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Velsen - Vorige week zijn 
de bijna 3000 handteke-
ningen van de petitie ‘Red 
het Pieter Vermeulen Mu-
seum’ aangeboden aan 
cultuurwethouder Robert 
te Beest. Daarbij waren 
gemeenteraadsleden, le-
den van het aanbevelings-
comité ‘Red het PVM’ en 
vrijwilligers en sympathi-
santen van het museum 
aanwezig.

Kinderen van de Sint Francis-
cusschool lieten al zingend 
hun aanwezigheid blijken. Zij 
luisterden de overhandiging 
op met een lied waarin zij de 
gemeente nadrukkelijk vroe-
gen om ‘ervoor te zorgen, dat 
het museum open blijft voor 
morgen’.
Actiecoördinator Piet Paree 
gaf aan dat de gemeente nu 
en in de toekomst moet blij-
ven pronken met het Pieter 
Vermeulen Museum, dat nota 
bene onlangs werd uitgeroe-
pen tot het leukste kindermu-
seum van Nederland. ,,Open 
de website van de museum-
jaarkaart en wat staat er vol 
op de homepage: het Pieter 
Vermeulen Museum. Koester 

dus deze parel in Velsen”, al-
dus Paree. ,,Het zet Velsen nu 
vol op de kaart.’’
In 2016 heeft het Pieter Ver-
meulen Museum meer dan 
14.000 bezoekers mogen 
ontvangen. Het succes zet 
door, want in januari, tradi-
tiegetrouw een stille maand 
in de museumwereld, zijn er 
meer dan 1.000 bezoekers 
geweest.
De aanwezigen en alle on-
dertekenaars van de petitie 
maken zich grote zorgen dat 
het succesvolle Pieter Ver-
meulen Museum in zijn hui-
dige opzet dreigt op te gaan 

in BRAK IJmuiden, inclu-
sief de subsidie. Robert te 
Beest gaf in zijn reactie aan 
dat de gemeente er alles aan 
zal doen om in een modern 
BRAK het belang van het Pie-
ter Vermeulen Museum terug 
te laten komen. Over wat  er 
daarbij uiteindelijk van het 
zo geliefde Pieter Vermeulen 
Museum zal overblijven kon 
hij in deze fase nog geen dui-
delijkheid geven.
Na afl oop gaven vele aan-
wezigen aan er nog niet ge-
rust op te zijn en de ontwik-
kelingen nauwlettend te blij-
ven volgen.

Grote steun voor museum

IJmuiden - In het kader van de Nationa-
le Voorleesdagen waren alle ouders van de 
peuters op peuterspeelzaal Zoeff! uitgeno-
digd om te komen voorlezen. Onder het ge-
not van een kopje koffi e of thee en een plakje 
ontbijtkoek lazen de mama’s en papa’s, maar 

ook opa’s en oma’s voor. De peuters hadden 
voor hun mama of papa ook een mooi voor-
leesdiploma gemaakt, maar dat moest na-
tuurlijk wel verdiend worden! Het resultaat? 
Iedereen is glansrijk geslaagd voor het diplo-
ma!

Geslaagd voor 
voorleesdiploma

Uitgekiende babbeltruc
Santpoort-Noord - Een 
90-jarige bewoonster van het 
Burgemeester Weertsplant-
soen is vorige week woens-
dag slachtoffer geworden 
van een babbeltruc. Twee 
jongemannen stelden zich 
voor als medewerkers van de 
gemeente. Zij zouden op in-
spectie komen voor lekka-
ge en de woning op moe-
ten meten. De mannen zijn 
ongeveer een half uur bin-
nen geweest en, zo bleek la-
ter, er met de pinpas van de 
bewoonster vandoor gegaan. 
Het slachtoffer is later op de 
dag twee keer door onbe-
kenden gebeld, die met een 
smoes probeerden de pinco-
de te ontfutselen. Dit is ech-

ter niet gelukt. De politie ver-
zoekt getuigen zich te mel-
den via 0900-8844. De man-
nen zouden richting het sta-
tion zijn weggelopen.  

 ZONDAG 5 FEBRUARI
AANVANG 14.00 UUR
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Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een ty-
pisch IJmuidens beeld vast. 
Soms naar aanleiding van de 
actualiteit of een evenement, 
soms gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft of 
bijzondere gebeurtenissen 
die plaatsvinden. 

Achter elke foto schuilen we-
tenswaardigheden over IJmui-
den. Deze week aandacht voor 
de Walzkörpersperre in het Mid-
den-Herenduin bij IJmuiden.
Vanaf eind 1941 legden de Duit-
sers langs de door hun bezette 
westkust van het vaste land van 
Europa een 5000 kilometer lan-
ge verdedigingslinie aan. De-
ze Atlantikwall strekte zich uit 
van de Noordkaap tot de grens 
met Spanje en diende ter voor-
koming van een geallieerde in-
vasie. De linie was geen aan-
eengesloten muur; het bestond 
uit een keten van artillerie te-
gen vijandelijke invasieschepen, 
vliegtuigen en tanks, tankver-
sperringen met drakentanden, 
tankgrachten en tankmuren, 
mijnenvelden en bunkers. Op 
strategische plaatsen werden 
versterkte verdedigingspunten 
gebouwd, zogenaamde vestin-
gen. Na de invasie door de ge-
allieerden in Normandië op 6 ju-
ni 1944 werd de aanleg van de 
Atlantikwall gestaakt. De verde-
digingslinie is nooit voltooid.
Aan de Nederlandse kust wer-
den de voor de Duitsers strate-
gische plaatsen Hoek van Hol-
land aan de monding van de 
Nieuwe Waterweg en IJmuiden 
aan de monding aan het Noord-
zeekanaal verbouwd tot vestin-
gen. Dat ‘verbouwen’ van IJmui-
den tot Festung IJmuiden heeft 
geleid tot onder andere evacu-
aties, de sloop van hele woon-

wijken en de bouw van bunker-
complexen in en rond IJmuiden.
De Festung IJmuiden werd af-
gezet met onder meer anti-
tankmuren, antitankgrach-
ten, stijlgemaakte duinen, dra-
kentandenversperringen (Höc-
kerlinien) en mijnenvelden 
om een eventueel invasiele-
ger te kunnen tegenhouden. 
Op een aantal plekken in de-
ze afzetting werden doorlaat-
posten aangelegd, vaak in de 
vorm van Walzkörpersperren. 
Een Walzkörpersperre bestaat 
uit twee betonblokken, elk met 
een afgeronde onderkant. Bij 
een geopende doorgang staan 
de blokken overeind, maar in 
het geval van een invasie wer-
den ze met lieren naar elkaar 
toe gekanteld zodat ze de door-
gang versperden.
Na de oorlog is de Atlantikwall 
grotendeels verdwenen. In het 
duingebied rond IJmuiden zijn 
echter, behalve de bunkers, nog 
veel onderdelen van de afzet-
ting van de Festung aanwezig, 
in de vorm van antitankgrach-
ten en -muren, drakentan-
denversperringen en zelfs een 
Walzkörpersperre. Met die bij 
Zandvoort is dit een van de twee 
enige nog bestaande exempla-
ren in de voormalige Atlantik-
wall. De mijnenvelden zijn ge-
lukkig verdwenen!
Van de afzetting zijn de tankval 
bij Driehuis, de tankgracht bij 
het fi etspad door de Heerendui-
nen en de antitankmuur en dra-
kentanden bij de IJmuiderslag 
toegankelijk. Andere onder-
delen liggen in het duingebied 
buiten de paden en zijn niet toe-
gankelijk zonder toestemming 
van de beheerder. Deze foto van 
de Walzkörpersperre bij IJmui-
den is met toestemming en me-
dewerking van Natuurmonu-
menten gemaakt.

Op zaterdag 11 februa-
ri praten enkele honder-
den Velsenaren met el-
kaar over de toekomst van 
hun gemente. Remco Glas 
is de organisator van de-
ze Burgertop. Tijd om hem 
enkele vragen te stellen. 

Wat is nou precies de be-
doeling van deze Burger-
top? Het gaat erom dat bur-
gers met elkaar in dialoog 
gaan over de toekomst van 
Velsen. Niet de gemeen-
te, niet de gemeenteraad, 
maar de burgers zelf ma-
ken de gemeente tot wat ze 
is. Daarom is het van belang 
dat burgers ook verantwoor-
delijkheid nemen voor de 
toekomst van onze gemeen-
te. Tijdens de burgertop kun 
je ideeën aandragen die jij 
belangrijk vindt voor de ge-
meente. Je luistert ook naar 
de ideeën van anderen en 
kijkt of je daar nog iets aan 
toe kunt voegen. Alle ideeën 
zijn goed en welkom. 

Wie komt er op de Bur-
gertop? De Burgertop is 

natuurlijk bedoeld voor al-
le Velsenaren. Maar die pas-
sen niet allemaal in de Feli-
son Cruise Terminal. Daarom 
hebben we geloot. De gese-
lecteerde bewoners hebben 
een brief ontvangen. Daar-
mee kunnen ze zich aanmel-
den via de website velsen-
opkoers.nl. Ik ben er trots op 
dat zich al veel mensen heb-
ben aangemeld. Maar er zijn 
nog plaatsen. Op de websi-
te stellen een aantal van de-
ze mensen zich voor. Zij ver-
tellen daar alvast wat zij be-
langrijk vinden voor de toe-
komst van Velsen.

Hoe ziet de dag er precies 
uit? Het programma is bij-
na rond. Het wordt een he-
le dynamische dag. We star-
ten om 10.00 uur met het 
programma. Vanaf 9.00 uur 
is de zaal al open en staat de 
koffi e klaar. Tussen 10.00 en 
16.00 uur gaan de bewoners 
in gesprek met elkaar. Het 
wordt heel leuk. Aanstaan-
de dinsdag hebben we al 
een generale repetitie. Daar-
na zetten we nog de puntjes 
op de i. 

Wat gebeurt er na de Bur-
gertop?  Ik zie dit als de 
start van veel meer acti-
viteiten voor en door bur-
gers. Alle ideeën komen op 
de website velsenopkoers.nl 
te staan. Op de dag zelf kie-
zen we tien concrete idee-
en die we al wat verder uit-
werken. Dan kunnen we zien 
wie de uitvoering ter hand 
kan nemen; de inwoners zelf, 
de gemeente of andere par-
tijen. Daar maken we afspra-
ken over.

Burgertop Velsen
‘Alle ideeën zijn goed’

BC Velsen 4 promoveert 
naar hogere klasse

Velsen - Het vierde team van Badminton Club Velsen werd 
afgelopen zaterdag, na een zeer spannende wedstrijd, kam-
pioen. Tessa Jaspers, Mathijs Alta, Merel Korpershoek en Ni-
co van de Vis speelden dit jaar voor het eerst bij de seni-
oren. Door het kampioenschap promoveren zij volgend sei-
zoen naar een hogere klasse.
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Kijk eens op 
www.rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda
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Sociaal Wijkteam organiseert 
een koffieochtend in Biblio-
theek Velserbroek. Van 10.30 
tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Anamorfose’. 
Geopend donderdag tot en met 
zondag van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.
Aanvang 20.30 uur.
Gratis introductieles Taoïsti-
sche Tai Chi in gymzaal de Wa-
terloozaal in Driehuis. Zie ook 
www.taoist.org/nl.

3 FEBRUARI
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Bos vol Gehei-
men. Vanaf 3 jaar.
Klankschalen concert in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
BOMS speelt ‘Souvenirs’.

4 FEBRUARI
Finales Hofstrede Biljarttoer-
nooi in De Hofstede in Velser-
broek. Aanvang 13.00 uur.
Crosscompetitie bij atletiek-
vereniging Suomi in Santpoort-
Noord. De eerste afstand is om 
11.00 uur en de laatste finisht 
om 16.00 uur. Start en finish op 
atletiekbaan in Santpoort. Zie 
ook www.avsuomi.nl
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Hol-
land op z’n smalst’. ‘Geen Zee 
te Hoog’ met schilderijen van 
Chris van Drunen. 3 Speur-
tochten. Geopend vanaf 13.00 
uur. 
Stadsschouwburg Velsen: 
BOMS speelt ‘Souvenirs’.

5 FEBRUARI
Lezing door Kees Voorhoeve in 
De Kapel, Potgieterweg 4 Bloe-
mendaal. Thema: ‘Resonantie 
van de ziel’. Aanvang 10.30 uur.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Bos vol Gehei-
men. Vanaf 3 jaar.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Hol-
land op z’n smalst’. ‘Geen Zee 
te Hoog’ met schilderijen van 
Chris van Drunen. 3 Speur-
tochten. Geopend vanaf 13.00 

uur. Om 15.30 uur film ‘Zicht 
op Water’. 
Het Santpoorts Dictee in ‘t 
Brederode Huys, Bloemendaal-
sestraatweg 201 Santpoort-
Zuid. Aanvagn 13.45 uur, in-
loop vanaf 13.15 uur.
Verhaallezing ‘Zoek het lek-
ker zelf uit’ in St. Raphaëlkerk-
je, Popellaan 1 Bloemendaal. 
Aanvang 14.00 uur.
Winterrondleiding Beelden-
park Een Zee van Staal. De 
wandeling begint om 14.00 uur 
vanaf de entree van het park bij 
Wijk aan Zee.
Alma Trio in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.

6 FEBRUARI

7 FEBRUARI
Kledingbeurs Het Kruispunt 
van 10.00 tot 12.00 uur in Vel-
serbroek. Elke dinsdagochtend.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Driehuis 
en Velsen-Zuid in Het Terras, 
Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-
Noord. Van 11.00 tot 12.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
BOMS speelt ‘Souvenirs’.

8 FEBRUARI
OIG tweedehandswin-
kel open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Hol-
land op z’n smalst’. ‘Geen Zee 
te Hoog’ met schilderijen van 
Chris van Drunen. 3 Speur-
tochten. Geopend vanaf 13.00 
uur. 
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Bos vol Gehei-
men. Vanaf 3 jaar. Workshop 
knutselen van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten 1,50 bovenop de 
entreeprijs.

9 FEBRUARI
Hospice De Heideber infor-
meert... Centrale Bibliotheek 
Velsen, Dudokplein 16 IJmui-
den. Van 10.00 tot 11.00 uur. In-
loop is vrij.
Sociaal Wijkteam organiseert 
een koffieochtend in Biblio-

theek Velserbroek. Van 10.30 
tot 12.00 uur. 
Gaat u slechter zien? De Ko-
ninklijke Visio geeft bibliothee-
vestiging aan Maan Bastion in 
Velserbroek informatie en ad-
vies. Van 10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Anamorfose’. 
Geopend donderdag tot en met 
zondag van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.
Verwenmiddag voor 50plus-
sers van Velsen in Dorpshuis 
het Terras, Dinkgrevelaan 17 
Santpoort-Noord. Van 13.30 tot 
15.00 uur.
Schrijversavond op het Gym-
nasium Felisenum in Velsen-
Zuid. Ronald Giphart is te gast 
deze avond. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis.

▲

Ichthus Lyceum biedt 
leerlingen volop keuzes

Driehuis - Er zijn veel goe-
de middelbare scholen in on-
ze regio, en het kiezen van een 
school is vaak niet eenvoudig. 
Rector Alexander Volmer van 
het Ichthus Lyceum vindt het in 
eerste instantie belangrijk dat 
leerlingen zich op hun nieuwe 
school thuis voelen. ,,Tenslotte 
moet je een aantal jaar met ple-
zier naar school gaan en moet 
de sfeer van de school bij je 
passen.’’ Maar natuurlijk moet 
een nieuwe school ook vol-
doende keuzemogelijkheden 
bieden. Het Ichthus Lyceum 
heeft bijvoorbeeld een erkend 
Technasium. Voor leerlingen 
die minder in techniek geïnte-
resseerd zijn heeft de school 
de talentstromen Internationa-
lisering (het Ichthus Lyceum is 
zelfs European Parliament Am-
bassador School) en Kunst en 
Cultuur. ,,De talentstromen zijn 
natuurlijk maar een klein on-
derdeel van het onderwijspro-
gramma”, zegt de rector. ,,On-
ze leerlingen volgen in eerste 
instantie een goed doordacht 
basisprogramma met traditio-
nele vakken zoals Nederlands, 
wiskunde en geschiedenis en 
natuurlijk is het Ichthus ook op 

sportief gebied heel actief. En 
met het fraaie gebouw en de 
moderne faciliteiten waarover 
het Ichthus Lyceum beschikt - 
er is zelfs een theater en een fit-
nesszaal - heeft de school heel 
veel in huis.’’
Uitdagingen biedt het Ichthus 
Lyceum inderdaad in ruime 
mate. Zo heeft de school het 
Ichthus Top Talent programma 
en bestaat de mogelijkheid om 
een internationaal erkend certi-
ficaat Cambridge English te be-
halen. Leerlingen in de brug-
klas beschikken (naast boeken) 
allemaal over een eigen laptop, 

en naast de lessen is er een 
ruim aanbod aan culturele, mu-
zikale en sportieve activiteiten.
,,Leerlingen van ver buiten Vel-
sen komen naar het Ichthus 
vanwege het opleidingsaan-
bod en het plezierige school-
klimaat. Een voordeel daarbij is 
dat de school niet alleen met de 
fiets, maar ook met het open-
baar vervoer heel goed en veilig 
bereikbaar is.’’ 
Leerlingen die het Ichthus Ly-
ceum zelf willen ervaren zijn 
van harte welkom op de open 
dag op zaterdag 4 februari van 
10.00 tot 13.00 uur.

Giphart te gast op 
Gymnasium Felisenum
Velsen-Zuid - Donderdag 9 
februari is Ronald Giphart te 
gast op de jaarlijkse schrij-
versavond van het Gymna-
sium Felisenum. De presen-
tatie, interviews en muzikale 
bijdragen zijn in handen van 
leerlingen uit de zesde klas. 
In de pauze is er gelegenheid 
boeken te kopen en te laten 
signeren.
Ronald Giphart is een van 
Nederlands bekendste schrij-
vers en vooral onder jonge-
ren erg populair. In zijn werk 
houdt hij het meestal licht en 
luchtig en gebruikt hij veel 
humor, hij schuwt het onder-
werp seks niet. In de optiek 
van Giphart gaan literatuur 
en seks samen.  Daarnaast 
verwerkt hij vaak autobiogra-
fische elementen.
In 1992 brak hij door met ‘Ik 
ook van jou’, waarvoor hij Het 
Gouden Ezelsoor kreeg, het 
best verkochte debuut van 
het jaar. Een jaar later ver-
schijnt ‘Giph’, waarna zijn 
carrière in een stroomver-
snelling raakt.  De boeken 
volgen elkaar in snel tem-
po op, zo verschijnen onder 

andere: ‘Het feest der liefde’ 
(1995),‘Phileine zegt sorry’ 
(1996), Ik omhels je met dui-
zend armen (2000), ‘Harem’ 
(2015) en ‘Lieve’ (2016). Ver-
schillende romans zijn ver-
filmd.
Daarbuiten schreef hij een 
aantal culinair-literaire wer-
ken en was hij verschillen-
de keren te zien in de Neder-
landse theaters. 
De schrijversavond begint 
om 20.00 uur. De toegang is 
gratis.
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CDA koestert IJmond 
voor economie en groen

IJmond - ,,Wij koesteren de 
IJmond als economische mo-
tor voor Noord-Holland, om-
ringd door groene longen die 
de leefomgeving op peil hou-
den.’’ Dat zei de provincia-
le fractie van het CDA na een 
werkbezoek aan deze regio. 
In een jaarprogramma be-
zoekt de CDA-fractie van Pro-
vinciale Staten alle Noord-
Hollandse regio’s. ,,Zo houden 
we beter feeling met de ont-
wikkelingen’’, aldus Staten-
lid Hermen de Graaf die voor 
het CDA onder meer de re-
gio IJmond vertegenwoordigt. 
Bij het bezoek waren naast de 
Statenleden ook gemeentelij-
ke CDA-fractieleden aanwe-
zig uit Velsen, Beverwijk en 
Heemskerk.
,,Doorontwikkeling van de 
Zeehaven IJmuiden, met 
naast de visserij de offshore 
windenergie en passagierver-
voer, is als een van de econo-
mische pijlers van Noord-Hol-
land essentieel’’, bevestigden 
de bezoekers de visie van di-
recteur Peter van de Meerak-
ker van Zeehaven IJmui-
den. Provincie Noord-Holland 
heeft hierbij een actieve rol, 
onder meer bij de herstruc-
turering van havengebouwen. 
Hiervoor loopt een succes-
vol programma Herstructure-

ring en Intelligent Ruimtege-
bruik Bedrijventerreinen. Van 
de Meerakker hoopt op effi -
ciënte voortzetting.
Dit voorjaar wordt bij de 
nieuwbouw van de Zeesluis 
IJmuiden het Sluis- en Ha-
ven Informatie Punt (SHIP) 
geopend. Jan Boudesteijn 
van Techport, dat bedrijfsle-
ven, onderwijs en overheden 
aan elkaar koppelt, meldde de 
CDA’ers dat daarin ook een 
Technolab wordt gevestigd. 
,,Daarin promoten we tech-
niek bij leerlingen in het ba-
sisonderwijs uit de IJmond en 
de Zaanstreek. Per dag krij-
gen twee klassen techniek-
lessen.’’ 
Zowel bij Techport als bij SHIP 
is de provincie Noord-Holland 
nauw betrokken en ook de 
vorig jaar benoemde provinci-
aal werkambassadeur speelt 
een rol bij het aanjagen van 
samenwerking tussen scho-
len en bedrijfsleven. 
Een derde onderwerp waar-
bij de samenwerking tus-
sen de regio’s en provinciale 
overheid de komende maan-
den belangrijk is, is de nieuwe 
omgevingswet. Dit was een 
van de onderwerpen bij het 
afsluitende gesprek met on-
der meer wethouder Robert 
te Beest.

Hofstede 
biljarttoernooi
Velserbroek - Het Hofstede 
biljarttoernooi is vier weken 
aan de gang en na een ener-
verende strijd zijn de fi nalis-
ten bekend.  
In poule A won IJmuiden 
haar laatste wedstrijd tegen 
Hofstede A met wel heel rui-
me cijfers. De eindstand was 
88– 63 in het voordeel van 
IJmuiden. De andere wed-
strijd in deze poule tussen 
Dukdalf en Heerenduinen 
werd door de Dukdalf even-
eens met overtuigende cij-
fers gewonnen, namelijk 92–
74. Hierdoor eindigt de Duk-
dalf als eerste in deze pou-
le met 266 punten. Tweede 
is IJmuiden met 256 punten, 
derde is de Heerenduinen 
met 232 punten en als vierde 
eindigt Hofstede A met 208 
punten. De twee laatst ge-
noemde teams zijn nu uitge-
speeld. In poule B werd maar 
één wedstrijd gespeeld na-
melijk Velserbroek tegen de 
Watertoren. De Watertoren 
won hier met groot verschil 
(93 –74). Hierdoor eindigt 
de Watertoren met 260 pun-
ten als eerste in haar poule. 
Als tweede eindigt Velser-
broek met 236 punten. Der-
de werd Hofstede B met 235 
punten en als laatste eindig-
de het Visserhuis met 233 
punten. Hierdoor zijn Hofste-
de B en het Visserhuis uitge-
speeld terwijl de Watertoren 
en Velserbroek zich hebben 
geplaatst voor de fi naledag.
Een en ander resulteert in de 
volgende fi nalepartijen die 
op zaterdag 4 februari wor-
den gespeeld. Om de eerste 
en tweede plaats strijden de 
Watertoren tegen de Duk-
dalf. Deze wedstrijd begint ’s 
middags om 13 uur. ‘s Mor-
gens om 9 uur spelen IJmui-
den en Velserbroek om de 
derde en vierde plaats.
Direct na afl oop van de mid-
dagpartijen is de prijsuitrei-
king. Voor belangstellenden 
staat de deur van Wijkcen-
trum de Hofstede zoals ge-
durende het gehele toernooi 
het geval, gastvrij open.

Driehuis - De schaatsen zit-
ten voorlopig in het vet, de 
bal rolt (hier en daar) weer 
en dus ook bij de jeugd van 
RKVV Velsen. In het eerste 
weekeinde na de winterstop 
was er het kampioenschap 
voor de Meisjes onder 11 
(MO11) gevolgd door goede 
resultaten van de J011-1 en 
J013-1. Beide ploegen start-
ten het vervolg van de com-
petitie voortvarend. Zo won 
het team van Jip Ebbeling 
(de J011-1) met 3-1 van HBC 
en mochten de boys zondag 

op uitnodiging van Ajax naar 
de wedstrijd tegen ADO Den 
Haag in de Amsterdam Are-
na. Samen genoten ze van 
het spel en de sfeer in het 
stadion. Komend weekeinde 
staat er een vol competitie-
programma op het program-
ma. Alle vrijwilligers en vele 
leden staan vanaf dan weer 
ieder weekend klaar om de 
jeugd een mooie dag te be-
zorgen. Op de achtergrond 
wordt hard gewerkt om een 
aantal dingen organisato-
risch voor elkaar te brengen. 

 - De schaatsen zit-

RKVV Velsen jeugdnieuws

Gall & Gall IJmuiden
in het nieuw

IJmuiden - De Gall & Gall-
winkel op het Plein 1945 
heeft een nieuwe eigenaar. 
Met veel enthousiasme en 
energie neemt Jean-Paul 
Hamel deze winkel over van 
Albert en Thea van Setten, 
die na negentien jaar van 
hun welverdiende pensioen 
gaan genieten. 
Jean-Paul is geen onbe-
kende in het vak. Naast de 
winkel in IJmuiden is hij 
ook ondernemer van twee 
Gall & Gall-winkels in Am-
sterdam. ,,Met drie winkels 
kunnen wij groter inkopen 
en ervoor zorgen dat we 
sneller kunnen inspelen op 
de vraag van onze klanten. 
Ook kunnen we gemak-
kelijk artikelen uit de win-
kels in Amsterdam halen als 
daar vraag naar is in IJmui-
den. Dit geeft ons veel meer 
speling dan voorheen.’’
De gratis bezorgservice in 
de hele gemeente Velsen 
blijft, net als de mogelijk-
heid om voor feestjes en 
evenementen glazen, stata-
fels en een tapinstallatie te 
huren. Ook Jeanette en Ro-
bert, die respectievelijk vijf-
tien en zeven jaar lang voor 
Albert en Thea hebben ge-
werkt, blijven behouden 
voor IJmuiden. ,,De klant 
zal regelmatig een extra ge-
zicht zien, maar de beken-
de, vertrouwde gezichten 
blijven dus ook. Wat dat be-
treft zal er niet veel veran-

deren in de winkel. Wel zal 
het assortiment fl ink wor-
den vergroot, voorname-
lijk op het gebied van mix-
dranken, whisky en cognac. 
Daarnaast is er vanaf deze 
week ook veel meer keus 
gekomen in gekoelde dran-
ken, zowel bier, wijn, bub-
bels en frisdranken. Hier-
voor is een geheel nieuwe 
muur van koelkasten neer-
gezet. Uiteraard wordt de 
winkel de komende weken 
ook op verschillende pun-
ten gemoderniseerd en op-
gefrist.’’
Vanaf deze week zijn de 
openingstijden van de win-
kel aangepast. Aangezien 
er steeds meer mensen vra-
gen om langere openings-
tijden is Gall & Gall vanaf 
deze week van maandag tot 
en met vrijdag open tussen 
10.00 en 19.00 uur. Hiermee 
vervalt dus de koopavond 
op donderdag. Op zater-
dag is de winkel open tus-
sen 09.00 uur en 19.00 uur. 
Op zondag blijven de tijden 
ongewijzigd (van 12.00 tot 
18:00 uur). 
Het nieuwe team van Gall & 
Gall heeft heel erg veel zin 
in de toekomst en nodigt u 
uit om met de nieuwe win-
kel kennis te maken. Daar-
om geven zij nu 10 procent 
korting op een artikel naar 
keuze (uitgezonderd aan-
biedingen) bij inlevering 
van de kortingscoupon.

IJmuiden
10% kassakorting

(alleen geldig in de vestiging in IJmuiden, Plein 1945 
nr. 49, niet in combinatie met andere aanbiedingen)
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IJPOS-bedrijven 
presenteren zich in gids

IJmuiden - Trots zijn op 
wie je bent en wat je doet. 
En vervolgens uitdragen 
waar je voor staat. Dat is 
wat IJmuiden Port Servi-
ces (IJPOS) als samenwer-
kingsverband van een klei-
ne veertig ondernemingen 
met haar nieuwe presen-
tatiegids voor ogen heeft. 
En in de haven van IJmui-
den hebben we nogal wat 
om trots op te zijn.
In de presentatiegids pre-
senteren de maritieme-, 
offshore- en visserijbe-
drijven zich als interes-
sante partner voor (gro-
te) projecten en opdracht-
gevers. Dankzij de diversi-
teit en samenwerking op 
slechts één vierkante kilo-
meter bieden zij een one-
stop-shop voor de visserij, 
scheepvaart, de offshore 
(energie)industrie en de 
windmolenparken: van vis-
verwerking tot koelopslag, 
van hydraulische systemen 
tot sleepvaart, van onder-
waterwerken tot elektroni-
sche installaties.
Gedeputeerde van de pro-
vincie Noord-Holland Jack 
van der Hoek (D66) ont-
ving het 1e exemplaar van 
de presentatiegids afge-
lopen vrijdag uit handen 
van IJPOS voorzitter Henk 
Wessel. Wethouder Arj-
en Verkaik (VVD) mocht 
het tweede exemplaar in 

ontvangst nemen. Van der 
Hoek gaf aan blij te zijn 
met zowel de samenwer-
king op de vierkante ki-
lometer als de vele initia-
tieven op het gebied van 
Duurzaamheid in de ha-
ven. Hij roemde daarbij on-
der andere de initiatieven 
van de individuele onder-
nemers en het herstructu-
reringsproject Middenha-
vengebied.
Sinds haar oprichting op 21 
juni 2013 heeft IJPOS een 
aantal belangrijke doel-
stellingen op haar net-
vlies staan. Het actief le-
veren van een bijdrage 
aan de economische groei 
en werkgelegenheid voor 
de bedrijven in de haven 
van IJmuiden zijn daar-
van de belangrijkste. Ook 

in 2017 organiseert IJPOS 
een aantal activiteiten 
voor haar leden en wordt 
tevens de website ver-
nieuwd. IJPOS heeft daar-
toe de rol van verbinder en 
faciliteerder op zich geno-
men, waarbij het samen-
werkingsverband zich inzet 
om de zichtbaarheid van 
de aangesloten leden, en 
daarmee die van de haven 
van IJmuiden, te vergroten. 
De nieuwe presentatiegids 
is een vervolg op het suc-
cesvolle bidbook dat IJPOS 
begin 2015 uitgaf. Daarin 
presenteerden de bedrij-
ven zich aan de bouwers 
van de nieuwe zeesluis.
Voor veel leden is daar in-
middels een levendige 
handel uit voortgekomen. 
Zie ook www.ijpos.nl.

IJmuiden - Het was smul-
len en genieten zaterdag 
bij damesmodezaken Bij Bo 
en Jacky Hart Mode aan de 
Kennemerlaan. Met de ac-
tie ‘Heel IJmuiden Bakt’ wa-
ren thuisbakkers uitgenodigd 
hun mooiste creaties te ma-
ken en te laten keuren door 
Vincent Schmidt van de ge-
lijknamige bakkerij in Drie-
huis. Ook hij stelde drie prij-
zen beschikbaar.
Dit was een ware win/win si-
tuatie, want voor de bakkers 
waren mooie prijzen te win-
nen en het winkelend publiek 
kon genieten van een keur 
aan de heerlijkste taarten. 
De bakkers hadden zeer hun 
best gedaan op smaak en 
op  de versiering van het ge-
bak. Leuk dat er zo’n diver-
siteit aan taarten was, van 
cheesecake tot appeltaart 
met speculaas en van She-
relle’s Schwarzwaldertorte 

met macarons tot de mokka-
hazelnoottaart met prachtige 
chocoladeranden van Sandy 
Rosier. Sandy won de derde 
prijs, een ketting met agaat-
steen van By LJ. De twee-
de prijs was voor Rosanna en 
oma Tijl met de tiramisutaart 
en zij wonnen de Ikki zonne-
bril. Een enorme blikvanger 
was de Eschertaart van El-
len Schuijt. Zij won de eer-
ste prijs, een SRNDPTY jurk 
naar keuze. Jan Korf is dan 
niet echt een amateur maar 
ook zijn prachtige taart trok 
de aandacht.
Zaterdag werd er tussen de 
taarten door natuurlijk heer-
lijk geshopt bij Jacky Hart 
Mode en Bij Bo. Want de 
nieuwe voorjaarsmode is om 
te zoenen, met de blauwe tin-
ten en de frisse streepjes. En 
die unieke jasjes van Maiden 
Lane met de bijzondere de-
tails, daar moet je snel bij zijn.

Burgemeester maakt tour langs restaurants
Velsen - Vorige week vond de 
Horecatour Velsen plaats. Deze 
tour werd georganiseerd door 
het lokale bestuur van de Ko-
ninklijke Horeca Nederland 
Velsen en was in handen van 
Kees Gerrits (Café Middeloo), 
Ivo Fransoo (GM Holiday Inn 
Seaport) en Evert van der Meer 
(Van der Meer Restaurant). Het 
voornaamste doel was om de  
‘nieuwe’ burgemeester Frank 
Dales kennis te laten maken 
met een aantal horecabedrijven 
in Velsen. 
De eerste stop was Restaurant 
Van der Meer, waar de groep 
werd ontvangen door Stefan 
van der Meer. De Driehuize-
naar vertelde in het kort hoe hij 
is begonnen en dat hij erg te-
vreden is met de bezetting van 
het restaurant. Aansluitend had 
hij een heerlijke lunch klaar 
staan. Met volle buikjes ging 
het richting de volgende stop: 

Villa Westend. Hier werd men 
ontvangen door Bob Zandberg 
en Amanda Ros. Bob had een 
mooie presentatie voorbereid 
en vertelde gepassioneerd over 
zijn bedrijf en de toekomstplan-
nen. Er zijn onder meer plan-
nen voor het uitbreiden van Vil-
la Westend met een vergader-
zaal voor 800 man. ,,Hier is erg 
veel vraag naar’’, zo vertelde hij. 
De burgemeester vroeg bij elk 
bedrijf aan de ondernemer wat 
goed en wat minder goed gaat 
in de relatie met de gemeen-
te. Bob vertelde dat bij het in-
dienen van plannen voor een 
eventuele uitbreiding erg snel 
afgekapt wordt en er niet vol-
doende naar hem wordt ge-
luisterd. Daarnaast vindt hij wel 
dat met het aanvragen van een 
evenementenvergunning iets 
soepeler gaat dan voorheen. 
De derde stop was hotel De 
Weyman in Santpoort-Noord. 

Hier werd de delegarie ontvan-
gen door Trudy Kamphuis. Zij 
vertelde over het hotel waar 
plaats is voor ongeveer 60 gas-
ten - veelal werklui die soms 
wel een half jaar in het hotel 
verblijven. Ook wordt het ho-
tel goed bezocht door toeris-
ten die volgens Trudy wel veel 
moeite hebben met de talen in 
het openbaart vervoer. Er staat 
volgens haar te weinig informa-
tie in de bus in vreemde talen 
waardoor toeristen vaak moei-
te hebben met het bereiken van 
de juiste bestemming, daar-
naast was ze over de relatie met 
de gemeente erg tevreden.
De vierde stop was Pizzeria-Ri-
storante Da Maurizio. Hier werd 
men uiterst vriendelijk ontvan-
gen door Monica Olivieri. Ze 
had een heerlijk glaasje pro-
secco en lekkere bruschet-
ta’s klaarstaan. Monica vertel-
de kort over het bedrijf waar 

haar man Maurizio met veel 
passie heerlijk kookt. Ook ont-
moette men  haar dochter die 
waarschijnlijk in de toekomst 
de keuken zal overnemen. Mo-
nica vertelde dat ze totaal geen 
problemen ondervindt met de 

gemeente omdat zij alle regels 
netjes naleeft die de gemeen-
te stelt. Na de pizzeria werd 
de tour afgesloten en de bur-
gemeester teruggebracht naar 
het gemeentehuis. (Evert van 
der Meer)
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Velserbroek - Gaat u slech-
ter zien? Donderdag 9 febru-
ari geeft Koninklijke Visio in 
de bibliotheekvestiging aan 
het Maan Bastion van 10.30 
tot 12.00 uur weer gratis in-
formatie en advies bij slecht-
ziendheid of blindheid. Tij-
dens dit inloopspreekuur 
kunt u ook allerlei hulpmid-
delen op het gebied van ver-
groting en verlichting (bij le-
zen erg belangrijk), mobiliteit, 
communicatie en verzorging 
uitproberen. Zie ook www.vi-
sio.org.

Slechtziend? 
Gratis advies!

Santpoort-Zuid - Zondag 
5 februari wordt in ‘t Brede-
rode Huys het tweede Sant-
poorts Dictee gehouden. 
Durft u de uitdaging aan? 
Schrijf u dan snel in. Anne 
Gine Goemans, schrijfster 
van onder andere Ziekzoe-
kers en Honolulu King, heeft 
speciaal voor het dictee een 
tekst geschreven. Drie Neer-
landici hebben zich over de-
ze tekst gebogen en eraan 
gesleuteld. Het resultaat is 
een fraai dictee. Zondag-
middag begint het dictee om 
13.45 uur, deur open van-
af 13.15 uur. Locatie ´t Bre-
derode Huys in Santpoort-
Zuid. Kosten 6,00 euro. In-
schrijven (verplicht) via de 
website www.santpoortsbe-
lang.nl of met een papieren 
inschrijfformulier. Cursus co-
de is TAL018. 

Santpoorts 
Dictee

Santpoort-Noord - Voor de 
50-plussers van Velsen orga-
niseren de stagiaires, Renée 
en Felice van Dorpshuis het 
Terras een verwenmiddag op 
donderdag 9 februari. Zij leg-
gen u heerlijk in de watten 
met onder andere een ge-
zichtsmasker en het verzor-
gen van uw handen en na-
gels. Om 13.30 uur start de 
middag en verwelkomen zij u 
graag met een hapje en een 
drankje. Er wordt hiervoor 
een eigen bijdrage van  2,50 
euro per persoon gevraagd. 
De middag zal eindigen rond 
15.00 uur en is bij Dorpshuis 
het Terras aan Dinkgreve-
laan 17 in Santpoort-Noord. 
Graag aanmelden voor 7 fe-
bruari via telefoonnummer: 
023-3031228 of in Het Terras.

Verwenmiddag 
in Het Terras

Voorlezen aan boord 
van reddingboot Nh1816
IJmuiden - De kinderen 
van kinderopvang Partou uit 
Santpoort-Zuid werden vori-
ge week op een wel heel bij-
zondere manier voorgelezen. 
In het kader van de Natio-
nale Voorleesdagen las red-
der Bas Tol het prentenboek 
’De kleine walvis’ en ‘De red-
ding’ voor aan boord van de 
reddingboot Nh1816 van 
KNRM-reddingstation IJmui-
den.
De afgelopen tijd waren 
de kinderen al bezig ge-
weest met het thema zeedie-
ren. Dus was Partou opzoek 
naar een nautische locatie en 
spreker om het verhaal aan 
de elf peuters voor te dragen. 
Het boek past goed bij de Ko-
ninklijke Nederlandse Red-
ding Maatschappij. Geregeld 
komen de vrijwillige redders 
van de KNRM in actie als er 
een zeezoogdier aanspoelt, 
zoals een zeehond, bruinvis, 
bultrug of potvis. 
De peuters, waaronder de 
zoon van Bas (Sven), wa-
ren muisstil toen Bas be-
gon voor te lezen op de vloer 
van de reddingboot. Eén ver-

haal was niet genoeg lieten 
de peuters luid blijken, dus 
werd ook ‘de redding’ van 
Dick Bruna voorgelezen. Wie 
wil, mag even op de stoel van 
de schipper zitten en kapitein 
spelen. 
‘De kleine walvis’ is uitgeroe-
pen tot Prentenboek van het 
Jaar 2017. Het gaat over een 
redding van een aangespoel-
de walvis. Het boek van Benji 
Davies wordt deze week door 
heel Nederland voorgelezen 
aan kinderen in de leeftijd 
van zes maanden tot zes jaar. 
De Nationale Voorleesdagen 
zijn een initiatief van Stich-
ting Lezen en moeten het 
voorlezen aan kinderen die 
zelf nog niet kunnen lezen 
stimuleren en duren nog tot 
en met 4 februari. 
De week werd afgetrapt met 
het Nationale Voorleesont-
bijt, dat op plekken in het he-
le land werd gehouden. Be-
kende Nederlanders bezoch-
ten scholen en bibliotheken 
om voor te lezen uit ’De klei-
ne Walvis’ of één van de an-
dere negen boeken uit de 
Prentenboek Top Tien.

Financiële injectie
voor leefbaarheid 
en luchtkwaliteit

IJmond - Omgevings-
dienst IJmond heeft een 
symbolische cheque ter 
waarde van 379.835 eu-
ro ontvangen van de Pro-
vincie Noord Holland. 
Het gaat om een subsi-
diebedrag voor het pro-
ject Duurzame Zeeha-
vens IJmond. Dit project, 
dat onderdeel uitmaakt 
van de Visie Luchtkwali-
teit, wordt uitgevoerd on-
der de vlag van IJmond 
Bereikbaar. 

De economische activitei-
ten in de regio, met indu-
strie, haven en logistiek als 
belangrijkste pijlers, zorgen 
voor veel goederen- en per-
sonenvervoer. Dat heeft ui-
teraard effect op de leef-
baarheid in de regio. Een 
breed scala aan maatrege-
len op de thema’s perso-
nenvervoer en goederen-
vervoer en infrastructure-
le aanpassingen moeten er-
voor zorgen dat de CO2-uit-
stoot die door al deze ver-
voersstromen veroorzaakt 
wordt, verminderd. 
De IJmondgemeenten Be-
verwijk en Velsen zet-
ten zich met eigen plan-
nen in voor het bereikbaar 
en leefbaar houden van hun 
woon-, werk- en recrea-
tiegebieden. Maar verkeer 
houdt – net als geluidshin-
der en luchtverontreiniging 
– niet op bij de gemeente-
grens. ,,Gezamenlijke pro-
blemen lossen we in de 
IJmond dan ook gezamen-
lijk op’’, zegt Tim de Rudder, 
wethouder van Beverwijk 
en voorzitter van de Omge-
vingsdienst IJmond. ,,Er is 

gezocht naar pragmatische, 
slimme oplossingen, die zo-
wel voor een efficiëntieslag 
zorgen als ook bijdragen 
aan een betere luchtkwali-
teit. Denk bijvoorbeeld aan 
de inzet van shuttle-busjes 
en deelfietsen in de havens 
van de IJmond.’’ 
Samenwerking met het be-
drijfsleven is van het groot-
ste belang. Zo wordt samen 
met bedrijven bekeken hoe 
middels een deelsysteem 
fietsen, e-bikes en e-scoo-
ters voor het vervoer van 
personen en pakketten in-
gezet kunnen worden.  
Ook liggen er kansen voor 
de distributie van kleingoe-
deren en pakketten over het 
water. Het idee is om van-
uit een vervoersknooppunt, 
een zogenaamde HUB, een 
overslagpunt over het wa-
ter te creëren. Samen met 
het bedrijfsleven wordt ge-
keken naar een betere inzet 
van HUB’s en containerter-
minals, zoals onder meer in 
De Pijp, Haven IJmuiden en 
Velsen-Noord.
Het project Duurzame Zee-
havens biedt een mooie 
kans om op een innovatie-
ve manier naar vervoers-
knooppunten te kijken en 
deze op duurzame wijze te 
ontwikkelen. ‘We willen on-
derzoeken in welke mate af-
valstromen gebundeld kun-
nen worden en op bepaalde 
daarvoor geschikte HUB’s 
gescheiden kunnen wor-
den’, licht De Rudder toe. 
Ook wordt onderzocht wel-
ke goederen op centrale 
plaatsen (tijdelijk opgesla-
gen en daarna afgeleverd) 
kunnen worden.

500 deelnemers bij 
Beeckestijn Cross

Velsen-Zuid - Bijna 500 
hardlopers trokken zon-
dagmiddag naar het park 
van de 18de eeuwse bui-
tenplaats Beeckestijn om 
deel te nemen aan de 18de 
Runnersworld Beeckestijn 
Cross. 
De cross, die over bospa-
den en heuvels ging, ken-
de vier afstanden. Voor de 
jeugd tot 12 jaar 1,6 km en 
voor de junioren over 3,3 
kilometer,. De 9,3 km wed-
strijd voor de heren en 6.3 
km voor de dames. De-

ze laatste twee afstanden 
konden ook afgelegd wor-
den door de recreanten.
De 1,6 km werd bij de jon-
gens gewonnen door Jef-
frey de Kok uit Haarlem-
mermeer. Lars Weeber van 
AV Suomi miste net het 
erepodium met de vierde 
plaats. Bij de meisjes op 
deze afstand werd Teun-
tje Mollee van KAV Holland 
eerste en Pam Sengers uit 
Santpoort –Noord twee-
de. (bron RTV Seaport/foto: 
Jaap Bakker)
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Velserbroek - In het klein-
schalige gezinshuis Onder de 
Panne aan de Annie Romein-
straat 2-4 in Velserbroek is er 
nog voor één (jonge) man met 
een verstandelijke beperking 
een woonplek en zijn vrijwilli-
gers van harte welkom. De, in 
totaal, zes bewoners krijgen in 
het gezinshuis 24-uurs zorg 
welke gerealiseerd wordt door 
een zorgduo geholpen door 
drie begeleiders en twee en-
thousiaste vrijwilligers 
De visie van stichting Ook 
Voor Jou, waar het gezinshuis 
onder valt, is zorg verlenen op 
kleinschalige schaal zodat ie-
dere bewoner de aandacht 
en zorg krijgt die hij/zij no-
dig heeft. Het wonen en leven 
met elkaar, onder 1 dak, in een 
huiselijke sfeer is bewerkstel-
ligd door middel van het ge-
zinshuis Onder de Panne. Het 
gezinshuis is een geschakel-
de eengezinswoning midden 
in een woonwijk waar iedere 
bewoner zijn/haar eigen zit/
slaapkamer heeft. Het zorgduo 
woont om en om in bij de be-
woners en zijn de spil waar het 
gezinshuis om draait. Zo wordt 
er met elkaar geleefd als een 

(groot) gezin. Uitgaanspunt is 
het realiseren van een zo ge-
woon mogelijk leven voor de 
bewoners waarbij het de taak 
van het zorgduo en begelei-
ders is om de bewoners zo 
goed als mogelijk te onder-
steunen en te begeleiden op 
alle levensterreinen. 
Deze vorm van wonen is zeer 
informeel en ouders en ander 
bezoek zijn te allen tijde wel-
kom. Daarnaast zijn er vanwe-
ge het kleine team van bege-
leiders geen personele wisse-
lingen zodat continuïteit van 

zorg gegarandeerd is
Is uw belangstelling gewekt, 
maak dan gerust eens een af-
spraak om langs te komen zo-
dat u de woning kunt zien en 
in een persoonlijk gesprek al 
uw vragen beantwoord kun-
nen worden. 
Men kan op de volgende ma-
nieren contact met ons opne-
men door te bellen met  06-
40804263 of een e-mail sturen 
naar: wonen@ookvoorjou.com 
of gezinshuisonderdepanne@
gmail.com. Zie ook www.ook-
voorjou.com.

Kleinschalig begeleid 
wonen in Velserbroek

‘t Mosterdzaadje
Spirituele concerten

en Sacred Music 
Santpoort-Noord - Op vrij-
dag 3 februari om 20.00 uur 
wordt  in ‘t Mosterdzaadje 
een concert gegeven waar-
in de meditatieve ervaring en 
helende werking van klank 
centraal staat.
Joke Weboren en Thom Ol-
schansky brengen voor de 
derde keer hun arsenaal aan 
(kristallen) klankschalen, di-
geridoo’s, tingcha’s, rain-
sticks, sjamanentrom, cim-
bali en vooral ook hun stem 
mee naar ‘t Mosterdzaadje. 
Hoewel beiden hun eigen 
praktijk van klankmedita-
tie en healing hebben wer-
ken ze wel vaker samen in 
workshops. Dat muziek he-
lend werkt ervaren alle be-
zoekers van ‘t Mosterdzaad-
je altijd al, maar sommige 
klanken en sferen zijn er he-
lemaal op gericht. 
Het Alma Trio is op zondag 
5 februari om 15.00 uur te 
gast in ‘t Mosterdzaadje. 
Nathalie Merfort-sopraan, 
Svetlana Lohman-piano en 
Joy Andrea Emonds- mez-
zo sopraan brengen muziek 
die de ziel raakt. Alma be-
tekent dan ook ziel. Muziek 

is een universele kracht, die 
dat wat woorden kunnen uit-
drukken ver overstijgt. Deze 
drie vrouwen versmelten tot 
één klank, één stroom van 
muziek, één hart, één ziel. 
Op het programma muziek 
van o.a. Franck, Fauré, Ra-
chaminov, Saint-Saëns, Bo-
rodin, Delibes en een paar 
prachtige Russische Volks-
liederen.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, telefoon 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aan-
vang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.

Biljartclub Het Terras
Santpoort-Noord – Elke 
maandag en woensdag is Bil-
jartclub Het Terras actief in 
Dorpshuis Het Terras aan de 
Dinkgrevelaan. Er wordt van 
oktober tot eind maart com-
petitie gespeeld, zowel libre 
als bandstoten. In het seizoen 
van april tot oktober kunnen 
leden vrij spelen. De biljart-
club is nog op zoek naar nieu-
we leden.
Plezier en gezelligheid staan 
voorop bij de biljartclub. Maar 
ook het competitieve element 
telt mee. Dankzij de reken-
vaardigheid van de wedstrijd-
commissie is het mogelijk om 
op eigen niveau tegen club-
genoten spelen, zodat er altijd 
genoeg uitdaging is, en je ook 

nog de competitie kunt win-
nen, als je een goed seizoen 
draait. Momenteel wordt ge-
speeld in de grote zaal in Het 
Terras, waar twee prachtige 
biljarttafels staan. Er is een 
bar aanwezig waar men zijn 
eigen drankjes kan bestellen.
Wie wil kennis maken met Bil-
jartclub Het Terras kan op een 
van de speeldagen (tussen 9 
en 5 uur) langs komen of voor 
meer informatie bellen met 
voorzitter Cees Zwart via 023-
5393953 of 06-30680267 of 
mail naar zonenwind@kpn-
mail.nl.
De contributie bedraagt 125 
euro voor het hele jaar, men 
kan op elk moment van het 
jaar instromen.

Santpoort-Noord - Zondag 
5 februari kunt u in Dorps-
huis Het Terras genieten van 
een optreden van La Musi-
quette. U beleeft een heer-
lijke middag als opera-, ope-
rette- en musicalmelodie-

en in feestelijke kleding wor-
den gezongen. De voorstel-
ling begint om 14.00 uur (zaal 
open 13.30 uur). Kaarten à 4 
euro zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-
locaties en aan de zaal.

LokaalAUTOSERVICE APK
Onderhoud 

Reparaties
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Kampioenen BC IJmond
IJmuiden - Afgelopen don-
derdag zijn in Sporthal IJmui-
den-Oost twee teams van BC 
IJmond tegelijkertijd kam-
pioen geworden. Zowel het 
3e team als het herenteam 
speelde de beslissende wed-
strijd tegen de naaste con-
current. Team 3 trad op te-
gen Zeeburg, dat zes punten 
onder BCIJ stond. Alle wed-
strijden waren tot dusver ge-
wonnen door het 3e team. 
De herendubbel met Rem-
co Krol en Danny Heijne trof 
een taaie tegenstander. Zij 
verloren in twee games, 16-
21 en 16-21. De dames Yvet-
te Krol en Brenda Verkade 
hadden nog een appeltje te 
schillen met de Amsterdam-
sen en deden dit met verve. 
De 3e game werd met 21-12 
gewonnen. Vervolgens wer-
den alle vier de singles op rij 
gewonnen en kon het kam-
pioenschap samen met het 
opgekomen publiek gevierd 
worden. De twee nog te spe-
len mixen werden, zij het in 
drie games, aan Zeeburg 
“geschonken”. 
Het herenteam dat voor het 

eerst samen speelde was 
ook nog ongeslagen dit sei-
zoen. Hun concurrent Veens-
huttle stond op zes punten 
achterstand. De heren lie-
ten er geen gras over groeien 
en moesten slechts één sin-
gle aan de Mijdrechters la-
ten. Met een mooie 7-1 over-
winning kunnen de IJmon-
ders volgend seizoen in de 2e 
klasse aantreden. 
Volg competitie- en ander 
nieuws van BC IJmond op 
www.bc-ijmond.nl. (foto’s: 
Paul van de Keer)

IJmuiden - Woensdagavond 
8 februari is de grote zaal 
van buurthuis De Brulboei 
weer filmzaal. Florence Fo-
ster Jenkins (Meryl Streep), 
een rijke dame in New York in 
de jaren 1930 heeft een grote 
passie voor muziek. Haar am-
bitie is om operazangeres te 
worden ondanks haar gebrek 
aan talent. Haar echtgenoot 

en manager St. Clair Bayfield 
(Hugh Grant) probeert zijn ge-
liefde echtgenote af te scher-
men van de waarheid. Wan-
neer Florence besluit om een 
groot openbaar optreden in 
Carnegie Hall te geven, komt 
hij voor een grote uitdaging 
te staan. Kaarten à 3 euro zijn 
verkrijgbaar aan de zaal. De 
film begint om 20.00 uur.

Filmavond voor vrouwen

Meidenvoetbalschool 
Stormvogels groot succes

IJmuiden - Afgelopen zon-
dag heeft de tweede training 
van de meidenvoetbalschool 
bij Stormvogels plaatsge-
vonden. Meiden tussen 8 
en 12 jaar worden hier ge-
traind door technisch jeugd-
coördinator Stefan Hoekstra 
en speelsters van Stormvo-
gels Dames 1. Dat dit een 
succesvolle formule blijkt te 
zijn is te zien aan de blije ge-
zichten van de meiden. Door 
plezier tot ontwikkeling ko-
men is dan ook de visie van 

de voetbalschool. Zo spelen 
er meiden mee die al langer 
op voetbal zitten en meiden 
die pas net beginnen. Door 
de individuele aandacht is 
dat verschil geen probleem. 
Iedereen ontwikkelt zich op 
haar eigen niveau. Ben jij tus-
sen de 8 en 12 jaar en wil je 
ook met deze leuke meiden-
voetbalschool meedoen? De 
trainingen zijn iedere zondag 
van 11.30 tot 12.30 uur. Deel-
name is gratis. Meer weten? 
Bel 06-42056315 (Stefan).

Velsen-Zuid - Het was za-
terdag een heerlijk tempe-
ratuurtje in Beeckestein. 
Goed weer voor de dertien 
klootschieters om hun bes-
te beentje voor te zetten. De 
vorst was helemaal verdwe-
nen zodat men zonder kou-
de handen de kloot weer ver 
weg kon gooien. De takjes 
en boomstruiken worden zo-
veel mogelijk ontweken. En 
zo kan de kloot dan lekker 
ver rollen. Kreten van goed 
zo, komt ie, let op, wande-
laars en honden galmden 
door de lucht. Er mag name-
lijk niet geschoten worden 
als deze personen of die-
ren aan komen. Aan het ein-
de van het parkoers moesten 
er nog meters gegooid wor-
den en zodoende werd de 
uitslag als volgt: Team 1 met 
Harm, Nico, Jan Granneman 
en Bertie werd eerste met 74 
schoten en 65 meter. Team 
3 met Peter, Willem en Lia 
werd tweede met 75 scho-
ten en 47 meter. Team 2 met 
Rob, Bertus en Jan Stiemer 
werd derde met 80 scho-
ten en 50 meter en als vier-
de kwam team 4 binnen met 
Sander, Wil en Sonja met 
84 schoten en 4 meter. Een 
heerlijk ochtendje in de bui-
tenlucht bezig geweest. Wilt 
u nou ook eens meedoen 
ga dan om 09.30 uur naar 
het Full Speed clubhuis ge-
legen tussen het Rabobank 
IJmondstadion en het Gym-
nasium Felisenum in. Infor-
matie kunt u inwinnen bij: 
Nico Prins, 0255 – 518648 of 
kijk op http//www.fullspeed-
sport.club.

Klootschieters 
doen hun best

Winter slaat toe bij Damclub IJmuiden
IJmuiden - Nu bij Dam-
club IJmuiden (DCIJ) zowel 
het eerste als tweede team 
in de nationale competitie in 
de middenmoot lijkt te eindi-
gen, wordt de strijd om de ti-
tel in de onderlinge competi-
tie weer heviger. Van de top 
vijf kwamen vier man in ac-
tie, waarbij koploper Kees 
Pippel en nummer vier Stijn 
Tuytel elkaar voor de tweede 
keer dit seizoen troffen. Net 
als in september kwam er 
een flankaanval op het bord, 
die op identieke wijze werd 
afgeruild. Hieraan hield Tuy-
tel een opgedrongen rand-
schijf op 36 over, een schijf 
die Pippel gebruikte om 
combinaties mee in de stand 
te vlechten. Toen de stand 
uitgedund was, zocht Tuy-
tel zijn heil in een dure plak-

ker naar dam. Met de nodige 
moeite wist hij vervolgens de 
stand naar remise te spelen. 
Achtervolger Wim Winter 
kent in de nationale compe-
titie een slecht seizoen, maar 
lijkt in de onderlinge compe-
titie een andere speler. Te-
gen Albert Roelofs nam hij 
een agressieve flankaan-
val die zijn vruchten afwierp. 
In een superieure stand gaf 
hij eerst een dam weg, om 
vervolgens zelf naar dam te 
slaan. De tegencombinatie 
van Roelofs naar dam was 
te prijzig, waarna Winter de 
punten in ontvangst kon ne-
men. Hiermee verstevigde 
Winter zijn tweede plaats en 
heeft hij de titel weer in het 
vizier. Ook nummer vijf Cees 
van der Vlis won. Tegen Jan-
Maarten Koorn hield hij na 

wat vereenvoudigingen in de 
opening zijn schijven bij el-
kaar Toen Koorn te veel ga-
ten in zijn stand had, sloeg 
Van der Vlis op eenvoudige 
wijze toe. 
Bij de overige partijen leek 
Cees van Duijvenbode stra-
tegisch overspeeld te wor-
den door routinier Piet Kok. 
Toen Kok de kroon op zijn 
werk wilde zetten, werd hij 
echter verrast door een ge-
niepige finesse die Van Duij-
venbode direct de winst be-
zorgde. Tot slot wist Max 
Doornbosch een regelmati-
ge zege te boeken op oud-
voorzitter Jan Apeldoorn. De 
jeugdige Doornbosch druk-
te Apeldoorn  geleidelijk in 
de verdediging en wist opti-
maal te profiteren van de on-
evenwichtige schijvenverde-

ling van zijn tegenstander. In 
het late middenspel werd dit 
probleem Apeldoorn fataal.
Zaterdag speelt DCIJ in de 
Jan Campertschool in Drie-
huis zijn laatste thuiswed-
strijd van het seizoen. Bij een 

gelijkspel tegen Den Haag 
handhaaft het eerste tien-
tal zich in de hoofdklasse B. 
DCIJ 2/Zaanstreek Combi-
natie kan vrijuit spelen tegen 
de sterke Reeuwijk/Zegveld 
Combinatie.
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 3 februari 20.00 uur Telstar - Top Oss

Creatief leerprogramma van start

Leven als een prof
Na groot succes bij andere 
clubs in het betaald voet-
bal is Telstar in samenwer-
king met Tata Steel begon-
nen met het project Leven 
als een prof.  Dit is een 
creatief leerprogramma 
waarbij de spelers van Tel-
star leerlingen van groep 
7 en 8 wegwijs maken op 
het gebied van gezonde 
voeding en verantwoord 
omgaan met geld.

Er zijn drie plannen ontwik-
keld: de voedselspeurtocht, 
Ik hou van Telstar en De jon-
gens tegen de meisjes. Elk 
programma heeft een ander 
tijdsbestek en verloop, maar 
behandelen steeds dezelfde 
inhoud. De scholen zijn vrij 
om te kiezen welk plan het 
beste aansluit bij hun onder-
wijsprogramma. Spelender-
wijs wordt de kinderen iets 
bijgebracht, niet door de leer-

krachten maar door spelers 
van Telstar. Bij elk program-
ma komen er twee enthousi-
aste spelers op schoolbezoek 
die hun kennis tijdens de op-
drachten en spellen op sub-
tiele wijze overbrengen aan 
de jonge deelnemers.
,,Wij vinden het belangrijk 
dat de jongeren nu al wat le-
ren over de dingen die ertoe 
doen: gezond eten, bewegen 
en leren omgaan met geld’’, 
aldus commercieel directeur 
Steef Hammerstein van Tel-
star. ,,Tata Steel is onze com-
munity partner en met elkaar 
zijn wij tot dit soort projecten 
gekomen, omdat zij het ook 
belangrijk vinden dingen te 
doen voor de jeugd. Zij vin-
den ons een uitstekende par-
tij door onze rol en positie in 
de gemeente.’’
Tata Steel zet zich door mid-
del van zijn Community Part-
nership Programma in voor 

de lokale gemeenschap door 
initiatieven te steunen die het 
economische- en sociale wel-
zijn bevorderen van de direc-
te omgeving. Het omgevings-
beleid van Tata Steel heeft als 
thema ‘Future Generations’ 
waarmee het staalbedrijf er-
naar streeft het welzijn van 
de jongeren in de omgeving 
positief te beïnvloeden.
Ook Telstar heeft de soci-
aal- en maatschappelijke be-
langen van de jeugd in de 
IJmond hoog in het vaan-
del staan. In Telstar ziet Tata 
Steel dus de perfecte match 
en maken zij zich samen hard 
voor de jongeren uit de om-
geving.
Geïnteresseerde scholen 
kunnen zich aanmelden via 
administratie@sctelstar.nl of 
door te bellen met de club op 
0255-546920. Aan het gehe-
le programma zijn geen kos-
ten verbonden.

In memoriam
Fred André
Telstar is enorm geschokt 
door het overlijden van clu-
bicoon Fred André. Ondanks 
zijn kwakkelende gezond-
heid was André nog altijd 
graag bij zijn Telstar te vin-
den tijdens de thuiswedstrij-
den, samen met zijn voetbal-
maat Fred Bischot.
André maakte deel uit van 
de eerste selectie van Telstar. 
In 1963, het oprichtings-
jaar, startte de centrale ver-
dediger zijn loopbaan bij Tel-
star. Maar liefst 13 seizoe-
nen lang, een unicum in de-
ze tijden, maakte André deel 
uit van Telstar. In deze 13 
seizoenen kwam André tot 
meer dan 300 wedstrijden in 
de hoofdmacht van Telstar. 
In 1976 maakte hij de over-
stap naar FC Volendam waar 
hij in 1979 zijn loopbaan be-
eindigde.
Daar hield het Telstar hoofd-
stuk echter niet op. In 1983 

keerde André terug bij zijn 
Telstar, ditmaal als hoofd-
trainer. Tot 1987 was André 
eindverantwoordelijke van 
de Witte Leeuwen.
Fred André werd 75 jaar. Wij 
danken hem voor zijn toe-
wijding en clubtrouw. Fami-
lie en vrienden wensen wij 
sterkte met dit enorme ver-
lies.

Volle ziekenboeg 
De ziekenboeg van Telstar 
zit behoorlijk vol. 

Begin deze week hebben 
Wesley Zonneveld en Bryan 
Ottenhoff uitsluitsel gekre-
gen over hun blessures. Ver-
dediger Ottenhoff liep vrijdag 
een klein scheurtje op in zijn 

kuit. Hij is zeker een aantal 
weken uitgeschakeld. Keeper 
Wesley Zonneveld is vandaag 
opnieuw onderzocht en zal 
later deze week nog geope-
reerd worden aan zijn knie. 
De verwachting is dat hij cir-
ca twee maanden zal moeten 
toekijken.

Voor 5 euro naar Telstar-Top Oss

De tribunes moeten vol!
Vrijdag wacht Telstar op-
nieuw een thuiswedstrijd. 
FC Oss komt op bezoek 
in het Rabobank IJmond 
Stadion. Voor Telstar een 
hele belangrijke wed-
strijd!

Het zal voor iedereen dui-
delijk zijn dat Telstar niet in 
de beste fase zit op spor-
tief gebied. Deze negatie-
ve sleur dient doorbroken te 
worden. De steun van on-
ze immer trouwe supporters 
is van enorm belang bij het 
omdraaien van deze reeks.

Telstar heeft daarom be-
sloten alle kaarten voor de 
wedstrijd van vrijdag (Oost, 
West A + F) voor slechts 5 
euro per stuk te verkopen. 
Het maakt daarmee niet uit 
of u jong, oud, dik, dun of 
noem het maar op bent, voor 
5 euro bent u van harte wel-
kom.
 
Bij deze roepen wij ook al 
onze supporters op om ie-
mand mee te nemen naar de 
wedstrijd. Uw collega, broer-
tje, zusje, neefje, nichtje, wie 
dan ook: neem ze mee! 

Telstar is een gevoel dat je 
moet willen delen. Samen 
vreugde, samen verdriet. 
Vrijdag gaan wij voor vreug-
de, volle tribunes. Wij reke-
nen op uw hulp!

Kaarten kunnen online ge-
kocht worden via Telstartic-
ket.nl.
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IJmuiden - De leden van 
IJVV Stormvogels hebben 
unaniem ingestemd met 
een beleidsplan dat een 
gezonde toekomst moet 
waarborgen. De vereni-
ging richt het vizier van-
af komende zomer volle-
dig opde eigen jeugd en 
voetballen op zaterdag. 
De buitengewone leden-
vergadering werd druk be-
zocht.

,,Stormvogels wil zich ook in 
de toekomst blijven onder-
scheiden, maar daaris wel 
een nieuwe visie op de ver-
eniging voor nodig’’, legt 
voorzitter Nico Stoker uit. 
,,Het is een maatschappelijke 
trend om de zondag anders 
in te vullen. Dat merk je aan 
onze jonge senioren. Zij kie-
zen er steeds vaker voor om 
op zaterdag te gaan voetbal-
len. Als we de huidige ont-

wikkelingen op een rij zetten, 
dan voelt dit voor ons als een 
logische stap. De timing is 
ook goed, want wij beschik-
ken momenteel over een 
zeer actieve jeugdcommissie, 
zijn fi nancieel gezond, heb-
ben een geweldige accom-
modatie en kunnen bouwen 
op een trouwe groep spon-
soren.’’
Het beleidsplan Koers 2022 
110 jaar IJVV Stormvogels 
zet in op een ledengroei van 
5 procent per seizoen. ,,De 
nieuwe eisen van de KNVB 
maken vernieuwing noodza-
kelijk’’, aldus Stoker. Met de 
implementatie van het nieu-
we Jeugdbeleidsplan heeft 
de vereniging daar al in 2015 
een voorschot op genomen. 
,,Wij zijn daar heel ver mee. 
De KNVB roemt ons voor 
de stappen die we al heb-
ben gezet.’ Stoker hoopt dat 
Stormvogels over vijf jaar is 

uitgegroeid tot een vitale za-
terdagvereniging met een 
herkenbaar regionaal vlag-
genschip. ,,Plezier en pres-
tatie moeten hand in hand 
gaan. Wij hebben alle ingre-
diënten in huis om dat voor 
elkaar te krijgen.’’ De belang-
rijkste missie van het bestuur 
is om eigen spelers te behou-
den, jeugd door te laten stro-
men naar de selectie en te 
werken aan een beter imago. 
Met naast de breedtesport 
een kwalitatief goede jeugd-
opleiding en volop leuke eve-
nementen voor jong en oud.
Alle leden die nu op zondag 
spelen worden gestimuleerd 
om de overstap te maken 
naar de zaterdag. De eerste 
gesprekken hierover zijn in-
middels gevoerd.Het is de 
ambitie om binnen een paar 
jaar met twee selectieteams 
door te stoten tot de 2e klas-
se en de reserve 2e klasse.

Stormvogels zet koers 
op gezonde toekomst

BOMS speelt Souvenirs
Velsen - Musicalgroep 
BOMS maakt zich klaar om 
vanaf vrijdag 3 februari in het 
Witte Theater hun voorstel-
ling Souvenirs op de planken 
te brengen. Met deze door 
Thedo Keizer geschreven 
voorstelling viert BOMS het 
tienjarig jubileum van chore-
ografe Yolanda Germain en 
muzikaal leider Bert Stoots. 
Beiden hebben een groot 
BOMS-hart en zetten zich na 
al die jaren nog steeds met 
even veel passie in om uit 
de leden het beste naar bo-
ven te halen. Daarbij worden 
zij bijgestaan door Evert de 
Vries, die de regie voor zijn 
rekening neemt. 
Vorige week hebben de le-
den avond aan avond gere-
peteerd om de laatste punt-
jes op de i te zetten en te zor-
gen dat het publiek een ge-
weldige voorstelling te zien 
krijgt. Spel, dans en zang 
onder begeleiding van het 
combo kwam bij elkaar en 
ook werd er een kledingre-
petitie gehouden. 
Zonder al te veel te verklap-
pen mogen wij al een tip-
je van de sluier oplichten. In 
deze musical zitten verras-
sende elementen maar wat 
deze musical vooral uitstraalt 
is de samenhorigheid en het 
plezier van de leden. Het ver-
haal speelt zich af in een 
donker archief waar in ver-
geten dozen wordt gezocht 
naar ideeën voor een nieu-
we voorstelling. Uit het rijke 

repertoire van het afgelopen 
BOMS-decennium komen 
pareltjes uit voorstellingen 
als Weer wat nieuws, Een 
klein kunstje, Daniels Enge-
len en De vrouwen van de 
Breesaap opnieuw tot leven. 
Zo worden er onder meer 
prachtige solo’s gezongen 
door Roza Blokker, Monique 
Weber en Kitty Kieftenbeld.
Echter een vervelende ont-
wikkeling binnen de cultuur-
politiek van IJmuiden gooit 
helaas al in een vroeg stadi-
um roet in het eten. Nog tij-
dens de repetitieperiode legt 
de burgemeester hoogst-
persoonlijk alles stil. Er mag 
niets meer gezongen of ge-
speeld worden. En de reden 
is schokkend, voor iedereen.
Houdt BOMS zich aan dit 
verbod? Hoe gaan ze om met 
de strenge controles? 
Hun vermogen om uitdagin-
gen met creativiteit en opti-
misme te lijf te gaan wordt 
meer dan ooit op de proef 
gesteld. Er wordt het uiter-
ste gevraagd van iedereen 
bij BOMS, zelfs van hun pu-
bliek. 
En hoe dat afl oopt? Komt dat 
zien in Souvenirs op 3, 4, 5, 7, 
10 en 11 februari. 
Kaarten à 15 euro  zijn ver-
krijgbaar via www.musical-
groepboms.nl of telefonisch 
via 06-30847497 )( na 14.00 
uur). Zondagmiddag 5 en za-
terdagavond 11 februari zijn 
reeds uitverkocht, dus wacht 
niet te lang met bestellen.

IJmuiden - Iedere rocklief-
hebber weet dat The Wild Ro-
mance de begeleidingsband 
was van Herman Brood. Met 
de hit ‘Never be clever’ ver-
overden zij Nederland, Bel-
gië en Duitsland. De hit ‘Sa-
turday night’ bereikte zelfs 
de status van ‘absolute natio-
nal USA Break Out’ in alle 50 
staten van de USA. De band 
ging de rockgeschiedenis in 
als een absolute live-sensa-
tie met een record aan optre-
dens en nu herleeft de glorie!
De naam Wild Romance doet 
nog steeds de harten van ve-
le muziekliefhebbers sneller 

kloppen. Dany Lademacher, 
gitarist/vocalist, gaat in 1977 
met Herman Brood & His 
Wild Romance spelen. Maar 
na een stilte komt de storm! 
Want onder leiding van Mis-
ter ‘Saturday Night’ himself, 
ster-gitarist Dany Ladema-
cher komt de Wild Romance 
op volle kracht terug op het 
podium.
Het optreden in Thalia Thea-
ter vindt plaats op zaterdag 11 
maart om 20.00 uur (aanvang 
concert 21.00 uur). Kaarten 
kosten 15 euro bij Hotel Au-
gusta of via www.thaliathea-
ter.nl (deur 20 euro).

Wild Romance in Thalia
Hospice De Heideberg 
informeert in bibliotheek
Velsen - Hospice De Heide-
berg verzorgt donderdagoch-
tend 9 februari van 10.00 tot 
11.00 een informatiebijeen-
komst in Centrale Bibliotheek 
Velsen in IJmuiden. De inloop 
is vrij.
Al is praten over sterven geen 
taboe meer, toch wordt er 
vaak pas echt over nagedacht 
als een levenseinde zich aan-
dient. Dan wil men graag we-
ten: welke zorg is nodig, waar 
vinden wij de beste zorg, wat 
is de beste plek voor de termi-
naal zieke? 

Medewerkers van Hospice De 
Heideberg willen u helpen bij 
het vinden van de antwoor-
den op al deze vragen. Het 
hospice stelt zich ten doel het 
geven van ondersteuning en 
aanvullende mantelzorg aan 
terminaal en preterminaal zie-
ke mensen in de gemeente 
Velsen, in hun eigen omge-
ving en/of in het hospice. Dit 
gebeurt in samenwerking met 
de partner, familie, vrienden, 
buren van de zieke, de huis-
arts, de thuiszorgorganisatie 
en vrijwilligers.

Eén van de coördinatoren 
van het hospice geeft infor-
matie over palliatieve zorg.   
Ook aanwezig is mevrouw 
Els Zorgdrager. Haar schoon-
moeder werd tijdens de laat-
ste fase van haar leven ver-
zorgd in het hospice. Zij 
maakt u deelgenoot van haar 
ervaringen. Uiteraard wordt u 
in de gelegenheid gesteld uw 
eigen vragen naar voren te 
brengen.
Hospice de Heideberg, Wul-
verderlaan 1 in Santpoort-
Noord, 023-5493214.
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Zaterdag 28 januari 2017 avond was in het Polderhuis Velserbroek de 27e 
editie van het wereldberoemde ‘Rabobank Stratenteams Velserbroek zaal-
voetbaltoernooi’. Sportwethouder Annette Baerveldt trapte de fi nale af. De 
winnaar was De Floraronde. (foto: Reinder Weidijk)

Thuismentoren gezocht!
School’s cool IJmond zoekt en-
thousiaste vrijwilligers die thuis-
mentor willen zijn voor brugklas-
sers. Dat kunnen ook werkne-
mers uit bedrijven zijn.

School’s cool verbindt thuismen-
toren aan leerlingen in de brug-
klas, die door persoonlijke omstan-
digheden een groter risico lopen op 
schooluitval. Dat kan een moeilij-
ke thuissituatie zijn of een taalach-
terstand. Met één tot twee uur bege-
leiding per week maken de vrijwil-
ligers voor deze leerling een wereld 
van verschil. Voor komend school-
jaar worden in Velsen, Beverwijk 
en Heemskerk nog vrijwilligers ge-
zocht.
De stap van de basisschool naar de 
brugklas is voor sommige leerlin-
gen te groot. De thuismentoren van 
School’s cool helpen hun pupillen 
daarmee. De begeleiding duurt on-
geveer anderhalf jaar, thuis. Zij let-

ten erop dat de leerling lekker in 
zijn vel zit en voldoende tijd aan zijn 
huiswerk besteedt. Zij geven tips en 
adviezen, en oefenen met zelfstan-
dig leren. Het is regel dat altijd een 
van de ouders thuis is.
School’s Cool zoekt ook bedrijven 
en ondernemers, die hun werkne-
mers willen stimuleren om dit vrij-
willigerswerk (deels) in de baas 
zijn tijd te doen. Het kan een mooie 
vorm zijn van lokaal betrokken, 
maatschappelijk ondernemen.
Interesse? Of wilt u meer informa-
tie? Zie dan www.schoolscoolij-
mond.nl of bel met Sophie Bekker 
(023) 539 26 64.

Intentieovereenkomst getekend

Ontwikkeling Hofgeest
De gemeente Velsen heeft sa-
men met Holleman Santpoort 
Bouwgroep bv en BPD Ontwikke-
ling een overeenkomst getekend 
om te kijken of deelgebied Hof-
geest in Velserbroek ontwikkeld 
kan worden. De wens om de Gro-
te Buitendijk/Hofgeest te ontwik-
kelen bestaat al langer.

In 2016 zijn er diverse gesprekken 
geweest met de ontwikkelende par-
tijen Holleman Santpoort Bouw-
groep B.V. en BPD Ontwikkeling bv. 
Hun plannen zijn nu zover uitge-
werkt dat ze kunnen worden getoetst 
aan de kaders die de raad heeft mee-
gegeven. Op 26 januari 2017 hebben 
de gemeente Velsen en de ontwik-
kelend partijen dan ook de intentie-

overeenkomst getekend. Het doel 
daarvan is om de afspraken over de-
ze toetsing vast te leggen. Als de toet-
sing is afgerond, neemt de gemeen-
te een besluit over de mogelijke ver-
volgstappen. Op de foto (Reinder 
Weidijk) staan vanaf Martijn Hem-
mer BPD Ontwikkeling BV, Ronald 
Vennik wethouder gemeente Vel-
sen en Cees van der Horst, Holleman 
Santpoort Bouwgroep BV.

Op 11 december 2014 besloot de raad 
dat het deelgebied Grote Buitendijk 
voorlopig niet zou worden ontwik-
keld en dat het deelgebied Hofgeest 
nog steeds kan worden ontwikkeld 
als er wordt voldaan aan het ontwerp 
ontwikkelplan van maart 2011 en het 
raadsbesluit van 11 december 2014.

Regeling versoepeld

Gemeente Velsen
helpt bij extra kosten
Meerkosten door beperking of 
chronische ziekte en een mini-
mum inkomen ? Voor mensen in 
deze situatie bestaat in Velsen 
een tegemoetkoming. De regeling 
bestond al, maar deze is nu mak-
kelijker en voor nog meer men-
sen aan te vragen. Dat kan vanaf 
1 april dit jaar.

Mensen met een minimum inko-
men, die voor extra kosten kwa-
men te staan door hun beperking of 
chronische ziekte konden al een te-
gemoetkoming aanvragen bij de ge-
meente. In 2017 is het maximum be-
drag € 285. 

Het college van burgemeester en 
wethouders van gemeente Velsen 
heeft op 24 januari 2017 besloten om 
die regeling makkelijker en ruimer 
te maken. Dat betekent dat het voor 
inwoners van Velsen makkelijker is 
om te laten zien dat zij aan de voor-
waarden voldoen. Bovendien komen 
nu ook inwoners in aanmerking die 
een arbeidsongeschiktheidsuitke-
ring hebben van het UWV en met 

pensioen gaan of zijn gegaan. Be-
halve als zij de tegemoetkoming ar-
beidsongeschikten al van het UWV 
krijgen, dan krijgen ze hem niet ook 
nog een keer van de gemeente. 

De nieuwe regels gelden voor aan-
vragen over 2017 en verder. Aan-
vraagformulieren staan vanaf 1 april 
2017 op www.velsen.nl. Wie de tege-
moetkoming in 2016 heeft ontvan-
gen, krijgt het aanvraagformulier in 
april 2017 in de brievenbus. (foto: ge-
meente Velsen)
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Trots op IJmuiden

Stuur je fi lmpje in!
Woon je in de gemeente Velsen? 
Ben je trots op je woonplaats? 
Maak een kort fi lmpje waarin je 
vertelt waar jij trots op bent.

Stuur het fi lmpje vóór 20 februari 
naar info@telstarthuisindewijk.nl 
en maak kans op twee kaarten voor 
de voetbalwedstrijd Telstar-FC Den 
Bosch op vrijdag 24 februari! Daar-

naast ontvang je tijdens de wedstrijd 
een IJmuiden-sjaal! 

Disclaimer
Door een fi lmpje in te sturen geef je 
RTV Seaport toestemming om het 
beeldmateriaal rechten vrij te ge-
bruiken, bewerken en versprei-
den ten behoeve van citymarketing 
IJmuiden.

Bijzondere bijstand
Wie bijzondere bijstand krijgt, 
moet sinds 1 januari 2017 voor een 
paar vergoedingen zelf een aan-
vraag doen. Dat is nieuw. Voor an-
dere vergoedingen gold het al. 

De gemeente Velsen gaat iets an-
ders werken met een aantal regelin-
gen uit de bijzondere bijstand. Het 
gaat om de vergoedingen voor soci-
aal-culturele activiteiten, sport en 
cultuur voor kinderen en om de indi-

viduele inkomenstoeslag. Voor deze 
regelingen moet u vanaf 2017 altijd 
een aanvraag doen. Voor andere ver-
goedingen gold dat al.

Iedereen in de bijzondere bijstand 
die bij de gemeente bekend is, krijgt 
er een nieuwsbrief over thuisge-
stuurd, met uitleg over alle verande-
ringen. Hij staat ook op onze website: 
zoek op www.velsen.nl op ‘Nieuws-
brief bijzondere bijstand’.

Digitale brievenbus van de overheid

Meld u aan voor de online Berichtenbox
De Berichtenbox is een digitale 
brievenbus, waarin allerlei over-
heidsinstanties digitale post 
voor u klaarzetten. Velsen gaat 
dat in februari ook doen. Als u 
zich uiterlijk woensdag 8 febru-
ari aanmeldt, krijgt u uw WOZ-
beschikking en aanslagen 2017 
digitaal.

De Berichtenbox is een digitale 
brievenbus, waarin allerlei over-
heidsinstanties digitale post voor 
u klaarzetten. Velsen gaat dat in fe-
bruari ook doen. Als u zich uiter-
lijk woensdag 8 februari aanmeldt, 

krijgt u uw WOZ-beschikking en 
aanslagen 2017 digitaal. 

Hoe boekt u een vakantie, koopt 
u kleding en betaalt u rekenin-
gen? Vaak digitaal, waarschijn-
lijk. Overheidsinstanties versturen 
ook steeds meer post digitaal, on-
der andere via de Berichtenbox van 
Mijn Overheid. Velsen gaat daar in 
februari ook gebruik van maken. 
Meld u aan!

In februari krijgt u van de gemeen-
te Velsen de aanslagen voor de ge-
meentelijke belastingen (riool, 

hondenbelasting, huisvuil ophalen 
en meer), samen met de WOZ-be-
schikking (de waarde van uw huis/
pand op 1 januari 2016). Velsen 
gaat die post digitaal versturen via 
de Berichtenbox aan wie zich daar 
uiterlijk woensdag 8 februari voor 
heeft aangemeld. Kijk op  www.
mijn.overheid.nl; daar staat hoe dat 
moet, en de meest gestelde vragen.

In de Berichtenbox staat alles over-
zichtelijk en veilig bij elkaar. Post 
raakt niet meer zoek. U kunt op er 
alle uren van de dag (en nacht) en 
vanaf elke plek (woonkamer, werk-

kamer, trein) naar kijken en ermee 
aan de slag. In de toekomst wil Vel-
sen steeds meer post digitaal gaan 
versturen.

Wilt u eerst oefenen of meer we-
ten over de digitale overheid? In-
formeer bij de bibliotheek van Vel-
sen naar het inloopspreekuur Klik 
& Tik voor wie niet met compu-
ters uit de voeten kan, en naar de 
cursus Digisterker over de digi-
tale overheid. Bel 0255 525353 of 
kijk op www.bibliotheekvelsen.nl. 
Maak het uzelf makkelijk en doe 
nog meer digitaal!

Niet er vlakbij parkeren

Ruimte bij de containers
Een volle container als je je af-
val kwijt wilt – hoe irritant is dat! 
Soms komt dat omdat mensen 
hun auto er vlakbij parkeren, zo-
dat HVC er niet bij kan. Zet uw au-
to dus alstublieft ergens anders 
neer.

Het gebeurt dagelijks. Auto’s die voor 
afvalcontainers staan wanneer die 
moeten worden geleegd. Kijk maar 
naar de foto: zo kan HVC er niet goed 
bij. En wat is het gevolg? De contai-
ner wordt niet geleegd en omwo-
nenden kunnen hun afval niet meer 
kwijt. Dat leidt tot grote ergernis. 
Dat wil de gemeente Velsen graag 
helpen voorkomen. Daarom dus dit 
dringende verzoek: houd de plek vrij 

om de containers heen. Dat geldt 
trouwens ook voor de plek waar u 
uw eigen minicontainer neerzet (de 
groene tegels op de stoep). Zet er 
geen auto’s voor! Denk niet: ze til-
len de container wel over de auto 
heen. Dat kan niet altijd, en boven-
dien moeten HVC medewerkers zich 
houden aan strikte regels voor vei-
ligheid en arbeidsomstandigheden.  
Dat moeten we respecteren.

We hebben in Velsen tot nu toe nog 
geen formeel parkeerverbod op da-
gen dat containers worden geleegd. 
Velsen wil zo min mogelijk verbods-
borden plaatsen. Kunnen wij reke-
nen op uw medewerking en begrip? 
(foto: gemeente Velsen)
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over 
de gemeente Velsen. Hier vindt 
u meer informatie over vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbe-
middeling, bureau discrimina-
tiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

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

Het KCC is geopend op maandag 
tot en met vrijdag van 08.00 tot 
17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of 
vragen die daarmee te maken heb-
ben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 
14 0255. 

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

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over dis-
criminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waar-
op u uw melding of klacht kunt no-
teren. Graag deze vervolgens ver-
sturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haar-
lem. Meer informatie op www.bd-
kennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burge-
meester en wethouders van Velsen 
besloten om vanaf 1 januari 2014 
alle vergunningen, beleid en veror-
deningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast 
wordt er ook gepubliceerd op de 
Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen De Jutter en 
De Hofgeest. Het elektronisch ge-
meenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de ver-
gaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.raad.velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 21 
januari 2017 tot en met 27 janu-
ari 2017 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kennemerstrand 800, vernieuwen  
toegangspad , plaatsen toiletunit 
(24/01/2017) 2002-2017;
Lagersstraat 36 en 38, plaatsen op-
bouw (24/01/2017)2008-2017;  
Orionweg ong., plaatsen tijdelijke 
noodmast (27/01/2017) 2319-2017.

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, aanleggen board-
walk, aanbrengen terreinverharding 
(27/01/2017) 2182-2017.

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 21, kappen boom 
(27/01/2017) 2338-2017

Velserbroek
Linie 25, aanpassen dakhoog-
te, plaatsen hekwerk (24/01/2017) 
2014-2017 

Driehuis
Feithlaan 4, vervangen dakkapel 
(22/01/2017) 1853-2017 

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 

Velsen. 
Voor meer informatie over welstand: 
140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvragen die-
nen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Cepheusstraaat, verbouwen opvang-
huis (30/01/2017) 24998-2016 
 
Driehuis
Nicolaas Beetslaan 4, realiseren 
14 waterwoningen (27/01/2017) 
24652-2016  
Nicolaas Beetslaan 4, realiseren 24 
parkappartementen en 3 penthouses 
(27/01/2017) 24690-2016  
Nicolaas Beetslaan 4, realiseren 10 
woningen inclusief parkeerkelder 
(27/01/2017) 24668-2016

Santpoort-Noord
Molenstraat 13, plaatsen terrasover-
kapping (26/01/2017) 24711-2016  

ontwerpbesluit- uitgebreide pro-
cedure
Ontwerp-omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning 
te verlenen voor: 

IJmuiden 
Lange Nieuwstraat, blok D, ongen. 
(tussen het Marktplein en de Vecht-

straat) - oprichten van drie apparte-
menten (nummer 690-2017)

De aanvraag, de ontwerpomgevings-
vergunning, de ontwerpverklaring 
van geen bedenkingen en de bijbeho-
rende stukken liggen met ingang van 
2 februari 2017 gedurende zes weken 
ter inzage bij de afdeling Publieksza-
ken. Tevens zijn deze stukken digi-
taal in te zien op de website velsen.
nl  via het menu Actueel/inzage (ont-
werp)besluiten

Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan een ieder naar keuze 
mondeling of schriftelijke zienswij-
zen inbrengen tegen zowel de ont-
werpomgevingsvergunning als de 
ontwerpverklaring van geen beden-
kingen. Zienswijzen moeten worden 
gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Velsen, 
werkeenheid Vergunningen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoe-
kadres Dudokplein 1 te IJmuiden). 
Voor het kenbaar maken van monde-
linge zienswijzen kunt u contact op-
nemen met de werkeenheid Vergun-
ningen, telefoon 140255.

Ontwerpbesluit - Hogere waar-
den Wet geluidhinder omge-
vingsvergunning project “Lan-
ge Nieuwstraat blok D te IJmui-
den”.
Burgemeester en Wethouders van 
Velsen hebben ten behoeve van de 
aanvraag omgevingsvergunning 
Lange Nieuwstraat, blok D, ongen. 
(tussen het Marktplein en de Vecht-
straat) - oprichten van drie appar-
tementen , een verzoek om vaststel-
ling van een hogere waarde in het ka-

der van de Wet geluidhinder inge-
diend bij Omgevingsdienst IJmond. 
Het hogere waardenbesluit heeft be-
trekking op industrielawaai en weg-
verkeerslawaai. De bevoegdheid van 
het college tot vaststelling van ho-
gere waarden is gedelegeerd aan het 
algemeen bestuur van Omgevings-
dienst IJmond.
De directeur van Omgevingsdienst 
IJmond, gemandateerd bevoegd na-
mens genoemd algemeen bestuur, 
maakt bekend dat er een ontwerp-
besluit tot vaststelling van de hoge-
re waarde voor de geluidbelasting is 
genomen. 
Het ontwerpbesluit tot vaststelling 
van de hogere waarde ligt met ingang 
van 2 februari 2017 gedurende zes 
weken, samen met het ontwerpbe-
sluit omgevingsvergunning project 
“Lange Nieuwstraat blok D te IJmui-
den”, ter inzage bij de balie van het 
gemeentehuis van Velsen,  Dudok-
plein 1 1971 EN  te IJmuiden en bij 
Omgevingsdienst IJmond, Stations-
plein 48b te Beverwijk op werkdagen 
van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Gedurende de termijn van de tervi-
sielegging kunnen belanghebben-
den schriftelijk dan wel mondeling 
zienswijzen kenbaar maken. Schrif-
telijke zienswijzen kunnen kenbaar 
gemaakt worden bij Omgevings-
dienst IJmond, Postbus 325, 1940 
AH Beverwijk, onder vermelding van 
“Zienswijze ontwerpbesluit vast-
stelling hogere waarde Wet geluid-
hinder omgevingsvergunning Lan-
ge Nieuwstraat, Blok D te IJmuiden”. 
Voor mondelinge zienswijzen kunt u 
telefonisch een afspraak maken met 
Omgevingsdienst IJmond, telefoon-
nummer 0251-263863.
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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) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester 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 geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-

zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Snippenbos kavel 14, oprichten wo-
ning (27/01/2017) 24691-2016;
Snippenbos kavel 17, oprichten wo-
ning (27/01/2017) 24693-2016;

Snippenbos kavel 18, oprichten wo-
ning (27/01/2017) 24692-2016; 
Snippenbos kavel 19, oprichten wo-
ning (27/01/2017) 24694-2016; 
Snippenbos kavel 23, oprichten wo-
ning (30/01/2017) 24689-2016.

Velsen-Zuid
‘s Gravenlust 37B, wijzigen voorgevel 
(27/01/2017) 25864-2016.  

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 7, kappen 
boom (26/01/2017) 1543-2017.

Velserbroek
Galle Promenade 45, samenvoegen  
3 winkels tot 1 winkel (27/01/2017) 
24703-2016.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen

Velsen-Noord
Concordiastraat 84, wijziging op een 
reeds verleende vergunning (uitvoe-
ring en gebruik loods) (24/01/2017) 
19056-2016

 IJmuiden
Rondweg ong., overkappen 8 par-
keerplaatsen (27/01/2017) 25172-
2016

APV artikel 5:18 Standplaatsen

Velserbroek
Mobiele verkoopwagen voor brood-
jes en lunch - vanaf maart 2017 - Za-
delmakerstraat en Klompenmaker-
straat (25/01/2017) 22102-2016

Besluiten

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

Platanenstraat 27, 1971 NJ IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge 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 for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
Velsen.

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

Bekendmaking beleidsregel en overige regelingen
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in 
vergadering 24 januari 2017 heb-
ben besloten:

• De beleidsregel Short Stay tijdelij-
ke werknemers Velsen 2017 vast te 
stellen;

• De beleidsregel Short Stay tijde-
lijke werknemers Velsen 2017 in 
werking te laten treden op de eer-
ste dag na deze bekendmaking.

Inwerkingtreding
Deze beleidsregel  treedt in werking 
op 3 februari 2017.

Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is 
gepubliceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen 
op www.Velsen.nl . Tevens ligt de re-
geling 12 weken ter inzage bij de re-
ceptie van het stadhuis, Dudokplein 
1 te IJmuiden. Deze verordening 

wordt ook gepubliceerd op de websi-
te www.overheid.nl.

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in de 
vergadering van 24 januari 2017 
hebben besloten op grond van de 
Verordening Wet maatschappelij-
ke ondersteuning gemeente Vel-
sen 2016:

• Nadere regels tegemoetkoming 
meerkosten 2017 gemeente Velsen 
vast te stellen

• Nadere regels tegemoetkoming 
meerkosten 2017 gemeente Velsen 
in werking te laten treden op de dag 
volgend op bekendmaking

• Per gelijke datum Nadere regels Te-

gemoetkoming meerkosten perso-
nen met een beperking of chroni-
sche psychische of psychosociale 
problemen 2016 gemeente Velsen 
in te trekken

Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking op 3 fe-

bruari 2017

De integrale tekst is gepubliceerd in 
het elektronisch gemeenteblad van 
de gemeente Velsen en wordt ook ge-
publiceerd op de website www.over-
heid.nl
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Sport- en beweegaan-
bod volwassenen 
én ouderen op website 
Sportloket!

Wij zijn ook te volgen via:Sportief kinderpartijtje? Huur eens een gymzaal: 0255-567666 • sportzaken@velsen.nl

Meer naamsbekendheid?
Vergroot uw naamsbekendheid met een reclame-
doek of -bord in onze sportaccommodaties.
•  Voor bedrijven, organisaties, scholen en 
 sportverenigingen
•  Sporthallen Zeewijk, IJmuiden Oost , 
 Het Polderhuis en zwembad De Heerenduinen
•  Meer dan 600.000 bezoekers per jaar
•  Ondersteuning van de Velsense sport

Vraag naar de mogelijkheden ! 
0255-567666  of  sportzaken@velsen.nl

Film
buurtsportcoaches
Wat doen de buurtsportcoaches in 
Velsen eigenlijk allemaal? Dit kun je 
zien in het nieuwe filmpje dat op 
www.velsenbeweegt.nl staat.

Evenementenkalender
4 februari Jeugdcross competitie
 www.avsuomi.nl

5 februari Nationaal Park 
 Winterwandeling
 www.np-zuidkennemerland.nl

10 februari Discozwemmen
 www.zwembadvelsen.nl

23 februari Sportinstuif, Velserbroek 
 www.sportloketvelsen.nl

Sportloket Velsen heeft voor alle volwassenen én 
ouderen het gehele sport- en beweegaanbod bij de 
verschillende sportverenigingen in de gemeente in 
kaart gebracht.

Dit aanbod is nu eenvoudig te vinden op onze website 
www.sportloketvelsen.nl onder de kop sportvereni-
gingen. Middels een zoekfilter kun je gemakkelijk dat 
aanbod inzien, wat voor jou toegankelijk is. Kom in 
beweging en neem een kijkje op de website!
Heeft u nog vragen, naam gerust contact op tel 0255-
567666 of mail naar mpunt@velsen.nl

SportInstuif Polderhuis 
23 februari 2017
Donderdag 23 februari vindt de volgende SportInstuif 
plaats in het Polderhuis, in Velserbroek. Deze sportieve 
dag is voor kinderen van de groepen 4 t/m 8. De Sport-
Instuif duurt van 10.00 tot 15.00 uur en kost €3,50- p.p. 
Inschrijven kan via www.jeugdsportpasvelsen.nl  

Wie durft er tussen de tanden van deze vrolijke nijl-
paard te duiken? Vanaf 18 t/m 26 februari ligt hij in het 
wedstrijdbad van zwembad De Heerenduinen.
In de voorjaarsvakantie op maandag tot en met vrijdag 
is er extra recreatief zwemmen van 10.00-16.30 uur.
Let op: het banenzwemmen op de maandag komt te 
vervallen.

Voorjaarsvakantie

Tennispark Velserbeek

Op landgoed Velserbeek in Velsen- Zuid ligt 
tennispark Velserbeek. Het tennispark beschikt 
over 2 schitterend gelegen gravelbanen inclusief 
kleedruimte met douche. De banen zijn van 1 april 
tot en met 1 oktober in gebruik. De prijs per uur is 
relatief laag, vanaf €13,- per uur kunt u al gezellig 
met z’n tweeën of vieren tennissen. Kosten voor 
een geheel seizoen bedragen €198,-. Wenst u voor 
09:00 uur gebruik te maken van de baan dan krijgt 
u het daltarief van €98,- toegewezen. 

Heeft u interesse in het huren van een baan op ten-
nispark Velserbeek? Neem dan contact op met de 
afdeling Sportzaken tel: 0255-567666 of mail naar 
sportzaken@velsen.nl Om u aan te melden kunt u ook 
het aanvraagformulier via sportloketvelsen.nl invullen.
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