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Sinterklaas aangekomen
Met maar liefst 150 zwarte pie-
ten is Sinterklaas afgelopen za-
terdag aangemeerd in IJmui-
den.

Het was een drukte van jewelste 
op de Loswalkade. Vele kinderen, 
vaders en moeders, opa’s en oma’s 
verwelkomden de goedheilig-

man en zijn gevolg. Burgemeester 
Franc Weerwind schudde Sint als 
eerste de hand en wenste hem een 
prettig verblijf. De Sint ging ver-
der in optocht richting Plein 1945, 
waar hij voor het gemeentehuis of-
ficieel op een groot podium is ont-
vangen. (foto: Reinder Weidijk)

Gedeputeerde Staten van de pro-
vincie Noord-Holland hebben op 
11 november 2014 de notitie Reik-
wijdte en Detailniveau (NRD) vast-
gesteld. Daarmee is weer een stap 
gezet richting de aanleg van een 
verbindingsweg tussen de A8 en 
de A9.  Doel is minder verkeers-
drukte, minder files en het verbe-
teren van de veiligheid en leef-
baarheid. De provincie verwacht in 
2018 met de aanleg van de weg te 
kunnen beginnen.

Informatiebijeenkomsten
De verbinding A8-A9 vormt dé scha-
kel in het snelwegennet van Noord-
Holland. De provincie organiseert 
twee inloopavonden. Op dinsdag 25 
november 2014 in het gemeente-
huis van Heemskerk, Maerten van 
Heemskerckplein 1, Heemskerk en 
op donderdag 27 november 2014, in 

het Wapen van Assendelft, Dorps-
straat 533, Assendelft. Op beide 
avonden kunnen belangstellenden 
tussen 17.00 en 20.00 op deze locaties 
terecht met al hun vragen over de ver-
binding A8-A9, over de procedure en 
over het indienen van een zienswijze. 
Het is ook mogelijk om ter plekke een 
zienswijze in te dienen.

Inzien
De NRD ligt van 13 november tot en 
met 24 december 2014 ter inzage bij 
de provincie Noord-Holland, Kleine 
Houtweg 18 in Haarlem. Een down-
load van de notitie is te vinden op 
de website: www.verbindinga8-a9.
nl.Ook is de NRD in te zien in de ge-
meentehuizen van de gemeenten 
Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Be-
verwijk, Velsen en de Stadsregio Am-
sterdam. Voor meer informatie: www.
verbindinga8-a9.nl.

De Hagelingerweg  is niet alleen verrijkt met een veiliger rotonde, maar de-
ze zal straks ook de entree van Santpoort-Noord luister bij zetten. Afgelopen 
vrijdag zijn de groenstroken op en rondom het verkeersplein beplant. Het be-
plantingsplan is zo opgesteld, dat een jaar rond een grote variatie aan kleuren 
en bloemen valt te zien. (foto: gemeente Velsen)

Vorige week maandag zijn de Velsense mantelzorgers getrakteerd op een 
high tea in de Theeschenkerij  In Velsen-Zuid.  De organisatie was in handen 
van het Centrum Mantelzorg van Socius. De Dag van de Mantelzorg werd 
door ruim 60 vrijwilligers bezocht.  Wethouder Robert te Beest kwam langs 
om de hulpverleners  te bedanken voor hun inzet. Op de foto is te zien, dat de 
vrijwilligers genieten van de muziek, die tijdens high tea ten gehore werd ge-
bracht. (foto: Socius)

Twee informatiebijeenkomsten

Plannen voor verbinding 
A8-A9 liggen nu ter inzage

Grote variatie aan kleuren

Vaste planten voor rotonde

Geslaagde high tea

Dag van de Mantelzorg
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Bollen geplant
Vorige week heeft de afdeling 
Openbare Werken van de ge-
meente Velsen in het plantsoen 
van de Homburgstraat en rond-
om de Westerbegraafplaats 
duizenden bolletjes geplant.

Het is een mengsel van krokus, 
blauwe druifje, boshyacint, klei-
ne tulpjes, sneeuwroem, sie-

rui en nog enkele andere soor-
ten. In bloei produceren ze nec-
tar en stuifmeel, belangrijke voe-
dingsbronnen voor bijen en vlin-
ders. Bovendien bloeit de bollen-
mix over een lange periode in het 
voorjaar. Van februari tot aan mei 
zal er sprake zijn van een scala 
aan kleuren en bloemen.(foto: Bob 
Martens)

Zweedse ambassadeur bij 
Cornelis Vreeswijk Festival
Dit jaar staat in het teken van 400 
jaar betrekkingen tussen Neder-
land en Zweden. IJmuiden vier-
de dit jubileum met een eerbe-
toon aan de IJmuidense trouba-
dour Cornelis Vreeswijk.

Op zijn sterfdag, 12 november, werd 
in de Stadsschouwburg Velsen het 
Cornelis Vreeswijk Festival gehou-

den. Eregast was de Zweedse am-
bassadeur Håkan Emsgård. Ook 
Tonny Vreeswijk, zus van de zan-
ger en een afvaardiging van het Cor-
nelis Vreeswijk Genootschap wa-
ren in de schouwburg aanwezig. Op 
de foto dankt ambassadeur Emsgård 
burgemeester Weerwind voor het 
overhandigde aandenken aan deze 
avond. (foto: Fred Geers)

Velsen doet mee met Wecycle-actie voor Sinterklaas
Oud elektrisch speelgoed en an-
dere elektrische apparaten kun-
nen goed worden hergebruikt. Le-
ver ze in. Ook roept de gemeen-
te alle kinderen op om Groene 
Piet uit te nodigen voor een be-
zoek aan de milieustraat van HVC 
( huisvuilcentrale) in Velsen-Zuid. 
Deze komt dan misschien langs op 
3 december as. Doe mee en win 
kaartjes voor Attractiepark Tover-
land.

Op Pakjesavond zullen veel kinderen 
nieuw elektrisch speelgoed krijgen 
van Sinterklaas. Een nieuwe spel-
computer, walkietalkie, fotocamera 
of MP3-speler staat hoog op de ver-
langlijstjes. Deze cadeautjes vervan-
gen meestal oud elektrisch speel-
goed, dat vaak in de vuilnisbak ver-
dwijnt.

Hergebruik
Van alle elektrisch speelgoed dat 

wordt afgedankt, wordt slechts een 
kwart ingeleverd. De rest komt bij het 
gewone afval terecht. Wecycle za-
melt jaarlijks zo’n 400.000 kilo elek-
trisch speelgoed in. Ruim 1,3 miljoen 
kilo verdwijnt in de vuilnisbak en 
wordt niet gerecycled. Wecycle zorgt 
ervoor dat alle ingeleverde elektrisch 
speelgoed en andere elektrische ap-
paraten worden hergebruikt. Behal-
ve behoud van grondstoffen, bete-
kent dat ook dat er geen schadelijke 
stoffen in het milieu terecht komen.
 
Actie Groene Piet
Groene Piet bezoekt op 3 december 
in elke provincie één milieustraat om 
oud elektrisch speelgoed en ande-
re elektrische apparaten in te zame-
len. Stem op Groene Piet in Velsen-
Zuid en maak kans op een uitje naar 
Attractiepark Toverland met het he-
le gezin (maximaal 4 personen). Ga 
naar wecycle.nl/sint en nodig Groe-
ne Piet uit. (foto: Wecycle)
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare 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 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestem-
mingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

gen die daarmee te maken hebben, kunt u een af-
spraak maken met één van de vakspecialisten via 
14 0255.

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 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 

noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Bur-
gemeester en Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendma-
kingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en 
verordeningen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook 
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jut-
ter en de Hofgeest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl.

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 8 
november 2014 tot en met 14 no-
vember 2014 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

Ingediende aanvragen om omge-
vingsvergunning

IJmuiden
Bik en Arnoldkade ong., legalise-
ren 4 appartementen (14/11/2014) 
w14.000571;
Bik en Arnoldkade 25 en 27, wijzigen 
voorgevel en functie van werkplaats 
tot woning(14/11/2014) w14.000572; 

Julianakade 104, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(12/11/2014) 
w14.000558;
Breesaapstraat 54, wijzigen func-
tie en gevelopeningen begane grond 
(12/11/2014) w14.000562; 
Steenbokstraat 32, uitoefenen bedrijf 
aan huis (11/11/2014) w14.000557.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Burg. Enschedelaan 2 en Kerk-
weg 27, samenvoegen 2 woningen 
(14/11/2014) w14.000570;
Broekbergenlaan ong., in gebruik ne-
men weiland als tijdelijke parkeer-
plaats (12/11/2014) w14.000560;
J.T. Cremerlaan 39, vergroten 2e ver-
dieping (12/11/2014) w14.000555.
Duin en Kruidbergerweg 74 (rijks-

monument), plaatsen zonnecollecto-
ren (14/11/2014) w14.000573.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 21, vergro-
ten woning (uitbouw en dakkapel)
(14/11/2014) w14.000568;
Duinweg of Duivelslaan 29, kappen 
boom (12/11/2014) w14.000559;
Velserenderlaan ong., kappen 25 bo-
men (12/11/2014) w14.000563;
Velserenderlaan 2 C, kappen boom 
(11/11/2014) w14.000556.

Velserbroek
D. Marotstraat ong., wijzigen voorge-
vel (12/11/2014) w14.000561;
W. Druckerstraat ong., kappen boom 
(13/11/2014) w14.000567;

De Kamp 79, kappen boom 
(09/11/2014) w14.000553.
Helmkruid 3, kantoor aan huis 
(11/11/2014) w14.000554.

Velsen-Noord
Concordiastraat ong., kappen 32 bo-
men (13/11/2014) w14.000564;
Wijkermeerweg ong., kappen boom 
(13/11/2014) w14.000565;
Wijkermeerweg ong., kappen 2 bo-
men (13/11/2014) w14.000566.

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.

Aanvragen

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-

natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 

omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Pieter Nuytsstraat ong. (speel-
plek naast nr. 4), kappen 8 bomen 
(11/11/2014) w14.000519;
Wijk aan Zeeerweg 70, vergro-
ten woning, isoleren d.m.v. buiten-
gevelisolatie en wijzigen indeling 
(11/11/2014)
w14.000412.

Driehuis
Schaepmanlaan ong. en Van den 
Vondellaan ong., plaatsen 2 hekwer-
ken (13/11/2014) w14.000485;
Wolff en Dekenlaan 9, kappen boom 

(11/11/2014) w14.000522.

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan ong., kappen 4 bo-
men (11/11/2014) w14.000534;
Biezenweg ong. en Rijksweg ong., 
aanleggen  2 amfibieenpoelen en 
kappen 59 bomen (11/11/2014) 
w14.000496;
Santpoortse Dreef ong. en Rijks-
weg ong., kappen van boom en aan-
passen oevers Schipbroekerbeek 
(11/11/2014)
w14.000463;
Hoofdstraat 203, wijzigen voorgevel 
(13/11/2014) w14.000500;
Hagelingerweg 203, vergroten dak-
opbouw (13/11/2014) w14.000451.
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Kennisgeving anterieure overeenkomst

Besluiten (vervolg)
Santpoort-Zuid 
Wustelaan ong., kappen 6 bo-
men en aanpassen oevers Bosbeek 
(11/11/2014) w14.000461; 
Van Dalenlaan 17, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(13/11/2014) 
w14.000454.

Velsen-Zuid
Van Tuyllweg 23, kappen boom 
(17/11/2014) w14.000524;
‘t Roode Hart 38, kappen boom 

(17/11/2014) w14.000465;
Dr. Kuyperlaan 9, wijzigen voorge-
vel, verhogen nok, plaatsen balkon 
eerste verdieping en kappen 3 bo-
men (17/11/2014) w14.000445.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Floraronde 45, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(11/11/2014) 

w14.000460.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
Kerstsamenzang,  woensdag-
avond 24 december 2014, Vesting-
plein te Velserbroek (17/11/2014) 
u14.010267;
Sintintocht, 22 november 2014, rou-
te van Nam Kade naar Wijkcentrum 

De Mel-Watervliet te Velsen Noord, 
(18/11/2014) u14.010520;
Fight Night kickbokswedstrijd, 
23 november 2014, Sporthal Zee-
wijk, Eenhoornstraat 2 te IJmuiden 
(18/11/2014) 
u14.011214;
Sinterklaasintocht Velserbroek, 22 
november 2014, winkelcentrum aan 
de Ster Bastion in Velserbroek
(18/11/2014) u14.010614.

De gemeente heeft op 11 novem-
ber 2014 een anterieure overeen-
komst van grondexploitatie ge-
sloten als bedoeld in artikel 6.24 
Wro ten aanzien van het plange-
bied ‘Zeewijkplein’ te IJmuiden.

De navolgende kadastrale percelen 
maken deel uit van het plangebied: 
gemeente IJmuiden, sectie L, num-
mers 4686, 4688, 4997, 5568 en 6575 
gedeeltelijk. De overeenkomst heeft 
betrekking op de uitbreiding van 
winkelcentrum Zeewijk te IJmui-
den.

Een zakelijke beschrijving van de 
inhoud van de overeenkomsten ligt 
vanaf 21 november 2014 tot en met 
16 december 2014 tijdens kantoor-
uren ter inzage bij de balie van het 
stadhuis (Dudokplein 1 te IJmui-
den). De openingstijden van het 
stadhuis zijn van 9.00 uur tot 16.00 

uur maandag tot en met vrijdag en 
donderdagavond van 18.00 uur tot 
20.00 uur.

Tegen de gesloten overeenkomst 
staat geen bezwaar of beroep open.

Subsidieplafond 2015
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming 
van artikel 4:27 Algemene wet 
bestuursrecht bekend dat de raad 
van Velsen in zijn vergadering van 
6 november 2014 in het kader van 

de vaststelling van de begroting 
voor 2015 heeft besloten:

het subsidieplafond (exclusief soci-
aal domein) voor 2015 vast te stel-
len op € 9.518.000,-- overeenkomstig 

het totaal van de subsidiebijlage be-
horende bij de begroting 2015.

Ter inzage
De subsidiebijlage is in het elektro-
nisch gemeenteblad gepubliceerd.  

Een uitdraai van het elektronisch 
gemeenteblad is ook in te zien bij de 
balie van het stadhuis. De subsidie-
bijlage wordt ook gepubliceerd op 
de website van de gemeente Velsen: 
www.velsen.nl.

Belastingverordeningen
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 6 november 2014 vast-
gesteld:

verordening Onroerende-zaak belastingen 2015
verordening Roerende woon- en bedrijfsruimten 2015
verordening Hondenbelastingen 2015
verordening Rioolheffingen 2015
verordening Afvalstoffenheffing 2015
verordening Precariobelasting 2015
verordening Toeristenbelasting 2015
verordening Watertoeristenbelasting 2015
Legesverordening 2015
verordening Marktgelden 2015
verordening Standplaatsgelden 2015
verordening Lijkbezorgingsrechten 2015
verordening Parkeerbelasting 2015 
Aanwijzingsbesluit ingevolge de verordening Parkeerbelasting 2015

Genoemde verordeningen zijn opgenomen in het register “gepubliceerde be-
lastingverordeningen 2015”. De verordeningen treden in werking op 1 janu-
ari 2015.

Alle belastingverordeningen en regelingen liggen kosteloos ter inzage bij 
het Klant Contact Centrum van het stadhuis van de gemeente Velsen, Du-
dokplein 1 te IJmuiden. Een ieder kan op verzoek tegen betaling van een be-
drag aan leges een afschrift verkrijgen van bovengenoemde besluiten. De be-
lastingverordeningen kunt u ook raadplegen op de website van de gemeente 
Velsen (www.velsen.nl / Regelingenbank Velsen).

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de werkeenheid Belastingen en In-
vordering, telefoonnummer 0255-567322.
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Raadsplein 27 november 2014 
Op donderdag 27 november 2014 vergadert de gemeenteraad Vel-
sen in de raadzaal van het gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 om 
19.30 uur.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

1: Raadzaal
19.30-21.00  Grote Buitendijk / Hofgeest

2: Schoonenbergzaal
19.30-21.00  Kadernota Lokaal Integraal Veiligheids beleid 2015-2017 

3: Rooswijkzaal
19.30-21.00  Treasurystatuut Gemeente Velsen 2014

Pauze van 21.00 tot 21.30 uur

4: Raadzaal
21.30-23.00  Grote Buitendijk / Hofgeest

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle agendapunten kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u 
zich tot uiterlijk woensdag 26 november 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, 
tel. 0255 567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reac-
tie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: grif-
fie@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden 
doorgestuurd. 

De nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeen-
tehuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bi-
bliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en on-
derliggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl

Een reportage  van deze sessies is terug te zien in de week na de vergade-
ring op het TV kanaal van RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rt-
vseaport.nl Op raad.velsen.nl kunt u rechtstreeks en op een later tijdstip de 
sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de sessies 
vanuit de overige vergaderruimte.

Vergadering IJmondcommissie 25 november 2014
Plaats: Gemeentehuis Heemskerk, Maarten van Heemskerckplein 1, 
Raadzaal. Tijd: 19.30 uur

1 Opening en mededelingen (19.30 uur)
2 Vaststelling agenda
3 Besluitenlijst vergadering raadscommissie IJmond 23 september 2014
4 Presentatie ProRail over een beoogd opstelterrein voor treinen: de stand 

van zaken (19.40 uur)

5  Ontwerp-zienswijze op de notitie ‘Reikwijdte en detailniveau verbinding 
A8/A9’ (21.00 uur)

6 Sluiting (22.30 uur)

Toehoorders die gebruik willen maken van het spreekrecht, kunnen zich tot 
aanvang van de vergadering melden bij de griffier van Heemskerk, de heer H. 
de Groot (06-211 88 352 of griffie@heemskerk.nl).

20 november 20149

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
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Een reportage  van deze sessies is terug te zien in de week na de vergade-
ring op het TV kanaal van RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rt-
vseaport.nl Op raad.velsen.nl kunt u rechtstreeks en op een later tijdstip de 
sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de sessies 
vanuit de overige vergaderruimte.

Vergadering IJmondcommissie 25 november 2014
Plaats: Gemeentehuis Heemskerk, Maarten van Heemskerckplein 1, 
Raadzaal. Tijd: 19.30 uur

1 Opening en mededelingen (19.30 uur)
2 Vaststelling agenda
3 Besluitenlijst vergadering raadscommissie IJmond 23 september 2014
4 Presentatie ProRail over een beoogd opstelterrein voor treinen: de stand 

van zaken (19.40 uur)

5  Ontwerp-zienswijze op de notitie ‘Reikwijdte en detailniveau verbinding 
A8/A9’ (21.00 uur)

6 Sluiting (22.30 uur)

Toehoorders die gebruik willen maken van het spreekrecht, kunnen zich tot 
aanvang van de vergadering melden bij de griffier van Heemskerk, de heer H. 
de Groot (06-211 88 352 of griffie@heemskerk.nl).
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Actie: Burpee challenge
Organisator: Sport-je-fit
Info: www.kominactie.nl/
burpies of info@sport-je-fit.
nl

Jeroen Meinders en Dave 
Kalkman van Sport-je-fit gaan 
met een team van elf sporters 
als estafetteploeg 10 kilome-
ter lang Burpee Broad Jumps 
doen. Dit is een sprong waar-
bij de sporter naar voren duikt, 
met het hele bovenlichaam op 
de grond komt, zich weer op-
drukt en vooruit springt. Het 
streefbedrag was gesteld op 

1.000 euro, maar dit werd bin-
nen een week al ruimschoots 
gehaald. 
Dave Kalkman: ,,Het is te gek 
dat we zoveel steun krijgen bij 
deze loodzware actie! We ho-
pen op een geweldig mooi 
eindbedrag!” Zaterdag 20 de-
cember springt de groep van 
IJmuiden naar het glazen huis 
in Haarlem om aan de dj’s van 
3FM een cheque te overhandi-
gen. De trainingen zijn inmid-
dels in volle gang. De burpee 
challenge wordt mede moge-
lijk gemaakt door Fysiotherapie 
Portegies.

Actie: Geld inzamelen
Organisator: RKVV Velsen 
MB1
Info: www.rkvv-velsen.nl

RKVV Velsen MB1 zamelt van 
20 november tot en met 14 de-
cember geld in voor Serious 

Request. De prijzen in de kanti-
ne worden tijdelijk verhoogd en 
toeschouwers kunnen de doel-
punten per wedstrijd sponso-
ren. 
Het team én de club hopen op 
een mooie opbrengst voor Se-
rious Request.

IJmuiden - Art IJmuiden is de 
grootste 3-daagse kunst-aan-
zee manifestatie van de regio. 
Op vrijdag 21, zaterdag 22 en 
zondag 23 november wordt de 
Felison Cruise Terminal aan de 
IJmondhaven weer omgetoverd 
tot een fraaie kunsthal. 
Op Art IJmuiden kun je in een 
ongedwongen sfeer heerlijk 
een middagje doorbrengen, 
want er is een zeer uitgebrei-
de collectie te zien van betaal-
bare, aantrekkelijke kunst. De 

Felison Cruise Terminal bevindt 
zich aan de Volendamkade 1 - 
niet te verwarren met de Feli-
son terminal aan het Sluisplein. 
De toegang is 5 euro per per-
soon. Dit is inclusief een gra-
tis welkomstdrankje, gratis par-
keren en gratis gebruik van de 
garderobe.
Art IJmuiden is op alle dagen 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Zie ook www.brooqz.com of kijk 
op de Facebook-pagina van Art 
IJmuiden.

Kenia-markt 
voor AMREF/
Flying Doctors

Santpoort-Noord - Zondag 23 
november wordt voor de tweede 
keer een markt gehouden in re-
creatiezaal van Velserhooft aan 
de Valckenhoeflaan (tegenover 
de speeltuin). Er is een verkoop 
van allerhande spullen, onder 
andere speelgoed en kerstarti-
kelen. Nieuw is de verkoop van 
radio’s, pick-up’s, cd’s, lp’s, dvd’s 
et cetra. Iedereen is welkom en 
de toegang is gratis. De zaal is 
open van 09.00 tot 17.00 uur. De 
opbrengst komt geheel ten goe-
de aan AMREF/Flying Doctors. 
Dit is een onafhankelijke organi-
satie die zich inzet voor een be-
tere gezondheidszorg in Afrika. 
Meer informatie: Joop Jongeling, 
06-51511170.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nlKijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.hofgeest.nlKijk voor het actuele nieuws op

www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nlKijk voor het actuele nieuws op

www.beverwijker.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nlKijk voor het actuele nieuws op

www.castricummer.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.heemskerksecourant.nl




