bezoeken genoemd
dat er soms sprake is van geluidsoverlast.
PvdA Velsen gaat regelmatig de buurt in om met bewoners in gesprek te gaan over
de wijk. Ook heeft PvdA Velsen een ombudstelefoon, telefoonnummer 06-14164015,
voor als u vastloopt in de regels van de overheid. Ook tijdens gesprekken met buurtbewoners worden veel tips
gegeven.
Voor meer informatie en een
uitgebreidere terugkoppeling
op het bezoek aan Zeewijk
kun u terecht op www.velsen.
pvda.nl.

Roetz bestaat
12,5 jaar

Fotograaf geeft bezoek
Pietenband cadeau
IJmuiden - Stefan Ruijgrok
Fotografie uit IJmuiden heeft
op internet een leuke actie
gedaan waar leuke prijzen
mee waren te verdienen. Een
van de gelukkigen die er met
deze leuke prijs vandoor ging
was Debbie Spierenburg uit
de Ahornstraat in IJmuiden.
Geheel onverwachts stond
zondagmiddag na afloop van
een middag spelen op de
Lange Nieuwstraat de Pietenband IJmuider Harmonie op haar stoep. De achtien man sterke pietenformatie liet flink van zich horen, en
al snel stond de straat vol met
belangstellenden. Alle kinde-

ren, en zo ook van de familie
Spierenburg vermaakten zich
goed bij ‘De nieuwe boot’
en onder andere ‘de Zevensprong.
Stefan Rujigrok fotografie
doet zo’n 50 huwelijken per
jaar en heeft een eigen studio, waar veel portret- en studiofotografie wordt gemaakt.
De vele mensen die hem volgen op het www en op facebook wilde hij eens verrassen met mooie prijzen. Dat
doet hij regelmatig. Zo ook
deze zeer geslaagde prijs. En
dat werd zeer gewaardeerd
door de omwonenden uit deze straat.

Drukke tijden voor
team EHBZ Velsen
Leerzame clinic WVIJ
IJmuiden - Zondag 22 november hebben openwaterspecialisten Ben Zentveldt en Lars Bottelier een zwemclinic gegeven namens Watervrienden IJmuiden. De anderhalf uur
durende zwemclinic ging van start met negen enthousiaste
deelnemers tussen de negen en zeventien jaar oud.
De aanleiding van de zwemclinic was het lustrum van IJmuiden Buiten dat WVIJ afgelopen juni heeft gevierd. Gemeente Velsen sponsorde dit evenement in ruil voor een sportieve
tegenprestatie van WVIJ voor de Velsense gemeenschap. In
overleg is vervolgens gekozen voor een zwemclinic voor de
schoolgaande jeugd.
Tijdens de zwemclinic kwamen verschillende zwemslagen
en -technieken aan bod. Zo werden de afzet, de schoolslag,
de borstcrawl, de rugcrawl, de vlinderslag en de keerpunten
behandeld. ,,Ik heb leuke nieuwe dingen geleerd’’, aldus een
van de deelnemers.
Ben en Lars deden de oefeningen en technieken voor gevolgd door de deelnemers. Hierbij kregen ze feedback en
konden ze hun techniek verbeteren. ,,De zwemtechniek was
goed uitgelegd door de instructeurs. Het was ook goed dat
de instructeurs persoonlijke tips gaven’, aldus een van de
deelnemers. Lars en Ben zelf zijn ook tevreden: ,,De deelnemers pikken het snel op en er zitten wel wat potentiële talenten tussen.”
Lars en Ben wisselen de zwemtechnieken af met een aantal
leuke spelletjes. ‘Er hing een goede sfeer’, aldus een van de
deelnemers. De zwemclinic werd afgesloten met een wedstrijdje tegen de zwemtoppers en een spannende estafette. Aan het eind was er voor alle deelnemers een goodiebag
met handige attributen voor tijdens en na het zwemmen.

Velsen - Drukke tijden voor
het EHBZ Team Velsen en de
Zeezoogdierenopvang met
het opvangen van zieke zeehonden met longwormen of
verwondingen. Zo ook op 30
november ’s middags: tijdens
een controlerondje langs het
strand met de quad werd
een gewonde zeehond aangetroffen ter hoogte van La
Miranda, tegen de duinrand.
De zeehond werd meegenomen naar de opvang van het
EHBZ en daar verzorgd, Ook
deze zat vol met longworm.
Hierna werd een melding
ontvangen dat ter hoogte van
Parnassia een jonge zeehond
lag, hier direct naar toe gegaan en dit bleek een jonge grijze pup te zijn. Ook deze naar het onderkomen gebracht van het EHBZ.
Alle twee werden in de zeehondenambulance geladen
en op transport gezet naar
de opvang in Stellendam. Tijdens de rit daarheen kreeg
het team een telefoontje van
Dierenambulance de Wijs uit
Den Haag, of EHBZ Velsen
een pup kon ophalen, die gevonden was bij Kijkduin, omdat ze op dat moment niemand hadden om de pup te

brengen. Dus via Den Haag
ook deze pup opgehaald, zo
werden er dus twee pups en
een gewone zeehond naar ’t
A-Seal gebracht.
De zeehondenopvang en het
team van Velsen verwachten
(helaas) door de aanhoudende stormen dat er nog meer
zeehonden zullen aanspoelen, ook omdat de pups van
de grijze zeehonden zijn geboren.

IJmond - De nieuwe Roetz is
klaar. Het wordt een dubbeldik nummer en dat is niet het
enige. Het culturele tijdschrift
voor de IJmond bestaat 12,5
jaar en viert dat jubileum op
11 december met een groot
feest in de Grote Kerk in Beverwijk. Daarbij is iedereen
van harte welkom. De nieuwe Roetz is daar verkrijgbaar,
met gratis cd.
De Vrijstaat Roetz is een
open podium voor schrijvers,
dichters en journalisten uit
de IJmond. Naast een magazine geeft Roetz ook boeken
uit over IJmondse onderwerpen en organiseert ze bijeenkomsten over lokale thema’s.
Dat alles wordt gedaan door
vrijwilligers, zonder winstoogmerk.
Het feest op 11 december dat
Roetz met de gemeente Beverwijk organiseert is in de
Grote Kerk onder de Wijkertoren en wordt bezocht door
tal van bekende en minder
bekende auteurs. Ze hebben allemaal een band met
de IJmond. Zo zijn San Bos,
Pauline Genee, Conny Braam
en Maria Genova aanwezig. Ze worden geïnterviewd
door Jan Aardenburg en Joris Brussel. Ook de andere
auteurs uit Roetz komen op
het podium, zoals Janneke
Methorst en Marc Commandeur.
Bij aanschaf van de nieuwe
en extra dikke Roetz met gratis cd heb je toegang tot het
festival. De cd bevat tal van
liedjes die de afgelopen jaren
vanuit Roetz en Kennemer
Delta over de IJmond zijn gemaakt. De meeste kwamen
nooit op cd, zoals een nooit
eerder uitgebracht nummer
over Heemskerk met Jacques
Kloes als zanger. Ook bevat
het album een paar nieuwe
nummers. Een actielied over
Beverwijk en een smartlap
over de Wijkertoren. Een collectors item dus.
De nieuwe Roetz Magazine bevat als vanouds mooie
verhalen en gedichten van
IJmonders en tal van interviews en artikelen. Zoals
een interview met Alex van
Luijn, actievoerder voor monumenten in Beverwijk en
kunstenaar Gerard Schol uit
IJmuiden. De Roetz met cd
kost vijf euro en van de opbrengst worden volgend jaar
de drukkosten van een nieuw
nummer betaald.
Het festival op 11 december
in De Grote Kerk begint om
19.00 uur (inloop vanaf 18.30
uur) en duurt tot middernacht. Zie ook www.roetz.nl.
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Repair Café ook voor
computers en telefoons
Santpoort-Zuid - Repair Café is weer geopend op zaterdagmiddag 12 december van
13.30 uur tot 16.30 uur in ’t
Brederode Huys. Na de drukbezochte bijeenkomst op 7
november is er weer de gelegenheid om elektrische apparaten, klokken, horloges,
meubeltjes, speelgoed, sieraden en boeken ter reparatie aan te bieden. Nieuw is dit
keer dat er ook een reparateur
voor computer hardware en
mobiele telefoons aanwezig is.
Door repareren te promoten

wil Santpoorts Belang in samenwerking met buurtvereniging Bloemendaal-Noord bijdragen aan het verkleinen van
de afvalberg. Dat is hard nodig. In Nederland gooien we
ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee
is en die na een eenvoudige
reparatie weer prima bruikbaar zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer
in het systeem. Het Repair Café willen daar verandering in
brengen. Zie ook www.repaircafe.org.

In ‘t Mosterdzaadje

Spaans trio en opera
Santpoort-Noord - Op vrijdag 4 december om 20.00
uur is in ‘t Mosterdzaadje te
horen hoe mooi en bijzonder
fagot saxofoon en klarinet
samenklinken. Het Spaanse Trio Tamhá speelt muziek
van Rimski-Korsakov, de Falla, (de 7 volksliedjes), Caccini (Ave Maria), Bartok (Roemeense volksdansen), Jan
van der Roost (Rikudim),
traditionele Joodse muziek,
Iturralde (Suite Helenique),
D’Riviera en Piazzolla.
Tamhá bestaat uit David Cristóbal Litago, Javier Pérez en
David Bona. De musici studeerden aan Europa’s beste conservatoria en vertegenwoordigen een nieuwe generatie musici met een brede
muzikale opleiding, gevormd
door nationale en internationale ervaringen. Dit geeft
Tamhá zijn stevige persoonlijkheid in interpretaties en
een rijke mengeling aan artistieke visies. De uitdagende
combinatie van instrumenten met hun brede klankkleur en nuancering brengen
een nieuw geluid binnen de
kamermuziek. Het bespelen
van verschillende saxofoons
en verschillende klarinetten
zorgen voor nog meer klank-

kleuren. De muziek is door
Tamhá zelf gearrangeerd.
‘Op vleugels van de liefde’ is de titel en het thema
van het opera-programma
dat de sopraan Andrea Wittchen, de tenor Augusto Valença en de pianist Hans van
Beelen op zondag 6 december om 15.00 uur in ‘t Mosterdzaadje komen uitvoeren.
De mooiste aria’s en duetten
uit opera’s van Mozart, Donizetti, Verdi en Bizet. Beleef de
diep ontroerende wereld van
liefde, liefdesdrank, verleiding, trouw en ontrouw. Ook
de echte, maar onmogelijke liefde wordt verklankt. De
pianist Hans van Beelen soleert met de Sonetto 104 del
Petrarca van Liszt. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl.

Velserbroeker
Melvin Schol
wint WK

Strijd tegen vogelkers
nog niet gestreden
Santpoort-Noord - Nationaal Park Zuid-Kennemerland is nog steeds helemaal vogelkersvrij. Plaatselijk
staan nog veel jonge struikjes. Aan de boswachters en
vrijwilligers nu de uitdaging
om te zorgen dat deze niet
groot worden.
De afgelopen jaren is er met
grote machines gewerkt in
de duinen. De resultaten zijn
goed te zien: grote plekken
vrij van Amerikaanse vogelkers en kale duinen. Hiermee
houdt Natuurmonumenten
het duingebied zo mooi en
gevarieerd mogelijk voor de
toekomst.
Om duingraslanden te behouden en herstellen, is er
geplagd en is zoveel mogelijk Amerikaanse vogelkers
verwijderd. Maar er is plaatselijk nog heel wat jonge opslag van Amerikaanse vogelkers. Aannemer Van de Ven
heeft de laatste ronde in september en oktober gewerkt
met bosmaaier en steekschop, om zoveel mogelijk
jonge struiken te verwijderen.
De grote natuurprojecten
hebben nog een paar jaar
beheer nodig om te slagen:

zorgen dat de Amerikaanse vogelkersjes die er nog
staan, niet groot worden en
zaden (bessen) gaan geven. Ook de kaal gemaakte
paraboolduinen, die mogen
stuiven, hebben beheer nodig. Er zijn plekken waar de
wind (nog) niet genoeg vat
op heeft. Daar dreigen helm
en braam het zand weer vast
te leggen. Door het een paar
jaar open te houden, krijgt
de wind kans om goed vat te
krijgen op de duinen.
De stuivende duinen en het
herstellen van duingraslanden door verwijderen van
de Amerikaanse vogelkers
zijn onderdeel van het project ‘Dutch Dune Revival’. De
Nederlandse duinen zijn zeer
waardevol en een investering voor het behouden meer
dan waard. Het project wordt
gefinancierd door de Europese Commissie (LIFE+) en
de provincie Noord-Holland.
PWN en Natuurmonumenten werken nauw samen in
de uitvoering en het beheer
in Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Zie ook www.natuurmonumenten.nl.

Lezing over Vivaldi
Santpoort-Zuid - Op dinsdag 8 december houdt Wout
Strootman de lezing over Antonio Vivaldi in Venetië. Wout
Strootman houdt een boeiende lezing met (kerst-) en
muzikale fragmenten over
de beroemde Italiaanse barokcomponist Antonio Vivaldi (1678-1741).
Vivaldi had een haat-liefdeverhouding met zijn geboortestad Venetië.
Het grootste deel verbleef
hij in de lagunestad aan de
Adriatische zee, alwaar hij
op een meisjesinternaat muzieklessen gaf. Toch verliet hij
verschillende keren zijn stad.
Waarom? Het vermoeden bestaat dat hij problemen had
en een tijdje moest verdwijnen. Maar hij kwam terug en
nam zijn oude positie als muziekmeester weer in.

Tegen het einde van zijn leven verliet hij toch weer zijn
Venetië en werd tenslotte
naamloos begraven in Wenen.
Drs. Wout Strootman studeerde muziekwetenschap
aan de Universiteit van Amsterdam en geeft momenteel
vele lezingen en cursussen
op diverse plaatsen in Nederland. Voor Santpoorts Belang verzorgt hij al jarenlang,
met passie en plezier, op deskundige wijze cursussen in ‘t
Brederode Huys.
De lezing vangt aan om 20.00
uur en eindigt om 22.00 uur:
de entree be-draagt 6 euro. Het adres is: Vereniging
Santpoorts Belang, Bloemendaalsestraatweg 201 in Santpoort-Zuid.
Zie ook www.santpoortsbelang.nl.

Velserbroek - Melvin Schol
beleeft waarschijnlijk het
beste sportjaar uit zijn leven.
Na eerdere successen binnen Nederland en Europa, is
hij afgelopen week wereldkampioen jiujitsu geworden.
Zelfs de koning heeft hem
gefeliciteerd met zijn overwinning.
De wereldkampioenschappen waren in Thailand, waar
Schol het opnam tegen de
beste jiujitsu’ers uit verschillende landen in de klasse onder 94 kilogram.
In de eerste ronde nam hij
meteen wraak op een oude
bekende: eerder dit jaar verloor hij de EK-finale jiujitsu
van Benjamin Lah uit Slovenië, die hij nu direct uitschakelde. Nadat ook de tweede en derde ronde succesvol verliepen, versloeg hij in
de WK-finale Tim Weidenbecher.
Zijn overwinning is niet onopgemerkt gebleven bij het
koningshuis. Koning WillemAlexander stuurde Schol persoonlijk een brief om hem te
feliciteren met zijn prachtige prestatie. ,,M’n moeder
heeft de brief ingelijst en nu
hangt ‘ie hier thuis.” Ook minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
stuurde haar felicitaties per
post. Dit jaar was dus een
goed sportjaar voor de Velserbroeker. Hij werd Nederlands kampioen jiujitsu én
judo, tweede op het EK en
nu eerste tijdens het WK. “Ik
train elke avond en doe drie
ochtenden in de week aan
krachttraining. Op het WK
viel alles toen helemaal op
zijn plek.”
Toch is zijn honger nog niet
gestild: in 2017 worden er
een soort van Olympische
Spelen voor niet-olympische sporten georganiseerd.
Schol zou Nederland daar
graag willen vertegenwoordigen. Ook wil hij zich ontwikkelen op het gebied van
Mixed Martial Arts (MMA).
(bron: RTV Noord-Holland,
foto: Menno Lesterhuis)
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Klaverjassen
Velsen-Noord

DCIJ-nieuws

Zwak optreden van
Damclub IJmuiden
IJmuiden - In de belangrijke wedstrijd tegen Dordrecht
was het voor de IJmuidense
dammers geboden een goed
resultaat te behalen. Met een
nederlaag zouden ze onderin de rangschikking van de
hoofdklasse B komen en behoort degradatie tot de reële
mogelijkheden.
DCIJ startte slecht met de
ontmoeting daar Stella van
Buuren op het allerlaatste moment verstek liet gaan.
Het was de altijd strijdlustige Willem Winter die, na een
puntendeling van Jesse Bos,
met een fraaie winst de wedstrijd gelijk trok. Een onverwachte tegenvaller voor de
IJmuidenaren was de nederlaag van Martin van Dijk. De
solide Van Dijk liet zich in met
een riskante klassieke afwikkeling die hem deed verliezen. Hierna diende een fikse
nederlaag zich al aan. Wel-

iswaar hield Stijn Tuijtel zijn
partij nog gelijk maar Cees
van der Vlis en Jan Maarten Koorn werden kansloos
weggespeeld. Conall Sleutel
boekte persoonlijk nog een
goed resultaat, remise, tegen de sterke Peter Hartog.
Ook door de gelijke spelen
van Harrie van der Vossen en
Kees Pippel was de nederlaag (13-7) onafwendbaar.
De reserves van DCIJ traden
aan tegen die van de HDC. In
deze derby leden de IJmuidenaren een nipte nederlaag. Nederlagen waren er
voor Marcel en Max Doornbosch, Vince van der Wiele
en de debuterende Abel Vestering. Daar tegenover boekten Nicole Schouten,Bram
van Bakel en en aanvoerder
Klaas de Krijger mooie winsten. Maar aan het slot stond
de uitslag 11-9 op het scorebord ten faveure van de HDC.

De Triangel wordt
dichtgetimmerd
Velsen-Noord – In oktober
werd bekend gemaakt dat de
twee leegstaande schoolgebouwen van De Triangel pas
na de zomer van 2016 mogen worden gesloopt. Eerst
moet nog onderzoek worden gedaan naar de aanwezigheid van bepaalde flora en
fauna. Omdat er nu al sprake is van vandalisme is besloten dat beide locaties zullen worden dichtgetimmerd,
zodat ramen niet meer kun-

Velsen-Noord - Houdt u
van klaverjassen in competitieverband? Dan bent u op
uw plaats bij de enige echte
Klaverjasvereniging VelsenNoord. De vereniging bestaat
volgend jaar zelfs 35 jaar. Er
wordt elke maandagavond
op zijn Amsterdams geklaverjast in De Schulpen aan
de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord. Hier bent u van
harte welkom, aanvang om
19.30 uur. Er worden vier partijen gespeeld. De contributie
bedraagt 90 euro per jaar en
mag per maand worden voldaan. Informatie bij het bestuur: 06-25051172 of 0251220094.
Regio - Afgelopen zaterdag
werd in Alkmaar gedanst om
de Kaasstad Trofee, een Krivada wedstrijd voor paren.
Voor Danscentrum ter Horst
deden hieraan mee: Pascal
de Vries met Netanja Hillege
en Rob Krom met Dorenda
Phillipo. Beide paren deden
mee in de open klasse (voor
paren die langer dan 5 jaar
dansen). Pascal met Netanja
werden gelijk doorgeplaatst
naar de halve finale. Rob met

Dorenda moesten nog een
herkansing dansen om zich
te plaatsen voor de halve finale. En dit lukte. Na de halve finale te hebben gedanst,
bleken beide paren te zijn
doorgeplaatst naar de finale.
Ook hier werd prima gedanst
in een sterk veld. Uiteindelijk werden Rob met Dorenda
zesde en Pascal met Netanja tweede. Een goed resultaat
dus weer voor de paren van
Danscentrum ter Horst.

nen worden ingegooid. Aanvankelijk werd nog gekeken
naar tijdelijk beheer in de
vorm van ateliers of opstartende bedrijven, maar omdat dan ‘s avonds niemand
aanwezig is, werd dat niet als
oplossing gezien. De scholen
beschikken over een alarmsysteem en camerabewaking
maar desondanks zijn er al
ramen ingegooid. Het dichttimmeren gebeurt nog voor
de kerstvakantie.

kenhuis vervoerd. Beide auto’s zijn door een bergingsbedrijf opgehaald. De snelweg is enige tijd afgesloten
geweest, wat tot een file leidde. (foto: Ko van Leeuwen)

Rommelmarkt
de Dwarsligger
IJmuiden - Zaterdag 12 december wordt er bij buurtcentrum de Dwarsligger, Planetenweg 338 weer een rommelmarkt gehouden. U bent
vanaf 9.00 uur van harte welkom.
Wilt u een tafeltje reserveren,
dan wordt u verzocht vanaf
maandag 7 december te bellen met Gerda Broek, 0255522782. Graag bellen na 9.30
uur!

Klootschieten

Belgische bestuurder
gewond bij ongeval
Velsen-Zuid - Bij een ongeval op de A9 is zondag een
Belgische bestuurder gewond geraakt. De aanrijding
gebeurde net na de samenvoeging van de A9 met de
A22 in de richting van Haarlem.
Door nog onbekende oorzaak begon de auto van de
man te tollen. Hierbij is het
voertuig hard tegen de vangrail geknald. Ook is een passeerende wagen geraakt.
Brandweer, ambulance en
politie waren snel ter plaatse. De bestuurder is met onbekend letsel naar het zie-
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Raafstraat afgesloten
IJmuiden - De Raafstraat
in IJmuiden is sinds maandagmiddag afgesloten. Dit
in verband met voorbereidende werkzaamheden
voor de aanleg van de rotonde Orionweg/Pleiadenplantsoen/Raafstraat. Lijnbussen kunnen de route
wel gebruiken via een enkele rijbaan.
De afsluiting was vrijdagmiddag al ingegaan, maar

na anderhalf uur weer opgeheven. Volgens buurtbewoners zijn de hekken door
omstanders
weggehaald
omdat de rijbaan gewoon
te gebruiken was.
Nu is de afsluiting dan toch
een feit. De afsluiting is nodig om leidingen om te leggen als voorbereiding op de
rotonde die begin volgend
jaar wordt aangelegd. (foto:
Ko van Leeuwen)

Velsen–Zuid – Zaterdag
28 november gingen twaalf
klootschieters van s.v. Full
Speed, in vier teams, aan de
slag op het rondje Beeckestijn, daar was het veld van
eer. Een modderbad op alle paden, maar het weer was
goed. Kloten zijn tegenwoordig milieuvriendelijk, het lood
is vervangen door blauw
kunststof, ontwikkeld door
N.K.B. / TNO-Delft. En het is
net zo zwaar. Alleen detectie is nog moeilijk. De uitslag
was: Team 3 met Peter, Milco
en Willem werd eerste met 78
schoten en 60 meter. Team 2
met Lia, Jan St. en Harm werd
tweede met 82– 16. Team 4
met Nico, Gerda en Bertus
werd derde met 85 –31. Team
1 met Rob, Jan Gr. en Sander,
werd vierde met 88–6. Zaterdag 19 december is er het
kersttoernooi, met een eigen
route. Iedere deelnemer krijgt
een pakje vlees.
In de kantine hangt een inschrijfformulier. Voor informatie bel: Ton Boot 0255510085 of mail: snelboot@
planet.nl.
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Superzaterdag IJmuiden
Velsen-Zuid - De selectie van voetbalvereniging IJmuiden kende
een superzaterdag! Zowel het vlaggenschip als
het tweede en derde elftal wisten hun wedstrijd
te winnen.
Het eerste ging Duivendrecht op bezoek bij rode lantaarndrager CTO ‘70.
Na een vroege achterstand
wist de ploeg via twee treffers van aanvoerder Wesley
Heeres het tij te keren: 1-2.
IJmuiden stijgt door deze
overwinning naar een achtste plek op de ranglijst.
Het tweede elftal kwam snel
op een 0-1 voorsprong in
Alkmaar. Doelpuntenmaker

was Ruben Hulsbergen die
een pass van Martijn Visser
op waarde schatte en beheerst binnen schoot.
Tegenstander Jong Holland wist nauwelijks gevaarlijk te worden, maar doordat
IJmuiden vergat de wedstrijd te beslissen bleef het
tot de laatste minuut spannend. Met hard werken werden uiteindelijk de drie punten mee terug genomen
naar Velsen-Zuid.
IJmuiden 3 kreeg het tweede elftal van De Dijk op bezoek, een harde ploeg die
niet bepaald naar Schoonenberg was gekomen om
vrienden te maken. Na een
0-2 ruststand rechtten de
IJmuidenaren de rug en aan

de hand van uitblinker Arie
Visser werd de achterstand
omgezet in een 3-2 overwinning
De IJmuiden E6 ligt op ramkoers voor het kampioenschap! Door op bezoek bij
Velsen Noord met maar
liefst 0-8 te winnen, hebben
zij volgende week aan een
punt genoeg. Deze wedstrijd wordt om 09.30 uur
gespeeld op bezoek bij SVA
in Assendelft.
Het eerste elftal speelt a.s.
zaterdag de loodzware
thuiswedstrijd tegen de torenhoge titelfavoriet Buitenveldert, de ploeg kan dan
ook alle steun van de trouwe
aanhang gebruiken! Kom
dat zien en steun IJmuiden! Driehuis - Velsen startte met
de straffe wind mee maar zag
de Kennemers voor het eerste gevaar zorgen. Een voorzet van Frank Commissaris
werd net naast geschoten.
Aan de andere kant deed Tim
Groenewoud het zelfde.
Velsen nam – geholpen door
de wind - het initiatief in handen en noteerde enkele kansen voor Donny Koning, EdZaterdag a.s. weer een ward Metgod en Tim Groezware kluif voor Stormvo- newoud waarbij de Kennegels, want dan is Kon.HFC, mers ontsnapten aan een
dat de laatste wedstrijden achterstand. Aan de andere
met grote cijfers had ge- kant voorkwam Mischa Plug
wonnen, de tegenstander.
dat Marco Mulder scoorde.
Stormvogels-zondag
Daarna redde Sander van
Stormvogels-zondag zag der Lugt fraai na een inzet
haar thuiswedstrijd tegen van dezelfde Mulder. Even
SVW’27 afgelast worden. later was het wel raak maar
Dit duel zal nu op zondag dan voor Velsen: een scherpe
20 december a.s. op sport- voorzet van Henk Swier werd
park Zeewijk gespeeld door doelman Veen half geworden.
mist waarna Patrick CastriDinsdag 24 november jl. cum de bal binnen tikte. 1-0.
speelde het team van trai- Intussen bleven de counters
ner Jeroen Kroes in Heiloo via onder andere Mike Adritegen eersteklasser de Fo- chem de aandacht vragen
resters voor de tweede ron- van Velsen. Toch kreeg Velde van de districtsbeker en sen kansen de voorsprong te
al snel kwamen de IJmui- vergroten maar steeds werd
denaren door twee Heilo- het doel te hoog gezocht.
se doelpunten op achter- Ook lag doelman Veen een
stand. Voor de rust bepaal- keer goed in de weg bij een
den Etkin Zivkara en Rit- inzet van Eric Metgod.
chie Boye de stand op 2-2.
Na de rust een sterker
Stormvogels, maar er werd
niet meer gescoord, omdat
veel te nonchalant met de
geboden kansen werd omgesprongen. De Foresters
deed dat wel en door de
3-2-overwinning gaan zij
naar de derde bekerronde.
Zondag a.s. is de reis naar
Hoogkarspel om aldaar tegen Spirit’30 aan te treden.

Stormvogels-zaterdag
weer met lege handen
IJmuiden - In de thuiswedstrijd tegen SCW uit
Rijsenhout is het Stormvogels opnieuw niet gelukt een of meer punten te
behalen, want na een heel
slechte eerste helft, die met
een ruststand van 0-2 werd
afgesloten, werd na een
heel goede tweede helft
met vele kansen uiteindelijk met 1-2 verloren.
SCW had een heel slechte start van de competitie,
want de eerste vijf wedstrijden werden op rij verloren;
daarna, de overwinning op
Stormvogels meegerekend,
werd zes keer op rij gewonnen en daardoor staat
het team van trainer Edwin
van Maas op een mooie
gedeelde vierde plaats.
Stormvogels daarentegen
bezet samen met Vlug en
Vaardig plaats 12 en 13
en zal er alles aan moeten
doen door met meer inzet
en passie te tonen haar tegenstanders te lijf te gaan
om dan een goed mogelijk
resultaat te kunnen boeken.
En inzet en passie misten
de IJmuidenaren de eerste
helft. Met de wind in de rug
speelde SCW meer op de
helft van haar tegenstan-

der, maar vele uitgespeelde kansen kregen zij niet.
Ze hadden bij het eerste
doelpunt zelfs de hulp van
een Stormvogels-verdediger (Robert Engels) nodig
die de bal keurig netjes in
de voeten van Jeff de Vilder speelde, die dankbaar
gebruik maakte van dit
een week te vroege Sinterklaas-cadeautje, 0-1.
Vier minuten voor de rust
was het Marcel Hofman,
die, nadat de bal via de paal
weer in het veld kwam, de
ruststand op 0-2 bepaalde.
Na een donderspeech
van trainer Marco Adema
kwam in de tweede helft
een ander Stormvogels het
veld in; nu was er wel heel
veel inzet en passie te bespeuren en de kansen bleven niet uit. Na een kwartier kopte Tim Binkhorst de
bal via een vrije schop van
Patrick Pronk onhoudbaar
langs de prima op dreef zijnde doelman Jeroen Pathuis, 1-2. Stormvogels bleef
na deze aansluitingstreffer de bovenliggende partij,
maar omdat niemand meer
een van de vele kansen tot
een doelpunt kon verzilveren, werd de eindstand 1-2
in het voordeel van SCW.

Velsen verliest van
streekgenoot Kennemers
Na rust met de storm voor
Velsen tegen was de stand
meteen gelijk: een voorzet
van Mohamed Emrane werd
ingetikt door Mike Adrichem:
1-1. Velsen had meer moeite
met de omstandigheden dan
de tegenstander maar toch
ontstonden af en toe gevaarlijke situaties voor het Beverwijkse doel. Zo dachten de
geel blauwen bij een scrimmage recht te hebben op een
strafschop maar de scheids
was een andere mening toegedaan. Aan de andere kant
ontsnapte Velsen toen Steef
van Wees een bal van de
doellijn haalde. Kort daarna
moesten de Kennemers met
tien man verder na een grove overtreding van Ufuk Ülker op Donny Koning. Velsen
zette de Kennemers meteen
op eigen helft vast en de Wijkers kregen het moeilijk. Enkele minuten voor het einde
sloeg het noodlot voor Velsen toe. Na een verre uittrap
werkte Mike Adrichem de bal
in twee etappes achter Sander van der Lugt: 1-2.
Het slotoffensief van Velsen
bleef zonder resultaat waardoor de Kennemers met een
zwaarbevochten overwinning
huiswaarts keerden.

24 3 december 2015

Aanhouding bij
hennepkwekerij
IJmuiden - Zaterdag is een
hennepkwekerij
ontruimd
in een pand aan de Loggerstraat. De kwekerij bestond uit 75 planten en enkele duizenden hennepstekken. Deze zijn vernietigd. Er
is een 57-jarige Amsterdammer aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daarnaast was er sprake van diefstal van stroom.
Het Hennepteam van de politie Noord-Holland doet onderzoek naar de kwekerij.

Opgepakt
met pillen
IJmuiden - Surveillerende
agenten hebben in de nacht
van dinsdag op woensdag
rond 00.25 op de Kanaaldijk twee mannen aangehouden. Een 24-jarige man uit
Mijdrecht en een man van 18
jaar uit Uitgeest werden gecontroleerd terwijl ze in hun
auto over de Kanaaldijk reden. De politie trof in de auto
de nodige verdovende middelen aan, waaronder een
honderdtal pillen. De mannen zijn voor nader onderzoek ingesloten en de verdovende middelen zijn in beslag
genomen.

Controle op
vangen van
ondermaatse
vis
Velsen - De politie in Velsen heeft zondagochtend
met de Sportvisserij MidWest Nederland een visserscontrole
uitgevoerd
in Velsen. Een BOA van
de Sportvisserij en de politie controleerden in totaal 16 vissers. Tijdens deze controle werd gelet op
het vangen van ondermaatse vis. De controles vonden
plaats op de Noordersluisweg, Pontplein, de tunnelput van Velsen-Noord en –
Zuid, de Polderweg en het
Sluisplein. De gecontroleerde vissers kwamen niet alleen vanuit Velsen, maar
ook vanuit onder andere Amsterdam, Noordwijk,
Oegstgeest en Heemskerk.
Tijdens een controle in een
auto van twee vissers werd
ondermaatse zeebaars aangetroffen: tegen beiden,
Amsterdammers in de leeftijd van 44 en 54 jaar, werd
proces-verbaal opgemaakt.

Sinterklaas bij RKGV

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

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

Kerstviering Inloophuis
Santpoort-Noord - Inloophuis Kennemerland, een
laagdrempelige
ontmoetingsplek voor iedereen die
in zijn of haar leven met kanker te maken heeft gehad,
organiseert een gratis kerstviering. Gasten zijn van harte welkom op 18 december
vanaf 14.00 uur in de Velserhooftzaal. Vanaf 14.30 uur
zal predikant Aart Mak deze (oecumenische) viering
leiden met ondersteuning
van ons ‘Zingen voor je leven koor’ en ook enkele momenten van samenzang. Het

thema van deze viering is dit
jaar ‘Vrijheid’. Om 16.00 uur
staat er een lekker hapje en
drankje klaar en wordt met
elkaar het glas geheven. Het
samenzijn eindigt rond de
klok van 17.00 uur. Inschrijven kan tot 4 december in
het Inloophuis, via telefoonnummer 023-888 53 67 of via
mail:info@inloophuiskennemerland.nl. De vrijwilligers
van Inloophuis Kennemerland hopen u op de 18 december te mogen ontmoeten
en zien uit naar een warm en
inspirerend samenzijn.

Velsen - De jongste kinderen van de gymnastiekvereniging Velsen waren zaterdag met ruim 80 man sterk
naar de gymzaal aan de Heerenduinweg gekomen om op persoonlijk verzoek van
Sinterklaas - de Pieten wat
beter in conditie te brengen
voor hun zware taak tot 6 december.
Deze taak namen de kinderen zeer serieus en de Pieten
kregen diverse oefeningen
voor hun kiezen. De kinderen
deden het een keer voor en
hielpen daarna de Pieten dezelfde oefening te doen. Sinterklaas was vanzelfsprekend
ook aanwezig en maakte na-

tuurlijk van de gelegenheid
gebruik de kinderen voor hun
inspanningen te bedanken
met een cadeautje. Bovendien sprak hij zijn waardering uit voor de leidinggevenden en het bestuur van RKGV, die al jarenlang helpt een
grote groep Velsenaren van 4
tot 84 jaar wekelijks een gezellig uurtje sportief bewegen te bezorgen.
De vrijwillige organisatoren
van dit Sinterklaasfeest kunnen terugkijken op een zeer
geslaagd, perfect georganiseerd evenement. Tip van
Sinterklaas voor een gezond
cadeau: de Beweegbon. Zie
ook www.rkgv-velsen.nl.

Santpoort-Noord - Vrijdag
opent aan Hoofdstraat 178
een pop-up store met mannenmode. Deze outletwinkel is tot eind december geopend. Bij deze tijdelijke winkel ontvangt men op alle topmerken kortingen van 50 to
80 procent.
In de outlet hangt mannenmode van topmerken
als PME, Cast Iron, G-Star,
Scotch & Soda, Gardeur, Pierre Cardin, Ledub, John Miller,
Superdry, State of Art, Marc

O’Polo en nog veel meer. Er
zijn jassen, kostuums, colberts, pullovers, broeken,
shirts en accessoires zoals
schoenen en horloges. Wil
je in de dure maand december je garderobe nog aanvullen voor mooie prijsjes, dan is
dit je kans.
Vanaf vrijdag 4 december is
de outlet iedere week geopend op woensdag en vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur
en op zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur.

28 3 december 2015

Dure
brandkranen
Regio – PWN heeft de gemeente Velsen een bedrag
van 149.279 euro, exclusief
BTW, in rekening gebracht
voor het onderhoud van de
brandkranen sinds 2003.
Over diensten voor bluswater is een overeenkomst afgesloten met de voorloper
van PWN, destijds Waterleidingbedrijf Zuid Kennemerland (WLZK). In 1996 heeft
PWN het contract voor drinkwater en diensten voor bluswater overgenomen. Door
een andere manier van verrekening heeft PWN sinds
2003 geen vergoeding gekregen voor het onderhoud van
brandkranen. Tot 2014 is het
wel herhaaldelijk onderwerp
van gesprek geweest, maar
het is nooit tot een vergelijk
gekomen. Schrikken was het
wel toen PWN in 2015 de gemeente Velsen een rekening
vanaf 2003 presenteerde van
967.603 euro. Voor de vier betrokken gemeenten, Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en Velsen, bedroeg de
gezamenlijke factuur 3,3 miljoen euro. PWN ging daarbij uit van de kosten van een
serviceabonnement zoals dat
voor alle gemeenten binnen
eht PWN gebied geldt. Op
voortouw van Haarlem is onderhandeld over deze zware
claim en uiteindelijk heeft dit
tot een akoord geleid. Voor
Velsen is de rekening voor
het onderhoud van ruim 2100
brandkranen van 2003 tot en
met 2015 voldaan, na betaling van 149.279 euro, maar
zij moeten vanaf 2016 dan
wel het gewone bedrag betalen voor het servicecontract
met PWN.

Alzheimer
collecte
Velsen - De collecteweek van Alzheimer Nederland heeft dit jaar in Velsen
2.861,94 euro opgebracht. Iedereen die aan dit geweldige
resultaat heeft bijgedragen
wordt hartelijk bedankt namens Alzheimer Nederland.

OTK speelt De Duinpieper

‘Die juffen en meesters
kunnen er wat van’
Velsen – Elk jaar kunnen
kinderen en hun ouders
zich in december verheugen
op een voorstelling van Onderwijzers Toneelvereniging
Kennemerland (OTK). Vorige
week speelden de juffen en
meesters drie keer een unieke voorstelling: ‘De Duinpieper’, naar het gelijknamige
boek van Caroline Zegerman
over de kanaalgravers. Er is
gekozen voor dit boek omdat
het dit jaar 150 jaar geleden
is dat werd gestart met het
graven van het Noordzeekanaal.
Alle lof voor Loulou Rhemrev
die tekende voor het script
en de regie. Op aansprekende wijze wist zij het boek te
‘vertalen’ naar een voorstelling, met aansprekende liedjes op muziek van Koen van
der Wel, die men zich lang
zal heugen. Met ‘De Duinpieper’ wordt een stukje puur
IJmuidense geschiedenis op
de planken gezet die indruk
maakte op jong en oud. Je
kunt je bijna niet voorstellen
dat de leefomstandigheden
150 jaar geleden nog zo anders waren. De jongelui in de
zaal zaten met verbazing te
kijken naar de 13-jarige Engel (een droomrol van Janna
Handgraaf) die in een hutje
in de duinen woont en zich
met zijn vader aanmeldt voor
het zware graafwerk. Engel
verdient een stuiver met een
klusje voor een fotograaf. Engel weet dan nog niet wat
een foto is. ‘Is dat een tekening?’ vraagt hij dan ook. Later wil hij fotograaf worden,
maar dat lijkt niet weggelegd
voor een duinpieper want dat
kost geld. Hoe Engel toch zijn
dromen waarmaakt, vriendschap sluit met Betsy en ook
nog een hoop problemen op-

lost wordt verteld in de voorstelling.
De Duinpieper weet iedereen
te raken. Engel is net zo ‘recht
door zee’ als altijd wordt gezegd van IJmuidenaren. Er
werd tijdens het lied ‘Graven’ een beklemmend beeld
neergezet van het harde leven van de kanaalgravers,
met prachtige belichting, en
een wat duistere choreografie van Sebastiaan ten Kortenaar, dat de kanaalgravers
eer aandoet. Later in het stuk
werd een opstand van de
vrouwen verbeeld, ook een
stukje geschiedenis dat we
niet mogen vergeten, omdat
de arbeiders aan alle kanten
werden uitgebuit en de vrouwen en kinderen mede de
dupe waren.
Alle lof dus voor alle juffen
en meesters die meegewerkt
hebben aan De Duinpieper
en die in wat bijna de drukste tijd van het jaar is nog tijd
vrij maakten voor dit prachtige theaterstuk. Dat er dit jaar
zo’n IJmuidens stuk geschiedenis op de planken kwam
vond ik heel bijzonder. En ik
sluit me graag aan bij wat iemand in het publiek zei: ‘Die
juffen en meesters, nou, die
kunnen er wat van!’ (Karin
Dekkers, foto’s: Maro Mekenkamp)

Regio - Op maandag 7 december zendt de overheid
rond 12.00 uur een NL-Alert
controlebericht uit. Aan de
hand van dit controlebericht kunnen ook mensen
in Noord-Holland nagaan of
hun mobiel juist is ingesteld
om een alert te ontvangen.
Omdat dit een controlebericht is, hoeft u niets te doen.
Dat is ook duidelijk aangegeven in het bericht.
NL-Alert is het alarmmiddel
voor op de mobiele telefoon.
Met NL-Alert wordt u door
een tekstbericht op uw mobiel direct geïnformeerd over
een (dreigende) noodsituatie. Wel zo makkelijk want de
meeste mensen hebben altijd een mobiel bij zich. Het
systeem wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een
grote brand, een dreigende overstroming of noodweer. Met NL-Alert wordt u
gewaarschuwd én geïnformeerd over wat er aan de
hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen.
NL-Alert werkt op basis van
cell broadcast en niet met
sms-berichten.
Daardoor
werkt NL-Alert óók als het
netwerk overbelast is. Het is
gratis en anoniem. De berichten worden alleen uitgezonden in het gebied waar de
noodsituatie zich voordoet.
Uw naam en telefoonnummer zijn niet nodig en blij-

ven dus onbekend. Veel toestellen zijn automatisch ingesteld op NL-Alert. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet u dit nog zelf doen.
U kunt dit eenvoudig nagaan
op www.nl-alert.nl.
Alleen als u in de directe omgeving van de noodsituatie bent, ontvangt u een NLAlert. De aanwijzingen over
wat u het best kunt doen voor
uw veiligheid zijn zo concreet
mogelijk. Bijvoorbeeld in welke richting u het gebied moet
verlaten.
Twee keer per jaar zendt de
overheid een NL-Alert controlebericht uit. Wanneer u
het controlebericht ontvangt,
bent u er zeker van dat uw
mobiel juist is ingesteld voor
NL-Alert. Op maandag 7 december rond 12.00 uur wordt
het volgende NL-Alert controlebericht
uitgezonden.
Heeft u uw mobiel nog niet
ingesteld voor NL-Alert? Kijk
dan op www.nl-alert.nl

Driehuis - De B-junioren
van Waterloo komen al acht
jaar bij grand café Valerius. Als voorbereiding op de
wedstrijd krijgen ze een goed
ontbijt aangeboden. Ditmaal
was het de 15de keer. Een
verrassing voor Valerius was
dat deze keer de groep ietsje
groter was. Sinds dit seizoen
zijn er namelijk twee B-teams
bij Waterloo te bewonderen.
Mede door de vele activitei-

ten zoals deze zijn er spelers bij gekomen die graag bij
Waterloo wilden voetballen.
De kracht van deze selectie is
dat plezier bovenaan staat en
de teams even belangrijk zijn
voor de club. Men probeert
dit natuurlijk wel te combineren met prestaties. Met een
gediplomeerde jonge trainer
met naast zich een geroutineerde oude rot is dit al aardig aan het lukken.
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Vrijdag a.s. laatste thuiswedstrijd van dit jaar

Zij verdienen uw steun

Pink Ribbon en Telstar
jagen op bininirecord
Op 6 mei 2016 is het weer
zover! Het team van BikiniRecord gaat een wereldrecordpoging doen. De bedoeling is dat er vierduizend
vrouwen in Bikini in het Telstar Stadion zullen verschijnen. Dit gebeurt in samenwerking met Telstar Horeca.
De opbrengst van dit evenement komt geheel ten goede aan stichting Pink-Ribbon. Ook zullen er diverse
activiteiten rond dit thema
plaatsvinden om het aantal
inschrijvingen van dames te
promoten.
Vorig jaar is het niet gelukt om de benodigde 4000

deelnemers bij elkaar te
brengen om het wereldrecord te verbeteren. Die staat
nog steeds op naam van
China. Evengoed kon Jessica Bozelie het brein achter
deze geweldige actie een
cheque van 10.000 euro aan
stichting Pink-Ribbon overhandigen. Dus dat dit geweldige vrouwsenfeest herhaald zou worden stond direct vast.
Voorafgaand aan de wedstrijd Telstar-FC Oss wordt
opnieuw aandacht gevraagd voor Pink Ribbon en
de bikiniactie. Zie ook www.
bikinirecord.nl.

Sinterklaas is in het land, - Telstar scoorde 14 keer.
de smerige oliebollen van
Dat is een gemiddelde van
uw buurman liggen al1,75 per thuiswedstrijd
weer in een schaal op u - 3 keer wist Telstar de 0 te
te wachten en het KNMI
houden. In de overige wedstrooit weer met code
strijden incasseerde Telstar
oranje. Kortom: we gaan
slechts 7 tegentreffers
richting de winterstop!
- Telstar verloor geen thuiswedstrijd tussen 6 maart
Vrijdag 4 december speelt
en 2 oktober
Telstar haar laatste thuis- - Jomanda heeft in 8 thuiswedstrijd in het jaar 2015.
wedstrijden exact 63 keer
Als seizoenkaarthouder kunt
getoeterd
u tevreden terugkijken op de - Michel Vonk heeft 8 keer
thuiswedstrijden uit de eerruzie gehad met de vierde
ste seizoenshelft. Even wat
man
statistieken:
- Tarik Tissoudali heeft 18
verdedigers helemaal dol- Er werden 4 overwinningedraaid
gen behaald, 3 keer ge- - Frank Korpershoek heeft
lijkspeelt en slechts 1 keer
13 keer een open doekje
verloren
gekregen van het publiek

De mannen verdienen uw
steun!
Om ook de laatste thuiswedstrijd van het jaar tot een
groot succes te maken, en
omdat de spelers uw steun
verdienen na een mooie eerste seizoenshelft, roepen wij
iedereen op om aanwezig te
zijn tijdens Telstar–FC Oss
vrijdag 4 december. Seizoenkaarthouders kunnen vrijdagavond tussen 19.00 uur
en 20.00 uur vier extra kaarten met 50 proent korting (alleen verkoop eigen tribunevak). Voor alle kinderen t/m
12 jaar is er in de rust een
leuke verrassing.
Ben jij er vrijdag ook bij?

In gesprek met Driehuis
Avondje NAC
Businessclub Telstar heeft
maandagavond met ruim dertig sponsors een bezoek gebracht aan de wedstrijd NAC-

Voorafgaand aan de wedstrijd Telstar-FC Oss op vrijdag 4 december gaan medewerkers van Telstar en inwoTelstar. Ondanks een goede ners van Driehuis met elkaar
tweede helft konden de Witte in gesprek. Dat gebeurt van
Leeuwen niet voor een stunt 18.00 tot 20.00 uur in het stazorgen. Het werd 2-1.
dion. Na de ontvangst houdt

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

de directie van Telstar om
18.30 uur een presentatie
over de betaald voetbalclub.
Om 19.00 uur verzorgt Koppes Snacks een overheerlijk satébuffet. Aansluitend
zijn alle Driehuizenaren te
gast bij de wedstrijd tussen

de nummer 12 en 15 van de
Jupiler League. Aanmelden
kan via stage@sctelstar.nl
onder vermelding van naam
en adres. De kosten bedragen 10 euro per persoon. Er
is plaats voor 100 Driehuizenaren.
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Statushouders naar
Missiehuis in Driehuis
De gemeente Velsen wil vanaf
april 2016 een groep van maximaal
80 statushouders gaan huisvesten
in het Missiehuis in Driehuis.

caties in Velsen. Dit gebeurt zowel
in panden van de woningcorporaties
als in panden die in gemeentelijk bezit zijn.

Naast het huisvesten van statushouders in sociale huurwoningen en gemeentelijke panden biedt het Missiehuis meer mogelijkheden om aan
de taakstelling om statushouders te
huisvesten te (blijven) voldoen. Maar
ook om statushouders tijdelijk te
huisvesten, die in afwachting zijn van
een woning in een andere gemeente
uit de regio (wachtkamer). Ook kan
hierdoor de instroom van statushouders op de sociale woningmarkt in
Velsen meer geleidelijk plaatsvinden.

Sinds kort zijn er ook afspraken mogelijk met het Rijksvastgoedbedrijf
(RVB). Panden van de Rijksoverheid
die leeg staan kunnen, onder voorwaarden, gebruikt worden voor de
opvang van vluchtelingen met een
verblijfstatus (statushouders). Het
Missiehuis in Driehuis is zo’n pand.
De mogelijkheden hiervan zijn onderzocht waaruit blijkt dat het Missiehuis voor een periode van 7 tot 10
jaar huisvesting kan bieden aan ongeveer 80 statushouders.

In november 2015 verblijven er landelijk bijna 45.000 asielzoekers in de
opvang, waaronder ongeveer 16.000
statushouders. Deze statushouders
zijn in afwachting van een woning in
een gemeente in Nederland. De gemeente Velsen is zich bewust van
haar verantwoordelijkheid en wil
voldoen aan haar taakstelling om statushouders te huisvesten. Zowel dit
jaar als ook de volgende jaren.

Het college heeft de sterke voorkeur
om in het Missiehuis niet alleen statushouders te plaatsen maar ook andere inwoners van Velsen die op zoek
zijn naar een huurwoning. Echter, deze mogelijkheid is door het RVB uitgesloten. Deze panden mogen alleen
gebruikt worden voor de opvang van
statushouders. De gemeente blijft
ook zoeken naar bestaande en nieuwe bebouwing voor wat betreft (tijdelijke) huisvesting voor statushouders in Velsen. (foto: Gemeente Velsen)

Tot nu toe worden statushouders in
Velsen verspreid over meerdere lo-

Informatiepaneel
wandelnetwerk onthuld
Donderdag 26 november heeft
Annette Baerveldt, wethouder
Toerisme & Recreatie, een van de
startpanelen van het wandelnetwerk Midden-Kennemerland onthuld. Deze handeling vond plaats
bij het station Driehuis.

Afgelopen maanden is hard gewerkt
aan het bewegwijzeren van de verschillende routes. In Velsen worden
in totaal 14 startpanelen geplaatst en
is straks circa 130 km bewegwijzerd.
De routes kunnen vrijwel vanuit de
huisdeur worden gestart. Ze leiden
door de mooiste stukjes van Velsen.
De wandelaar kan zelf zijn route be-

palen door een bepaalde kleur te kiezen.
Provincie
Binnen Noord-Holland zijn verschillende wandelnetwerken gerealiseerd. De provincie streeft ernaar
om de hele provincie van een wandelnetwerk te voorzien. Het totale wandelnetwerk Midden-Kennemerland – bestaande uit Velsen, Beverwijk en Heemskerk – zal in het
voorjaar 2016 officieel worden geopend. Het wandelnetwerk wordt
deels gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland. (foto: Recreatie
Noord-Holland)

Velsertunnel deze week
gedeeltelijk afgesloten
Bewonersavond
grondwateronderzoek
Op woensdag 16 december 2015 organiseert de gemeente weer een bewonersavond over het grondwateronderzoek in Velsen-Noord. De bijeenkomst vindt plaats in het Wijk-

centrum De Stek, Heirweg 2 in Velsen-Noord. Aanvang: 19.30 uur. De
gemeente gaat dan in gesprek met
bewoners over de grondwateroverlast en de te nemen maatregelen.

In verband met reparatie is de
Velsertunnel tot en met vrijdag
4 december afgesloten voor verkeer richting IJmuiden/Haarlem
tussen 20.00 uur en 05.00 uur.
Verkeer wordt omgeleid via de
calamiteitenbogen en de Wijkertunnel. Voor verkeer in de richting Beverwijk blijft de tunnel beschikbaar.

Zuidelijke calamiteitenboog
overdag niet meer open
In de afgelopen weken is calamiteitenboog ten zuiden van de Wijker-

tunnel 24 uur per dag open geweest
om de verkeershinder door het werk
aan de Velsertraverse te verlichten.
De provincie Noord-Holland heeft
de werkzaamheden ten oosten van
de A22 afgerond waardoor ook de
hinder zal afnemen. Om die reden
wordt de calamiteitenboog vanaf 1
december weer volgens normaal gebruik ingezet; als het verkeer voor
de Velsertunnel vaststaat vanwege
een (ernstig) ongeluk of als de tunnel in zuidelijke richting is afgesloten vanwege onderhoud.
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Word ook lid van Burgernet!

Peuter (2) terecht
dankzij Burgernet
Wist u dat de politie vorige week
nog een vermiste peuter heeft gevonden? Dat gebeurde dankzij
een tip van een oplettende dame,
die lid is van Burgernet. Het 2-jarig jongetje was naar buiten geglipt en sindsdien onvindbaar. De
ondernemende peuter was lekker
aan het spelen bij de school aan
de Willemsbeekweg in IJmuiden.
Binnen een half uurtje kon zijn
moeder hem weer ophalen.

Meld u aan!
Ook u kunt de politie helpen. Meld u
aan bij Burgernet en help de veiligheid in onze gemeente te vergroten.
Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeenten en
politie om de veiligheid in de woonen werkomgeving te vergroten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een
telefonisch netwerk van inwoners

en medewerkers van bedrijven. Burgernet wordt ingezet bij dringende
zaken waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan inbraken, overvallen, vermissingen of doorrijden na een ongeval. Bijna 5000 inwoners uit Velsen doen al mee aan Burgernet. Zij
vormen de extra ‘ogen en oren’ voor
de politie en helpen zo mee onze gemeente veilig te houden. Doet u nog
niet mee? Aanmelden kan via www.
burgernet.nl.
App
Voor gebruikers van een smartphone bestaat er ook een burgernetapp.
U krijgt dan bericht op het moment
dat er in uw omgeving een burgernetactie wordt gestart. Zo kunt u altijd en overal meehelpen bij het opsporen van verdachte of vermiste
personen.

Gouden Green Key voor
Beach Inn en Ozlines
Met de (gouden) Green Key voor
Beach Inn op IJmuiderslag en
Ozlines op het Strand Noordpier telt Velsen nu zeven ondernemers die de Green Key in de
wacht hebben gesleept. Green
Key is hét keurmerk voor duurzame toeristische en zakelijke accommodaties.

Milieubesparing
Bedrijven met een Green Key keurmerk doen er alles aan om het milieu
te sparen, zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Zij
gaan daarbij een stap verder dan de
wet- en regelgeving vereist. Het is de
eerste keer in Velsen dat een strandpaviljoen (Beach Inn) en een wind-

en watersportbedrijf (Ozlines) worden beloond voor hun duurzaamheidsactiviteiten. Gemeente Velsen
feliciteert de ondernemers van harte met het behalen van dit resultaat.
Duurzaamheid en de Green Key zijn
speerpunten in het economisch programma 2015-2019. Velsen stimuleert in samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond dat ondernemers aandacht hebben voor duurzaamheid.
Andere bezitters van de Green Key
in Velsen zijn: Forteiland, Camping
de Duindoorn, Holiday Inn, Landgoed Duin & Kruidberg en het Bastion Hotel.

IJmond tekent voor
opvang zwefdieren
De gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest hebben
op 30 november 2015 met de
Dierenbescherming een dienstverleningsovereenkomst
getekend in het Kerbert Dierentehuis
te IJmuiden. De overeenkomst
gaat over de opvang van zwerfdieren.

De gemeente heeft een wettelijke
taak op het gebied van de opvang en
het vervoer van zwerfdieren. Het
Kerbert Dierentehuis en het Knaagdierencentrum van de Dierenbescherming, gevestigd in IJmuiden,
doen het feitelijke opvangwerk van
zwerfdieren in de regio IJmond. In
de overeenkomst staan uniforme
afspraken over de uitvoering van
het opvangwerk en over de kosten
van deze wettelijke taken. De Dierenbescherming gaat een kostendekkende vergoeding ontvangen.

Blij met overeenkomst

De Dierenbescherming is blij met
de overeenkomst. Reactie Sanne
Abbas-Geurtjens, beleidsmedewerker dierenwelzijn bij de Dierenbescherming regio NoordHolland Noord: ,,De overeenkomst geeft zekerheid over de vergoeding, de invulling van de taken
en continuïteit van de samenwerking. Hierdoor zijn we nog beter in
staat om ons in te zetten voor de
zwerfdieren in de regio. We kijken
uit naar een lange en diervriendelijke samenwerking.’’
Op de foto (Reinder Weidijk) van
links naar rechts wethouders
A.W.M. Schoorl (Heemskerk), H.
Erol (Beverwijk), R.G. te Beest (Velsen) en burgemeester W.J.A. Verkleij (Beverwijk) en de directeur
van de dierenbescherming F. Dales.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
Rond de Kerst en Oud & Nieuw zijn de openingstijden van het gemeentehuis van Velsen gewijzigd:

Vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag)
Donderdag 31 december (Oudejaarsdag)
Vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
Maandag 4 januari

Gesloten
Vanaf 17.00 uur gesloten
Gesloten
Open vanaf 10.00 uur

Avondopenstelling op dinsdag 22 december
Op donderdagavond (Kerstavond) 24 december is het stadhuis gesloten. In plaats daarvan is het gemeentehuis op dinsdagavond 22 december open. U kunt tussen 18.00 uur en 20.00 uur terecht op afspraak bij
Burgerzaken. U kunt voor deze avond alleen een afspraak maken via telefoonnummer 0255-567200 of 140255. Op 31 december zijn we vanaf
17.00 uur gesloten. Er is dan geen avondopenstelling.
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Dieven zijn dol op donker: verlicht uw omgeving!
Als de dagen korter worden, stijgt
het aantal inbraken. Dat is altijd
zo geweest. Inbrekers gaan het
liefst in het donker te werk, zodat
niemand ze ziet. Voorkom daarom inbraken en verlicht uw omgeving!

Licht, Lawaai en Lang werk
Een goed verlichte woning gaan dieven het liefst uit de weg. Licht vormt
samen met Lawaai en Lang werk de
drie L’en waar inbrekers een hekel
aan hebben. Zorg ervoor dat uw woning een bewoonde indruk maakt.
Verlichting met een tijdschakelaar
maakt al een enorm verschil. Gebruik een grote lamp en laat ook een
lamp aan op de verdieping.
Binnen- en buitenverlichting
Aandacht voor de buitenverlichting
is eveneens van belang. Zorg voor
goede buitenverlichting bij alle deuren die vanaf de openbare weg zichtbaar en bereikbaar zijn. De buitenlamp bij de voordeur dient het gezicht van de bezoekers te verlichten. Zo kunt u goed afwegen om al
of niet de deur te openen voor de ongenode gast. Felle verlichting is niet
wenselijk, omdat sterke wisselin-

gen van licht en donker de omgeving juist minder goed zichtbaar maken. Een beperkte en gelijkmatige
verlichtingssterkte voldoet meestal, omdat de ogen daaraan wennen.
De juiste verlichting is maatwerk.
Net als goed hang- en sluitwerk of
een alarminstallatie. Hierin kunt u
zich het beste laten adviseren door
een vakman. Een PKVW-bedrijf kan
hierbij helpen. PKVW staat voor Politiekeurmerk Veilig Wonen. Bij dit
keurmerk neemt verlichting een belangrijke plaats in.
Grote rol bij pakkans
Goede verlichting speelt ook een
grote rol bij de pakkans. Goed licht
zorgt voor een beter signalement van
de inbreker. Daar is de politie enorm
mee geholpen. De meeste heterdaadaanhoudingen zijn te danken aan
snelle alarmering via het nummer
112 in combinatie met een goed signalement. Tijdens een achtervolging
is het voor de politie erg belangrijk
om te weten welke kleur schoenen
de crimineel draagt en of hij blond
of donker haar heeft. Kijk voor meer
informatie en tips om een woninginbraak te voorkomen op www.Politiekeurmerk.nl.

Film over Dag van de
Duurzaamheid in Velsen
Vrijdag 9 oktober was het de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid.

Op Plein 1945 in IJmuiden vonden
op die dag verschillende Velsense activiteiten plaats, die te maken

hadden met minder energieverbruik
en minder milieubelasting. Van deze dag is een film gemaakt. Deze is
te vinden op www.youtube.com/wa
tch?v=yTDdKDN3LLk&feature=yo
utu.be

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u
meer informatie over vergunningen, burgerzaken,
buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale
zaken en nog veel meer.

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

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

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

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze
website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14
0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De
bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het
elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: raad.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten
over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum
van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 21
tot en met 27 november 2015 de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Van Leeuwenstraat 3, kappen boom
(24/11/2015) 18289-2015;
Pruimenboomplein 59, plaatsen
wegschuifbare
balkonbeglazing
(24/11/2015) 18308-2015.

Santpoort-Noord
Corantijnstraat 6, plaatsen erker
en maken constructieve doorbraak
(25/11/2015) 18339-2015;
Kerkweg 143, verlengen dakkapel
voorgevel (23/11/2015) 18244-2015.

Driehuis
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Velserdijk 30, maken 2 constructieve doorbraken (26/11/2015) 18404-

2015;
Heuvelweg 15, slopen en herbouwen
schuur (27/11/2015) 18440-2015.
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 28, kappen 3
bomen (25/11/2015) 18350-2015;
Anna van Burenlaan 13, wijzigen kozijnen (20/11/2015) 18337-2015;
Wüstelaan 19, kappen 3 bomen
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Aanvragen (vervolg)
(22/11/2015) 18175-2015.
Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 74, realiseren
zorginstelling (23/11/2015) 182222015.
Velsen-Noord
Wenckebachstraat 126, plaatsen antennemast tbv mobiele telecommunicatie (25/11/2015) 18358-2015.
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
Ontwerpbesluit - uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. De aanvraag,
de ontwerpomgevingsvergunning en

de bijbehorende stukken liggen met
ingang van 4 december 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn
deze stukken digitaal in te zien op de
website velsen.nl via het menu actueel/ inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging kan eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen
inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders
van Velsen, werkeenheid Vergun-

ningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te
IJmuiden). Voor het kenbaar maken
van mondelinge zienswijzen kunt u
contact opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.

(27/11/2015) 16371-2015.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor:

IJmuiden
Burgemeester Rambonnetlaan 2,
brandveilig gebruik (23/11/2015)
16474-2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende
besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende bij het
(de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van
verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het
besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of 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 voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen wor-

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

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Van Broekhuijsenstraat 20, plaatsen dakkapel voor- en achterzijde
(30/11/2015) 14917-2015;
Herculesstraat 67, plaatsen terrasoverkapping (27/11/2015) 141192015;
Kennemerstrand 800 8000, bouwen
tijdelijk wind- en watersportcentrum (01/12/2015) 14681-2015.
Driehuis
Van Lenneplaan 18, plaatsen erker
voorzijde (30/11/2015) 15878-2015;
Da Costalaan 6, vergroten balkon

Santpoort-Noord
St. Martinstraat 2, vergroten dakkapel (voorgevel) (30/11/2015) 165312015;
Santpoortse Dreef ong. tracé HOV,
realiseren
spooronderdoorgang
(25/11/2015) 12627-2015;
Duin- en Kruidbergerweg ong., restaureren hekwerk (24/11/2015)
14639-2015.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Linie 34 9000, vervangen schuur/
berging (01/12/2015) 16779-2015.

Santpoort-Noord
Rijksweg 424, plaatsen dakkapel
(24/11/2015) 13749-2015.
Santpoort-Zuid
Clarionlaan 2, kappen
(25/11/2015) 17016-2015.

boom

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Vestingplein 58 te Velserbroek,
Feestavond 25-jarig bestaan Het
Polderhuis 28 november 2015
(24/11/2015) u15.008359;
Strand IJmuiden, NK Kitebuggy,
12 en 13 maart 2016 (23/11/2015)
u15.007994.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:

Zeewijkplein 290, IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs

elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
Burgemeester en wethouders van
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
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Melding kandelaberen bomen (verwijderen takken)
De reconstructie van de Lange
Nieuwstraat in IJmuiden 1e fase is
inmiddels gestart. Het betreft het
gedeelte vanaf de rotonde Gijzeveltplantsoen tot aan de Schel-

destraat.

Voor de uitvoering van de fases 2, 3
en 4, gedeelte vanaf de Vechtstraat
tot Plein 45 worden vanaf januari /

februari 2016 de bomen gekandelaberd (verwijderen takken). Deze actie is vooruitlopend op het kappen
van de bomen, om er voor te zorgen
dat er geen nesten gemaakt kunnen

worden i.v.m. het broedseizoen. Het
betreft 86 iepen.
Medio december 2016 worden de
nieuwe bomen geplant.

Weekendafsluiting werkzaamheden Santpoort-Noord

Jacht op weg
naar open zee

Afzwemmen bij VZV
Emmely van der Veen, Imraan Oulmidi, Jazz Koster,
Dess Veldman, Lynn Schuring, Fleur van der Heul, Britt
Jansen, Puck Korzelius enKiki Floor voor het A diploma. Voor het B diploma gingen Efeze Sieraad,Levi Hagenbeek, Sarah de Mik, Jayden Westerwal, Jaron de
Heer, Maxim Geluk, Sanne
Bakkernes, Lotte de Jong,
Jens van de Zuidwind, Levi
Bloemhard, Leoni Klein, Rosa de Kam, Mart Molenaar,
Fenna Monsieurs, Joyce
Dekker, Roy Grimm, Charlotte van Heems, Anis Benhammou, Jimmy Smit, Fabien Thijssens, Arda Yilmaz,
Robbie Giesberts, Mees
van Schooten, Tom Zweerman en Ryan van der Vlis
te water. En voor het C diploma slaagden Peter ten
Boom, Zyad Idrissi, Mushin
Alsakkaf, Milo Castricum, Ali
Aziz, Delphine Quaghebeur,
Jesse Sluimer,Xena Reijs,
Thom Uytendaal, Yinthe van
Alphen, Celine Willemsen,
David Heemskerk en Dante
Castricum.

Spullen voor het goede doel
bergenlaan ter hoogte van het
tankstation
Trovato.
07 3 december
2015

IJmuiden - Zondag 22 november kwamen 56 kinderen in zwembad De Heerenduinen bijeen om op te gaan
voor het begeerde zwemdiploma.
Veel ouders, grootouders
en broertjes en zusjes waren mee gekomen om hen te
supporten. De spanning was
van zowel de kandidaten als
van de supporters op de gezichten af te lezen. Afzwemmen in deze spannende tijd
met ook nog een Sint-Nicolaas in het land, dat wordt
dubbel zo zwaar ervaren.
Maar ja, niet afzwemmen is
geen optie en de Sint het
land uit sturen al helemaal
niet. Gelukkig kunnen wij bij
de VelserZwemVereniging
ons gelukkig prijzen met een
ervaren kader die al vaker
met dit bijltje gehakt hebben
en zij wisten hun rust op de
kandidaten over te brengen
en in een ontspannen sfeer
zwommen Emma Schilling,
Nikki Grimm, Iris Rooij, Kyiara Winnubst, Loïs v/d Steen,
Pipper Bakker, Jurriën Smit,
Niki Pronk, Desley Smit,

Velsen - De Lady Lara, een
splinternieuw miljoenenjacht
van de Kazakstaanse miljardair Alexander Machkevitch
voer vorige week donderdag door het Noordzeekanaal
voor een eerste kennismaking met het zilte nat. Het luxe
jacht heeft een lengte van 92
meter en heeft meerdere VIP
suites en een grote beachclub. De waarde van het schip
wordt geschat op meer dan
150 miljoen dollar. Maar ook
voor de kleinere beurs is er
goed nieuws. De heer Machkevitch heeft nog een jacht
van ‘maar’ 59 meter, dat nu
te koop staat voor 35 miljoen
dollar. (foto: Joop Waijenberg)

De Westbroek zamelt
in voor Schoenmaatjes

ven. De werkzaamheden worden op
donderdag al opgestart zodat er zo-

u ter plaatse omgeleid. Indien de
weersomstandigheden
dusdanig

Zij doen namelijk mee aan
het project Schoenmaatjes, een initiatief van Edukans waarbij kinderen in
Nederland een schoenendoos vullen met schoolspul-

len, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Zo wordt een simpele
schoenendoos een bijzonder cadeau.
De kinderen hebben enorm
hun best gedaan om met
z’n allen de dozen zo mooi
mogelijk te versieren. Ook
de foto van de hele klas
heeft een plekje gekregen
in de doos als aandenken
aan de school.
Een zeer geslaagd project
dus!

Afzwemmen bij VZV

Velserbroek - De kinderen van basisschool De
Westbroek hebben de afgelopen maand heel veel
spullen ingezameld voor
het goede doel. Tandenborstels,
washandjes,
een springtouw, van alles wat.

Vragen over de werkzaamheden
kunt u stellen aan aannemer Heijmans Wegen B.V. via telefoonnummer (073) 543 53 53 of u stuurt een
mail naar hovvelsen@heijmans.nl.

Velserbroek - De kinderen van basisschool De
Westbroek hebben de afgelopen maand heel veel
spullen ingezameld voor
het goede doel. Tandenborstels,
washandjes,
een springtouw, van alles wat.

De Westbroek zamelt
in voor Schoenmaatjes

slecht zijn bestaat er een mogelijkheid dat bovenstaande werkzaamheden worden uitgesteld.

len, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Zo wordt een simpele
schoenendoos een bijzonder cadeau.
De kinderen hebben enorm
hun best gedaan om met
z’n allen de dozen zo mooi
mogelijk te versieren. Ook
de foto van de hele klas
heeft een plekje gekregen
in de doos als aandenken
aan de school.
Een zeer geslaagd project
dus!

Emmely van der Veen, Imraan Oulmidi, Jazz Koster,
Dess Veldman, Lynn Schuring, Fleur van der Heul, Britt
Jansen, Puck Korzelius enKiki Floor voor het A diploma. Voor het B diploma gingen Efeze Sieraad,Levi Hagenbeek, Sarah de Mik, Jayden Westerwal, Jaron de
Heer, Maxim Geluk, Sanne
Bakkernes, Lotte de Jong,
Jens van de Zuidwind, Levi
Bloemhard, Leoni Klein, Rosa de Kam, Mart Molenaar,
Fenna Monsieurs, Joyce
Dekker, Roy Grimm, Charlotte van Heems, Anis Benhammou, Jimmy Smit, Fabien Thijssens, Arda Yilmaz,
Robbie Giesberts, Mees
van Schooten, Tom Zweerman en Ryan van der Vlis
te water. En voor het C diploma slaagden Peter ten
Boom, Zyad Idrissi, Mushin
Alsakkaf, Milo Castricum, Ali
Aziz, Delphine Quaghebeur,
Jesse Sluimer,Xena Reijs,
Thom Uytendaal, Yinthe van
Alphen, Celine Willemsen,
David Heemskerk en Dante
Castricum.

Spullen voor het goede doel

veel mogelijk rekening wordt gehouden met de jaarlijkse Kerstmarkt.
Daarnaast is op woensdag 9 december tussen 9.00 tot 15.00 uur een deel
van de Hoofdstraat bij de op- en afritten van de Westelijke Randweg
(N208) afgesloten. Ook hier wordt
u ter plaatse omgeleid. Indien de
weersomstandigheden
dusdanig

Zij doen namelijk mee aan
het project Schoenmaatjes, een initiatief van Edukans waarbij kinderen in
Nederland een schoenendoos vullen met schoolspul-

Vanaf 18.00 uur is de weg daar afgesloten. Naar verwachting duurt deze afsluiting tot zaterdag 12 december 24.00 uur. Voor de bereikbaarheid van de omgeving zijn omleidingsroutes ingesteld. Deze omleidingsroutes zijn ter plaatse aangegeven. De werkzaamheden worden op
donderdag al opgestart zodat er zo-

IJmuiden - Zondag 22 november kwamen 56 kinderen in zwembad De Heerenduinen bijeen om op te gaan
voor het begeerde zwemdiploma.
Veel ouders, grootouders
en broertjes en zusjes waren mee gekomen om hen te
supporten. De spanning was
van zowel de kandidaten als
van de supporters op de gezichten af te lezen. Afzwemmen in deze spannende tijd
met ook nog een Sint-Nicolaas in het land, dat wordt
dubbel zo zwaar ervaren.
Maar ja, niet afzwemmen is
geen optie en de Sint het
land uit sturen al helemaal
niet. Gelukkig kunnen wij bij
de VelserZwemVereniging
ons gelukkig prijzen met een
ervaren kader die al vaker
met dit bijltje gehakt hebben
en zij wisten hun rust op de
kandidaten over te brengen
en in een ontspannen sfeer
zwommen Emma Schilling,
Nikki Grimm, Iris Rooij, Kyiara Winnubst, Loïs v/d Steen,
Pipper Bakker, Jurriën Smit,
Niki Pronk, Desley Smit,

In het kader van de aanleg van de
HOV-busbaan vindt er vanaf donderdag 10 december 2015 een
tweede weekendafsluiting plaats
in Santpoort-Noord. Het gaat om
de Hoofdstraat tussen de rotonde
Santpoort-Noord tot de Broekbergenlaan ter hoogte van het
tankstation
Trovato.
07 3 december
2015

Velsen - De Lady Lara, een
splinternieuw miljoenenjacht
van de Kazakstaanse miljardair Alexander Machkevitch
voer vorige week donderdag door het Noordzeekanaal
voor een eerste kennismaking met het zilte nat. Het luxe
jacht heeft een lengte van 92
meter en heeft meerdere VIP
suites en een grote beachclub. De waarde van het schip
wordt geschat op meer dan
150 miljoen dollar. Maar ook
voor de kleinere beurs is er
goed nieuws. De heer Machkevitch heeft nog een jacht
van ‘maar’ 59 meter, dat nu
te koop staat voor 35 miljoen
dollar. (foto: Joop Waijenberg)
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