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Leuke en leerzame middag bij BRAK! 
IJmuiden - Zaterdag organiseerde Science Center BRAK! IJmuiden voor de tweede keer een gezinsactiviteit. De hele middag was jong en oud 
van harte welkom in en om het Wikkelhouse aan het Kennemermeer, de locatie waar BRAK! sinds augustus gevestigd is. De middag stond in 
het teken van afval en recyclen: van een poppentheatervoorstelling over plastic soep, zelf plastic omsmelten en muziek maken met afval in het 
Afvallab tot een heuse training tot Samoerai-schoonmaker. De opkomst was uitermate goed, en de kinderen hebben volop genoten van alles 
wat er te beleven was. (foto: Reinder Weidijk Fotogra�e)

In deze eerste editie van het nieuwe jaar
Dit was 2018, het jaaroverzicht
Velsen - In deze eerste editie van 
2019 blikken we uitgebreid terug 
op het afgelopen jaar. De gemeen-
teraadsverkiezingen, de brand die 
De Schouw in de as legde, de ope-
ning van de vernieuwde Zeewijk-
passage, het Havenfestival, de na-
tionale titels van zwemmer Lars 
Bottelier en wereldtitel van Judith 
Porsch, de toekomstplannen voor 
het Witte Theater, de onderschei-
dingen voor Chris B. van der Zwan, 
allemaal zaken die in het twaalf pa-
gina’s tellende jaaroverzicht aan 
bod komen. Veel leesplezier en na-
mens het team van de Jutter en de 
Hofgeest een prachtig 2019 toe-
gewenst. (foto: Mizzle Media/Niels 
Folkers)

Fris het nieuwe jaar in
IJmuiden - Voor de 35ste keer besloten enkele honderden Velsenaren het nieuwe jaar fris te beginnen door mee te doen aan de Nieuwjaars-
duik. Eerst een warming up om daarna in zwembroek, badpak of bikini of juist in een carnavalsout�t de zee met een temperatuur van negen 
graden in te lopen. Gelukkig konden de sportievelingen na de duik opwarmen in paviljoen Noordzee met erwtensoep, warme chocola of een 
ander verwarmend drankje. De Nieuwjaarsduik trok ruim 800 deelnemers. (foto: Erik Baalbergen)
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Het gemeentebestuur 
van Velsen wenst u
Een goede gezondheid en 
veel voorspoed in 2019 

Wij nodigen u uit voor een bijzondere nieuwjaars-
bijeenkomst op dinsdag 8 januari 2019 van 17.00 
tot 19.00 uur op Plein 1945. 
Het gemeentebestuur komt graag naar u toe, 
daarom ontvangen wij u dit keer in een feestelijke 
tent op Plein 1945. We rekenen op uw aanwezigheid 
met het hele gezin.

Wij heten u welkom met hapjes, drankjes en 
speciaal voor de kinderen een hoekje waar ze 
zich kunnen amuseren!

De gemeente Velsen vraagt iedereen om 
kandidaten voor te dragen voor de ti-
tel van Velsense Sportman, Sportvrouw, 
Sportploeg, Talent (tot 18 jaar),  Master 
(vanaf 40 jaar) en Gehandicapte Sporter 
van het jaar 2018.

De winnaars worden bekendgemaakt tij-
dens het Sportgala op vrijdag 8 maart 2019 
in het Thalia Theater in IJmuiden. Bent u 
iemand die aan onderstaande voorwaarden 
voldoet of kent u iemand, of een team, dat 
aan onderstaande voorwaarden voldoet, 
geef deze sporter(s) dan vóór 21 januari 
2019 op via de aanmeldknop op de website 
van www.sportgalavelsen.nl of stuur een e-
mail naar sportgala@velsen.nl.

Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar 
sportkampioenen en worden andere spor-
ters in het zonnetje gezet. Wie een kandi-
daat kent, mag hem,  haar of een heel  team 
voordragen. Er zijn zes categorieën: Sport-
man, Sportvrouw, Sportploeg, Talent, Mas-
ter en Gehandicapte Sporter. De prestatie 
dient behaald te zijn in het kalenderjaar 
2018 en de sport moet onderdeel zijn van 
een sportbond die aangesloten is bij het 
NOC*NSF. Een deskundige jury bepaalt 
wie de winnaars zijn. De prijsuitreiking 
vindt plaats in het Thalia Theater in IJmui-
den en de presentatie van het Sportgala is 
in handen van Franks Snoeks, sportver-
slaggever bij Studio Sport.

Wie kunnen genomineerd worden?
De individuele sporters die lid zijn van een 
Velsense vereniging; dat mag een niet-Vel-
senaar zijn die lid is van een Velsense ver-

eniging of een Velsenaar die lid is van een 
niet-Velsense vereniging. Teamsporters 
die uit Velsen komen en lid zijn van een 
team dat niet uit Velsen komt worden in-
dividueel genomineerd. Hele teams, als het 
een Velsens team is, inclusief alle niet-Vel-
sense leden.

Aan welke criteria moet de nominatie 
voldoen?
a) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een 

Nederlands kampioenschap van een 
toernooi of wedstrijdenreeks.

b) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een 
Europees kampioenschap.

c) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een 
Wereldkampioenschap.

d) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een 
Wereldbekerkampioenschap.

e) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een 
Europacupwedstrijd.

f ) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een 
wedstrijd van vergelijkbaar niveau als 
de punten onder b) tot en met e). 

g) Als je een individuele sportprijs hebt ge-
wonnen van een o�  ciële sportbond.

h) Als je een individuele sportprijs hebt ge-
wonnen tijdens een internationaal toer-
nooi.

Aanmelden.
Nominaties moeten vóór 21 januari 2019 
worden doorgegeven via de aanmeld-
knop op de website van www.sportgala-
velsen.nl  Ook  kunt u de nominaties mai-
len naar sportgala@velsen.nl  Voor vragen 
kunt u ook bellen met Simon de Weers, af-
deling Sportzaken gemeente Velsen: 06-
28302505. (foto: gemeente Velsen)

Wie worden de Velsense 
sportkampioenen van 2018?

Vanaf 5 januari 2019 heeft u als inwoner 
van de gemeente Velsen meer tijd om 
grof afval naar het afvalbrengstation te 
brengen. De afvalbrengstations Velsen 
en Beverwijk zijn voortaan op zaterdag 
langer open: van 09.00 tot 17.00 uur.

De gemeente Velsen wil met deze aanpas-
singen inwoners stimuleren om grof afval te 
scheiden en naar het afvalbrengstation van 
HVC te brengen. Thuis kunt u glas, papier, 
plastic, pak en blik, gft en restafval schei-
den. Grof afval is de verzamelnaam voor 
al uw overige afval. Denk bijvoorbeeld aan 
een kapotte strijkplank, versleten vloerbe-
dekking, oude smartphone, kapotte appara-
ten of meubilair. Door ook dit afval goed te 
scheiden en zelf weg te brengen, draagt u bij 

aan een beter milieu doordat grondsto� en 
kunnen worden hergebruikt.

Wat er met uw grof afval gebeurt
De producten en materialen die op het af-
valbrengstation worden gescheiden, wor-
den daarna zo veel mogelijk gerecycled tot 
nieuwe producten. Zo wordt bijvoorbeeld 
van een oude plastic tuinstoel weer een 
nieuwe plastic speelgoedauto gemaakt, 
wordt oud metaal verwerkt in een nieuwe 
fi ets en wordt een kapotte wasmachine ge-
recycled tot een nieuwe oven.

Kijk voor de adressen en openingstijden 
van de afvalbrengstations Velsen en Bever-
wijk in de HVC afval-app of op www.hvc-
groep.nl. 

Meer tijd om uw grof afval weg te brengen!
Gemeente Velsen verruimt ope-
ningstijden afvalbrengstations

De straat vol vuurwerkresten? Natuur-
lijk is het fi jn als we allemaal weer op-
ruimen wat we achterlieten door het af-
steken van vuurwerk.

Maar er kleeft ook altijd een risico aan, dat 
pijlen niet goed zijn afgegaan en/of dat er 
iets nog lang smeult of gloeit van binnen. 

Wat is een veilige manier om van uw 
vuurwerk af te komen? Zet overgebleven 
vuurwerk of vuurwerkafval 24 uur in een 
emmer water. Nadat het heeft kunnen af-
druipen doet u het dan in de restafvalbak 
of in een zak in de ondergrondse contai-
ner. Let op: vanwege explosiegevaar is het 
verboden om vuurwerkafval bij het grof 

restafval op het afvalbrengstation achter 
te laten. (foto: HVC)

Gooi vuurwerkafval veilig weg
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Op zondag 27 januari vindt opnieuw de 
Gezondheidsbeurs Velsen plaats. Deze 
beurs is specifi ek gericht op een gezon-
de leefstijl voor inwoners van 40 jaar en 
ouder.

Op de beurs kunnen bezoekers een kijkje 
nemen bij organisaties op het gebied van 
medische preventie (zoals artsen en fysio-
therapeuten), sport en vitaliteit, gezonde 
voeding, zorg en welzijn. De toegang is 
gratis.

Nog deelnemers welkom
Voor organisaties op het gebied van ge-
zondheid biedt de beurs een goede kans 
om de organisatie te promoten bij de in-
woners van Velsen. Biedt u een gezond 
product of gezonde dienst, een activiteit 
of een test? We nodigen u graag uit als 
deelnemer aan deze beurs. Niet elk ver-
zoek kan gehonoreerd worden, omdat de 
organisatie van de beurs streeft naar een 
divers aanbod van producten en diensten. 

Wie nog vragen heeft of zich als organi-

satie of bedrijf wil aanmelden, kan con-
tact opnemen met Nicole Sheridan of Ad 
Otten telefoonnummer: 0255-510186 (De 
Spil) of mailen naar buurtsport@welzijn-
velsen.nl.

Op 27 januari van 10.00 tot 14.00 uur 
in het Rabobank IJmond Stadion in 
Velsen-Zuid. Kijk voor meer informa-
tie op www.welzijnvelsen.nl en klik 
op gezondheidsbeurs-velsen.

Een gezonde leefstijl voor 40-plussers
Gezondheidsbeurs Velsen

Via Facebook en de infopagina hebben we 
u gevraagd de enquête over vuurwerk in te 
vullen. Tot nu toe hebben ruim 800 men-
sen gereageerd op de vuurwerkenquête

Uit de tussenstand blijkt dat: 
• ongeveer de helft van de bewoners vindt 

dat iedereen vuurwerk moet kunnen afste-
ken;

• 58  van de bewoners het een goed idee 
vindt als de gemeente geld zou betalen 
voor het organiseren van één of meerdere 
vuurwerkshows. 34  is het daar niet mee 
eens;

• 30  van de respondenten nog steeds vuur-
werk zou afsteken, ook als er een vuur-
werkshow zou zijn;

• het belangrijk is dat als er een vuurwerk-
show komt, dat deze in de eigen buurt is. 
Als het te ver weg is, gaan mensen hier niet 
naartoe.

Geef ook je mening! Dit kan nog tot 13 januari 
2019 via Facebook en www.velsen.nl/oud-en-
nieuw-in-velsen. (foto: gemeente Velsen)

Doe mee aan de vuurwerkenquête

Vet, frituurvet en 
olie veroorzaken 
verstop pingen 
in het riool. 

Tip: giet het terug 
in een plastic fles 
of leeg pak melk 
en doe het in de 
vet-recyclecontainer! 

FRITUURVET?
Niet in het riool!

  nietinhetriool   |      @nietinhetriool   |     www.nietinhetriool.nl

Houd ons water schoon

Heeft u zelf oliebollen of appelfl ap-
pen gebakken met oud en nieuw? 
Dan komt daarna de vraag: waar laat 
je het vet? 

Wist u dat u, net als glas, papier en plas-
tic, ook uw gebruikte frituurvet en bak-
olie gescheiden kunt inleveren? Dat kan 
bij steeds meer supermarkten of bij het 
afvalbrengstation bij u in de buurt. Van 
frituurvet wordt biobrandstof gemaakt. 

Inleveren: hoe en waar? 
Giet gebruikt frituurvet in de originele 
verpakking of een oude plastic fl es. Ver-
zamel ook bakolie in een plastic pot of 
fl es. Sluit de verpakking goed en neem 
deze mee naar het dichtstbijzijnde af-
valbrengstation of naar een gele bak bij 
de supermarkt. Alleen kleine restjes in 
de pan? Veeg die met keukenpapier weg 
en gooi dat papier in de vuilnisbak.

Wat gebeurt ermee?
Het ingezamelde frituurafval gaat naar 
een verwerkingsfabriek. Daar wordt 
het grotendeels verwerkt tot biodiesel. 
Deze biodiesel is geschikt om op te rij-
den. Een ander gedeelte van het gebruikte 
frituurvet wordt rechtstreeks ingezet als 
biobrandstof voor energieopwekking of in 
de glastuinbouw. Het plastic dat overblijft, 
wordt gescheiden in een eigen recyclingpro-
ces en weer verwerkt tot nieuwe plastic pro-
ducten. 

Verstoppingen
Spoel uw bakolie of frituurvet nooit door 

de gootsteen of het toilet. Het veroorzaakt 
namelijk verstoppingen in het riool. Zowel 
vast als vloeibaar vet gaat klonteren en stol-
len als het in het rioolwater terecht komt. 

Meer informatie over wat nog meer niet in 
het riool mag? Neem dan een kijkje op www.
nietinhetriool.nl. Informatie over recycling 
staat op www.vetgoedbezig.nl.

Giet vet niet in toilet of gootsteen
Gebruikt frituurvet en bakolie? 
Lever het in!

Op donderdag 10 januari organiseren 
Stichting Welzijn Velsen en het Sociaal 
Wijkteam  een nieuwjaarsborrel, voor 
de bewoners van het Zeewijkplein  en 
bezoekers  van het  Dienstencentrum.

U bent welkom vanaf 15.30 tot 17.00 uur 
in Het Dienstencentrum. Onder het genot 

van een hapje en een drankje proosten wij 
op een gezond en voorspoedig  nieuwjaar. 

In de hal staat een kerstboom waarin wen-
sen kunnen worden opgehangen. Wij gaan 
kijken wat er zoal leeft onder de bewoners 
en de bezoekers. Tevens hebben wij deze 
middag een loterij.

Nieuwjaars borrel 
Dienstencentrum Zeewijk

Vanaf maandag 7 januari 2019 wor-
den er werkzaamheden uitgevoerd op 
de Van den Vondellaan. Dit zal over-
last veroorzaken voor automobilisten, 
(snor)fi etsers, voetgangers en de bus-
sen van Connexxion.

Wat gaat er gebeuren?
Het gaat om rioolwerkzaamheden in de 
P.C. Hooftlaan. Om beide kanten met el-
kaar te verbinden, moet de Van den Von-
dellaan worden gekruist. Het asfalt van 
de fi etspaden en van de rijbaan op de Van 
den Vondellaan wordt opgebroken, waar-
na het huidige riool wordt vervangen. Ver-
volgens wordt er tijdelijke bestrating aan-
gelegd om het verkeer weer doorgang te 
kunnen bieden. De Van den Vondellaan 
staat op de planning voor herinrichting. 

De defi nitieve bestrating wordt aange-
bracht als de herinrichting wordt uitge-
voerd. 

Omleiding
Het autoverkeer wordt omgeleid via de 
Santpoortse Dreef en de N208. Het (snor)
fi etsverkeer wordt langs het werkgebied 
geleid, net als de voetgangers. De bus-
sen van Connexxion rijden om tijdens de 
werkzaamheden. Meer informatie hier-
over en over de tijdelijke bushaltes kunt u 
vinden op www.connexxion.nl.

Planning
Als de weersomstandigheden geen vertra-
ging opleveren, is de Van den Vondellaan 
vanaf donderdag 17 januari 2019 weer 
open voor doorgaand verkeer.

Rioleringswerkzaamheden aan 
Van den Vondellaan in Driehuis

BEACH 
CLEAN UP

14:00-16:00

YUM YUMS

FOOD

Help to keep
our beach

clean!

Verzamelen 14:00 uur op het surfterras bij Aloha

Koop een speciale Beach Clean Up tas bij Ressies Redesign 

Gratis warme chocolademelk...

...van Tony Chocolonely voor alle... 

Jute opruimzakken beschikbaar via 
   de Strandfabriek

Of neem je eigen tas mee!

...deelnemers
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Rond de jaarwisseling zijn de openingstijden van het gemeentehuis als volgt gewijzigd:

Maandag 7 januari 2019 
     (i.v.m.nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers)  Open vanaf 10.00 uur

Gewijzigde openingstijden

Op woensdag 9 januari kun je weer kerst-
bomen inleveren voor verbranding. Elke 
boom is 50 eurocent waard. Heb je er 
veel? Breng ze dan naar de brandplaat-
sen aan de Heerenduinweg in IJmuiden 
en het grasveld aan de Hagelingerweg 
(circusveld) in Santpoort-Noord.

Inleverplaatsen:
• IJmuiden: Kennemerplein, Plein 40-45, 

Canopusplein van 12.30 tot 15.30 uur
• IJmuiden: Heerenduinweg, brandplaats 

van 12.30 tot 19.00 uur 
• Velsen-Noord: Stratingplantsoen van 

12.00 tot 15.30 uur 
• Velserbroek: Vestingplein van 12.00 tot 

16.00 uur
• Velsen-Zuid: voor de brandweerkazerne 

van 12.30 tot 15.30 uur
• Driehuis: Driehuizerkerkweg naast de 

kerk van 12.30 tot 15.30 uur
• Santpoort-Zuid: Willem de Zwijgerlaan 

naast het station van 12.30 tot 15.30 uur 
• Santpoort-Noord: Hagelingerweg / Bur-

gemeester Weertplantsoen van 12.30 tot 
15.30 uur

• Santpoort-Noord: Hagelingerweg op het 
veld bij de brandplaats t.h.v. Biezenweg 
van 12.30 tot 19.00 uur.

Verbranding
Op woensdag 9 januari om 18.30 uur aan de 
Heerenduinweg in IJmuiden en op woens-
dag 9 januari om 18.30 uur aan de Hagelin-
gerweg (circusveld) in Santpoort-Noord.

Niet verbranden?
Op zaterdag 12 januari 2019 zamelt HVC 
alle overige kerstbomen in. HVC rijdt een 
route via de doorgaande wegen. Deze rou-
te staat op www.velsen.nl. (foto: gemeente 
Velsen)

Elke kerstboom is geld waard, dus kom ‘m inleveren!

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. 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 inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, 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 na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland. 
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.offi  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 15 december tot en met 
27 december 2018 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

IJmuiden 
Slingerduinlaan 6 (Duinhof ), onderhou-
den buitenzijde monument (17/12/2018) 
22644-2018 (rijksmonument)
Halkade 31, herindelen bedrijfsgebouw naar 
14 logieskamers (18/12/2018) 22921-2018
Grote Beerstraat 11, vervangen erker 
(18/12/2018) 22982-2018
Mercuriusstraat 18, legaliseren dakka-
pel (voorzijde) en muurdoorbraak keuken 
(20/12/2018) 23238-2018
Kanaalstraat 52, onderhouds- en herstel-
werkzaamheden (21/12/2018) 23474-2018 
(gemeentelijk monument)
Nachtegaallaan 3, plaatsen dakopbouw 
(21/12/2018) 23383-2018

Velsen-Noord
Olieweg 1, plaatsen luifel (17/12/2018) 
22708-2018

Noorderbuitenkanaal bij lichterlocatie, ver-
vangen tros- en fenderpalen (20/12/2018) 
23184-2018
Staalstraat 74,  plaatsen overheaddeur 
(20/12/2018) 23321-2018
Stuwadoorsstraat ong., realiseren bedrijfs-
units met parkeerdak (21/12/2018) 23497-
2018
Velserkade 1, opbouw op expeditieruimte 
(24/12/2018) 23593-2018

Velsen-Zuid
Genieweg 36, toevoegen extra verdieping 
en twee nieuwe constructies (19/12/2018) 
23134-2018
Minister Lelylaan 5, kappen 2 bomen 
(21/12/2018) 23520-2018
Dr. Kuyperlaan 26, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor- en achterzijde) (24/12/2018) 23607-
2018

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 12, plaatsen dakopbouw 
(24/12/2018) 23572-2018
Kieftendellaan 29, vervangen en vergroten 
dakkapel (25/12/2018) 23618-2018

Santpoort-Zuid
Middenduinerweg 80, oprichten jongveest-
al (17/12/2018) 22669-2018

Brederoodseweg 99, plaatsen dakkapel over 
2 woningen (achterzijde) (20/12/2018) 
23309-2018

Velserbroek
Kievitsbloem 8, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (18/12/2018) 22836-2018
Zon Bastion 21, plaatsen dakopbouw 
(20/12/2018) 23185-2018
Linie 28, oprichten dubbellaags woonark 
(21/12/2018) 23521-2018
Rijksweg 243a en b, afwijken bestemmings-
plan i.v.m. tijdelijke huisvesting IJmond 
Werkt! (27/12/2018) 23910-2018

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn

Velsen-Noord
Kraandrijverstraat 43, op-/overslaan en 
zeven van grond, breken puin of asfalt en 
plaatsen vlaggenmasten en terreinafschei-
ding (17/12/2018) 16942-2018      

Velserbroek
Wilhelmina Druckerstraat 9, plaatsen dak-
kapel (achterzijde) (20/12/2018) 17097-
2018

IJmuiden
Lierstraat 93, vergroten zolderverdieping 
(21/12/2018) 17021-2018

Santpoort-Noord
Ranonkelstraat 20, plaatsen dakopbouw en 
uitbouw (achterzijde) (21/12/2018) 18206-
2018
Hoofdstraat 246, veranderen en vergro-
ten van een tandartspraktijk (21/12/2018) 
17291-2018

Ingetrokken aanvraag standplaatsver-
gunning APV artikel 5:18

Velserbroek
Döner Adana per 1 januari 2019, locatie: Au-
rora Bastion (21/12/2018) 22223-2018
Paeon Food per 28 december 2018, locatie: 
Klompenmakerstraat (21/12/2018) 22859-
2018
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure

Driehuis
P.C. Hooftlaan 1 en Driehuizerkerkweg 105, 
splitsen woning en winkelpand naar twee 
woningen (21/12/2018) 16112-2018

Santpoort-Noord
Valckenhoefl aan 33, plaatsen balkon (ach-

terzijde) (19/12/2018) 17996-2018       

Velserbroek
Engels Gras 60, plaatsen dakkapel (voorge-
vel) (18/12/2018) 19422-2018

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 183rd, splitsen boven-
woning naar 3 zelfstandige woningen 
(18/12/2018) 14306-2018

Velserbroek
Westlaan 41, afwijken bestemmingsplan 
voor evenement 100% Nieuwjaarsborrel op 
5 januari 2019 (18/12/2018) 17321-2018

Velsen-Zuid
Rijksweg 110 en 112, vervangen zinken dak 
en plaatsen zonnepanelen (17/12/2018) 
20797-2018 (rijksmonument)
Driehuizerkerkweg ong.(park Velserbeek 
Hertenkamp) plaatsen ooievaarsnest op 
paal (20/12/2018) 19225-2018 (rijksmonu-
ment)

Verleende omgevingsvergunningen – 
uitgebreide procedure

Velserbroek
Hofgeesterweg 3, verhogen stal en legali-
seren gebruik als pensionstalling paarden 
(21/12/2018) 8834-2017

Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 8, oprichten woning 
(21/12/2018) 31335-2017

De omgevingsvergunningen, de verklarin-
gen van geen bedenkingen en de bijhoren-
de stukken liggen met ingang van 4 januari 
2019 gedurende zes weken ter inzage bij de 
afdeling Publiekszaken. Tevens zijn de be-
sluiten in te zien op www.ruimtelijkeplan-
nen.nl onder NL.IMRO.0453.OM0034HOF-
GEESTERW1-R001 en NL.IMRO.0453.
OM0033ANNAVANBURE1-R001.

Belanghebbenden die een zienswijze heb-
ben ingediend tegen de ontwerp omgevings-
vergunning, en belanghebbenden die kun-
nen aantonen dat zij daar redelijkerwijs niet 
toe in staat zijn geweest, kunnen tegen dit 
besluit binnen een termijn van zes weken 
met ingang van de dag na die waarop het be-
sluit ter inzage is gelegd een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haar-
lem. Tevens kunnen zij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-Holland 
verzoeken een voorlopige voorziening te 
tre� en indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Voorwaar-
de is wel dat ook beroep is ingesteld.

Verleende standplaatsvergunning APV 
artikel 5:18

Velsen-Zuid
Sanquin mobiele bloedinzamelingsbank, 
Minister van Houtenlaan 123, op 8 janu-
ari, 5 maart, 30 april, 25 juni, 20 augustus 
en 15 oktober 2019 van 12.30 tot 20.00 uur 

(21/12/2018) 13199-2018

Verlenging verleende standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:18

Velserbroek
Zadelmakerstraat (parkeerterrein noord-
zijde), standplaats Dingespoort etenswaren, 
broodjes, saté op zaterdag, zondag, maandag 
en dinsdag van 1 januari 2019 tot en met 31 
december 2023 (21/12/2018) 16638-2018

Santpoort-Noord
Burgemeester Weertsplantsoen/Hagelin-
gerweg, standplaats Chicken Queen grill- en 
kipproducten, op zondag van 6 januari 2019 
tot en met 31 december 2023 (21/12/2018) 
22456-2018

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:17

Velserbroek
Kerstsamenzang, Vestingplein, op 24 de-
cember 2018 van 19.00 tot 20.30 uur 
(20/12/2018) 17338-2018

Geweigerde evenementenvergunning 
APV artikel 2:17

Santpoort-Noord
Pinken – Goederenveiling, op 12 oktober 
2019, locatie: in en buiten de Naaldkerk, 
Frans Netscherlaan 12 (17/12/2018) 19931-
2018

Regeling sportaccommodaties 2019
De gemeente heeft de tarieven en alge-
mene voorwaarden van de gemeentelij-
ke sportaccommodaties voor 2019 vast-
gesteld.

De volledige regeling kunt u vinden op www.
overheid.nl (lokale wet en regelgeving), 
www.sportloketvelsen.nl (sport & gemeente 
> sportaccommodaties in Velsen) en www.
zwembadvelsen.nl (algemeen > huisregels).

Overzicht van de meest gangbare tarieven 
(type- en drukfouten voorbehouden).

Tarieven Zwembad De Heerenduinen (vanaf 1-1-2019)

Vrij zwemmen (recreatief zwemmen)  
Kinderen 0 en 1 jaar   gratis 
Los bad Kinderen tot 16 jaar € 4,90
Los bad Volwassenen  € 5,40
Los bad Daluren   € 4,90

Meerbadenkaarten  
10 baden- kaarten  (prijs van) 9 losse baden + 1 bad gratis 
25 baden- kaarten   (prijs van) 20 losse baden + 5 baden gratis 
50 baden- kaarten   (prijs van) 35 losse baden + 15 baden gratis 

Zwemles  
Leskaart 1 maand - tot 16 jaar - incl.entree, (2x per week, 30 min.) € 49,30
Leskaart 1 maand - tot 16 jaar - incl. entree, (2x per week, 45 min.) € 73,90
Leskaart 1 maand - volwassenen - incl. entree, (1x per week) € 39,60
Losse les - volwassenen - incl. entree, (30/45 min.)  € 11,40

Tarieven Sportvelden (tarieven per seizoen, vanaf 1-7-2019)
Voetbalveld    € 4.073,00
Voetbal kunstgrasveld   € 12.219,00
Hockey kunstgrasveld   € 6.580,00
Honk- softbalveld, Kor« alveld, Rugbyveld € 3.257,00
Handbalveld    € 2.449,00
Atletiekcomplex Groeneveen  € 14.076,00

Tarieven Sporthallen (per uur)
Incidenteel    € 54,00
Seizoen     € 48,00
Competitie    € 57,00

Tarieven Gymzalen (per uur)
Incidenteel    € 15,75
Seizoen     € 11,75

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Velsen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken hierbij bekend dat 
per 1 december 2018 de Rechtspositiere-
geling buitengewoon ambtenaar en bode 
burgerlijke stand van de gemeente Vel-
sen 2018 is vastgesteld.

In Velsen zijn buitengewoon ambtenaren 

van de burgerlijke stand en bodes van de 
burgerlijke stand werkzaam. Zij hebben een 
eigen rechtspositieregeling. Deze is geac-
tualiseerd overeenkomstig de wijzigingen 
in de landelijke voorbeeldregeling rechts-
positie buitengewoon ambtenaar burgerlij-
ke stand. Het betreft met name wijzigingen 
van begrippen en verwijzingen naar artike-

len in de cao en een aanpassing van de wij-
ze waarop met vakantieverlof wordt omge-
gaan. Daarnaast is er een toelichting aan de 
regeling toegevoegd.

Ter inzage
De tekst van de wijziging van de verordenin-
gen en de nieuwe regeling is in het elektro-

nisch gemeenteblad gepubliceerd.  Een uit-
draai van het elektronisch gemeenteblad is 
ook in te zien bij de balie van het stadhuis. 
De wijzigingen in de verordening worden 
ook gepubliceerd op www.overheid.nl. Het 
besluit tot wijziging treedt in werking op de 
dag na bekendmaking.
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

FAMILIEBERICHTEN
NU OOK ONLINE

Thuis in Santpoort
Twee woningen uit
de zeventiende eeuw
Onmiddellijk voorbij de roton-
de van de Hoofdstraat in Sant-
poort-Noord staan, aan de rech-
terkant van de Wüstelaan, twee 
witte, karakteristieke huizen. 
Beide dateren uit de zeventien-
de eeuw. 
Waarschijnlijk was nummer 103 
in 1715 de eerste chirurgijnswin-
kel van Santpoort.
In de achttiende en negentiende 
eeuw waren in de twee huizen 
veelal schilders en glazenmakers 
gevestigd. De ligging aan de be-
nedenloop van de Brederoodse 
Beek was gunstig, zij konden er 
hun ‘vuiligheden’ in kwijt.
Mogelijk herinneren veel Sant-
poorters zich nog de laatste win-

kel op nummer 103, de klom-
penwinkel en kruidenierszaak 
van de familie Dam. Nadat bo-
ven het winkelraam een uit-
hangbord was aangebracht 
met daarop een klomp met de 
tekst ‘Vast Pas’, kende ieder-
een de winkel onder die naam. 
Een wonderlijke naam, die hier 
op slaat dat als een klomp ‘vast’ 
zit, de klomp past. In 1986 sloot 
‘Vast Pas’ de deuren. De origine-
le winkelinventaris bevindt zich 
nu in de molen ‘de Zandhaas’. 

Stichting Santpoort

Tekst: Annette koster
Foto: Florian van der Horst

Afgelopen dinsdag vond voor 
de vijfendertigste keer de tra-
ditionele nieuwjaarsduik op het 
IJmuiderstrand plaats. Na de in-
schrijving en het in ontvangst 
nemen van de feloranje ijs-
muts wordt in Paviljoen Noord-
zee de comfortabel warme win-
terkleding verruild voor zwem-
kleding of iets opvallender out-
�t. Richting 13.00 uur wandelen 
de ruim 650 deelnemers, met 
strandslippers en nog gehuld 
in badjas, naar de ‘warming-
up’-plaats halverwege de be-
hagelijke temperaturen van het 
strandpaviljoen en de kilte van 
de Noordzee. Aangemoedigd 
door familie en vrienden en on-
der de ritmische klanken van de 
muziek en van het klappertan-
den van mededuikers, probe-
ren de duikers warm te blijven 
en moed te verzamelen.
Na het aftellen rennen de bik-
kels naar de vloedlijn om de 
duik der duiken te nemen in 
het 9 graden koude Noordzee-
water. Dit alles gebeurt onder 
de wakende ogen van de IJmui-
der Reddingsbrigade, vanaf het 
strand en vanuit het water. Na 

de duik is het snel terugrennen, 
afdrogen, aankleden en opwar-
men. In het paviljoen wach-
ten de deelnemers een herin-
neringsvaantje, het genot van 
warme chocomel, glühwein, 
erwtensoep, muziek en een 
trots gevoel!
De eerste nieuwjaarsduik ter 
wereld vond bijna een eeuw 
geleden plaats. Op nieuwjaars-
dag 1920 namen tien leden van 
de Vancouver Polar Bear Swim 
Club onder leiding van initia-
tiefnemer en oprichter van de 
zwemclub Peter Pantages een 
duik in de ijskoude English Bay. 
Sinds dat jaar organiseert de 
zwemclub jaarlijks op nieuw-
jaarsdag een duik in dezelfde 
nog net niet bevroren English 
Bay. Vorig jaar namen daar 1761 
zwemmers onder een heldere 
hemel en bij een luchttempera-
tuur van zes graden Celsius een 
duik in het slechts 1 graad ‘war-
me’ water.
In Nederland werd de eerste 
nieuwjaarsduik in Nederland 
in 1960 gehouden. Leden van 
de Haarlemse zwemvereniging 
Njord’59 doken onder leiding 

van Ok van Batenburg bij Zand-
voort de koude Noordzee in. Af-
gelopen dinsdag startte daar de 
zestigste editie vanaf Beachclub 
No. 5 nabij de watertoren.
Sinds de eerste Nederlandse 
nieuwjaarsduik zijn er nieuw-
jaarsduiken op veel locaties in 
ons land, zowel aan de kust als 
in het binnenland. Op de web-
site www.nieuwjaarsduik.in-
fo stonden op oudejaarsdag 
206 nieuwjaarsduiken aange-
kondigd voor deze nieuwjaars-
dag. De bekendste nieuwjaars-
duik is die om 12.00 uur bij het 
Kurhaus in Scheveningen, met 
jaarlijks duizenden deelnemers. 
Vanaf 1998 heeft een bekende 
rookworsten- en erwtensoepfa-
brikant de Scheveningse nieuw-
jaarsduik geadopteerd. Sinds-
dien is dezelfde fabrikant spon-
sor geworden van veel Neder-
landse nieuwjaarsduiken en zijn 
veel duikers in den lande ge-
tooid met de bekende oranje 
wollen ijsmuts.
De worstmaker is ook mede-
sponsor van de jaarlijkse IJmui-
dense nieuwjaarsduik. Deze 
nieuwjaarsduik werd moge-
lijk gemaakt door onder meer 
de Stichting Strandspektakel 
IJmuiden (die we kennen van 
de Unimog bijeenkomsten op 
het strand en de Beachtrain-ac-
tie), Paviljoen Noordzee en de 
IJmuider Reddingsbrigade.

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, 
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmui-
den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over 
IJmuiden. Deze week aandacht voor de nieuwsjaarsduik op het 
IJmuiderstrand.

Vuurwerkpakketten 
voor blije winnaars
Velserbroek - Tim Bonhof, Brian 
de Groot en Ferry Lamboo kon-
den deze jaarwisseling extra van 
hun vuurwerk genieten. Ze kre-
gen zaterdag een gratis vuur-
werkpakket ter waarde van 50 eu-
ro uitgereikt in de Vuurwerkwin-
kel van TuinSuper. Hun bestelfor-

mulier werd vorig jaar uit enkele 
duizenden voorverkoop-bestel-
formulieren getrokken. ,,We ver-
loten elk jaar prijzen, ook in 2019 
en zijn via social media te volgen’’, 
aldus Gerard van Gelder van De 
Vuurwerkwinkel. (Foto: aangele-
verd)

Bootje maken in het 
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - In de herfstvakantie 
liep het storm toen kinderen een 
bootje mochten maken in het 
Zee- en Havenmuseum. De kin-
deren die toen ‘de boot hebben 
gemist’ zijn op zaterdagmiddag 5  
en zondagmiddag 6 januari wel-
kom om een houten bootje te 

maken. De activiteit (gratis na en-
tree)  is bedoeld voor de kleintjes 
en zolang de voorraad strekt. Ui-
teraard mag het bootje mee naar 
huis worden genomen. Leuk in 
combinatie met een speurtocht.
Zie www.zeehavenmuseum voor 
meer informatie. 

Buy more, save more!
IJmuiden - Bij Jacky Hart en 
Bij Bo is de uitverkoop in volle 
gang. De damesmodewinkels 
aan de Kennemerlaan in IJmui-
den zijn direct gestart met aan-
trekkelijke stapelkortingen. 
Dus hoe meer je koopt, hoe 
meer je bespaart. En om het ex-

tra makkelijk te maken hangt 
de sale op soort bij elkaar. 
Zoek je bijvoorbeeld een goe-
de broek? Deze hangen in aller-
lei maten netjes in één vak bij 
elkaar. 
Zo ook prachtige blouses, war-
me truien en mooie blazers. Ga 

gerust langs om te kijken wat 
er nog hangt, het team van Jac-
ky Hart en Bij Bo helpt je graag! 
Via Facebook en Instagram is 
genoeg inspiratie te vinden en 
de winkels zijn elke donderdag 
tot 21.00 uur open. (foto: aan-
geleverd)

Ruud Koks Velserbroek
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Reparatie & onderhoud 
van  alle merken, 

ook voor 
uw lease auto

Op zoek naar een occasion, dakkoffer 
of fi etsendrager? Zie www.ruudkoks.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS, 
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z. 
EN SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl 
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn 
Mobiel 06-33836478 
Gerda Ritskes 
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Chef redactie
Renée Wouwenaar
Redactie
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg

Directie
Frits Raadsheer 
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom 
Mobiel 06-30695175

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.

Oplage de Hofgeest: 13.900
Oplage de Jutter: 18.800

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet 
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
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3 JANUARI
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek van 10.30 tot 12.00 uur

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den extra open van 13.00 tot 
17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes 
in IJmuiden’, ’Opstand in IJmui-
den’ en ‘100 jaar staaltransport in 
de IJmond’. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot puber. 

4 JANUARI
Zee- en Havenmuseum IJmui-
den extra open van 13.00 tot 
17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes 
in IJmuiden’, ’Opstand in IJmui-
den’ en ‘100 jaar staaltransport in 
de IJmond’. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot puber. 

Tentoonstelling ‘De Afval-expe-
rience’ en expositie ‘Kerstgroen’. 
Voor iedereen vanaf 4 jaar in 
Pieter Vermeulen Museum. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Workshop 
knutselen. Kosten 1,50 en entree 
museum. Van 13.30 tot 15.30 
uur.

Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.

5 JANUARI
Voetbalverzamelaarsbeurs in 
het Telstar Stadion, Minister van 
Houtenlaan 123b Velsen-Zuid. 
Zie ook www.voetbalverzame-
laars.nl

‘Nieuwjaarsreceptie’ D66Vel-
sen in de verschillende kernen: 
10.00-11.00 uur Lange Nieuw-
straat en winkelcentrum Velser-
broek, 11.00-12.00 uur winkel-
centrum Zeewijk en Santpoort-
Noord.

(foto: aangeleverd)
Start Hofstede Biljarttoernooi in 
Wijksteunpunt De Hofstede van 
de Stichting Welzijn Velsen, Alet-
ta Jacobsstraat 227 in Velser-
broek. Gespeeld wordt op zater-
dagmiddag 5, 12, 19 en 26 janu-
ari vanaf 13.00 uur en op maan-
dagmorgen 7, 14, 21 en 28 ja-
nuari vanaf 09.00 uur. De �nales 
zijn op 2 februari. 

(foto: aangeleverd)
Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in 
IJmuiden’, ’Opstand in IJmuiden’ 

en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot puber. 
Kinderen mogen een bootje ma-
ken in het Zee- en Havenmuse-
um, 13.00-17.00 uur. Ook zon-
dag.

100% Nieuwjaarsborrel bij Villa 
Westend. Van 19.00 tot 24.00 uur. 
Vanaf 18+.

(foto: Karin Dobber)
Voorlichtingsavond bij AV Suo-
mi (20.30 uur) over 12-wekelijkse 
hardlooptraining voor deel-name 
aan de marathon van Rotterdam 
op 7 april. Training start 15 janua-
ri. Info: www.avsuomi.nl. 

Stadsschouwburg Velsen: ‘De 
Waarheid’. Aanvang 20.15 uur.

(foto: Corne van der Stelt)
Popcomedy-duo Maartje & Ki-
ne in Kennemer Theater Bever-
wijk, 20.15 uur. 

6 JANUARI

(foto: aangeleverd)
Familieviering met 3 koningen. 
Alle kinderen dragen een konink-
lijke kroon. Adelbertuskerk, Rijks-
straatweg 28 Haarlem. Aanvang 
10.00 uur.

Nieuwjaarsbijeenkomst in De Ka-
pel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. 
Aanvang 10.30 uur. 

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’, 
’Opstand in IJmuiden’ en ‘100 jaar 
staaltransport in de IJmond’. 3 
Speurtochten voor kinderen van 
kleuter tot puber. Activiteit boot-
jes maken.

Tentoonstelling ‘De Afval-expe-
rience’ en expositie ‘Kerstgroen’. 
Voor iedereen vanaf 4 jaar in 
Pieter Vermeulen Museum. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Poppen-
kast ‘Rommel in het bos’ voor 
de kleintjes v.a. 3 jaar. Aanvang 
13.30 uur. Toegang gratis, na be-
taling entree museum.

▲

(foto: aangeleverd)
Verhaallezing over de 
Ho’oponopono bij Carmen de 
Haan, St. Raphaëlkerkje, Popel-
laan 1 Bloemendaal. Van 14.00 tot 
16.00 uur. Zie ook www.carmen-
dehaan.nl.

(foto: Mark Engelen)
Stadsschouwburg Velsen: ‘De 
Waarheid’. Aanvang 14.30 uur.

Patrick Hopper in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk.

7 JANUARI
Wandelclub voor mensen met 
geheugenproblemen. Start 
10.00 uur vanaf dorpshuis Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 Sant-
poort-Noord. Wandeling duurt 
± 45 minuten in een rustig tem-
po. Na de wandeling ko�e/thee 
en een geheugenspelletje. Voor 
interesse als deelnemer of bege-
leider, Janneke Cluistra, telefoon 
023-3031228.

Ruilbeurs voor legpuzzels in wijk-
centrum voor ouderen in Zeewijk.
Van 10.00 tot 11.00 uur.

Bijbel�lm Abraham, 1e bijbel�lm 
van een reeks. Graag aanmelden. 
In de grote zaal van de Adelber-
tuskerk, Rijksstraatweg 28 Haar-
lem. Aanvang 20.00 uur.

8 JANUARI
Stichting Gezond Natuur Wande-
len. Start om 09.45 uur bij buurt-
centrum De Spil, Frans Halsstraat 
29 IJmuiden. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden via con-
tact@gezondnatuurwandelen.nl.

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

Klaverjassen in De Brulboei, Ka-
naalstraat IJmuiden. Van 13.30 ot 
16.00 uur. Kosten 2,50 per keer. 
Meer informatie: 0255-510652.

Spreekuur Sociaal Wijkteams in 
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, 
voor patiënten en hun familie. El-
ke dinsdagmiddag van 14.30 tot 
16.30 uur onder de trap in de hal 
van het ziekenhuis.

Nieuwjaarsbijeenkomst gemeen-
te Velsen in feestelijke tent op 
Plein 1945 van 17.00 tot 19.00 
uur. 

Rijkswaterstaat organiseert een 
informatiebijeenkomst over een 
versterking van de dijken op het 
sluizencomplex in IJmuiden. Lo-
catie: Hotel & Restaurant Au-
gusta, Oranjestraat 98 IJmuiden. 
Van 19.00 tot 21.30 uur.

9 JANUARI
OIG tweedehandswinkel open  
aan de Industriestraat IJmui-
den. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info: 
0255-522330.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. 

Wandelen met boswachter Theo. 
Verzamelen op parkeerplaats 

Snowplanet in Velsen-Zuid om 
13.30 uur. Kosten 5,- p.p. ter plek-
ke én gepast betalen. Opgeven 
kan via info@spaarnwoude.nl 
o.v.v. Boswachter Theo.

Bijbel�lm Abraham, 1e bijbel�lm 
van een reeks. Graag aanmelden. 
Parochiecentrum Engelmundus-
kerk, Driehuizerkerkweg Drie-
huis. Aanvang 14.00 uur.

Kerstboomverbranding op veld 
bij Hagelingerweg in Santpoort 
en langs Heerenduinweg in 
IJmuiden, 18.30 uur. Bomen kun-
nen in de middag worden ingele-
verd op diverse adressen en leve-
ren 50 cent per stuk op. Voor in-
leveradressen zie www.velsen.nl/
kerstboomverbranding.

(foto: aangeleverd)
Lezing: klimaatverandering in 
Noord-Kennemerland, van be-
dreigingen tot kansen door Jan 
Wijn om 20.00 uur in Huis van Hil-
de in Castricum. Inschrijven: 023-
5143247, huisvanhilde.nl of oe-
rij.eu. 

10 JANUARI
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek van 10.30 tot 12.00 uur

Bijbels Themacafé. Informatie-
avond en opening in ontmoe-
tingsruimte van de Adelbertus-
kerk, Rijksstraatweg 28 Haarlem. 
Aanvang 20.00 uur.

De Bie Buitenwerk wordt sponsor 
Vrouwenvoetbal RKVV Velsen

Drie bekende Velsense bedrijven 
gaan vanaf 1 januari verder onder 
een nieuwe naam: De Bie Buiten-
werk: De Bie Wegenbouw, Holland 
Groenwerken en Kennemer Riool-
service maken dan plaats voor: De 
Bie Infra, De Bie Groen en De Bie Ri-
oolservice. Tijdens de voorjaarsbij-
eenkomst van de ‘Business club’ in 
april dit jaar hebben de vrouwen 
van Velsen zelf de eerste contac-
ten gelegd het bedrijf dat nu De Bie 
Buitenwerk gaat heten.  
De Bie Buitenwerk markeert een 
symbolische nieuwe start na een 
lastige periode. Naast alle uitda-
gingen van de crisis was het over-
lijden van oprichter en rasonderne-
mer Hans de Bie in 2016 ingrijpend. 
In de loop der jaren breidde hij we-
genbouw uit met groenwerkzaam-
heden en rioolservice tot het huidi-
ge concern met ruim vijftig vaste 
werknemers. 
Na het overlijden van Hans de Bie 
hebben de huidige directeuren 
Joke van der Aar en Erik Muller, bei-
den al decennia werkzaam binnen 
de organisatie, de bedrijven voort-

gezet en afgelopen maand in ei-
gendom verworven. De naamswij-
ziging onderstreept de samen-
hang tussen de bedrijven, maar is 
ook een eerbetoon aan de oprich-
ter Hans de Bie.
De naam De Bie zal als merknaam 
een duidelijke rol gaan spelen in de 
nieuwe koers. Het doel is om in al-
les 100 procent waar te maken dat 
het goed samenwerken is met De 

Bie. Naast kennis en kwaliteit wil 
De Bie zich nadrukkelijk gaan pro-
�leren als middelgroot bedrijf waar 
het goed werken is. In een informe-
le sfeer met veel mogelijkheden om 
je te ontwikkelen. Dat komt ook tot 
uitdrukking in de nieuwe huisstijl. 
Dat naast, dat er voor ieder van de 3 
bedrijven een bord met deze nieu-
we huisstijl het sportpark in Drie-
huis zal gaan verrijken, komt er 
ook nog een extra bord waarop de 
mannen van De Bie hun steun uit-
brengen naar de Vrouwen van Vel-
sen. En hopelijk ook de Velsen vrou-
wen zal interesseren in een baan in 
de infra-wereld van De Bie Buiten-
werken. (foto: aangeleverd)

Driehuis - De prestaties van het RKVV Velsen Vrouwen 1 team, uit-
komend in de eerste klasse KNVB, zijn niet onopgemerkt geble-
ven voor het Velsens bedrijfsleven. De vereniging Velsen is trots 
te melden dat drie bekende plaatselijke bedrijven zich ingaande 
1 januari 2019 verbonden hebben als sponsor van de vrouwenaf-
deling van de bloeiende voetbalvereniging uit Driehuis.

Expo Joanna Paree in Mosterdzaadje 
Santpoort-Noord - De kunstschil-
deres Joanna Paree heeft al een le-
venslange fascinatie voor de re-
genboog. Zij exposeert de maan-
den januari en februari in ‘t Mos-
terdzaadje. 
De regenboog motiveerde haar 
om de kleurenreeks in de volgor-
de zoals die in het spectrum aan 
onze geest verschijnt, in 37 pane-
len te vangen. Kleuren op zich heb-
ben een identiteit; ze stemmen ons 
droevig, ze stemmen ons geluk-

kig en alle schakeringen van ge-
moedsbewegingen daar rond om-
heen. Joanna schilderde het in al 
zijn verschuivingen. Joanna: ,,Met 
het woord ‘spectrum’ drukte New-
ton zijn verbazing uit over zijn 
vondst dat als je zonlicht zeeft, al-
les onder de zon aan het mense-
lijk oog ‘verschijnt’ in een veelvoud 
van kleuren en zo aan alles wat de 
natuur ons biedt ‘geest’ geeft, dat 
wil zeggen alles ‘bezielt’. De erken-
ning daarvan ligt aan de basis van 

de abstracte stroming in de schil-
derkunst. Kleuren ‘spreken’ uit zich-
zelf al. Hebben van zich al een ‘taal’. 
Ze zijn ‘taal’. Ze ‘verlichten’ ons, ter-
wijl we weten dat zonder die kleu-
ren alles op aarde donker en dood 
zou lijken.’’
Meer over haar werk is te vinden op 
www.joannaparee.nl. ‘t Mosterd-
zaadje. Kerkweg 29, telefoon 023-
5378625. De tentoonstelling is te 
bezichtigen bij de concerten. Meer 
informatie: www.mosterdzaadje.nl. 

Kersttoernooi TC 
Velserbroek erg spannend
Velserbroek - Het kersttoernooi 
van Tenniscentrum Velserbroek 
is na vier speeldagen tot een eind 
gekomen. Na drie dagen waren 
de meeste �nalisten van de da-
mes-, heren- en gemengd dub-
bel  van verschillende niveaus be-
kend. De winnaars van de diver-
se poules speelden zondag de �-
nales. In de hoogste herenpoule 
4/5 waren er drie koppels die al-
lemaal een wedstrijd hadden ver-
loren en de overige wonnen. Het 
aantal + games moest uiteinde-
lijk de beslissing brengen. Ben en 
Marco Huberts (vader en zoon) 
werden hierdoor eerste, de Jor-
dy’s (Kremer en van Hulst) twee-
de. Bij de dames 4/5 was de eer-
ste plaats voor Brenda Ho� en 
Martine Sneekes. Amanda Reker 
en Mirjam Vuijk werden tweede . 
Deze wedstrijd werd met slechts 
1 game meer gewonnen.
Na de laatste wedstrijden wer-
den de prijzen tegen negen uur 
‘s avonds uitgedeeld. Met bloe-
men, een bon en de inmiddels 
niet meer weg te denken amaryl-
lis werden de �nalisten voor de 
kerstboom op de foto gezet.  

De uitslagen:

DD 8/7+: 1. Linde v.d. Putte – Nan-
cy Rijnders, 2. Paula Cheret – Ka-
rin Edeling; DD 6: 1. Milou Kars-
sen – Silvana van Os, 2. Caroline 
Pimentel – Karin Pronk, 3 Maud 
Tromp – Brigitte Schiering; DD 
4/5: 1. Brenda Ho� – Martine 
Sneekes, 2. Amanda Reker – Mir-
jam Vuijk.
HD 8/7+: 1. Rene van Tiggelen – 
Ernst Janssen, 2. Ger en John Met-
tes, 3. Peter Cheret – Jack Rijs; 
HD 6: 1. Tom Gort – Tony Moco, 
2.  Martijn den Bezemer – Nick de 
Man; HD 6 35+: 1. Vincent Groen – 
Rob Wilmink, 2. Peter Kievits – Ri-
chard Kremer; HD 4/5: 1. Ben en 
Marco Huberts, 2. Jordy Kremer – 
Jordy van Hulst.
GD 8/7: 1. Yvon Handgraaf – Jaap 
van Dijk, 2. Saskia Moeskops – 
Wim van der Meulen; GD 6: 1. Sil-
vana van Os – Rui Moco, 2. Mirjam 
Vuijk – Nick de Man; GD 6 35+: 1. 
Sandra Poelman – Jos Vergers, 2. 
Karin van Zijp – Erwin Overes; GD 
4/5: 1. Inge en Joris Poelgeest, 2. 
Amanda Reker – Emiel Mettes. 
(foto: aangeleverd)





14 3 januari 2019

Negentiende editie Hofstede 
Biljarttoernooi zaterdag van start
Velserbroek - In januari wordt 
voor de negentiende keer het 
Hofstede Biljarttoernooi gehou-
den. Er zal worden gespeeld in 
twee poules in de speelsoort li-
bre. Het toernooi wordt verspeeld 
door zes bezoekende verenigin-
gen aangevuld met twee Hof-
stede-teams. Er zal op vijf zater-
dagen en vier maandagochten-
den worden gespeeld. De bezoe-
kende biljartverenigingen zijn de 
Biljartclubs: Velserbroek (uit Vel-
serbroek), het Terras ( uit Sant-
poort-Noord ), Dukdalf, Waterto-
ren, Heerenduinen en Visserhuis, 
de laatste vier komen allen uit 
IJmuiden.

De speeldata van de poulewed-
strijden op zaterdag zijn 5, 12, 19 
en 26 januari en die op maandag-
morgen 7, 14, 21 en 28 januari. De 
� nales zullen op 2 februari wor-
den gespeeld. 

Op zaterdag 5 januari zullen de 
teams van Hofstede A en Dukdalf 
het toernooi openen. ‘s Middags 
speelt het Terras tegen Hofstede 
B. Op maandagochtend 7 januari 
ontmoeten de teams van het Vis-
serhuis en Heerenduinen elkaar.
Gestreden wordt om twee be-
kers: een wisselbeker voor het 
winnende team en een jaarlijks 
toe te kennen trofee voor de bes-

te speler van het toernooi. Deze 
trofee heeft men de Johan Hel-
der trofee genoemd als herinne-
ring aan de oud-wedstrijdleider 
en mede-initiator van het biljart-
toernooi. 
Alle ochtendwedstrijden be-
ginnen om 9.00 uur en ’s mid-
dags wordt om 13.00 uur gestart. 
Plaats van handeling: Wijksteun-
punt De Hofstede van de Stich-
ting Welzijn Velsen. Het adres is 
Aletta Jacobsstraat 227 in Velser-
broek.

Belangstellenden zijn van harte 
welkom. De toegang is gratis. (Fo-
to: aangeleverd)

Verder kijken dan je scheiding lang is…
Regio - De ScheidingsMakelaar 
kan in de arm worden genomen 
op het moment dat een relatie 
beëindigd gaat worden. Groot 
voordeel voor het uit handen 
geven van een echtscheidings-
zaak is dat er objectief naar de fei-
ten kan worden gekeken. ,,Als de 
twee betrokkenen de kwestie he-
lemaal zelf zouden regelen, zou-
den ze te maken krijgen met een 
hele rits aan instanties en des-
kundigen’’, vertelt Hans van Son, 
ScheidingsMakelaar in de regio 
IJmond en Haarlem. Hij noemt 
als voorbeeld een makelaar en 
notaris bij de verkoop van een 
huis, een advocaat voor de om-
gangsregeling, een � scalist voor 
het verdelen van de in het hu-
welijk opgebouwde pensioen-
rechten en een mediator bij het 
bemiddelen van con� icten. ,,In 
De ScheidingsMakelaar hebben 
man en vrouw één aanspreek-
punt. Dat houdt de communica-
tie tussen partijen open. Als er 
kinderen zijn, is dat harde nood-
zaak. Je moet dan kunnen blij-

ven overleggen.’’ Er komt nogal 
wat kijken bij een scheiding: kin-
deren, huisvesting, verdelen van 
geld en pensioenen, verzekerin-
gen, hypotheken. Hoe komt Hans 
zo all-round? Hans: ,,Ik heb altijd 
in de � nanciële sector gewerkt. 
Jarenlang bij een bank en daar-
na 10 jaar bij een � nancieel ad-
viesbureau. De ScheidingsMake-
laar is een landelijke organisatie 
die voortdurend trainingen geeft. 
Onze kennis wordt blijvend geac-
tualiseerd door specialisten als fa-
milierechtadvocaten, notarissen, 
mensen van het Nibud, specialis-
ten in hypotheek of verzekerin-
gen, noem maar op. Bovendien 
delen we ervaringen met elkaar. 
Dat is meer ervaring dan je zelf in 
een mensenleven kan opdoen!’’
Als meerwaarde van zijn dienst-
verlening ziet Hans vooral de aan-
dacht die De ScheidingsMakelaar 
besteed aan het zorgen voor een 
opstapje naar de toekomst voor 
‘zijn’ stellen. ,,De juridische afwik-
keling is een onderdeel van on-
ze dienstverlening. Tijdens de ge-

sprekken zie ik vooral twee men-
sen die hun leven opnieuw vorm 
moeten geven.’’ 

Hans van Son is ScheidingsMake-
laar voor de IJmond en Haarlem. 
Reageren? 023-6200989 of 06-
21236301 of son@scheidingsma-
kelaar.nl. (foto: aangeleverd)

Lezing over Ho’oponopono

Bloemendaal - Zondag 6 ja-
nuari organiseert Carmen de 
Haan een verhaallezing over 

Ho’oponopono, een eeuwenou-
de Hawaïaanse manier van ver-
zoening en vergeving. Het is een 

eenvoudige, liefdevolle en inten-
se manier om problemen met je-
zelf en de ander te herstellen. 
Ho’oponopono betekent letter-
lijk ‘dingen goed maken’ of ‘een 
fout rechtzetten’. Het werkt met 
het uitspreken van vier simpe-
le zinnetjes. Het e� ect hiervan is 
ontroerend, krachtig en helend. 
Het op de juiste manier toepas-
sen vormt de sleutel om oude 
pijn, angst, verdriet, teleurstelling 
en andere ongewenste gevoe-
lens los te laten en plaats te la-
ten maken voor troost, begrip en 
vrede. De lezing vindt van 14.00 
tot 16.00 plaats in het St. Rapha-
elkerkje, Popellaan 1 in Bloemen-
daal. Bijdrage 9 euro inclusief kof-
� e, thee, fris en schrijfgerei. Zie 
ook www.carmendehaan.nl. (Fo-
to: aangeleverd)

Informatiebijeenkomst over 
versterking van de dijken
IJmuiden - Rijkswaterstaat orga-
niseert op dinsdag 8 januari een 
informatiebijeenkomst over een 
versterking van de dijken op het 
sluizencomplex in IJmuiden. De 
dijken beschermen het achter-
land tegen overstromingen. Om 
het achterland ook in de toe-
komst te behoeden voor over-
stromingen is het nodig om de 
dijken van het sluizencomplex in 
IJmuiden te versterken.
Onderzoek heeft aangetoond 
dat steenbekleding van de dij-
ken op het sluizencomplex niet 
aan de wettelijke veiligheidsei-
sen voldoen. Ook de hoogte is 
onvoldoende gelet op toekomsti-

ge zeespiegelstijging en hoogte 
van golven. Het dijkversterkings-
project is in 2017 begonnen met 
een zogeheten verkenning naar 
de beste oplossing voor de dijk-
versterking. Na afronding van de 
verkenningsfase is afgelopen zo-
mer de planuitwerking gestart. 
De realisatie van de dijkverster-
king staat gepland in de periode 
2020-2024.
De informatiebijeenkomst vindt 
plaats in Hotel & Restaurant Au-
gusta, Oranjestraat 98, IJmuiden 
van 19.00 tot 21.30 uur. Rijkswa-
terstaat zal tijdens deze bijeen-
komst een toelichting geven op 
het project, de resultaten en de 

planning. Om 19.30 uur is er een 
centrale presentatie. Bezoekers 
kunnen tijdens de bijeenkomst 
vragen stellen en een reactie ge-
ven op het ontwerp en het pro-
jectplan waterwet.
De dijkversterking op het slui-
zencomplex is onderdeel van 
het Hoogwaterbeschermings-
programma (HWBP). Rijkswater-
staat en de waterschappen voe-
ren in het HWBP maatregelen uit 
om de primaire waterkeringen 
in Nederland aan de veiligheids-
norm te laten voldoen, nu en in 
de toekomst. Het HWBP is onder-
deel van het nationale Deltapro-
gramma.

Verleden week schrok ik van het weekblad. 
Zo’n dik huis aan huisblad had ik nog nooit 
gezien: 80 pagina’s! Daar wilde ik graag even 
mijn bewondering over uitspreken. Waarom? 
Zelf heb ik 45 jaar in het drukkersvak geze-
ten en hadden wij ook een huis aan huisblad 
nl Santpoorts Weekblad Huis aan Huis, inmid-
dels ook opgegaan in de Hofgeest. In het be-
gin verschenen wij altijd met ten hoogste 4 
pagina’s, maar toen werd Huis aan Huis wel 
opgebouwd met allemaal losse letters, dus ie-
dere letter ging via de hand, ook het redactio-
nele gedeelte, later werd het redactionele uit-
besteed aan een machineletterzetterij.
Na zo’n 25 jaar kreeg ik de Linotype zetma-
chine, dat was een hele vooruitgang, Zo’n vijf 
jaar later gingen ook wij over op de eerste 
computer, dat ging weliswaar per regel maar 
ook een hele verbetering, altijd nieuwe let-
ters, kort daarna kregen wij onze eerste Ap-
ple, weliswaar fantastisch, maar alles ging zo 
hard in die tijd op dit gebied, ik kreeg het idee 
dat je iedere maand wel iets nieuws kon ko-
pen. Ik denk dat ons grootse huis aan huis-
blad éénmaal 12 of 14 pagina’s is geweest en 

toen hebben wij verschrikkelijk hard gewerkt 
en moesten eerst pagina’s distribueren om 
verder te kunnen gaan. Een hele mooie tijd en 
ik kan niet anders zeggen, ik heb dit werk al-
tijd met liefde gedaan, maar daarmee wil ik 
niet zeggen dat ik terug zou willen gaan naar 
die tijd. Je kunt nu van alles met veel fantasie 
produceren op de computer en mooi, ik zou 
het graag willen maar dat zit niet meer in het 
hoofd. Maar door al dit gedoe zijn vele druk-
kerijen ook ten gronde gegaan, want er zijn 
veel particulieren die hun eigen drukker zijn 
geworden ten koste van.
Tenslotte is de Hofgeest mijn wekelijks lijfblad 
geworden en wil ik ze daar allemaal voor be-
danken want en één ding wil ik nog wel zeg-
gen, er staat altijd veel nieuws in en men kan 
altijd een beroep op jullie doen want redacti-
oneel zijn ze zeker niet moeilijk, ieder vindt al-
tijd iets terug in het e.k. blad van zijn of haar 
ingeleverde kopie. Er komt heel wat voor kij-
ken voor de krant met 80 pagina’s de deur uit 
kan gaan.

Ko Timmers, Velsen

LEZERSPOST

Vandalen richten schade aan bij 
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis - ,,Na een gezellige ein-
dejaarsbijeenkomst met alle vrij-
willigers, vrijdagavond, trof ik 
zondagochtend een � ink bescha-
digd museum aan’’, vertelt Hiske 
Brouwer van het Pieter Vermeu-
len Museum. ,,Twee grote ruiten 
in de ontvangstruimte waren met 
bakstenen ingegooid. Hierdoor 
lag de ruimte niet alleen vol met 
glas maar zijn de rolgordijnen be-
schadigd en zit er een � inke be-
schadiging in de nieuwe vloer’’
Extra zuur omdat afgelopen week 
de door Forbo in Krommenie ge-
sponsorde nieuwe vloerbedek-
king was opgeleverd, terwijl vorig 
jaar de oude gordijnen door Bon-

Lite gratis zijn vervangen door  
elektrische rolgordijnen. ,,Afge-
zien hiervan blijft het een stom-
me actie door een stel idioten die 
zich niet realiseren wat voor el-
lende ze veroorzaken. In de ont-
vangstruimte kunnen kinderen 
knutselen en schilderen dus de 
vloer moet spic en span zijn. Al-
leen het opruimen van al dat glas 
heeft ons vanmorgen al uren ge-
kost, want het museum ging om 
één uur open.’’
In het verleden is het museum al 
eens eerder geconfronteerd met 
stenengooiers maar deze vanda-
len zijn nooit opgespoord. Hope-
lijk lukt het nu wel, maar de loca-

tie van het museum ligt nogal af-
gelegen in Park Schoonenberg 
en ook de huizen van omwonen-
den liggen op � inke afstand. ,,Het 
museum is voorzien van een in-
braakbeveiliging, maar die is niet 
afdoende voor dit soort vandalis-
me’’, aldus voorzitter Joop Waijen-
berg. ,,We zullen onderzoeken of 
we aan de buitenkant de bevei-
liging verder kunnen verbeteren 
door middel van camera’s of iets 
dergelijks. In het programma ‘Op-
sporing Verzocht’ worden daders 
van criminele activiteiten dankzij 
deze camera beelden opmerke-
lijk vaak in de kraag gevat.’’ (foto’s: 
aangeleverd)

Nieuwjaarsreceptie D66 in de wijken
Velsen - Op zaterdag 5 januari 
heeft D66Velsen haar nieuwjaars-
receptie. Zoals inmiddels traditie 
is, houdt D66Velsen zijn nieuw-
jaarsreceptie buiten in verschil-

lende kernen van Velsen. Zij zijn 
van 10.00 tot 11.00 uur te vinden 
in Velserbroek en op de Lange 
Nieuwstraat. 
Van 11.00 tot 12.00 uur is men in 

Santpoort-Noord en het winkel-
centrum van Zeewijk. D66Velsen 
zal hierbij ook iets uitdelen om 
het nieuwe jaar duurzaam en vol 
groei te beginnen. 
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Winkelstichting Plein 1945 doneert 
2.500 euro aan Velser Zwem Vereniging
IJmuiden - De Winkelstichting 
Plein 1945 heeft een bedrag van 
2.500 euro gedoneerd aan de Vel-
ser Zwemvereniging (V.Z.V.). De 
vereniging gebruikt het geld voor 
het geven van zwemles aan kin-
deren van statushouders.
Joop van Burk, voorzitter van de 
Winkelstichting Plein 1945, over-
handigde de cheque vorige week 
woensdagavond aan voorzitter 
Sven van der Vlis van V.Z.V.. ,,De 

Velser Zwemvereniging kan me-
de dankzij dit steuntje in de rug 
badhuur ten behoeve van zwem-
les aan kinderen van statushou-
ders uit Velsen bekostigen”, aldus 
van Burk. ,,De leden van de ver-
eniging geven vrijwillig en belan-
geloos zwemles aan kinderen en 
volwassenen uit heel Velsen. De 
Winkelstichting Plein 1945 ver-
huurt naast winkels ook wonin-
gen, waaronder een klein percen-

tage aan statushouders. Er bleek 
vanuit hen behoefte aan zwem-
les. V.Z.V. had de wens om zwem-
les aan deze doelgroep uit heel 
Velsen te realiseren, het ontbrak 
hen echter aan middelen. Met de-
ze donatie willen wij zowel onze 
huurders als de Velser gemeen-
schap tegemoet komen, en ge-
ven wij uiting aan ons onlangs 
vastgestelde donatiebeleid.” (fo-
to: aangeleverd)

Goed begin van 2019

Geef uzelf inzicht in uw 
energieverbruik cadeau

Omgevingsdienst IJmond biedt 
ondernemers de kans kosteloos 
inzicht te krijgen in de inregeling 
van de stook- en koelinstallatie 
en ventilatie met de datalogger. 
Nu de gasprijs omhoog gaat, is er 
voornamelijk in wintermaanden 
en in vakantieperiodes vaak veel 
energiebesparing te realiseren. 
Onderzoek van TNO heeft aan-
getoond dat sommige onderne-
mers tot wel 10 euro per vierkan-
te meter vloeroppervlak per jaar 
kunnen besparen. Hoeveel vier-
kante meter oppervlak heeft uw 
pand?

Met name in de wintermaanden 
wordt onnodig verwarmd, ge-
koeld of lucht ververst. Een goe-
de optimalisatieregeling zorgt 
dat er niet onnodig verwarmd 
of geventileerd wordt. De data-
logger meet of installaties opti-
maal staan ingeregeld, of er in 
het pand voldoende is geïsoleerd 
en welke besparingen er te reali-
seren zijn. 
Aan de hand van het meetrap-
port bieden energiespecialisten 
van Omgevingsdienst IJmond u 

handvatten om actie te nemen 
op de inregeling.

Na de meting kunt u uw installa-
teur verzoeken om het systeem 
opnieuw in te regelen. De ener-
giespecialisten van Omgevings-
dienst IJmond hebben inmiddels 

ruim vijf jaar ervaring met het in-
zetten van de datalogger. Het 
plaatsen en uitlezen wordt koste-
loos verzorgd door Omgevings-
dienst IJmond. Van u vragen we 
de adviezen uit het rapport op te 
volgen, waardoor u dus met een 
kleine investering direct rende-
ment heeft!

Bent u ook benieuwd naar het 
stookgedrag van uw installatie en 
of u direct kunt gaan besparen? 
Meld u aan op www.odijmond.nl/
datalogger. 

Na het maken van een afspraak, 
komt een energiespecialist van 
de omgevingsdienst bij u langs 
voor de installatie van de data-
logger. Dit duurt ongeveer een 
half uur. De datalogger meet ver-
volgens gedurende één tot twee 
weken. (foto: Pixabay)

IJmond - Slim energie besparen begint met inzicht in energiever-
bruik. Weet u bijvoorbeeld hoe de stookinstallatie en ventilatie 
tijdens de feestdagen gewerkt hebben terwijl u als ondernemers 
Kerst vierde? Begin 2019 goed met een inzicht dat u geld kan op-
leveren én bijdraagt aan een beter milieu.

Velsen-Zuid - Ook tussen kerst 
en oud en nieuw gingen de kloot-
schieters van Full Speed de baan 
op. De Beeckestijn-route werd 
gedaan. Al kort na de start ging 
Sander D. tijdens het aanleggen 
voor een schot onderuit. Geluk-
kig wist hij wel geconcentreerd 
te blijven en mede daardoor won 
zijn team met Jan S., Harm en Lia 
de wedstrijd met 63 schoten. Het 
team met Jan G., Rob en Nico had 
66 schoten nodig, zodat de teams 
aardig tegen elkaar opgewas-
sen waren. Al voor twaalven was 
iedereen terug in het clubhuis. 
Na het een en ander genuttigd 
te hebben wenste men elkaar 
een prettige jaarwisseling toe en 
vertrok. Kijk voor meer informa-
tie over het klootschieten bij Full 
Speed op www.fullspeedsport.
club of bel 06-24973470.

IJmuiden - Maandag 7 januari is 
er weer gelegenheid om legpuz-
zels te ruilen in het wijkcentrum 
voor ouderen in Zeewijk. De vrij-
willigers staan van 10.00 tot 11.00 
uur klaar om iedereen te helpen.

Legpuzzels 
ruilen

Wie worden verkozen tot de Velsense 
sportkampioenen van 2018?

De winnaars worden bekendge-
maakt tijdens het Sportgala op 
vrijdag 8 maart 2019 in het Tha-
lia Theater in IJmuiden. Bent u ie-
mand die aan onderstaande voor-
waarden voldoet of kent u ie-
mand, of een team, dat aan on-
derstaande voorwaarden voldoet, 
geef deze sporter(s) dan vóór 21 
januari 2019 op via de aanmeld-
knop op de website van www.
sportgalavelsen.nl of stuur een e-
mail naar sportgala@velsen.nl.
Elk jaar kiest de gemeente Velsen 
haar sportkampioenen en wor-
den andere sporters in het zonne-
tje gezet. Wie een kandidaat kent, 
mag hem, haar of een heel  team 
voordragen. Er zijn zes categorie-
en: Sportman, Sportvrouw, Sport-
ploeg, Talent, Master en Gehandi-
capte Sporter. De prestatie dient 
behaald te zijn in het kalenderjaar 
2018 en de sport moet onderdeel 
zijn van een sportbond die aan-
gesloten is bij het NOC*NSF. Een 
deskundige jury bepaalt wie de 
winnaars zijn. De prijsuitreiking 
vindt plaats in het Thalia Theater 
in IJmuiden en de presentatie van 
het Sportgala is in handen van 

Franks Snoeks, sportverslaggever 
bij Studio Sport.
Genomineerd kunnen worden: in-
dividuele sporters die lid zijn van 
een Velsense vereniging; dat mag 
een niet-Velsenaar zijn die lid is 
van een Velsense vereniging of 
een Velsenaar die lid is van een 
niet-Velsense vereniging, team-
sporters die uit Velsen komen en 
lid zijn van een team dat niet uit 

Velsen komt worden individueel 
genomineerd en hele teams, als 
het een Velsens team is, inclusief 
alle niet-Velsense leden.

Nominaties moeten vóór 21 ja-
nuari 2019 worden doorgegeven 
via de aanmeldknop op de web-
site van www.sportgalavelsen.nl  
Ook  kunt u de nominaties mailen 
naar sportgala@velsen.nl  Voor 
vragen kunt u ook bellen met Si-
mon de Weers, afdeling Sportza-
ken gemeente Velsen, telefoon 
06-28302505. (foto: gemeente 
Velsen)

Velsen - De gemeente Velsen vraagt iedereen om kandidaten 
voor te dragen voor de titel van Velsense Sportman, Sportvrouw, 
Sportploeg, Talent (tot 18 jaar), Master (vanaf 40 jaar) en Gehan-
dicapte Sporter van het jaar 2018.

Reddingsteam ook op 
eerste kerstdag actief
IJmuiden - Ook op eerste kerst-
dag stonden de vrijwilligers van 
het Reddingsteam Zeedieren Vel-
sen (RTZ) klaar. Na een melding 
van Dierenambulance Velsen 
over een dode vos op het strand, 
reden ze samen met de collega’s 
van de dierenambulance naar de 
opgegeven plek. Het lichaam van 
het dier werd aangetro�en en 
meegenomen, zodat het strand 
van IJmuiden weer schoon was. 

Dierenambulance Velsen heeft 
voor de afvoer van het dode dier 
gezorgd. Ook op de maandag er-
voor waren vrijwilligers van RTZ 
al naar het strand geweest, om-
dat er meerdere meldingen bin-
nengekomen waren over een 
zeehond op het strand. Die werd 
echter niet meer aangetro�en en 
is vermoedelijk op eigen kracht 
terug de zee in gegaan. (foto: 
aangeleverd)

Hardloop-clinic bij Suomi voor 
Marathon van Rotterdam
Santpoort-Noord - Op dinsdag 
15 januari start bij atletiekvereni-
ging Suomi in Santpoort-Noord 
een nieuwe hardloop clinic. De-
ze 12-wekelijkse clinic is speci-
aal voor hardlopers die op 7 april 
de marathon van Rotterdam wil-
len lopen. 
De training staat onder professi-
onele begeleiding van de erva-
ren trainer en marathonloper Bob 
Keuzekamp. 

Of je nu je allereerste mara-
thon wilt lopen of een persoon-
lijk record wilt behalen, deze trai-
ning is voor alle hardlopers die 
goed voorbereid de hele mara-
thon willen lopen. Je traint op ei-
gen niveau in de ervaren hard-
loopgroep. Aanmelden via in-
fo@avsuomi.nl voor deze speci-

ale marathon-training om goed 
voorbereid aan de start te ver-
schijnen van de 39e editie van de 
NN Marathon Rotterdam. Meer 
informatie? Kom dan naar de in-

troductiebijeenkomst op dinsdag 
8 januari om 20.30 uur in de kan-
tine van AV Suomi, Kerkpad 59, 
Santpoort-Noord of kijk op www.
avsuomi.nl. (foto: Karin Dobber)

Nieuwe EHBO-basisopleiding van 
start bij EHBO Santpoort
Santpoort - Een ongeluk kan 
iedereen overkomen, helpen 
kan ook iedereen. Volg daarom 
een EHBO-cursus bij EHBO Sant-
poort. Veel ongevallen gebeu-
ren in en om het huis. Een be-
langrijk deel daarvan kan door 
een EHBO-er zelf behandeld 
worden. Dat geeft een stukje 
geruststelling voor het slacht-
offer. Ook voorkomt men hier-
mee dat onnodig een beroep 
wordt gedaan op de huisarts of 
het ziekenhuis. Sommige zorg-
verzekeraars vergoeden daar-

om een groot deel (75%) van 
de basisopleiding EHBO. Ieder-
een kan EHBO leren. Het is niet 
moeilijk, als je maar weet wat je 
moet doen en laten! 

Op dinsdagavond 8 januari 
start de EHBO-vereniging Sant-
poort weer met een Basisop-
leiding EHBO inclusief reani-
matie en gebruik van de Auto-
matische Externe Defibrillator 
(AED): 11 lessen plus examen, 
kosten 165 euro inclusief cur-
susboek en examen. De avon-

den zijn heel gezellig en leer-
zaam en worden op boeiende 
wijze gegeven door de enthou-
siaste docenten. 

Alle cursussen worden gege-
ven in Dorpshuis Het Terras, 
Dinkgrevelaan 17, 2071BP Sant-
poort-Noord. De lessen duren 
van 19.30 tot 21.45 uur inclusief 
koffiepauze. 
Aanmelden kan via de websi-
te: www.ehbo-santpoort.nl of 
stuur een e-mailtje: info@ehbo-
santpoort.nl. 

Klootschieten





JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
JA

AR
 o

ve
rz

ic
ht

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
ja

nu
ar

i

2018

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
fe

br
ua

ri

2018

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
m

aa
rt

2018

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
ju

ni

2018

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
ap

ril
2018

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
m

ei
2018

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
ja

nu
ar

i

2018

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
JA

AR
 o

ve
rz

ic
ht

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
fe

br
ua

ri
2018

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
m

aa
rt

2018

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
ju

ni

2018

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
ap

ril

2018

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
m

ei

2018

Duizenden duikers
fris het nieuwe jaar in
Zevenhonderd dap-
pere zwemmers 
waagden het om 
het nieuwe jaar te 
beginnen met een 
zeer frisse duik in de 
Noordzee. De tem-
peratuur was rond 
13.00 uur ongeveer 
10 graden, maar de 
straffe zuidwesten-
wind zorgde toch 
voor veel kippenvel. 
Gelukkig kon men na 
de duik opwarmen in 
paviljoen Noordzee 
met warme erwten-
soep, chocolademelk of een ander opwekkend drankje. In Velserbroek deden 
naar schatting 200 mensen mee aan de Nieuwjaarsduik in de Westbroekplas, 
die te boek staat als kouder dan de Noordzee. (foto: Dennis Gouda)

Burgemeester: ‘Niet
zeuren, maar meedoen’

Burgemeester Frank 
Dales kreeg tijdens 
de nieuwjaarsrecep-
tie een lang en wel-
gemeend applaus na 
zijn toch wat stevige 
uitspraak over ‘niet 
zeuren, maar mee-
doen’. ,,Ik ben he-
lemaal klaar met 
de zeurpieten’’, zei 
Dales hartgron-
dig. De burgemees-
ter doelde daarmee 
onder andere op de 
vele negatieve reac-
ties die de gemeen-

te krijgt op berichten op de eigen website. ,,En dat terwijl enquêtes hebben 
uitgewezen dat de meeste Velsenaren heel tevreden zijn over hun woonom-
geving. Het is hier mooi wonen en werken en dat mogen we uitdragen.’’ (fo-
to: Karin Dekkers)

Grote brand legt 
De Schouw in de as
In Velsen-Noord 
heeft een gro-
te brand gewoed in 
het voormalige con-
ferentiecentrum De 
Schouw aan de Bley-
enhoevelaan. Het 
pand, dat al veertien 
jaar leeg stond, zou 
binnenkort gesloopt 
worden om plaats te 
maken voor nieuw-
bouw. Vanwege de 
rook riep de Veilig-
heidsregio Kenne-
merland via socia-
le media en NL-Alert 
op ramen en deuren 
gesloten te houden en uit de rook te blijven. Verschillende omwonenden zijn 
tijdelijk opgevangen in buurtcentrum De Stek. Niemand raakte gewond. (fo-
to: Mizzle Media/Niels Folkers)

Robert te Beest (CDA)
stapt op als wethouder

Wethouder Robert 
te Beest (CDA) heeft 
zijn functie neerge-
legd. Dat deed hij 
aan het begin van 
de tweede raadses-
sie over het dossier 
Stadsschouwburg 
Velsen. De gemeen-
teraad was zeer kri-
tisch over het col-
legevoorstel om 1,5 
miljoen euro in de 
schouwburg te ste-
ken, bovenop de 
subsidie van 8 ton 
die het Velsense 

theater jaarlijks ontvangt. Een meerderheid wilde de schouwburg niet la-
ten vallen, maar de manier waarop Te Beest de raad informeerde schoot 
veel raadsleden in het verkeerde keelgat. (foto: Dennis Gouda)

Witte Leeuwen 
lijken niet te stuiten
Bijna veertig punten 
na 21 wedstrijden en 
stevig op de vierde 
plaats. Iedereen die 
Telstar een warm hart 
toedraagt, liep begin 
februari glimlachend 
over straat. De Witte 
Leeuwen deden het 
opvallend goed onder 
trainer Mike Snoei. 
Volgens kenners 
stond Telstar sinds het 
begin van de jaren ne-
gentig halverwege de 
competitie niet meer 
zo hoog op de rang-
lijst. Dat was vooral te danken aan smaakmakers als Schouten, Novakovich en 
Platje, die inmiddels allemaal zijn vertrokken. (foto: 1963-pictures.nl)

Automobilist zwaar-
gewond bij ongeval N202

Een 56-jarige be-
stuurder van een per-
sonenauto uit Haar-
lem is bekneld ge-
raakt na een fronta-
le aanrijding met een 
vrachtauto. Het on-
geval gebeurde op 
de N202 ter hoogte 
van manage de Groe-
ne Heuvel. De brand-
weer heeft de man 
bevrijd. Beide voer-
tuigen kwamen op 
de Amsterdamseweg 
frontaal met elkaar 
in botsing. De perso-

nenauto kwam hierna in de berm tot stilstand. De bestuurder van de perso-
nenauto zat met zijn been bekneld in de auto en is met onbekend letsel over-
gebracht naar het ziekenhuis. De 40-jarige bestuurder van de vrachtauto uit 
Petten kwam met de schrik vrij. (foto: Michel van Bergen)

IJmuidense tweeling wint 
ploegenachtervolging
Daphne en Manon 
Iskes uit IJmuiden 
zijn samen met Lot-
te Kasten uit Haarlem 
Nederlands kampi-
oen geworden op de 
scholenploegenach-
tervolging. Dat ge-
beurde op de Coolste 
Baan van Nederland 
in het Olympisch sta-
dion in Amsterdam. 
De tweeling schaatst 
bij het selectieteam 
van de schaatsaca-
demie in Haarlem 
en is net als Lotte lid 
van IJsclub Haarlem. 
Zij deden namens het Mendel College mee met deze, onder de schaatsende 
jeugd, zeer populaire scholencompetitie. (foto: Peter Iskes)

Sterke lokale uitgevers 
bundelen krachten

Sinds 2 maart wor-
den de huis-aan-
huisbladen de Be-
verwijker en Heems-
kerkse Courant uit-
gegeven door Ro-
di Media. In  Vel-
sen wordt weekblad 
Huis aan Huis geïn-
tegreerd in de Jutter 
en de Hofgeest. Voor 
Frits Raadsheer, alge-
meen directeur van 
Kennemerland Pers, 
is er sprake van een 
win-win situatie. ,,De 
identiteit van de Be-

verwijker, Heemskerkse Courant, de Jutter en de Hofgeest blijft behouden. 
Huis aan Huis zal niet meer in de fysieke vorm herkenbaar zijn, maar de Jutter 
en de Hofgeest zijn voortaan beeldbepalend voor Velsen. Rodi Media en Ken-
nemerland Pers gaan elkaar niet beconcurreren, maar zetten juist in op sa-
menwerken.’’ (foto: Rodi Media)





Toch nog schaatspret in 
gemeente Velsen
Tientallen vrijwilli-
gers hebben hard ge-
werkt aan het prepa-
reren van kleine ijs-
banen in Velsen. Met 
dank aan de Siberi-
sche vrieskou kon er 
worden geschaatst 
op het kermister-
rein en Landgoed 
Duin & Kruidberg in 
Santpoort-Noord en 
op de Schiplaan in 
IJmuiden. Extra leuk 
voor de kinderen, 
want zij hadden op 
het moment van de 
schaatspret vakantie! (foto:  Anke Wubs)

Trots op vernieuwde 
Zeewijkpassage

Een feestelijke ope-
ning met wethouder 
Verkaik, ballonnen, 
muziek, een gooche-
laar en mooie vakan-
tieprijzen. Het kon 
niet op bij de ope-
ning van de totaal 
vernieuwde Zeewijk-
passage. De onder-
nemers stonden met 
stralende gezichten 
toe te kijken bij de of-
� ciële opening. Want 
niet alleen werd het 
complete centrum 
van binnen en buiten 

vernieuwd, maar alle ondernemers droegen zelf ook hun steentje bij door te-
gelijkertijd hun eigen zaak zo op te knappen dat het bijdraagt aan de nieuwe 
en open sfeer. Dankzij de verbouwing konden veel winkels hun oppervlakte 
vergroten. Daarnaast kwam er toch ook nog meer parkeerruimte. 

Velsen Lokaal grootste 
partij in gemeenteraad
Velsen Lokaal is win-
naar geworden van 
de gemeenteraads-
verkiezingen 2018. 
Zij zijn met zes zetels 
in een klap de groot-
ste partij in de ge-
meenteraad. Daarna 
kwam D66 met vijf 
zetels. VVD en LGV 
behaalden vier zetels, 
CDA, Forza IJmond 
en GroenLinks ieder 
drie. De PvdA moest 
het doen met twee ze-
tels, omdat de restze-
tel naar D66 ging. Ook 
de SP kreeg twee ze-
tels. ChristenUnie behield een zetel. In Velsen gingen woensdag 21 maart 28.198 
mensen naar de stembus. Dat was 51,89 procent van de stemgerechtigden. (fo-
to: Dennis Gouda)

Stuiteren over het strand 
bij eerste Off-road Series

Op het strand van 
IJmuiden vond de al-
lereerste editie van 
Dutch O� -road Ra-
cing Series plaats. Op 
het brede strand was 
alle ruimte voor de 50 
deelnemers. Met op-
vliegend zand en de 
geur van verbrande 
olie was het een spek-
takel van jewelste. 
Daarbij genoot het 
publiek van de drif-
tende, springende en 
over het zand stuite-
rende snelle jongens 

met hun brullende motoren. In meerdere klassen werd gestreden om punten 
voor het NK. Nieuw dit jaar was de mini-klasse voor kinderen met een buggy. 
De zoon van Tim Coronel reed mee in deze mini-klasse en natuurlijk was Tim er 
om zijn zoon aan te moedigen. (foto: Erik Baalbergen)

Grote IJmuiden Quiz 
tot het eind spannend
De derde editie van 
de Grote IJmuiden 
Quiz is net als vo-
rig jaar gewonnen 
door Een IJmuide-
naar Leeft. Initiatief-
neemster en quiz-
master Nel Luiken 
voelde de onge-
veer 80 deelnemers 
in het Thalia Thea-
ter aan de tand over 
IJmuiden. Tientallen 
bekende en minder 
bekende feiten pas-
seerden de revue. 
De laatste vraag van 
de geslaagde avond werd goed beantwoord door het team dat bestond uit 
Giel Twisk, Ko van Leeuwen, Henk Looij, Jaap Bakker en Friso Huizinga. Zij 
mogen de grote trofee een jaar in hun bezit houden. (foto: Erik Baalbergen)

Informateur: Velsense 
politiek gaat op de schop

I n f o r m a t e u r 
Nathanäel Korf zorg-
de in de gemeente-
raad voor opschud-
ding door de keu-
ze voor vernieuwen-
de politiek voor Vel-
sen. Als grootste par-
tij neemt Velsen Lo-
kaal het voortouw 
om te kiezen voor 
een raadsakkoord in 
plaats van voor een 
coalitie. Als het aan 
Velsen Lokaal ligt ver-
dwijnen de woorden 
‘coalitie’ en ‘oppositie’ 

uit onze gemeentepolitiek. Elders in Nederland werken fracties al op deze ma-
nier prettig samen in plaats van tegenover elkaar. Tweede verrassing van de 
avond was het feit dat D66 Velsen, de tweede partij na de gemeenteraadsver-
kiezingen van 21 maart, buitenspel werd gezet. (foto: Gertjan Huijbens)

Terrorismebestrijdings- 
oefening op het water
Het Ministerie van 
Defensie heeft spec-
taculaire beelden 
vrijgegeven van de 
terror ismebestr i j -
dingsoefening Port 
Defender, die zich 
deels afspeelde op 
de cruiseferry van 
DFDS Seaways voor 
de kust van IJmui-
den. De Koninklijke 
Marine oefende sa-
men met Kustwacht, 
politie en andere ci-
viele partners in de 
havens en op open 
zee. De verschillende 
organisaties testten hierbij de onderlinge communicatie en coördinatie. Hier-
door ontstond een zo realistisch mogelijke oefening en kregen deelnemers 
de kans om naast de eigen vaardigheden ook de onderlinge samenwerking 
te testen. (foto:  Ministerie van Defensie)

Fietser (72) overleden na 
aanrijding Kromhoutstraat

De 72-jarige man uit 
IJmuiden die ernstig 
gewond raakte bij 
een verkeersonge-
val op de Kromhout-
straat, is in het zie-
kenhuis aan zijn ver-
wonding overleden. 
Een groepje jongens 
� etste over het � ets-
pad vanaf het strand 
in de richting van de 
Dokweg. Zij werden 
ingehaald door het 
slachto� er, die in de-
zelfde richting � ets-
te. Bij het passeren 

kwam het slachto� er in botsing met een van de jongens uit het groepje, een 
12-jarige jongen uit IJmuiden. Beiden kwamen ten val. (foto: Michel van Ber-
gen)JA
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Koninklijke Onderscheiding 
voor 13 ‘supervrijwilligers’
Dertien Velsense ‘su-
pervrijwilligers’ heb-
ben een Koninklij-
ke Onderscheiding 
ontvangen. Het lukte 
burgemeester Dales 
maar net om alle lint-
jes voor 12.00 uur op 
te spelden. Dat is het 
tijdstip waarop de 
onderscheidingen in 
Nederland moeten 
zijn uitgereikt. Alle 
gedecoreerden wer-
den benoemd tot Lid 
in de Orde van Oran-
je Nassau. Dat waren 
Wim de Baar, Mieke van der Salm, Ineke de Jong-Huizinga, Bert van Dam, 
Carla van Dam-Steenbergen, Gert Jan van der Hulst, Teun Zondag, Henri van 
der Heijden, Jan Hinloopen, Shao-lin Hu, Aad de Koning, Marjoke de Koning-
Wiljouw en Egbert Wilmink. (foto: Reinder Weidijk)

Indrukwekkende
Jan Bonekampherdenking

Op 4 mei vond voor 
de twaalfde keer de 
Jan Bonekampher-
denking plaats bij 
het graf van Jan Bo-
nekamp op de Wes-
terbegraafplaats. Het 
was een indrukwek-
kende bijeenkomst, 
deze keer onder een 
heldere hemel en het 
laatste zonlicht van 
de zonovergoten 4 
mei. Na de opening 
door de IJmuiden-
se schrijfster Conny 
Braam en het taptoe-

signaal geblazen door Michel Zoetmulder werd een minuut stilte gehouden. 
De genodigde spreker was Bas Vermaat. Hij was ooit dienstweigeraar en lang 
actief tegen het militarisme. (foto: Erik Baalbergen)

Telstar komt één doelpunt 
tekort voor fi naleplaats
Ineens spatte de 
droom uiteen. Geen 
� naleplek voor Tel-
star. Weg kans om na 
veertig jaar te promo-
veren naar het hoog-
ste niveau. Telstar 
kwam in de tweeluik 
met De Graafschap 
één doelpunt tekort 
om met Almere FC te 
mogen strijden om 
een plek in de Eredi-
visie. Maar het prach-
tige voelbalfeest, 
op Hemelvaarts-
dag in het Rabobank 
IJmond Stadion en 
de zondag erna in Doetinchem, neemt niemand de fans van Telstar meer af. 
De teleurstelling over de uitschakeling maakte al snel plaats voor trots, want 
wat heeft Telstar een prachtig seizoen achter de rug! (foto: Dennis Goudal)

Nieuwe wethouders 
aan de slag

Formateur Bram 
Diepstraten kwam 
met twee keer goed 
nieuws. Hij maakte 
bekend dat er toch 
een raadsbreed ak-
koord komt. Het was 
nog niet helemaal 
volledig, maar in ie-
der geval deden al-
le gekozen fracties 
mee. Er waren op dat 
moment nog onder-
handelingen gaan-
de op detailniveau. 
Diepstraten sprak 
zijn waardering uit 

over de samenwerking tussen partijen. Daarnaast kon hij melden dat de nieu-
we wethouders per 1 juni aan de slag gaan, maar wel met een tijdelijk pro-
gramma dat is gestoeld op de bestaande Visie op Velsen 2025 en de Strategi-
sche Agenda. (foto: Reinder Weidijk)

Nieuw college stelt 
gemeenteraad centraal
Er waait een democra-
tische wind door Vel-
sen. Het nieuwe col-
lege, bestaande uit  
kersverse wethouders 
Bram Diepstraten, Je-
roen Verwoort, Sebas-
tiaan Dinjens en Mari-
anne Steijn gaan met 
enthousiasme aan de 
slag met een voorlo-
pig programma. Bur-
gemeester Frank Dales 
en wethouder Floor 
Bal hadden al zitting in 
het vorige college. Er 
is gekozen voor een 
voorlopig programma, omdat het nieuwe college volgens het raadsakkoord 
input verlangt van de Velsense samenleving. Dus is er nog niet veel nieuws te 
melden, alleen dat aanvankelijk wordt voortgeborduurd op eerder vastgestelde 
programma’s, zoals de Visie op Velsen 2025, de Strategische Agenda en de Im-
pulsprojecten. (foto: Reinder Weidijk)

Topdrukte op Bunkerdag, 
bunkers in Driehuis open

73 jaar na de Tweede 
Wereldoorlog tekent 
de Atlantikwall nog 
steeds de kust van 
Nederland. Op Bun-
kerdag werden langs 
de hele kust bijna 90 
bunkers en overblijf-
selen van deze Duit-
se verdedigingslinie 
opengesteld voor 
publiek. Op Land-
goed Schoonenberg 
in Driehuis trok de 
unieke Festung Kom-
mando honderden 
bezoekers. Dat er 

nog zo veel Atlantikwallerfgoed aanwezig is in ons land, is vaak een grote ver-
rassing. (foto: Erik Baalbergen)

Politieauto op weg naar 
melding crasht op Pontplein
Een politiewagen 
die met spoed on-
derweg naar een in-
braakmelding was, 
is gecrasht in IJmui-
den. Rond kwart 
over zes ging het mis 
toen de auto in de 
bocht van het Pont-
plein naar de Ka-
naaldijk uit de bocht 
vloog en via twee 
verkeerslichten uit-
eindelijk op de an-
dere weghelft tot 
stilstand kwam. De 
twee agenten die in 
het voertuig zaten, 
zijn door ambulancepersoneel nagekeken maar kwamen gelukkig met de 
schrik vrij.  De inbrekers waar de politie-eenheid naar onderweg was, twee 
IJmuidenaren van 35 en 43 jaar, zijn wel aangehouden. (foto: Michel van Ber-
gen)

Havenfestival IJmuiden 
trekt ruim 25.000 bezoekers

De veertiende editie 
van het Havenfestival 
IJmond heeft naar 
schatting 25.000 be-
zoekers getrokken. 
Het gratis toegan-
kelijke evenement 
op de Trawlerkade 
in IJmuiden stond in 
het teken van kunst 
en cultuur, de visse-
rij en de havens. Het 
volgende Havenfes-
tival IJmond vindt 
plaats op 29 en 30 
juni 2019. Zie ook 
www.havenfestivalij-

mond.nl. (foto: Erik Baalbergen)JA
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Nieuwe zeesluis IJmuiden 
pas in januari 2022 klaar
De aanleg van de 
nieuwe zeesluis loopt 
een vertraging op van 
27 maanden. Er  zijn 
aanpassingen nodig 
in de constructie van 
de deurkassen. Rijks-
waterstaat garandeert 
dat de vertraging 
geen invloed heeft op 
de periode van afslui-
ting van de sluizen-
route. In april 2019 
gaat de sluizenroute 
weer open voor ver-
keer. Naar verwach-
ting kunnen de eerste 
schepen uiterlijk eind januari 2022 gebruik maken van de nieuwe zeesluis. (foto: 
Topview Luchtfotogra� e)

Snelste ambulancezorg
van Nederland

De ambulancezorg 
in Kennemerland en 
Haarlemmermeer is 
de snelste van Ne-
derland. Dat bleek uit 
een rapport van Am-
bulancezorg Neder-
land. In spoedgeval-
len zijn de ambulan-
ces van RAV Kenne-
merland gemiddeld 
binnen 8,43 minuten 
bij de patiënt. Lande-
lijk ligt dit gemiddel-
de op bijna tien mi-
nuten. In Kennemer-
land is de ambulance 

in 95,7% van de gevallen binnen 15 minuten bij de patiënt. Dit is 0,7% gunsti-
ger ten opzichte van de landelijke norm. Ook de meldkamer van Kennemer-
land is de snelste van Nederland. (foto: Michel van Bergen)

Gemeenteraad laat 
Kunstencentrum vallen
De laatste raadsver-
gadering voor het 
zomerreces eindig-
de in mineur voor 
de docenten en leer-
lingen van het Kun-
stencentrum Velsen. 
De raad wil geen ex-
tra geld investeren 
in een reddingsplan. 
Daarmee gaat het 
centrum failliet, al is 
er hoop op een door-
start. Het college en 
vrijwel alle raadsfrac-
ties zagen na alle � -
nanciële debacles van de afgelopen jaren een nieuwe � nanciële impuls van 
370.000 euro belastinggeld niet zitten. Het bestuur van het Kunstencentrum 
kwam met een plan, maar dat kenmerkte zich volgens alle fracties door een 
ongewis toekomstperspectief. (foto: 

Zomerfestival .IJmuiden 
breek alle records

De zesde editie van 
Zomerfestival .IJmui-
den gaat de boeken 
in als de meest suc-
cesvolle tot nu toe. 
Het feest op het Ken-
nemerplein werd af-
gesloten met optre-
dens van Peter Been-
se, Samantha Steen-
wijk en Wolter Kroes. 
Zij vervingen André 
Hazes, die vanwege 
ziekte niet kon optre-
den (hij komt in 2019 
alsnog naar de Ken-
nemerlaan). Zomer-

festival .IJmuiden wordt georganiseerd door een grote groep vrijwilligers on-
der leiding van Harald Heijmerikx, Jan Eelsing, Maudy Eelsing, Remco Glas, 
Wilma Molenaar, Odette Otte en Mo Abatouy. Het lokale bedrijfsleven zorgt 
ervoor dat alle activiteiten gratis toegankelijk zijn. (foto: Jaap Bakker)

IJmuidenaar Lars Bottelier 
pakt drie nationale titels
Lars Bottelier heeft 
driemaal de Neder-
landse titel gewon-
nen bij het Open Ne-
derlands Kampioen-
schap Openwater-
zwemmen in Heer-
jansdam. Hij pakte 
de titel op de 5 km, 
de 10 km en de 4 x 
500m ploegenesta-
fette. Bottelier zwom 
op de 5 km solo naar 
de � nish toe in een 
tijd van 59 minuten 
en 9 seconden. Met 
een ruim verschil op 
de nummer twee Timo Dinkelberg in 1 uur, 1 minuut en 40 seconden. La-
ter op de dag zwom Lars Bottelier samen met Iwan Vos, Tenzin Tieman en Er-
no Vriens naar de winst op de 4x500m ploegenestafette. Het was de eerste 
teammedaille op een NK voor het team van VZV. (foto: aangeleverd)

Kortebaan Santpoort 
vestigt nieuw omzetrecord

De totalisatoromzet 
van de Kortebaan van 
Santpoort heeft in 
2018 opnieuw voor 
een nieuw natio-
naal record gezorgd: 
131.306,50 euro. Dat 
betekent dat er bij 
het mobiele wedkan-
toor én online bij-
na 10.000 euro meer 
is ingezet dan vorig 
jaar. In acht jaar tijd 
is de gokomzet met 
meer dan 30.000 eu-
ro toegenomen. De 
paardenkoers werd 

gewonnen door Lindsey Pegram met Calistokingsdeep. Dorpsfeest Santpoort 
trok dit jaar weer tienduizenden bezoekers. Mede dankzij het prachtige weer 
was het acht dagen lang groot feest. De festiviteiten werden afgesloten met 
een vuurwerkshow op het grasveld aan de Hagelingerweg. (foto: Mattijs Kui-
per)

Prima sfeer op 24ste editie 
van Dance Valley
Tussen de 20 en 25 
duizend mensen 
hebben deze zo-
mer de 24ste editie 
van Dance Valley be-
zocht. Zij kwamen 
onder meer voor in-
ternationale top-dj’s 
als Fedde le Grand, 
Quintino, Steve Ai-
ko en Showtek. De 
sfeer op het oudste 
dancefestival van Ne-
derland was de he-
le dag uitstekend. 
Dat kwam onder an-
dere door de goede  
weersomstandighe-
den: overwegend zonnig en zo’n 20 graden. (foto: Michel van Bergen)

Celstraf voor verwonden
De Graafschap-supporter

Een 33-jarige IJmui-
denaar heeft twee 
jaar gevangenisstraf 
gekregen, waarvan 
zes maanden voor-
waardelijk, voor het 
steken van een voet-
balsupporter na een 
wedstrijd tussen Tel-
star en De Graafschap 
in mei van dit jaar. 
Het Openbaar Minis-
terie had vier jaar cel 
geëist. Naast de ge-
vangenisstraf moet 
hij ook meer dan 
6.600 euro aan scha-

devergoeding betalen. Na de play-o� wedstrijd op 10 mei ontstond een vecht-
partij aan de Zeeweg in IJmuiden. Een 24-jarige man uit Ulft werd daarbij met 
een kapot bier� esje in zijn nek gestoken. De slagader van het slachto� er werd 
bijna geraakt. (bron: NH Nieuws)JA
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Pierloop IJmuiden
terug van weggeweest
Velsen stond op zon-
dag 9 septemer weer 
in het teken van de 
Pierloop. Na een af-
wezigheid van twee 
jaar viel om 10.45 uur 
het startschot van de 
10 en 15 km. De Gup-
penloop (650 mtr) en 
de Jeugdloop (2,5 
km) waren al eerder 
van start gegaan en 
de lopers van de 5 
km gingen om 11.00 
uur van start. Als van-
ouds kwamen de lo-
pers van de  10 en 
15 kilometer door de Marconistraat waar zij werden onthaald met muziek en 
een spons met water. Dat werd gewaardeerd, want de zon was inmiddels � ink 
gaan schijnen. (foto: Friso Huizinga)

Hagelingerweg na zes 
weken weer open 

Na een periode van 
hard en e�  ciënt 
werken is de Ha-
gelingerweg weer 
open gegaan. Dat 
gebeurde twee da-
gen eerder dan ge-
pland. De rijbaan 
heeft ‘stiller’ asfalt 
gekregen, de par-
keervakken nieu-
we klinkers, er is 
een nieuwe inrit ge-
maakt bij de Biezen-
weg en de � etspa-
den zijn voorzien 
van rood asfalt. De 

werkzaamheden hebben in totaal zo’n zes weken geduurd. (foto: Friso Hui-
zinga)

Vliegende Vrienden
landen in Spaarnwoude
Naar schatting 
40.000 mensen heb-
ben de Velsense edi-
tie van De Vliegen-
de Vrienden van Am-
stel Live bijgewoond. 
Tijdens dit nieuwe 
festival vonden op 
drie plaatsen tege-
lijk optredens plaats 
van ruim 20 arties-
ten en bands, waar-
onder Anouk, Guus 
Meeuwis en Marco 
Borsato. Zij werden 
met helikopters heen 
en weer gevlogen. 
‘Onze’ editie vond 
plaats op de weilanden tussen de Velsen Valley en de A9. Voor veel Velsena-
ren was de locatie en het mooie weer aanleiding om op het laatste moment 
een ticket te kopen. (foto: aangeleverd)

Koning opent jubileum-
feest 100 jaar Tata Steel

Koning Willem-
Alexander was in Vel-
sen om het jubileum-
feest van Tata Steel te 
openen. Hij deed dat 
door in de grote tent 
op het festivalter-
rein het boek open 
te slaan waarin 100 
verhalen van mede-
werkers, omwonen-
den, klanten en le-
veranciers zijn opge-
tekend. Op 20 sep-
tember was het pre-
cies een eeuw gele-

den dat het beeldbepalende staalbedrijf werd opgericht als Koninklijke Ne-
derlandse Hoogovens NV. De festiviteiten op het terrein van Tata Steel duur-
den tot en met 5 oktober. (foto: Michel van Bergen)

Soli gekozen tot
Vereniging van het Jaar
Soli is gekozen tot 
Vereniging van het 
Jaar in de catego-
rie cultuur. De le-
den werden ‘overval-
len’ door burgemees-
ter Frank Dales, Rabo-
bank-directeur Mar-
tijn van der Schaaf en 
vertegenwoordigers 
van NOC*NSF, LKCA 
en Kunstbende, de 
initiatiefnemers van 
de verkiezing. ,,Dit is 
echt een voorbeeld 
vereniging”, aldus de 
jury. ,,Soli is goed ge-
organiseerd, er worden mooie creatieve prestaties geleverd en er zijn veel be-
trokken leden en vrijwilligers. Het is geen feest als Soli niet is geweest. Maar óók 
zijn zij voorloper op het gebied van maatschappelijke impact en betrokkenheid 
in de gemeenschap.’’ (foto: Reinder Weidijk)

Kanaalgraver gaat op
in de Jutter en de Hofgeest

Na drie jaar en zes-
tig uitgaven is be-
gin oktober de laat-
ste editie versche-
nen van de Kanaal-
graver. Deze krant 
is, net als weekblad 
Huis aan Huis eerder 
dit jaar, opgegaan in 
de Jutter en de Hof-
geest. Deze samen-
werk ingsverban-
den en een nieuw 
crossmediaconcept 
resulteert in een lo-
kale krant die ieder-
een op een goede 

manier kan voorzien van nieuws en advertenties, zowel in print als online.
 (foto: de Jutter/de Hofgeest)

Primeur: eerste 
stadionconcert bij Telstar
Als afsluiting van de 
RaboWeek vond  het 
allereerste stadion-
concert plaats bij 
Telstar. Zo’n 2.000 
IJmonders genoten 
van optredens van 
Berget Lewis, Can-
dy Dulfer en Edsi-
lia Rombley. Hoofd-
act was Waylon, die 
met zijn band voor-
al nummers van 
het nieuwe album 
’The World Can Wait’ 
speelde. De Rabo-
Week IJmond vindt 
jaarlijks plaats in de 
landelijke Week van de Coöperatie. Met een reeks verbindende en inspireren-
de activiteiten voor jong en oud laat de Rabobank zien wat de meerwaarde is 
van een bank met cooperatieve wortels. (foto: Ed Geels)’

Judith Porsch (58) wereld-
kampioen boogschieten

Judith Porsch is in 
Zuid-Afrika wereld-
kampioen hand-
boogschieten ge-
worden in de klas-
se historische boog. 
De 58-jarige Velsen-
se sleepte vorig jaar 
al de Europese titel 
in de wacht en pres-
teerde in het we-
relddeel waar pijl en 
boog hun oorsprong 
vinden opnieuw uit-
stekend. Ze wist zelfs 
haar eigen wereldre-

cord met 16 punten te verbeteren. Judith en haar man, die ook in de prijzen 
viel, schieten bij handboogschutterij VZOS in Santpoort-Noord. (foto: aange-
leverd)JA
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Witte Theater wordt hotel 
met restaurant en spa
De gemeente Vel-
sen verkoopt het 
Witte Theater aan 
Stolk Ontwikkeling 
en Bik & Arnold BV. 
Dat heeft wethou-
der Bram Diepstra-
ten (gemeentelijk 
vastgoed) bekendge-
maakt. De Velsense 
bedrijven willen de 
voormalige PEN-cen-
trale ombouwen tot 
een hotel met restau-
rant, skybar en een 
spa. De theaterfunc-
tie verdwijnt de� ni-
tief. Geïnteresseerden konden tot eind augustus plannen en een bod van mini-
maal 200.000 euro indienen bij de gemeente. Vijf partijen kregen eind oktober 
bericht dat zij waren doorgedrongen tot de laatste ronde. Zij kregen de kans 
hun plan nogmaals toe te lichten, ditmaal met � nanciële onderbouwing. (fo-
to:  Reinder Weidijk)

Postcode Loterij maakt 
weer opnames in IJmuiden

Het Edisonplein en 
omliggende straten 
vormden dit jaar op-
nieuw het decor voor 
de eindejaarscom-
mercial van de Post-
code Loterij. Voor het 
derde jaar op rij wer-
den de huizen voor-
zien van kerstverlich-
ting, reed de felro-
de Postcode Loterij-
vrachtwagen de wijk 
binnen en liepen be-
kende Nederlanders 
af en aan. De commer-
cial werd deels binnen 

opgenomen, maar het eind-shot werd traditiegetrouw in de besneeuwde straat 
gemaakt. Mét Gaston, Winston, Martijn, Caroline, Quinty en Nicolette in de hoofd-
rol. (foto: Machiel Kraaij)

Collegeprogramma 
2018-2022 gepresenteerd
Het college van bur-
gemeester en wet-
houders heeft het 
c o l l e g e p r o g r a m -
ma voor de perio-
de 2018-2022 gepre-
senteerd. In een fraai 
vormgegeven vijf-
tig pagina’s tellend 
boekwerkje wordt in 
begrijpelijke taal uit-
gelegd wat het col-
lege in de komende 
vier jaar wil bereiken 
en op welke manier 
dat moet gebeuren. 
Het eerste exemplaar 
van dit boekje werd 
overhandigd aan Frits Raadsheer, directeur van Kennemerland Pers, de uitge-
verij van deze krant. Het document heeft de titel ‘Velsen komt naar je toe!’ ge-
kregen. (foto: Mark Sassen Fotogra� e)

Sinterklaas krijgt warm 
onthaal in IJmuiden

Duizenden kinde-
ren hebben Sinter-
klaas en zijn 150 
Pieten een warm 
welkom gegeven in 
IJmuiden! Door het 
koude, maar zon-
nige weer leek het 
nóg drukker dan 
voorgaande jaren.
De goedheiligman 
zette aan het be-
gin van de middag 
voet aan wal op de 
Loswalkade bij de 
Kleine Sluis. Daar 
schudde Sint hon-

derden handen en nam hij vele tekeningen en andere cadeaus in ont-
vangst. Vervolgens ging hij op rijtour richting Plein 1945. (foto: Rein-
der Weidijk)

Twee onderscheidingen 
voor Chris B. van der Zwan
Twee onderschei-
dingen binnen 24 
uur. Het gebeurt niet 
vaak, maar Chris B. 
van der Zwan maak-
te het toch echt mee. 
Eerst werd hij door 
bondsvoorzitter Mi-
chael van Praag be-
noemd tot lid van 
verdienste van de 
KNVB, een dag later 
verraste burgemees-
ter Frank Dales hem 
met een koninklij-
ke onderscheiding. 
Aanleiding was Van 
der Zwans vertrek als lid van de Raad van Commissarissen van Telstar, de club 
waarvoor hij zich al tientallen jaren inzet. Hij ontving de onderscheidingen 
vanwege zijn grote verdiensten voor het voetbal, de maatschappij en het be-
drijfsleven. (foto: Ron Pichel)

Noordzeevis uit IJmuiden 
offi cieel van start

De nieuwe stichting 
Promotie Noord-
zeevis uit IJmuiden 
heeft zichzelf gepre-
senteerd. De stich-
ting gaat zich inzet-
ten voor waardering 
van IJmuidense vis 
in de regio. Een eer-
ste wapenfeit is de 
presentatie van het 
boek ‘Noordzeevis 
uit IJmuiden’. De af-
gelopen maanden 
hebben tientallen 
belanghebbenden 
en belangstellenden 

uit de IJmuidense vissector overlegd hoe in IJmuiden aangelande verse vis 
beter op de (menu-) kaart kan worden gezet. Hun inspanningen resulteer-
den in de ‘Stichting Promotie Noordzeevis uit IJmuiden’ die de promotie van 
IJmuidense vis op zich gaat nemen. (foto: Reinder Weidijk)

In gesprek over grafi et-
regens van Tata Steel
Bezorgde inwoners 
zijn met raadsleden, 
wethouders, gede-
puteerden en direc-
tieleden van Tata 
Steel in gesprek ge-
gaan over de overlast 
van Tata Steel. Dat 
gebeurde in kleine 
groepjes, in het Ra-
bobank IJmond Sta-
dion. Er werd voor-
al gesproken over 
de recente gra� etre-
gens, waarvan nog 
niet precies duide-
lijk is of deze schade-
lijk zijn voor de volks-
gezondheid. Alle betrokken partijen hebben toegezegd haast te maken met 
een gedegen onderzoek naar de e� ecten van de uitstoot. Tata Steel gaat on-
dertussen versneld aan de slag met maatregelen tegen de gra� etregens. (fo-
to: Reinder Weidijk)

SnowPlanet overgenomen 
door SnowWorld

SnowPlanet is over-
genomen door Snow-
World, de grootste 
exploitant van indoor 
skipistes in Neder-
land. SnowWorld wil 
met deze uitbreiding 
vooral inzetten op 
die absolute totaal-
beleving voor fami-
lies met kinderen. Het 
indoorskiën op ver-
se hoogkwalitatieve 
sneeuw blijft vanzelf-
sprekend de belang-
rijkste activiteit, maar 
elke bezoeker moet 

kunnen genieten van een compleet authentiek wintersport/resort gevoel bij 
SnowWorld. Elke locatie zal zijn speci� eke karakter hebben, maar moet tege-
lijk de typische SnowWorld-kwaliteit en ervaring bieden’’, aldus de CEO. (fo-
to: SnowPlanet)JA
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