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Velserbroek - Precies om drie uur loste wethouder Annette Baerveldt maandag het startschot bij de nieuwjaarsduik in de 
Westbroekplas. Meteen daarop renden naar schatting 200 helden en heldinnen in zwembroek of bikini, met felgekleurde 
Unox-muts, het koude water in. Na een korte en zeer frisse onderdompeling ging het weer richting Villa Westend waar de 
duikers konden opwarmen met erwtensoep en een goedgeslaagde nieuwjaarsparty. In IJmuiden trotseerden 700 duikers de 
frisse zuidwesterwind voor een duik in de Noordzee. (foto’s: Reinder Weidijk)

Fris het nieuwe jaar in

Velsen-Zuid -  Vanuit de Engelmunduskerk in oud-Velsen is 
vlak voor kerst een herdertjestocht gehouden. De jonge deel-
nemers gingen onder begeleiding van een herder op zoek 
naar het pasgeboren kerstkindje. Hiermee werd het kerstver-
haal op ludieke wijze tot leven gebracht. (foto: aangeleverd)

Gezocht: kampioenen
Velsen - De gemeente Vel-
sen is nog op zoek naar 
meer kandidaten voor de 
titel van Sportman, Sport-
vrouw, Sportploeg, Ta-
lent (tot 18 jaar) en Mas-
ter (vanaf 40 jaar) van het 
jaar 2017. 
De winnaars worden be-
kendgemaakt tijdens het 
Sportgala op vrijdag 9 
maart in het Thalia Theater. 
Opgeven kan tot 22 janua-
ri via www.sportgalavelsen.
nl of door een mail te sturen 
naar sportgala@velsen.nl
Tijdens het Sportgala wor-
den de Velsense sportkam-
pioenen in het zonnetje ge-

zet. Wie iemand kent, die in 
2017 een mooie prijs be-
haalde of een bijzonde-
re sportprestatie volbracht 
kan hem of haar of een heel 
team voordragen. De sport 
moet wel onderdeel zijn van 
een sportbond die aange-
sloten is bij het NOC*NSF. 
Een deskundige jury be-
paalt wie de winnaars zijn. 
De feestelijke prijsuitrei-
king vindt plaats in het 
Thalia Theater in IJmuiden 
en de presentatie van het 
Sportgala is in handen van 
Franks Snoeks, sportver-
slaggever bij Studio Sport. 
(foto: Reinder Weidijk)
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Erik Baalbergen legt weke-
lijks een typisch IJmuidens 
beeld vast, naar aanleiding 
van de actualiteit, een bij-
zondere gebeurtenis, een 
evenement of gewoon van-
wege de mooie taferelen die 
IJmuiden biedt. Achter elke 
foto schuilen wetenswaar-
digheden over IJmuiden. 
Deze week aandacht voor 
de legendarische IJmuide-
naar Japie Overzet.

Het overzetveer van Jacob Vis-
ser – of Japie Overzet zoals we 
hem beter kennen – vanaf de 
kop van de haven is de eerste 
helft van de twintigste eeuw 
een begrip in IJmuiden en om-
streken. Al vóór 1900 komt Ja-
cob met zijn ouders naar IJmui-
den. In die tijd vindt het over-
zetten onregelmatig plaats door 
voornamelijk vletterlieden. Zo 
zet Jacobs vader Wijk aan Zee-
ers over vanaf de kop van de 
haven. De directeur van de vis-
sershaven wil de situatie verbe-
teren en stelt een vaste vletter-
man aan om een regelmatige 
veerdienst te verzorgen.
Jacob Visser krijgt het alleen-
recht en start eind maart 1902 
op 23-jarige leeftijd de veer-
dienst tussen de kop van de ha-
ven en de semafoor. Met slechts 
één vlet roeit Jacob iedereen 
voor een tarief van 1 cent tus-
sen de ‘kop’ en de Semafoor, de 
zuidzijde, het fort of in de rich-
ting van Wijk aan zee. Zijn vas-
te uitspraak bij aankomst was: 
“Kalm an met uitstappen en 
vlug met betalen”. Zijn klanten 
zijn vooral schoolkinderen van 
de Semafoor en havenperso-
neel. In de zomermaanden zet 
hij veel dagjesmensen uit Am-
sterdam en Haarlem over naar 
het strand. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog zet hij op het For-
teiland gelegerde soldaten over.

In juli 1924 vindt een tragedie 
plaats. Tijdens stormweer roeit 
Jacobs zestienjarige zoon Wil-
lem richting Wijk aan Zee om 
te kijken of er nog overzetklan-
ten zijn. Willem wordt daar later 
aan de waterkant gevonden. De 
dokter constateert dat hij aan 
een hartverlamming is overle-
den, vermoedelijk door overver-
moeidheid.
Vanaf 1925 neemt Jacob de 
veerdienst met het Forteiland 
over van de militairen. Om aan 
de verplichtingen te voldoen 
moderniseert Jacob zijn be-
drijf en zet hij drie motorboten 
in, waarmee hij en twee zonen 
meer personen kunnen ver-
voeren. In 1927 wordt het vijf-
entwintig jarig jubileum van de 
veerdienst uitbundig gevierd op 
en rond de kop van de haven. 
In 1928 koop Jacob zijn eerste 
sleper, Alberdina, en kort daar-
na zijn tweede, Neeltje. Het be-
drijf gaat naast de veerdienst 
ook het slepen van kolensche-
pen en de sleepdienst in de vis-
sershaven verzorgen. Na een 
stilstand tijdens de Tweede We-
reldoorlog komen meer slepers 
in de vaart.
Eind september 1955 overlijdt 
Jacob Visser op 76-jarige leef-
tijd. Het bedrijf wordt voort-
gezet door zijn zonen. In 1968 
neemt de 24-jarige medewer-
ker Ben lskes het bedrijf over. 
Deze overname is de start van 
het IJmuidense sleep- en ber-
gingsbedrijf Iskes, dat dit jaar 
dus vijftig jaar bestaat!
Tegenwoordig worden enke-
le onregelmatige veerdiensten 
verzorgd vanaf de moderne ge-
tijdensteiger (op de foto) bij de 
kop: de Koningin Emma als wa-
tertaxi naar het Forteiland bij 
evenementen en naar de aan-
legsteiger bij de Noordpier, en 
de Fortwachter naar het Fortei-
land.

Jarige trakteert op 
twintig procent korting

IJmuiden - Het is deze maand 
precies 20 jaar geleden dat 
Xanadu Byoux opende aan 
Marktplein 56. Simone Strij-
land nam samen met vriendin 
Gré Iskes de winkel over van 
haar broer juwelier René Post. 
Inmiddels is ook schoonzus 
Sandra Vellema een bekend 
gezicht in de winkel.  
In die 20 jaar is een prachtige 
winkel opgebouwd, met siera-
den van bekende en minder 
bekende merken. ,,Wij kiezen 
alleen de sieraden uit die wij 
zelf mooi vinden’’, zegt Simo-
ne. ,,Onze voorkeur gaat uit 
naar zilver en halfedelstenen. 
En dat slaat aan bij onze klan-
ten.’’
,,Je kunt spreken van een 
unieke collectie,’’ vult Gré aan. 
,,Want naast juweeltjes van 
merken als Buddha to Bud-
dha en Josh die we al jaren 
verkopen, is er ook veel be-
langstelling voor de Spaanse 

sieraden van Uno de 50 en de 
horloges van Oozoo, Davis en 
Flikfl ak.’’
De gezamenlijke liefde voor 
sieraden resulteert in een bij-
zonder aangename sfeer en 
veel vrolijkheid. Klanten ko-
men vaak doelgericht, maar 
ook voor de gezelligheid naar 
Xanadu Byoux. 
,,We hebben nooit eerder kor-
ting gegeven’’, verklaart Si-
mone. ,,Maar omdat we 20 
jaar bestaan geven we de he-
le maand januari 20 procent 
korting op alles, behalve op 
artikelen waarvoor al een an-
dere korting geldt.’’
Dat maakt het natuurlijk he-
lemaal aantrekkelijk om gauw 
weer eens binnen te stappen 
voor wat moois en de gratis 
gezelligheid. In verband met 
de inventarisatie is Xanadu 
deze week gesloten. Dinsdag 
9 januari zijn ze weer open. 
(foto: Karin Dekkers)

Kleine moeite, veel voldoening
Word vrijwilliger 
bij Home-Start

IJmond - Home-Start biedt 
ondersteuning, praktische 
hulp en vriendschap aan ou-
ders met jonge kinderen die 

tijdelijk een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken. Ben 
je zelf ouder of opvoeder en 
wil je deze ervaring delen? 
Misschien is Home-Start iets 
voor jou! 
Inmiddels werken er 16 ge-
trainde vrijwilligers in de 
IJmond. Allemaal zijn ze erg 
enthousiast. Sommige heb-
ben al een traject in een ge-
zin afgesloten en gaan bin-
nenkort weer aan de slag in 
een ander gezin. Voor zowel 
de gezinnen als de vrijwilli-
gers is het een mooie en zin-
volle ervaring.
Interesse? Medio janua-

ri wordt gestart met de intro-
ductietraining. Bel voor meer 
informatie met 088-8876900 
of kijk op www.Home-Start.nl.

2707WT_A3Poster_Vrijwilligers_v2.indd   1 13/12/2016   11:48
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4 JANUARI
Koffieochtend in Bibli-
otheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Laatste week tentoon-
stelling ‘Parabool. Geopend 
donderdag tot en met zon-
dag van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Tuin 
vol Geheimen’. Voor ieder-
een vanaf 3 jaar. Open van 
13.00 tot 17.00 uur. Work-
shop knutselen van 13.30 
tot 15.30 uur. Kosten 1,50 
bovenop de entreeprijs.

(Foto: Kim Balster)
Johan Derksen met Keeps 
The Blues Alive in Kenne-
mertheater Beverwijk om 
20.15 uur. Derksen duikt 
in de geschiedenis van de 
Amerikaanse blues. Try out. 
Foto: Kennemertheater.

5 JANUARI
Zee- en Havenmuseum: 
extra geopend van 13.00 

tot 17.00 uur.

Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Tuin 
vol Geheimen’. Voor ieder-
een vanaf 3 jaar. Open van 
13.00 tot 17.00 uur.

Nieuwjaarsreceptie bij 
wijkcentrum De Hofste-
de, A. Jacobsstraat Velser-
broek. Van 14.00 tot 16.00 
uur. Open tafel om 12.30 
uur.

(foto: aangeleverd)
Nieuwjaarsconcert in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.

Stadsschouwburg Vel-
sen: NUHR. Aanvang 
20.15 uur.

6 JANUARI
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 
tot 17.00 uur. Expositie ‘Vis-
sersschepen’ door Jan de 
Reus. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot 
puber.

Bingo- en loterijavond 
bij speeltuin De Veilige Ha-
ven in IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.30 
uur.

7 JANUARI

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Laatste dag tentoon-
stelling ‘Parabool. Geopend 
donderdag tot en met zon-
dag van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

(foto: aangeleverd)
Nieuwjaars-
concert IJmuider Har-
monie in de Burgerzaal 
van het stadhuis. Aanvang 
12.00 uur, zaal open 11.30 
uur.

Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 
tot 17.00 uur. Expositie ‘Vis-
sersschepen’ door Jan de 
Reus. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot 
puber.

Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Tuin 
vol Geheimen’. Voor ieder-
een vanaf 3 jaar. Open van 
13.00 tot 17.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Verhaallezing ‘De Bezem 
door je leven’ bij Carmen 
de Haan in het St. Rap-
haëlkerkje, Popellaan 1 in 
Bloemendaal. Van 14.00 tot 
16.00 uur.

Open Huis bij De Jonge 
Stem. Van 15.00 tot 17.00 
uur in De Abeel, Abelens-
straat 1 IJmuiden.

James Lisney in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.

8 JANUARI
Ruilbeurs voor liefheb-
bers van legpuzzels. wijk-

▲

centrum Zeewijk, Zeewijk-
plein IJmuiden. Van 10.00 
tot 11.00 uur.

Dansen voor en door se-
nioren. Om 10.00 uur start 
de cursus dansexpres-
sie voor senioren, gegeven 
door Henk Smits in Artian-
ce in Alkmaar. Ook op don-
derdag 11 januari gaat om 
10.00 uur een cursus van 
start.

Postzegelavond bij Post-
zegel Vereniging Santpoort 
in Het Terras, Dinkgrevel-
aan Santpoort-Noord. Zaal 
open vanaf 19.00 uur.

9 JANUARI
Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 
uur in Velserbroek. Elke 
dinsdagochtend.

Repair Café in buurtcen-
trum De Spil, Frans Hals-
straat 29 IJmuiden. Van 
13.30 tot 16.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Feestelijke opening bij                     
Gemakkelijk Gezond(er), 
Dé Plek Haarlem, Waar-
derweg 19 in Haarlem. Van 
19.00 tot 20.00 uur koffie/
thee met iets lekkers. 20.00 
uur start de lezing over re-
latie tussen gezondheid en 
voeding.

Lezing ‘Cultuur en we-
reldbeeld van het Midden-
Oosten’ ‘t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 
201 Santpoort-Zuid. Aan-
vang 20.00 uur.

10 JANUARI
OIG tweedehandswinkel 
open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 
12.00.
06-26038252.

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

sersschepen’ door Jan de 
Reus. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot 
puber.

Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Tuin 
vol Geheimen’. Voor ieder-
een vanaf 3 jaar. Open van 
13.00 tot 17.00 uur. Work-
shop knutselen van 13.30 
tot 15.30 uur. Kosten 1,50 
bovenop de entreeprijs.

Filmavond voor vrouwen 
in buurthuis De Brulboei, 
Kanaalstraat IJmuiden. 
Film ‘Saroo in Lion’.

(foto: Steef Geelhoed)
Lezing. Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemer land 
verzorgt een lezing over 
zeevogels op de Noordzee 
om 20.00 uur in Bezoekers-
centrum De Hoep in Cas-
tricum. 

Stadsschouwburg Vel-
sen: Anne Wil Blankers. 
Aanvang 20.15 uur.

11 JANUARI
Koffieochtend in Bibli-
otheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur.

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Pa-
rabool’. Geopend donder-
dag tot en met zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 4 euro.

Stadsschouwburg Vel-
sen: Percossa met ‘Bam’. 
Aanvang 20.15 uur.

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL
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DCIJ-nieuws
Oudejaarstoernooi 
prooi voor grootmeester
IJmuiden - Alweer voor de 
dertigste keer op rij orga-
niseerde Damclub IJmui-
den (DCIJ) op de dertigste 
van december het Oude-
jaars Sneldamtoernooi van 
IJmuiden. Met 56 deelne-
mers, variërend van begin-
ner tot grootmeester, werd 
er in een moordend tempo 
van 3 minuten plus 2 secon-
den per zet in drie groepen 
gedamd. 
In de eregroep was het de 
Amsterdamse grootmeester 
en WK-deelnemer Hein Me-
ijer die overtuigend Haar-
lemmer Stefan Stolwijk ont-
troonde. Meijer sloeg een 
gat van maar liefst acht 
punten met de nummer 
twee, Haarlemmer Mark 
Deurloo.
Internationaal meester Ivo 
de Jong uit Tuitjenhorn pak-
te het brons. De uit Shang-
hai overgevlogen Jeroen 
Sterel was met een vierde 
plaats wederom de sterk-
ste DCIJ’er. Titelverdedi-
ger Stolwijk en oud-winnaar 
Bas Messemaker vielen dit-
maal buiten het podium. 
De hoofdgroep werd een 

prooi voor DCIJ’s captain 
Wim Winter, die voor het 
eerst in jaren niet ‘onder-
gedoken’ was tijdens de 
jaarwisseling. DCIJ’er Jack 
van Buuren en oud-DCIJ’er 
Marcel Kosters uit Haarlem 
volgden op respectievelijk 
twee en drie punten achter-
stand. 
Tot slot was de promotie-
groep een mix van jong en 
oud. Haarlems talent Rudi 
van Velzen ging er met de 
eerste prijs vandoor. 
DCIJ’er Stella van Buuren, 
die het dammen op een la-
ger pitje heeft gezet, werd 
tweede en Rabin Bihal der-
de. Nederlands welpenkam-
pioen bij de meisjes Puck 
Boudens werd eerste in het 
subklassement beste pu-
pil/welp. Moritz Woesten-
burg, die samen met Fico en 
Tibbe van Beek, Ole Heijdra 
en Lars van Eeken de jeugd 
van DCIJ vertegenwoordig-
de, wist met vier overwin-
ningen en twee remises de 
beste score van de DCIJ-
jeugd neer te zetten en 
werd hiervoor ook nog ge-
huldigd. (foto: aangeleverd)

Nieuwe expositie
in ’t Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Van 8 ja-
nuari tot 17 februari zijn in ’t 
Brederode Huys verschillen-
de schilderijen te zien van 
Ludy Schaper. Na vijfentwin-
tig jaar geleden met aqua-
rellen te zijn begonnen, is zij 
in de loop der jaren overge-
stapt op abstracte schilder-
kunst. Schaper begint vanuit 
het niets; legt de verf klaar 
en volgt haar gevoel, intuïtie 
en fantasie. Zo ontstaan er 

kleurrijke schilderijen waar 
een mens blij van kan wor-
den. Schaper is van mening 
dat een schilderij geen tekst 
nodig heeft, omdat het van-
zelf de fantasie van de kijker 
op gang zet. Ze hanteert af-
wisselend de kwast en het 
paletmes. 
Bezichtiging op dinsdag van 
13.30 tot 16.00 uur of op af-
spraak: 023-5381999. (foto: 
aangeleverd)

IJmuiden - In buurthuis De 
Brulboei kunt u op woens-
dagavond 10 januari meele-
ven met ‘Saroo in Lion’, een 
op feiten gebaseerde fi lm. 
Hij belandt als vijfjarige in 
een trein, die hem 1600 ki-
lometer door  India voert en 
wordt geadopteerd door een 
Australisch stel (een prach-
tige rol van Nicole Kidman). 
Op zijn dertigste gaat Saroo 
op zoek naar de plek waar hij 
ooit zijn familie kwijtraakte. 
De fi lm begint om 20.00 uur. 
Kaarten à 3 euro zijn verkrijg-
baar aan de zaal. Meer we-
ten? Bel 0255 510652.

Filmavond 
voor vrouwen

Santpoort-Zuid - Op dins-
dag 9 januari houdt Rien van 
der Toorn de lezing ‘Cultuur 
en wereldbeeld van het Mid-
den-Oosten’. In de omgang 
met statushouders en vluch-
telingen loop je tegen een 
heel andere wereld van den-
ken en doen aan. Hoe zit het 
met dat wereldbeeld? Waar 
komen de meest voorkomen-
de cultuurverschillen van-
daan? Heeft dat naast de po-
litieke situatie ook iets te ma-
ken met de problemen van 
een land als Syrië? Ir. Rien 
van der Toorn is een niet-
westerse socioloog en heeft 
samen met zijn vrouw, af-
komstig uit het Midden-Oos-
ten, een advies- en trainings-
bureau voor professionals en 
vrijwilligers die intercultureel 
werk doen. Samen geven ze 
acculturatietrainingen aan 
Syrische, Eritrese en andere 
statushouders in de gemeen-
te Leiden. De lezing begint 
om 20.00 uur. De entree be-
draagt 6 euro. Zie ook  www.
santpoortsbelang.nl.

Lezing in
‘t Brederode 

Huys

Santpoort-Noord - Postze-
gel Vereniging Santpoort be-
gint het nieuwe jaar met een 
grote veiling op maandag 8 
januari in Het Terras. Op de 
veiling komen circa  240 ka-
vels onder de hamer. De ka-
vellijst kan per mail wor-
den opgevraagd: hein60@
hotmail.nl. De zaal is van-
af 19.00 uur open. Meer we-
ten? Bel 023-5382274 (na 
18.00 uur).

Postzegelavond 
in Het Terras

Velsen - VZV bestaat in 
2018 alweer 90 jaar, Een 
sociale en sportieve vereni-
ging die midden in de Vel-
sense samenleving staat 
waar met passie en en-
thousiasme hoogwaardig 
zwemonderwijs wordt aan-
geboden en waar waterpo-
lo zowel op topsport niveau 
als op breedtesport/recre-
atiesport niveau wordt ge-
speeld.
Alhoewel 90 jaar een heu-
se mijlpaal is gaan ze er 
natuurlijk voor om over 10 
jaar bij het 100-jarig be-
staan groots uit te pakken. 
Maar dit jaar willen ze ui-
teraard niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan en wor-
den er enkele leuke evene-
menten georganiseerd. Te 
beginnen met het jubile-
umtoernooi op zaterdag 6 
januari van 15.00 tot 21.00 
uur in zwembad De Hee-
renduinen. Deze dag zal 
het zwembad in het teken 
staan van landelijk eer-
ste klasse top waterpolo in 
voorbereiding op de twee-
de seizoenshelft door VZV 
Heren 1. Heeft u altijd eens 
topwaterpolo van dicht-

bij willen bekijken? Ga dan 
naar zwembad De Heeren-
duinen. Aansluitend wordt 
rond 21.15 uur het jubi-
leumjaar geopend tijdens 
de nieuwjaarsreceptie in 
Sportcafé De Duinen (de 
kantine van het zwembad).
Op maandag 8 januari 2018 
starten de zwemlessen en 
trainingen weer en doen 
ze het nog eens dunne-
tjes over met de waterpo-
lo jeugd die gezamenlijk de 
traditionele nieuwjaarsduik 
in het zwembad doet met 
aansluitend een ouder-
kind waterpolo toernooi. 
Ook hier wordt geproost, 
maar dan met limonade 
bubbels! Zie ook www.vel-
serzwemvereniging.nl. (fo-
to: aangeleverd)

LGV trots op mooie 
kandidatenlijst

Velsen - Gemeentefractie 
LGV presenteert de kandi-
datenlijst voor de gemeen-
teraadsverkiezingen van 
2018.
De partij is er trots op dat 
zij een gemêleerd gezel-
schap kunnen presenteren.
De kandidaten staan als 
volgt op de lijst: 1. Leo 
Kwant (m), 2. Floor Bal (m), 
3. Sige Bart (m), 4. Mil-
co Kwant (m), 5.  Leo Aar-
denburg (m), 6. Piet Deu-

dekom, 7. Semra de Boer-
Kerkum (v), 8. Fred Kappen 
(m), 9. Paul van der Veen 
(m), 10. Rob van Schie (m), 
11. 
Didi van Beek (v), 12. Ron 
van de Wakker (m), 13. 
Wim Nieuwenhuis (m), 14. 
Jolanda van den Brink (v), 
15. Jan van den Bos (m), 16. 
Hans Hendriks (m), 17. Par-
ticia Jumelet (v), 18. Gerrit 
Schol (m) en 19. Jeff Folk-
erts (m).
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De Jonge Stem houdt open huis
IJmuiden - Op zondag 7 ja-
nuari houdt De Jonge Stem 
als start van het nieuwe mu-
sicaljaar een open huis. Toe-
komstige deelnemers en an-
dere geïnteresseerden zijn 
dan van harte welkom een 
kijkje te nemen tijdens een 
repetitie en mee te doen aan 
een aantal workshops die al 
in het teken staan van ‘Shrek, 

de musical’. De workshops 
staan onder leiding van de 
leden van het artistieke team 
en gaan over dans, zang en 
acteren. Zo krijg je een beeld 
van alle disciplines binnen 
het musicalvak. Ook ouders 
zijn van harte welkom. Zij 
kunnen meekijken en wor-
den geïnformeerd over een 
aantal praktische zaken. Wie 

wil meewerken aan ‘Shrek, de 
musical’ kan een week later 
een stemtest doen. Je kunt je 
aansluiten bij De Jonge Stem 
als je bij aanmelding tussen 
12 en 21 jaar bent. Het open 
huis is 15.00 tot 17.00 uur in 
gebouw De Abeel, Abelen-
straat 1 in IJmuiden. Aanmel-
den kan via info@dejonge-
stem.nl. (foto: aangeleverd)

IJmond - De gemeente-
raden in Beverwijk (19 
december) en Heems-
kerk en Velsen (21 de-
cember) zijn akkoord ge-
gaan met de nieuwe ver-
ordening Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning 
(WMO). Op voorstel van 
GroenLinks werd in de 
drie gemeenten besloten 
om het onderscheid in ta-
rieven tussen zelfstandig 
werkende zorgverleners 
en hun collega’s in loon-
dienst te schrappen.

De Centrale Raad van Be-
roep (CRvB) deed in het 
voorjaar van 2017 uitspraak 
in een WMO-zaak van de 
gemeente Emmen. Het ging 
over de delegatie door de 
gemeenteraad aan het col-
lege van tariefdifferentia-
tie voor het persoonsge-
bonden budget (PGB). Als 
gevolg van deze uitspraak 
moet een aantal zaken met 
betrekking tot het PGB nu in 
de verordening vastgelegd 
worden. Het voorstel van de 
colleges was om de hoogte 
van het PGB te laten afhan-
gen van het feit of de zorg-
verlener in loondienst is, of 
als zelfstandige ondernemer 
werkzaam is. In het voorstel 
stond: ,,Ondersteuners, die 
werkzaam zijn als zelfstan-

dig ondernemer: 80% van 
het tarief dat geldt voor on-
dersteuners die bij een pro-
fessionele organisatie wer-
ken.” Het argument hiervoor 
was dat zelfstandigen min-
der overheadkosten hebben, 
en dat daarom een lager ta-
rief gerechtvaardigd zou zijn. 
GroenLinks besloot in te grij-
pen, omdat zelfstandige on-
dernemers te maken kunnen 
hebben specifieke kosten 
die van invloed kunnen zijn 
op de hoogte van het tarief. 
Hierbij valt te denken aan 
de arbeidsongeschiktheids-
verzekering, opleidingskos-
ten, kosten voor een prak-
tijkruimte, enzovoort. Ook 
gelet op de maatschappelij-
ke discussie over ZZP-ers is 
het volgens GroenLinks on-
gewenst dat de gemeente er 
automatisch van uitgaat dat 
zelfstandigen tegen een la-
ger tarief kunnen werken 
dan werknemers in loon-
dienst. Het voorstel om het 
onderscheid in de tarieven 
weg te nemen werd in Be-
verwijk unaniem aangeno-
men, in Heemskerk met 19 
stemmen voor en 4 tegen en 
in Velsen met 20 stemmen 
voor en 4 tegen. Daarmee is 
ook bereikt dat de gewijzig-
de WMO-verordening in al-
le IJmondgemeenten gelijk 
is gebleven.

Drukke jaarwisseling 
voor Velsense brandweer
IJmuiden - Tijdens de jaar-
wisseling is de Velsense 
brandweer meerdere keren 
uitgerukt voor een brandmel-
ding.
Aan de Schulpweg in Vel-
sen-Noord brak rond 01.30 
uur brand uit in een woning. 
Nadat iedereen in veiligheid 
was gebracht zijn meerdere 
mensen door ambulanceper-
soneel nagekeken. Eén per-
soon moest uiteindelijk mee 
naar het ziekenhuis. De oor-
zaak van de brand is nog on-
bekend.
In Velsen-Zuid vloog op ou-
dejaarsavond rond 21.45 uur 

een auto in brand. Mogelijk is 
er iets brandbaars naar bin-
nen gegooid. De politie is op 
zoek naar getuigen.
Op meerdere plaatsen in Vel-
sen stonden ondergrondse 
afvalcontainers, vuurwerkaf-
val en kerstbomen in brand. 
Deze zijn al dan niet met hulp 
van de brandweer geblust.
Net als in de periode rond 
kerst werden er tijdens de 
jaarwisseling vernielingen 
gepleegd aan bushokjes, 
straatmeubilair en privé-ei-
gendommen. De omvang van 
de schade is nog niet be-
kend.

Bloemendaal - Zondag 7 ja-
nuari komt Carmen de Haan 
met de verhaallezing ‘De be-
zem door je leven’. Bevrij-
ding van frustraties, boos-
heid, verdriet, stress en te-
leurstelling bereik je door het 
toepassen van de eeuwenou-
de Hawaïaanse helingsma-
nier, Ho’oponopono. Dit bete-
kent eenvoudig gezegd: ‘din-
gen goed maken’ of ‘een fout 
of storing rechtzetten’. Het 
is een manier van vergeving 
voor jezelf, in jezelf en met 
jezelf. De ander hoeft hier-
bij niet aanwezig te zijn. Het 
is nóóit te laat om de bezem 
door je leven te te halen. Geef 
jezelf je vrijheid terug! Zon-
dag 7 januari, St. Raphaël-
kerkje, Popellaan 1, 2061 GS 
Bloemendaal, van 14.00 tot 
16.00 uur. Bijdrage 9,00 eu-
ro. Zie www.carmendehaan.
nl. (foto: aangeleverd)

De bezem 
door je leven

Opening praktijk 
Gemakkelijk Gezond(er)
Haarlem - Dinsdagavond 9 
januari is van 19.00 tot 20.00 
uur de feestelijke opening 
van de praktijk Gemakkelijk 
Gezond(er) van Marion van 
Waard. De locatie is op Dé 
Plek Haarlem, Waarderweg 
19, Haarlem. 
Marion van Waard opent 
haar eigen praktijk in leef-
stijlcoaching gericht op een 
gezonde manier van leven 
volgens de filosofie van De 
Eetlijn. Hoe je gemakkelijk 
gezond kunt worden kunt u 
tijdens de opening ervaren, 
want dan zal Nettie Bom, or-
thomoleculair therapeut en 
de grondlegster van De Eet-
lijn een interessante lezing 
geven over de relatie tus-

sen gezondheid en voeding. 
Veel aandoeningen en kwa-
len kunnen worden verhol-
pen of voorkomen door ge-
zonde voeding. Maar wat is 
gezonde voeding? De Eet-
lijn werkt niet met een dieet 
maar gaat uit van de voeding 
van onze voorouders, aange-
past aan deze tijd.
De feestelijke opening begint 
9 januari om 19.00 uur met 
koffie, thee en wat lekkers. 
Om 20.00 uur start de lezing. 
Aansluitend is er een hapje 
en drankje ter afsluiting. 
Aanmelden kan via marion.
van.waard@deeetlijn.nl. De 
praktijk is ook bereikbaar via 
06-13398865. (foto: aangele-
verd)

Kijk voor het actuele nieuws op
WWW.JUTTER.NL
WWW.HOFGEEST.NL

Kijk voor het actuele nieuws op
WWW.JUTTER.NL
WWW.HOFGEEST.NL

Kijk voor het actuele nieuws op
WWW.BEVERWIJKER.NL
WWW.HEEMSKERKSECOURANT.NL

Kijk voor het actuele nieuws op
WWW.BEVERWIJKER.NL
WWW.HEEMSKERKSECOURANT.NL

Kijk voor het actuele nieuws op
WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Kijk voor het actuele nieuws op
WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL
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Gratis houtnerfkleur 
bij Kumaro Kozijnen

IJmuiden - In de showroom 
van Kumaro Kozijnen aan  
Maxwellstraat 1 in IJmuiden 
kan een uitstekende indruk 
worden verkregen van het as-
sortiment kozijnen, ramen, 
deuren, schuifpuien, dakka-
pellen, en terrasoverkappin-
gen en veranda’s.
De kunststof kozijnen van Ku-
maro zijn in vele uitvoerin-
gen en kleuren leverbaar en 
bovendien bijzonder onder-
houdsvriendelijk. Nieuw in het 
programma zijn de kunststof 
kozijnen met houtlook verbin-
ding met Realwood kleuren, 
dit houdt in dat de hoeken 
recht en gekontramald wor-
den en een echte houtnerf 
stuctuur hebben, waardoor de 
kunststof kozijnen nog meer 
op houten kozijnen lijken.
De winteractie gratis houtnerf 
kleur aan de buitenzijde loopt 
nog door tot 31 januari 2018, 
vraag in de showroom naar de 
voorwaarden. Naast de kunst-

stof kozijnen heeft Kumaro ook 
kunststof dakkapellen in het 
programma, waarbij de klant 
de keuze heeft uit de tradti-
onele opbouw ter plaatse, of 
de budgetvriendelijke samen-
gestelde kunststof uitvoering. 
Beide dakkapellen worden in 
een dag geplaatst. Ook het re-
noveren van bestaande dak-
kapellen, boeidelen en gevel-
bekleding met onderhoudsar-
me producten zoals Keralit be-
kleding, en leveren en mon-
teren van veranda’s en Velux 
dakramen kan Kumaro voor 
u verzorgen. Kumaro Kozijnen 
mag sinds kort het kwaliteits-
logo 5-Sterrenspecialist voe-
ren. Het logo wordt alleen toe-
gekend aan bedrijven die ga-
rant staan voor goed advies, 
vakmanschap, kwaliteit, ser-
vice en garantie. Een goed ad-
vies is immers goud waard!
Voor een vrijblijvende offerte 
komen zij ook bij u langs om 
de mogelijkheden met u door 
te nemen, of bel voor infor-
matie 0255- 512109. Zie ook 
www.kumarokozijnen.nl. (fo-
to’s: aangeleverd)

Goed voornemen: licht op je 
fi ets! Een voornemen dat je 
vandaag al kan uitvoeren: een 
lamp kopen en op je fi ets ma-
ken!
De ingezonden brief van Ma-
non Dillenius in de krant van 
vorige week is overduidelijk. 
De fi etsers die zonder licht rij-
den zijn vaak onzichtbaar en 
daardoor een gevaar voor 
zichzelf. Die fi etsers veroorza-
ken niet zelden een schrikre-
actie van medeweggebruikers.  
Het is onbehoorlijk mensen zo 
te laten schrikken en niet zon-
der gevaar. Iedereen doet zijn 
best met anderen rekening te 
houden. 
Niemand is zonder fouten, 
maar zonder licht fi etsen is 
geen foutje. Dat kan de fi et-
ser kwalijk genomen worden. 
Volwassenen zijn voor hun ei-
gen gedrag verantwoordelijk 

en ouders dragen de verant-
woordelijkheid voor hun kind. 
De politie zou vaker moeten 
controleren en beboeten, maar 
kan het niet alleen - zeker niet 
als volwassenen er schouder-
ophalend over doen. We zou-
den er elkaar op moeten aan-
spreken als de verlichting niet 
deugt. 
Licht op je fi ets is makkelijker 
dan ooit! Lampen zijn overal te 
koop en in vele soorten, met of 
zonder batterij. Dus (groot)ou-
ders, controleer de fi ets van de 
kinderen en meteen ook maar 
de eigen fi etsverlichting !
Geen ‘gloeiende spijker’ maar 
een lamp waarmee je wordt 
gezien (achter) en eentje 
waarmee je kan zien (voor). 
Begin 2018 goed, want geen 
licht op je fi ets is asociaal.

Fietsersbond Velsen

Winnaars Kersttoernooi 
TC Velserbroek bekend
Velserbroek - Ook in 2017 
mocht Tenniscentrum Velser-
broek weer een groot aan-
tal inschrijvingen als vorig jaar 
ontvangen voor het Kersttoer-
nooi. Nadat ieder tenniskop-
pel in een poule was ingedeeld 
kon het toernooi beginnen. 
Zondag 24 december startten 
de eerste deelnemers met hun 
1-uurs wedstrijden.
Eerste en tweede kerstdag was 
de hal gesloten, maar vanaf 
woensdagavond ging het toer-
nooi weer verder. Omdat er al-
tijd na een uur een winnaar 
uit moet komen en de partij-
en soms er gelijkwaardig wa-
ren, moest soms één rally de 
beslissing brengen. Dit zorgde 
voor veel hilariteit in de kanti-
ne waar de toeschouwers fl ink 

meeleefden. Standen van 7-7 
15-0 waren echt geen uitzon-
dering.
Uiteindelijk vonden de fi nales 
en laatste poulewedstrijden op 
zaterdag 30 december plaats. 
Dit was voor de wedstrijdlei-
ding nog even puzzelen aan-
gezien een aantal deelnemers 
in meerdere fi nales stonden. 
Simon Dijkstra bijvoorbeeld, 
mocht dit jaar zelfs drie fi na-
les spelen. In zowel de HD6+, 
de HD5/4 als de GD5/4. Na de 
laatste wedstrijden kon rond 
22.30 uur de prijsuitreiking be-
ginnen. De bekende Amaryllis-
sen met bon en de foto van de 
winnaars voor de kerstboom 
zijn inmiddels traditie gewor-
den. Zie ook www.tcvelser-
broek.nl. (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Deze maand is 
voor één keer in de tweede 
week van januari het repair 
café in het hobbylokaal van 
buurtcentrum de Spil. Nieuw 
is het  fi etsen repareren en 
kleding herstellen! Lekke 
band? Kapotte ketting? Of de 
rits van uw rok stuk? Neem 
van te voren het nieuwe ma-
teriaal mee en help uw eigen 
spullen te repareren. Mocht 
u niet weten wat er nodig is 
dan adviseren de vrijwilligers 
u graag. Uw lamp of stofzui-
ger stuk? Of een ander tech-
nisch probleem? Laat na-
kijken door de vrijwilligers 
en help zelf mee. Op dins-
dag 9 januari van 13.30 tot 
16.00 uur staan de vrijwil-
ligers van het repaircafé in 
Buurtcentrum de Spil weer 
voor u klaar. Het adres is 
Frans Halsstraat 29 te IJmui-
den. Een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld. U kunt 
zich ter plekke aanmelden bij 
gastvrouw Marleen.

Repaircafé

IJmuiden aan Zee - Ook 
tussen kerstmis en oud en 
nieuw zijn de helden van 
Reddingsteam Zeedieren 
Velsen (RTZ) in actie geko-
men. Op 29 december kwam 
om 7 uur ‘s morgens de mel-
ding dat een grijze zeehon-
denpup was gevonden op het 
IJmuiderstrand. Deze grijze 
pup was nog maar een paar 
weken oud en gescheiden 
van zijn moeder. Na behan-
deling door ons eigen RTZ 
werd de pup naar A-Seal in 
Stellendam gebracht voor 
verder herstel. (foto: RTZ Vel-
sen)

Gevonden pup

IJmuiden - Zaterdag 6 janu-
ari is er een bingo met lote-
rij in speeltuin De Veilige Ha-
ven, aanvang 20.00 uur, zaal 
open om 19.30 uur. Er zijn 
weer leuke prijzen te win-
nen. Woont u in IJmuiden 
en heeft u geen vervoer dan 
kunt u contact opnemen via 
06-28900999 of 0255-518077. 
U kunt dan worden opgehaal 
en thuis gebracht. 

Bingo

Dubbelzeskamp 
oorverdovend succes

IJmuiden - Donderdag en vrij-
dag vond in sporthal Zeewijk de 
44ste Dubbelzeskamp plaats 
voor leerlingen van Velsense 
basisscholen. Een happening 
voor de schooljeugd met ver-
schillende spelen, waarbij sa-
menwerken, behendigheid en 
snelheid een rol spelen. Ook dit 
jaar was er een uitdagend op-
blaasbaar element in de vorm 
van een draak. Donderdag 28 
december gingen de leerlin-

gen van groep 3, 4 en 5 met el-
kaar de strijd aan en vrijdag 29 
december kwamen de leerlin-
gen van groep 6, 7, en 8 in ac-
tie. De organisatie was weer in 
handen van de gemeente Vel-
sen (Sportloket Velsen) en het 
Recreators Sportteam. Een eve-
nement als dit is niet mogelijk 
zonder de circa 40 medewer-
kers, die twee dagen de kin-
deren begeleiden. (bron: RTV 
Seaport/Chris Hoppenbrouwer)
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Straatprijs in Trompstraat

Velsertunnel weer open

Koude Nieuwjaarsduik

Winterse taferelen

Elf bewoners van de Trompstraat in IJmuiden konden hun geluk 
niet op. Op hun postcode 1972 AE viel zondagavond de Postco-
deStraatprijs.
René Heeremans, winnaar van 25.000 euro, heeft een prachtig 
doel voor zijn gewonnen geld. ,,Ik heb meteen mijn vriendin Yvon-
ne ten huwelijk gevraagd, want nu hebben we daar eindelijk het 
geld voor.”
Andres Kiekens won 62.500 euro. Ook hij heeft een bijzondere 
bestemming voor de prijs. ,,Ik ben nu drie jaar bezig een plek te 
verbouwen om daar met jongeren uit de buurt te kunnen klussen. 
Met dit geldbedrag kan ik dit project afmaken. Wat een mooi be-
gin van het nieuwe jaar!”
Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld verraste een 
aantal bewoners van de Trompstraat op nieuwjaarsdag met be-
dragen die uiteenlopen van 12.500 euro tot 75.000 euro. In totaal 
wonnen zij 337.500 euro. (foto: Postcodeloterij)

Een lichte bevalling. Zo typeerde minister Melanie Schultz van Hae-
gen de renovatie van de Velsertunnel, die negen maanden heeft 
geduurd. De minister sprak maandag 16 januari tijdens een feeste-
lijke bijeenkomst in het noordelijk dienstgebouw van de Velsertun-
nel. a het offi ci le gedeelte reed ze mee met een stoet oldtimers  
die rond 11:30 uur door de tunnel reed.
Een week daarvoor konden belangstellenden op de open publieks-
dag de gerenoveerde Velsertunnel al wandelend bewonderen. Het 
waren niet twee, maar één publieksdag. Op de zaterdag ging de 
Publieksdag vanwege koude en gladheid niet door. Alle mensen 
met een kaartje van de zaterdag mochten op de zondag langsko-
men. Medewerkers van Rijkswaterstaat lichtten de aanpassingen en 
nieuwe systemen in de tunnel toe en aan het eind van de tunnel stond 
een aantal machines opgesteld die bij de renovatie een rol hebben ge-
speeld. (foto: Rijkswaterstaat)

De gevoelstemperatuur lag ruim onder nul, maar dat heeft 520 
mensen er op 1 januari niet van weerhouden om mee te doen 
aan de nieuwjaarsduik op het muiderstrand.  a afl oop van de 
koude duik stond in paviljoen Noordzee snert en glühwein klaar 
voor de deelnemers. De vrijwilligers van de IJmuider Reddings-
brigade (IJRB) hebben enkele mensen geholpen met opwarmen.
De Nieuwjaarsduik werd om 15.00 uur nog eens overgedaan in 
de Westbroekplas in Velserbroek. Ook daar veel oranje Unox-
mutsen  gebibber en na afl oop warme soep en veel gezelligheid.  
(foto: Machiel Kraaij)

Eind januari werden we getrakteerd op winterse taferelen. Ha-
gel, ijzel, natte sneeuw en tenslotte toch ook nog een beetje ijs. 
Op de foto de ijsbaan in Driehuis, achter café Middeloo, opgezet 
door vrijwilligers van Dorpsfeest Driehuis. Overal ontstonden ijs-
banen. Er werd geschaatst op sloten, plassen en op de vijver bij 
Duin en Kruidberg. Er werd zelfs alweer gehoopt op een Elfste-
dentocht. In Velsen konden de ijzers in ieder geval eventjes wor-
den ondergebonden. 
In alle tuinen lag een wit dek en groeiden spontaan allerlei 
sneeuwpoppen. Van groot tot klein, met winterwortel en soms 
een das om.
Voor de automobilisten was het ‘s morgens stevig krabben. En 
de fi etsers deden voorzichtig aan om niet te vallen. aar mooi 
was het wel. (foto: aangeleverd)JA
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Grote steun voor 
Pieter Vermeulen Museum

Schade door westerstorm

 

Er zijn bijna 3000 handtekeningen van de petitie ‘Red het Pieter 
Vermeulen Museum’ aangeboden aan cultuurwethouder Robert te 
Beest. Daarbij waren gemeenteraadsleden, leden van het aanbe-
velingscomité ‘Red het PVM’ en vrijwilligers en sympathisanten van 
het museum aanwezig.
Actiecoördinator Piet Paree gaf aan dat de gemeente nu en in de 
toekomst moet blijven pronken met het Pieter Vermeulen Museum, 
dat nota bene onlangs werd uitgeroepen tot het leukste kindermu- 
seum van Nederland.
De aanwezigen en alle ondertekenaars van de petitie maakten 
zich grote zorgen dat het succesvolle Pieter Vermeulen Museum in 
zijn huidige opzet dreigt op te gaan in BRAK IJmuiden, inclusief de 
subsidie. (foto: aangeleverd)

De westerstorm die eind februari over Velsen trok heeft op meer-
dere plekken schade veroorzaakt. Op de Brederoodseweg in Sant-
poort-Zuid en de Amsterdamseweg in Velsen-Zuid raakten ge-
parkeerde auto’s beschadigd door omgewaaide bomen. Er vielen 
geen gewonden. De brandweer heeft de bomen in de stukken ge-
zaagd. (foto’s: Michel van Bergen)

De eerste Burgertop Velsen is een groot succes geworden. Uit 
alle ingebrachte ideeën is een top 10 samengesteld waarbij het 
aantrekkelijker maken van IJmuiden en Velsen voor toeristen 
en eigen inwoners op de eerste plaats eindigde.
Zo’n 150 inwoners, afkomstig uit alle zeven kernen van de ge-
meente Velsen, waren afgekomen op de Burgertop in de Feli-
son Cruise Terminal. Deze burgers waren door loting uitgeno-
digd of hadden zichzelf geïnviteerd door gebruik te maken van 
een zogenaamde ‘wild card’. Aan de tafels ging het over uiteen-
lopende zaken als groen en afvalinzameling tot gemeen-
schapsgevoel en saamhorigheid. De positiviteit overheerste. 
(foto: Machiel Kraaij)

.IJmuiden. Zo heet de nieuwe citymarketingcampagne van de 
gemeente Velsen. Eind februari vond de feestelijke aftrap plaats 
in het Rabobank IJmond Stadion, waar Telstar met 2-0 won van 
FC Den Bosch. Citymarketing is één van de vijf impulsprojecten 
van de Visie op Velsen 2025. De gemeente heeft de ambitie om 
zich verder te ontwikkelen als groeiende en bloeiende gemeente 
om te wonen, werken, ondernemen en recreëren. De strategie 
is erop gericht om te focussen op de kwaliteiten van IJmuiden. 
Wethouder Arjen Verkaik: ,,Je helpt heel Velsen door IJmuiden 
te promoten.” .IJmuiden is vergelijkbaar met I amsterdam, een 
herkenbaar merk waar allerlei activiteiten onder hangen.
Daardoor kan de campagne IJmuiden Rauw aan Zee gewoon 
blijven bestaan. (foto: Friso Huizinga)JA
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Ruïne van Brederode 
feestelijk geopend

Lange Nieuw bijna open
      

aterdag  maart vond de offi ci le opening plaats van de u-
ine van Brederode. oorzitter arcel ukel verwelkomde 
wethouder obert te Beest en introduceerde de nieuwe be-
heerders van de u ne  ob ortekaas en ngeli ue chipper. 

et elkaar werd het Brederodelied gezongen. nder het toe-
ziend oog van de oorspronkelijke bewoner de heer illem van 
Brederode en nazaat olkert van Brederode werd de vlag op de 
toren gehesen.
Dat was het begin van een seizoen vol koffi econcerten  optre-
dens  vertellingen  voorstellingen  muziek en rondleidingen in 
de Heerlijkheid Brederode. foto  nne oss

De reconstructie van de Lange ieuwstraat was eind maart bij-
na klaar.  De kruising lein  eeweg ging weer open. De 
kruising met De oostraat bleef tot medio mei nog wel afge-
sloten voor autoverkeer. 
Conne ion startte donderdag  maart met de testritten over 
de nieuwe busbaan  die bij het iberiusplein begint en tot de 

antpoortse Dreef loopt. ondag  april startte de dienstrege-
ling.  p  april was er een open dag om de opening van de 
nieuwe verbinding te vieren.  foto  riso Huizinga

Kampioenen van Sportgala
De liegende Hollander  ico Haarbosch  imone eel  ina ess
ler en atthijs B chli zijn de grote winnaars geworden van het 

portgala elsen. ij werden  maart in een vol halia heater 
uitgeroepen tot de beste elsense sporters van .
De uitverkiezing van atthijs B chli tot portman van het aar 
kwam niet als een verrassing. De jur  kon simpelweg niet om zijn 
zilveren medaille op de l mpische pelen heen en was unaniem 
in haar oordeel. De beelden van de keirinfi nale bezorgden vrijwel 
alle aanwezigen kippenvel. anwege zijn bijzondere prestatie was 
het Lam ods  het beeldje dat bij de sportprijs hoort  speciaal voor 
B chli uitgevoerd in zilver. foto  eter arl Bannov

SHIP open voor publiek
edeputeerde lisabeth ost van de provincie oord-Holland 

opende het luis- en Haven nformatie unt in muiden. 
Hier kan het oordzeekanaalgebied in al haar facetten worden 
beleefd. al naast de nieuwe zeesluis staat H  een vier ver-
diepingen tellend gebouw met vaste en wisselende tentoonstel-
lingen waarin de nieuwe zeesluis en de bedrijvigheid in het oord-
zeekanaalgebied centraal staan. aast informatie over het sluizen-
comple  schenkt H  ook aandacht aan de ontwikkeling van het 

oordzeekanaalgebied en aan de technologische mogelijkheden in 
het gebied  voornamelijk voor jongeren. foto  rik Baalbergen
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SHIP wordt een succes
Het Sluis- en Haveninformatie Punt heeft in de eerste dagen na de 
opening al duizend bezoekers getrokken. Dat zei Steef Hammer-
stein van ShipAhoy, de aan Telstar gerelateerde exploitant van het 
informatiepunt bij de Noordersluis. 
,,In SHIP wordt niet alleen aandacht besteed aan de grootste zee-
sluis van de wereld die in IJmuiden wordt gebouwd, maar ook 
zetten we hier de regio op de kaart op het gebied van economie, 
innovatie en werkgelegenheid’’, aldus gedeputeerde Elisabeth 
Post van de provincie Noord-Holland, die het bezoekerscentrum  
opende. ,,Het is een unieke mogelijkheid om te laten zien waar het 
bedrijfsleven in de regio mee bezig is en waar zij zich voor inzet. Ik 
ben dan ook verheugd met de realisatie van het SHIP.’’ (foto: Ron 
Pichel)

Basisschool De efi er uit muiden is tweede geworden bij de ver-
kiezing van Sportiefste Basisschool van Nederland. Dit is een 
tweejaarlijkse verkiezing van NOC-NSF en de vakvereniging voor 
docenten lichamelijke opvoeding en combinatiefunctionarissen. De 

efi er is geselecteerd op het profi el bewegen. Dit is terug te zien 
in de diverse clinics die de school aanbiedt: van judo tot freerun-
nen. Ook is er een naschools sportaanbod waar gretig gebruik van 
wordt gemaakt. Dit alles wordt ondersteund door extra aandacht 
voor gezonde voeding en tweemaal per jaar een Lekker Fitproject. 
(foto: aangeleverd) 

De provincie Noord-Holland, Connexxion en de gemeente Vel-
sen hebben alles uit de kast getrokken om te zorgen voor een 
feestelijke opening van de nieuwe HOV-Velsen buslijn. Zo 
waren er zaterdag 1 april oude Connexxion bussen waarmee 
men een rondrit over de nieuwe route kon maken. Maar ook 
was er feest en informatie rond Plein 1945. Op diverse locaties 
kon men meer te weten komen over de plaatselijke geschiede-
nis. Die dag kon men gratis met de oude of nieuwe bus over de 
pas aangelegde route rijden. Onder andere door de nieuwe tun-
nel onder het spoor door waar een speciaal kunstwerk is ge-
maakt dat afhankelijk van de snelheid van de bus tot ontplooi-
ing komt. (foto: Erik Baalbergen)

De man die zondagnacht 9 april dood werd aangetroffen in 
een auto aan de Roolandweg in Haarlem-Schalkwijk was een 
18-jarige inwoner van die stad. Het slachtoffer heeft zijn fatale 
verwondingen opgelopen in de Betelgeuzestraat in IJmuiden, 
waar maandagochtend bloedsporen werden aangetroffen.
De recherche heeft op beide plaatsen uitgebreid onderzoek 
gedaan. Buurtbewoners meldden dat het ‘s nachts onrustig is 
geweest bij de garageboxen aldaar. De politie riep getuigen op 
zich te melden. (foto: Michel van Bergen)JA
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IJmuiden verankerd 

Reddingbootdag trekt 
weer veel bekijks

Veel belangstellenden en buurtbewoners kwamen maandag 8 
mei een kijkje nemen op het tijdstip dat het het oude anker, op 
de nieuwe rotonde Orionweg/Pleiadenplantsoen en Raafstraat 
werd  onthuld. Van gemeentewege gaven de wethouders Rob-
ert te Beest en Floor Bal acte de présence. Lange tijd was dit 
een ongelukskruising. Sinds de rotonde er ligt, voorjaar 2016, 
zijn er veel minder ongelukken. 
Wijkplatform Zee- en Duinwijk wilde graag iets bijzonders met 
de rotonde doen. Het authentieke anker wijst duidelijk op de 
maritieme band van IJmuiden met de zee. (foto: Joop Waijen-
berg)

Ook op station IJmuiden van de KNRM was het zaterdag 6 mei 
open dag en was er weer veel bekijks. Jaarlijks wordt deze dag 
gehouden om donateurs te bedanken voor hun bijdrage. Met 
haar inzet op zee, in de haven en op het kanaal, helpt KNRM 
mensen die in gevaar zijn of dreigen te komen. Jaarlijks varen 
zij heel wat keren uit om mensen te redden. 
Wist u dat het werk van de KNRM grotendeels door vrijwilligers 
wordt gedaan en dat de aankoop van het materieel gebeurt 
door uw bijdrage? Daarom is KNRM ook een organisatie van en 
voor ons al0lemaal. (foto: Erik Baalbergen)

Vissenloop breekt records
,,De opbrengst van de derde Vissenloop IJmuiden heeft die van de 
vorige twee edities veruit overschreden. Bleef de teller na de beide 
vorige wandeltochten staan op zo’n 32.000 euro, de derde editie 
die zondag 21 mei werd gehouden heeft het fantastische bedrag 
voor KWF Kankerbestrijding opgeleverd van 38.000 euro’’, aldus 
Fred van Dam, de voorzitter van KWF Kankerbestrijding. 
Ook het aantal wandelaars nam fors toe. Op deze mooie voorjaars-
dag namen 1850 mensen de kuierlatten en maakten zij samen een 
wandeling door het mooie Velsen, met afstanden van 5 tot 40 kil-
ometer. p de kade bij de start en de fi nish aan de issershaven 
was het de hele dag gezellig. (foto: Erik Baalbergen)

Doek valt voor 

Het bestuur van Stichting Witte Theater heeft de huurovereen-
komst met de gemeente elsen per  juli defi nitief be indigd. a 
25 jaar viel het doek van het theater dat zo geliefd was bij velen. 
Stichting Witte Theater heeft de afgelopen drie jaar, samen met 
haar medewerkers, vrijwilligers, technici en betrokkenen, hard ge- 
werkt om het theater, na het volledig verliezen van haar subsidie in 
2013, structureel levensvatbaar te maken. Toch bleek de commer-
ci le e ploitatie  benodigd voor een structurele fi nanci le basis  on-
voldoende snel tot ontwikkeling te zijn gekomen om de e ploitatie 
te kunnen voortzetten. De gemeente is nu aanspreekpunt voor wat 
er verder gaat gebeuren. (foto: aangeleverd)
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10.000ste bezoeker bij SHIP

Dorpsfeest Velsen-Noord 

Kijkje in ondernemerskeuken

Begin juni heeft Sluis Haven Informatie Punt (SHIP) de 10.000ste 
bezoeker verwelkomd. Het betrof Mireille Oosterhof en zoon Ties. 
Zij ontvingen een bloemetje. 
De bezoekersaantallen zijn boven verwachting. Dit geeft aan dat 
er met de bouw van de nieuwe sluis in IJmuiden volop behoefte is 
aan informatie over dit megaproject. Op de eerste verdieping van 
SHIP bevindt zich een interactieve expositie die zeer doordacht is 
samengesteld. SHIP huisvest tevens een educatief centrum waar 
in de komende jaren de basisscholen en voortgezet onderwijs uit 
de regio uitgenodigd zullen worden, onder meer om jeugd te en-
thousiasmeren voor de technische beroepen. Vanaf het dak kan 
men genieten van een prachtig uitzicht. En er is ook een restaurant 
met prachtig zicht op de sluizen. (foto: SHIP)

In Velsen-Noord weten ze wel hoe ze moeten feesten. Het Dorps-
feest was dan ook een geweldige gelegenheid om elkaar te ont-
moeten. De vele activiteiten trokken veel publiek. Dan ging het van 
reünie tot buikschuifkampioenschap. En van Amsterdamse mid-
dag en een gezamenlijke barbecue tot vele muziekoptredens. Veel 
belangstelling was er voor de nieuwe bus van Vrienden voor Vels-
en-Noord die er dankzij inspanningen van inwoners, vrijwilligers 
en ondernemers is gekomen en die wordt ingezet voor leuke uitjes 
van schoolkinderen en bewoners. (foto: Mark Willemse)

Het Havenfestival IJmond beleefde een geslaagde comeback op 
17 en 18 juni. Hoogtepunten van deze dertiende editie waren de 
rondleidingen op het boorplatform Paragon, de watershows van 
het Nijlpaard, de verse vistafel, het feest op zaterdagavond (in-
clusief huwelijksaanzoek) en de gratis rondvaarten van de nau- 
tische dienstverleners. Het zomerse festivalweer droeg bij aan 
een geweldige sfeer op de Trawlerkade. Na de druilerige editie 
van het Havenfestival en PreSail in 2015 was het nu twee dagen 
zonnig, warm en droog.
Na een jaar zonder Havenfestival in 2016 is nu een profes-
sioneler evenement opgezet, mede dankzij de vele vrijwilligers, 
ondernemers en evenementenbureau Levensgenieters. (foto: Ko 
van Leeuwen)

Ondernemersvereniging IJmond heeft met een grote groep 
lokale politici zes bedrijfsbezoeken afgelegd. Ruim 40 bestuurs- 
en raadsleden van alle politieke partijen van Heemskerk, Velsen 
en Beverwijk kregen zo een kijkje in de keuken van bedrijven in 
de haven-, transport-, leisure-, maakindustrie en het onderwijs.
Voorzitter Ton van der Scheer licht toe: ,,Politiek en bedrijfsle-
ven hebben elkaar hard nodig in onze regio. We kunnen de ver-
schillende uitdagingen - waaronder het verbeteren van het ima-
go van de IJmond of het versterken van de arbeidsmarkt - al-
leen met z’n allen te lijf. Vanuit het OV IJmond-bestuur zitten we 
regelmatig met wethouders en ambtenaren om tafel en dat is 
prima. Maar het feitelijke politieke primaat ligt bij de gemeente-
raad. Daarom is het goed dat we afgelopen week zovele raads- 
leden een indruk hebben kunnen geven van de kansen en uit-
dagingen van onze leden. (foto: Reinder Weidijk)JA
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Rick (11) zet zich in voor 

Rick Peschar (11 jaar) zet zich als ambassadeur in voor Stich-
ting Opkikker. Na het daverende succes in 2016 ging hij dit jaar 
opnieuw collecteren in Velsen. Dat doet hij uiteraard niet alleen. 
Rick en zijn medecollectanten kwamen naar de Vomar. 
Hier konden statiegeldbonnen worden gedoneerd. De groene 
kikker was hier zelf ook bij aanwezig. De opbrengst van de col-
lecte kwam geheel ten goede aan Opkikkerdagen voor lang-
durig zieke kinderen en hun gezin. (foto: aangeleverd)    

Tussen 24 juli en 20 augustus werd gewerkt aan de Waterloo-
laan en aan twee rotondes. Er kwam een nieuwe rotonde op de 
huidige kruising Zeeweg/Minister van Houtenlaan/Waterloolaan.
Het doorgaand autoverkeer werd omgeleid. Dit gold ook
voor de buslijnen  en . ietsers en bromfi etsers konden 
wel langs de werkzaamheden rijden. Het was wel heel lastig dat 
IJmuiden en een deel van Driehuis niet bereikbaar waren via de 
Waterloolaan. Zeker met het Zomerfestival in IJmuiden. Maar 
op de fi ets kwam je ook een heel eind. foto  riso Huizinga

Meer bezoekers, diverse omzetrecords en een fantastische sfeer. 
Het vijfde Zomerfestival IJmuiden gaat de boeken in als de suc- 
cesvolste editie tot nu toe. Zowel op straat als op social media reg-
ende het complimenten voor de organisatie. 
De kortebaandraverij was een verhaal apart. In een paar jaar tijd 
heeft IJmuiden zich opgewerkt naar een plek in de top 5 van Ned-
erland. De totalisator-omzet viel een kwart hoger uit dan vorig jaar: 
van 34.000 euro in 2016 naar bijna 44.000 euro in 2017. 
Druk was het ook op de jaarmarkt met meer dan 150 kramen. ’s 
Avonds volgde het hoogtepunt van het Zomerfestival, toen The 
Dirty Daddies voor de tweede keer naar IJmuiden kwamen voor 
een spectaculair optreden. Ook het Foodfestival op zondag sco-
orde hoge ogen. (foto: Cees Ebbinge)

Het idee was van de excentrieke Telstardirecteur Pieter de Waard. 
Lopend door een bouwmarkt bedacht hij een parcours vooral ge-
bouwd van plastic buizen en slangen, waarop afgelopen zaterdag 
met succes voor de allereerste keer ter wereld Midget Footgolf in 
een voetbalstadion is gespeeld.
Telstar en Rotaryclub Velsen hadden elkaar gevonden om het 
Footgolf Tournament in het Rabobank IJmondstadion te houden. 
De Rotarians zagen het evenement als een geschikte opvolger van 
de Highland Games, die zij jarenlang in park Velserbeek hielden. 
Veertien bedrijventeams van elk vijf mannen en vrouwen legden 
het parcours van achttien holes af. Zij kregen tips van Simon Wet-
zel, de beste footgolfer van Nederland. (foto: Rotaryclub Velsen)
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Iedereen feest mee in Santpoort

Dennis weer bijna 
een gewone vader

Santpoorter werkt mee  aan 
wereldberoemde zonneauto

Eerste Telstar Soccer Camp

Begin augustus was het weer tijd om te feesten in Santpoort-
Noord. Dat iedereen mee feest is te zien op deze foto. Hier haal-
den burgemeester Frank Dales en wethouder Arjen Verkaik (vrijwil-
lig) een nat pak bij de Steppenrace. Bij die twee in het team voor-
zitter van de harddraverij Bas Kuntz en ambtenaar Ton Joosten. Zij 
werden luid toegejuicht door het publiek. 
Dat er met ruim veertig activiteiten fl ink moet worden georgan-
iseerd mag duidelijk zijn. De 350 vrijwilligers hadden het dan 
ook heel druk. Het Dorpsfeest werd ondersteund door ruim 200 
ondernemers. (foto: Friso Huizinga)

Na een ziekbed van bijna drie jaar, acht operaties en een gewel-
dige actie is IJmuidenaar Dennis ‘t Hart weer bijna de ‘gewone’ 
vader die hij wil zijn. In augustus kwam hij terug op Schiphol na de 
operatie in Los Angeles die mede mogelijk werd gemaakt door tal-
loze Velsenaren via Stichting United for Dennis. Daarmee werd 
150.000 euro bijeengebracht voor onder andere verblijf en reiskos-
ten. Er was een speciale operatie nodig om hem te genezen van 
zijn ‘liquor leak’, een defect waarbij hersenvocht wegliep. 
De operatie kon alleen in Los Angeles worden verricht door een 
Nederlandse arts. Dennis grootste wens: ‘ Mijn kinderen naar 
school brengen.’ (foto: aangeleverd)

Het Nuon Solar Team presenteerde in augustus haar nieuwste 
zonneauto. De Nuna9 heeft een nieuwe vorm, een kleiner zon-
nepaneel en ‘a touch of Dutch’ op de zijkant. 
De studenten van de TU Delft verdedigden in oktober met Nu-
na9 de wereldtitel tijdens de World Solar Challenge in Aus-
tralië. Jasper Wijkhuizen uit Santpoort was een van de zes-
tien studenten die de zonneauto hebben ontworpen en ge-
bouwd. onneauto una  fi nishte als eerste in delaide. foto  
aangeleverd)  

Het eerste Telstar Soccer Camp was een groot succes. In drie 
dagen tijd kregen kinderen in de leeftijdscategorie 6 tot en met 
15 jaar de mogelijkheid om te trainen in het stadion van Telstar 
als een echte prof. 
De kinderen genoten zichtbaar van het gevarieerde programma 
dat bestond uit een rijk gevuld voetbalprogramma en verschil-
lende animatie-activiteiten. Zo waren er diverse eerste elftal-
spelers waar de jonge deelnemers al hun vragen aan konden 
stellen. Bij de oudste groepen gaven de spelers voetbaltips. 
En alle deelnemers kregen uiteraard een handtekening. Al-
le deelnemers ontvingen tijdens de driedaagse eveneens een 
compleet Telstar Soccer Camps-tenue. (foto: aangeleverd)JA
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ijftig jaar lang torende de rionfl at boven eewijk uit  maar be-
gin september restte alleen nog een hoopje puin. p de plaats 
van de beeldbepalende twaalfhoogfl at komen nieuwe apparte-
mentengebouwen. lida Lantinga was op de acebookpagina 

e bent muidenaar als  vol lof over de wijze waarop de sloop-
werkzaamheden in relatief korte tijd werden uitgevoerd  Deze 
helden verdienen een dikke kroon op hun werk. ls buren heb-
ben wij nauwelijks overlast gehad.  foto Hans Lammers

n het kader van de landelijke redesweek vond op initiatief 
van de stichting  op zaterdag  september op  loca-
ties in ederland een alk of eace plaats. en daarvan was 
in muiden. s- iddags kwart over een werden een kleine  
deelnemende wandelaars ontvangen in de Burgerzaal. et-
houder obert te Beest gaf na een korte toespraak het start-
schot van de wandeling. De stoet wandelde naar de ud-

atholieke erk aan de ilhelminakade. De wandeling was een 
gezamenlijk initiatief van rouwen voor rede mond  de ud- 

atholieke erk muiden  de uba oskee muiden  arai 
edia roductions en de mbassade van rede muiden van 

het postolisch enootschap. foto  rik Baalbergen

De sportdag eewijk in Beweging is een enorm succes geworden. 
n samenwerking met Badmintonclub elsen  olle balclub mash-

ing elsen  orfbalclub D  en portcaf  ol werden diverse 
demonstraties en workshops gegeven. r was veel belangstelling 
voor de verschillende sportmogelijkheden. r was een free run-
ning parcours  je kon stijldansen  judo n  Dutch tennis doen en nog 
meer. 

ok buiten de sporthal kwam eewijk in beweging  want wie langs 
de verschillende sportclubs ging  wachtte een traktatie in portcaf  

ol. n ook daar was het fl ink druk. foto  aangeleverd

et een bonte avond vol plaatselijke parels en een luidruchtige 
ekla aard Brigitte aandorp  als presentatrice heeft tads-

schouwburg elsen laten zien hoe belangrijk het theater is voor 
deze gemeente. De schouwburg denderde op deze openingsavond 
van het seizoen van de lach tijdens de diverse optredens. 

n creatief directeur acob Bron en zijn team werden in het zon-
netje gezet vanwege hun alom gewaardeerde gastvrijheid.

et publiekstrekkers als Brigitte aandorp en Hans lok foto  
uth acott  Carr  efsen  De ereldband  amuel en C line Dib 

en De Drie ezen was het een avond om nooit te vergeten. foto  
on ichel
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Dierendag in de sneeuw

Rouwstoet trekt veel bekijks

Geld voor startheuvel

Een paar keer per jaar maakt SnowPlanet de piste vrij voor een 
grote groep honden. Uiteraard is Dierendag daarvoor een prima 
gelegenheid. Zo’n 350 honden en hun baasjes maakten van de 
gelegenheid gebruik om lekker te rollebollen in de sneeuw. Ook 
onder honden heb je koukleumen. Niet vreemd dus dat vooral de 
huskies (foto) zich thuisvoelden in de sneeuw. (foto: SnowPlanet)

De Hells Angels namen op indrukwekkende wijze afscheid van hun 
overleden clubgenoot Rebel uit IJmuiden. In de rouwstoet van de 
Kanaalstraat naar begraafplaats Westerveld reden naar
schatting 1.500 motoren mee. Het duurde meer dan twintig mi-
nuten voordat alle voertuigen voorbij waren.
Rebel was gewaardeerd lid van Westport, één van de zeventien 
Hells Angels-chapters in Nederland. Hij overleed aan een hartstil-
stand. Zijn uitvaart werd uitgesteld om clubleden uit de hele wereld 
de kans te geven naar IJmuiden te komen. De stoet trok veel pu-
bliek. Dat gold ook voor de vele geparkeerde motoren in de straten 
van Driehuis. (foto: Machiel Kraaij)

Het Schipholfonds doneerde een bedrag van 35.750 euro aan 
Fiets Cross Club Wijkeroog in Velsen- Noord. De vereniging 
gebruikte het geld voor een nieuwe startheuvel. Floris Vels, 
bestuurslid van het Schipholfonds, overhandigde de cheque 
aan voorzitter rnold de Baar nadat de baan offi cieel was geo-
pend met een wedstrijd. Deze fi etscrossclub kan met de nieu-
we startheuvel en de aangepaste baan niet alleen regionale 
maar ook landelijke westrijden organiseren’’, aldus Vels. ,,De 
club heeft zelf jarenlang gespaard voor de startheuvel en aan-
passingen van de baan. Mede dankzij de grote donatie van het 
Schipholfonds, een donatie vanuit Tata Steel, de inzet van di-
verse sponsoren en vrijwilligers kon dit project nu eindelijk gere-
aliseerd worden.” (foto: aangeleverd)

De Velsense Fietsersbond heeft een handreiking opgesteld 
voor alle partijen die meedoen met de gemeenteraadsverk-
iezingen op 18 maart 2018, want de nieuwe gemeenteraad 
moet een n g grotere inzet leveren voor de fi ets. ees oustra 
en Han van Spanje, twee van de actieve leden van Fietsers-
bond Velsen, lichtten de handreiking toe. ,,De afgelopen vier 
jaar is de fi etser in elsen zeker niet vergeten  de fi etspaden zi-
jn verbeterd. och krijgt het belang van de fi ets niet voldoende 
aan- dacht bij nieuwe infrastructuur. o zijn het nieuwe fi etspad 
naast de H -baan in Driehuis en de fi etsstroken op de hoofd-
fi etsroute in antpoort te krap.  foto  aangeleverdJA
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Afscheid van John en Monique
 in Augusta

Sinterklaas loopt Pakjesboot mis

Na 33 jaar is het nu echt voorbij: het tijdperk John en Monique 
in Augusta. Zij namen afscheid van hun personeel. Er werd een 
speciaal Adiós John & Monique-diner geserveerd in het restau-
rant. De gerechten werd bereid door Frank van Es en Tom Hui- 
zinga en uitgeserveerd door Dianne Weber en Nelleke Fidder. 
Zij hebben in het verleden alle vier in Augusta gewerkt. 
Het bekende hotel/restaurant aan de Oranjestraat is nu in 
handen van Ruizhou (Joe) Xie en zijn familie. Hij zet het hore-
cabedrijf samen met het huidige personeel op dezelfde wijze 
voort. John en Monique blijven voorlopig nog eigenaar van het 
naastgelegen Thalia Theater. Hiervoor wordt ook een koper ge-
zocht. (foto: Ed Geels)

Je verwacht het niet. Sinterklaas die niet op de pakjesboot is 
bij aankomst in IJmuiden. Natuurlijk was heel IJmuiden teleur-
gesteld. Maar dankzij het Sint Nicolaas Comité IJmuiden en de 
politie te water kwam alles weer helemaal goed. Zoals je mag 
verwachten van zulke toppers. Toch lijkt het erop alsof elk jaar 
wel iets mis loopt. Zouden ze dat nou expres doen?
Het verhaal ging dat de zwarte pieten op vakantie waren ge-
weest omdat zij in Spanje heel hard hadden gewerkt. Direct 
vanaf hun vakantieadres vertrokken zij naar IJmuiden. Maar 
zonder Sinterklaas. Gelukkig wel met de pakjes, want alle kin-
deren in heel Nederland werden weer erg verwend. In ieder 
geval was het in IJmuiden weer een spannende intocht. (foto: 
Reinder Weidijk)

Vlog over blinde scholier 
in de prijzen
In de vlogwedstrijd ‘Het beste idee voor Velsen’ heeft de vlog over 
de blinde Stan Bronstring gewonnen. De wedstrijd komt voort uit 
het John van Dijk Fonds. Jongeren tussen de 11 en 22 jaar konden 
meedoen. Uit 25 vlogs werden zes genomineerden gekozen. In 
het gemeentehuis werden deze zes vlogs vertoond aan wethoud-
er Baerveldt. De vlog ‘Zondag met Bronstring’ werd gemaakt door 
Stan Bronstring, Floris Trapman, Emma Bos en Sam Stephanus en 
toont de problemen bij de bushalte zonder blindengeleidestrip. In-
middels zijn de tegels weer teruggeplaatst en kunnen blinden weer 
met de bus mee. De vlog ‘Streetart in de haven van IJmuiden’ werd 
tweede en op nummer drie eindigde ‘Meer groen in Velsen’. (foto: 
aangeleverd)

13-jarige Marlena overlijdt na 
ongeval Planetenweg
Op zaterdagavond 25 november werd de 13-jarige Marlena Piec-
zonka geschept bij het oversteken van de Planetenweg, nabij de 
Voermanstraat. Zij overleed diezelfde avond nog aan haar ver-
wondingen.  De dood van het meisje schokte niet alleen de naaste 
familie en vrienden maar heel IJmuiden. Een zee aan bloemen 
ontstond nabij de plaats van het ongeval. Via Facebook werd een 
oproep geplaatst om te helpen bijdragen aan de kosten voor de uit-
vaart. Veel IJmuidenaren lieten die kans om daadwerkelijk iets te 
doen niet voorbijgaan en gaven ruim, zodat de nabestaanden geen 
zorgen hoefden te hebben over de uitvaartkosten. Marlena was 
voorheen leerlinge op Het Kompas en het laatste half jaar op het 
Vellesan College. (foto: Michel van Bergen)

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
ju

li

2017

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
au

gu
st

us

2017

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
se

pt
em

be
r

2017

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
ok

to
be

r

2017

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
JA

AR
 o

ve
rz

ic
ht

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
no

ve
m

be
r

2017

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
de

ce
m

be
r

2017



P O W E R E D  B Y

G E M E E N T E  V E LS E N

P O W E R E D  B Y

G E M E E N T E  V E LS E N

Deze sportkrant is een uitgave van Sportloket Velsen • www.sportloketvelsen.nl • www.zwembadvelsen.nl Januari 2018

Wij zijn ook te volgen via:Toernooi organiseren? Huur eens een sporthal: 0255-567666 • sportzaken@velsen.nl

Evenementenkalender

Sportmix
In de hele gemeente kunnen kinderen meedoen aan 
naschoolse sportactiviteiten zoals Freerunnen, handbal, 
voetbal, tennis of andere sporten. Deze sportactiviteiten 
genaamd SportMix worden georganiseerd door de 
Buurtsportcoaches van Velsen en zijn voor kinderen van 
de groepen 1 t/m 8 van de basisschool. Het doel van de 
SportMix is kinderen kennis te laten maken met diverse 
(nieuwe) sporten tegen een laag tarief variërend van 
€ 1,- tot € 3,-, zonder lidmaatschap verplichting. Velsense 
sportverenigingen komen naar desbetreffende locaties 
om clinics te geven zodat er steeds nieuwe sporten kun-
nen worden aangeboden. 
Kijk op: www. velsenbeweegt.nl en ontdek welke sport 
waar & wanneer gegeven wordt.

13 januari  AGU Egmond-Pier-Egmond
 www.lechampion.nl

19 januari  Discozwemmen
 www.zwembadvelsen.nl

28 januari Gezondheidsbeurs
  www.sportloketvelsen.nl

28 januari Beeckestijncross
                     www.avsuomi.nl
 
2 februari Discozwemmen
                      www.zwembadvelsen.nl

Nieuwe agenda sportac-
commodaties 2018-2022

Nieuwe buurtsportcoach
Vanaf 1 januari heeft 
IJmuiden er een 
nieuwe Buurtsport-
coach bij; Bianca van 
Geldorp. Zij zal zich 
onder andere gaan 
bezighouden met acti-
viteiten op het Cruyff-
Court, de SportMix, het 
brede schoolaanbod 
op basisschool de 
Zefier, evenementen in 
zwembad de Heeren-
duinen en het verbin-
den van het onderwijs 
met de sportverenigingen. Bianca is 23 jaar, woont 
in Santpoort en voetbalt zelf al sinds haar elfde bij 
RKVV Velsen in Driehuis.  Ze heeft erg veel zin om in 
IJmuiden aan de slag te gaan!

Wie worden de 
sportkampioenen 
van Velsen 2017?

De gemeente Velsen vraagt iedereen om kandi-
daten voor te dragen voor de titel van Velsense 
Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent (tot 
18 jaar) en Master (vanaf 40 jaar) van het jaar 
2017.

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het 
Sportgala op vrijdag 9 maart 2018 in het Thalia The-
ater in IJmuiden. Bent of kent u iemand, of een team 
die aan onderstaande voorwaarden voldoet, geef 
deze sporter(s) dan vóór 22 januari 2018 op.

Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar sportkampi-
oenen en worden andere sporters in het zonnetje 
gezet. De prestatie dient behaald te zijn in het ka-
lenderjaar 2017 en de sport moet onderdeel zijn van 
een sportbond die aangesloten is bij het NOC*NSF. 

Wie kunnen genomineerd worden?
Individuele sporters die lid zijn van een Velsense 
vereniging; dat mag een niet-Velsenaar zijn die lid is 
van een vereniging uit Velsen 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 individu-
eel genomineerd.
Hele teams, als het een Velsens team is, inclusief alle 
niet-Velsense leden.

Aan welke criteria moet de nominatie voldoen?

Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een:
a. Nederlands kampioenschap van een toernooi of 

wedstrijdenreeks.
b. Europees kampioenschap.
c. Wereldkampioenschap.
d. Wereldbekerkampioenschap.
e. Europacupwedstrijd.
f.  Wedstrijd van vergelijkbaar niveau als de punten 

onder b) tot en met e). 
g. Als je een individuele sportprijs hebt gewonnen 

van een officiële sportbond.
h. Als je een individuele sportprijs hebt gewonnen 

tijdens een internationaal toernooi.

Aanmelden
Nominaties moeten vóór 22 januari 2018 worden 
doorgegeven via de aanmeldknop op de website van 
www.sportgalavelsen.nl Mailen kan ook naar sport-
gala@velsen.nl . Voor vragen of meer informatie kunt 
u contact opnemen met Simon de Weers, Sportloket 
Velsen: 06-28302505.

Gezondheidsbeurs 
Velsen
Zondag 28 januari 2018, 10:00-16:00 
uur. Sporthal Zeewijk, Planetenweg 
301, IJmuiden. Kijk voor meer informa-
tie op sportloketvelsen.nl

Op 5 december jl. heeft het college de nieuwe concept 
agenda sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte voor 
de sport!’ vastgesteld. Na het aflopen van het vorige 
plan voor de sportaccommodaties wil de gemeente ook 
de komende jaren blijven investeren in de sport. Naar 
verwachting wordt de agenda op 11 januari 2018 in de 
gemeenteraad besproken. 
In de nieuwe agenda staan 12 opgaven waar de ge-
meente in wil investeren. Voor de buitensport gaat het 
onder meer over het opknappen van de sportparken 
Schoonenberg/Waterloo en Zeewijk. Voor de binnen-
sport staan de vervangende nieuwbouw van de Dolfijn- 
en Kennemer gymzaal in de planning. Daarnaast komen 
er een paar belangrijke thema’s aan bod zoals het 
verduurzamen van sportaccommodaties. Naar alles vol-
gens planning verloopt, wordt de agenda op 25 januari 
2018 door de gemeenteraad vastgesteld. 

Maak ze waar in zwembad De Heerenduinen, 
Squashcentrum Het Polderhuis of in de andere 
gemeentelijke sportaccommodaties.

Goede voornemens 
in 2018!

Sportloket Velsen wenst 
u een voorspoedig en 
sportief 2018



Wel wit maar nog geen kerst
Nog geen White Christmas maar wel was het in december enkele 
dagen prachtig wit in Velsen. De kinderen konden rond zondag 10 
december sleeën, sneeuwballen gooien, poppen bouwen en glij-
den in een wel 15 cm dikke sneeuwlaag. Heerlijk voor de kinderen 
maar wel lastig als je de weg op moest. Codes oranje en rood fl uc-
tueerden in de regio. Lange fi les en slippartijen maakten ook deel 
uit van die witte wereld. Maar ondanks alle problematiek rond die 
winterse taferelen bleef het toch een prachtig gezicht. (foto: Erik 
Baalbergen)

Duizenden medewerkers van Tata Steel kwamen naar Velsen-Noord  
om te protesteren tegen de voorgenomen fusie met ThyssenKrupp. 
Door de samenvoeging dreigen in Nederland 2000 banen verloren 
te gaan.
,,De fusietrein dendert door en de medezeggenschap en de vak-
bonden worden er compleet buiten gehouden’’, aldus FNV-bestuur-
der Aad in ’t Veld. ,,Wij eisen inspraak en een garantie voor de huid-
ige en toekomstige werkgelegenheid in IJmuiden. Zonder garanties 
komt er geen fusie. Deze manifestatie is het begin. Hardere acties 
en stakingen volgen hierna.” 
 In Nederland zijn over de fusie nog helemaal geen gesprekken met 
de FNV of de medezeggenschap gevoerd. Tata Steel had op dat 
moment nog geen informatie aan de vakbond verstrekt. (foto: Leo 
Tillmans)

Bij een ongeval op de Lange Nieuwstraat is maandag 11 de-
cember rond 15.00 uur een 53-jarige vrouw uit IJmuiden om het 
leven gekomen. 
Het slachtoffer werd ter hoogte van de fi etsdoorsteek bij de 
Grevelingenstraat aangereden door een Connexxion-bus. Ge-
tuigen meldden dat zij wilde oversteken. De Verkeersongeval-
lenanalyse (VOA) van de politie heeft uitgebreid onderzoek 
gedaan naar de toedracht van het ongeval. Daardoor was de 
Lange Nieuwstraat enige tijd afgesloten. Het ongeval gebeurde 
in winterse omstandigheden. (foto: Dennis Gouda)

De SantaRun in IJmuiden heeft 5.500 euro opgeleverd voor de 
Vrienden van het Rode Kruis Ziekenhuis. Er waren die zater-
dagmiddag ruim 150 als kerstman verklede deelnemers op de 
been. Zij liepen van Plein 1945 over de Lange Nieuwstraat naar 
de rotonde en weer terug. 
Bij de fi nish ontvingen zij een medaille en was er muziek. De 
Santa-Run werd voor de tweede keer georganiseerd door de 
zes Rotary Clubs uit de regio. (bron: RTV Seaport, foto: Erik 
Baalbergen)JA
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Infopagina

4 januari 2018 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen
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Het gemeentebestuur van Velsen wenst u 
een goede gezondheid in 2018

Voor een persoonlijke uitwisseling van 
 nieuwjaarswensen nodigen wij u van harte 
uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst.

Deze vindt plaats op maandag 8 januari 2018 
van 17.00 tot 19.00 uur in het Gemeentehuis, 
Plein 1945 te IJmuiden. 

Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen 

persoonlijke uitnodigingen te versturen.

Deze publicatie komt daarvoor in de plaats.

U bent van 
harte welkom
Nieuwjaarsreceptie 2018

Wist u dat…

…de gemeente geen 
kelders waterdicht maakt?
De gemeente krijgt regelmatig 
klachten van inwoners dat er wa-
ter in hun kelder staat. Dat is na-
tuurlijk erg vervelend. Hoe krijg 
je de kelder weer droog en wie 
is daar verantwoordelijk voor? 
Wat is de invloed van grondwa-
ter en hoe houd je de kruipruim-
te droog?

Elke eigenaar is verantwoordelijk 
voor alles op zijn eigen perceel, zo 
staat het in de wet. Een perceel is 
een huis (met of zonder tuin) of een 
bedrijfspand (met of zonder grond 
eromheen). Eigenaren zijn daar-
mee ook verantwoordelijk voor het 
grondwater ter plekke. De gemeen-
te is eigenaar van allerlei panden 
en stukken grond - straten, wegen, 
plantsoenen - en is verantwoorde-
lijk voor het grondwater daar.  

Maak natte kelders waterdicht
De vloer of de muren van een kelder 
kunnen poreus zijn geworden. Dan 
kan er grondwater naar binnen sij-
pelen en wordt de keldervloer nat. 
De eigenaar moet er dan voor zorgen 
dat de kelder waterdicht wordt ge-
maakt. Vergelijk het met kozijnen of 
het dak; die moeten ook onderhou-
den worden om vocht buiten te hou-
den. Een kelder waterdicht maken is 
wel vakwerk. We raden u aan om dat 
door een professioneel bedrijf te la-
ten doen.

Grondwater stijgt en daalt
Om droge voeten te houden, neemt 
de gemeente allerlei maatregelen, 
zoals drainage aanleggen. Dat helpt 
wel, maar heel plaatselijk. De straat 

waar u aan woont, blijft dan mis-
schien wel droog, maar uw kelder 
kan toch blank staan. De grondwa-
terstand wisselt: regent het veel, 
dan staat het grondwater hoger. Is 
het lange tijd droog, dan staat het 
grondwater lager. De Velsense bo-
dem is als het ware een spons van 
zand, veen of klei waar water in zit. 
Dat water moet vanzelf ‘uitzakken’ 
en kan niet snel weggepompt wor-
den zoals dat in een sloot wel kan.

Kruipruimtes kun je isoleren 
Water in de kruipruimte onder uw 
huis hoeft geen probleem te zijn. Ze-
ker niet als de overlast kortstondig 
is (een paar weken). Kruipruimtes 
zorgen ervoor dat u het in de woon-
kamer niet merkt dat de bodem on-
der uw huis meer of minder nat is. 
Voorwaarden zijn goede ventila-
tie en goed onderhoud van uw huis 
(metselwerk). Controleer daarom 
regelmatig - zeg eens per kwartaal - 
of de ventilatiegaten schoon zijn en 
vrij van onkruid. Veel oude wonin-
gen hebben een houten vloer met 
weinig of geen isolatie. Als het dan 
vochtig is in de kruipruimte, merkt 
u dat wél in huis; het is minder be-
haaglijk, en u moet harder stoken 
om het warm te krijgen en te hou-
den. U kunt de bodem van de kruip-
ruimte isoleren met schelpen of 
piepschuim. Of u isoleert de onder-
kant van de vloer. Dan wordt uw 
huis droger en behaaglijker, en het 
scheelt in de stookkosten. Ook voor 
deze maatregelen adviseren wij om 
een professioneel bedrijf in te scha-
kelen; dan weet u zeker dat het goed 
gebeurt. (foto: gemeente Velsen)

Het oude zwembadje hoort bij het restafval. 
Was je al van plan om naar het afvalbrengstation te gaan, 

dan kun je hem ook daar inleveren.
Vragen? hvcgroep.nl

WAaR gOoI iK Dit wEg?
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Wie worden de Velsense sportkampioenen van 2017?
De gemeente Velsen vraagt ie-
dereen om kandidaten voor te 
dragen voor de titel van Velsen-
se Sportman, Sportvrouw, Sport-
ploeg, Talent (tot 18 jaar) en Mas-
ter (vanaf 40 jaar) van het jaar 
2017.

De winnaars worden bekendge-
maakt tijdens het Sportgala op vrij-
dag 9 maart 2018 in het Thalia The-
ater in IJmuiden. Bent u iemand die 
aan onderstaande voorwaarden vol-
doet of kent u iemand, of een team, 
dat aan onderstaande voorwaarden 
voldoet, geef deze sporter(s) dan 
vóór 22 januari 2018 op via de aan-
meldknop op de website van www.
sportgalavelsen.nl of stuur een e-
mail naar sportgala@velsen.nl.

Elk jaar kiest de gemeente Vel-
sen haar sportkampioenen en wor-
den andere sporters in het zonne-
tje gezet. Wie een kandidaat kent, 
mag hem of haar of een heel team 
voordragen. Er zijn vijf categorie-
en: Sportman, Sportvrouw, Sport-

ploeg, Talent en Master. De presta-
tie dient behaald te zijn in het kalen-
derjaar 2017 en de sport moet on-
derdeel 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 
IJmuiden en de presentatie van het 
Sportgala is in handen van Frank 
Snoeks, sportverslaggever bij Stu-
dio Sport.

Wie kun je nomineren?
Individuele sporters die lid zijn van 
een Velsense vereniging; dat mag 
een niet-Velsenaar zijn die lid is van 
een Velsense vereniging of een Vel-
senaar die lid is van een niet-Vel-
sense vereniging. Teamsporters die 
uit Velsen komen en lid zijn van een 
team dat niet uit Velsen komt wor-
den individueel genomineerd.
Hele teams, als het een Velsens team 
is, inclusief alle niet-Velsense leden.

Aan welke criteria moet de no-
minatie voldoen?

- Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij 
een Nederlands kampioenschap 
van een toernooi of wedstrijden-
reeks.

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

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

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

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

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

- Als je een individuele sportprijs 
hebt gewonnen van een o�  ciële 
sportbond.

- Als je een individuele sportprijs 
hebt gewonnen tijdens een inter-
nationaal toernooi.

Aanmelden.
Nominaties moeten vóór 22 janu-
ari 2018 worden doorgegeven via 
de aanmeldknop op de website van 
www.sportgalavelsen.nl  Ook  kunt 

u de nominaties mailen naar sport-
gala@velsen.nl. Voor vragen kunt u 
bellen met Simon de Weers, afdeling 
Sportzaken gemeente Velsen: 06-
28302505. (foto: Reinder Weidijk)

Elke boom is geld waard

Lever je kerstboom in!
Op woensdag 10 januari kun je 
weer kerstbomen inleveren voor 
verbranding. Elke boom is 50 euro-
cent waard. Heb je er veel? Breng 
ze dan naar de brandplaatsen aan 
de Heerenduinweg in IJmuiden en 
het grasveld aan de Hagelingerweg 
(circusveld) in Santpoort-Noord.

De bomen kunnen worden ingeleverd 
op de volgende plaatsen:

 muiden  ennemerplein, Plein 
40-45, Canopusplein van 12.30 tot 
15.30 uur

 muiden  eerenduinweg, brand-
plaats van 12.30 tot 19.00 uur 

 elsen- oord  tratingplantsoen 
van 12.30 tot 15.30 uur

 elserbroek  estingplein van 12.00 
tot 16.00 uur

 elsen- uid  voor de brandweerka-
zerne van 12.30 tot 15.30 uur

 rie uis  rie ui erkerkweg naast 
de kerk van 12.30 tot 15.30 uur

 antpoort- uid  illem de wi -
gerlaan naast het station van 12.30 
tot 15.30 uur 

 antpoort- oord  agelingerweg / 
Burgemeester Weertplantsoen van 
12.30 tot 15.30 uur

 antpoort- oord  agelingerweg 
op het veld bij de brandplaats t.h.v. 
Biezenweg van 12.30 tot 19.00 uur.

Verbranding
Op woensdag 10 januari om 18.30 uur 
aan de Heerenduinweg in IJmuiden 
en op woensdag 10 januari om 18.30 
uur aan de Hagelingerweg (circus-
veld) in Santpoort-Noord.

Niet verbranden?
Op zaterdag 13 januari 2017 zamelt 
HVC alle overige kerstbomen in. HVC 
rijdt een route via de doorgaande we-
gen. Deze route staat op www.velsen.
nl. (foto: gemeente Velsen)

Nieuwe wieken in het voorjaar

Korenmolen De Zandhaas
De wieken van De Zandhaas in 
Santpoort-Noord worden dit 
voorjaar vervangen, dan kunnen 
ze weer draaien! Sinds mei 2017 
hebben ze stilgestaan door een 
mankement.

In mei 2017 lichtte de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed de mo-
leneigenaren in over mogelijke ge-
breken aan hun molens. Van de 
circa 1.200 molens in Nederland 
zijn er 48 die zogenaamde deel-
bare wieken hebben – wieken die 
uit meerdere delen bestaan. De-
ze wieken zijn na 2011 gemaakt en 
het ontwerp was destijds door de 
Rijksdienst goedgekeurd. 

In mei bleek, dat de bouten van de-
ze verbinding onder bepaalde om-
standigheden kunnen a� reken. 
Daardoor was het helemaal ze-
ker of de wieken goed zouden blij-
ven zitten. Om risico’s te vermij-
den, zijn deze 48 molens uit voor-
zorg stilgezet – waaronder Koren-
molen De Zandhaas in Santpoort-
Noord. Eind november 2017 kwam 
de Rijksdienst de gedupeerde mo-
leneigenaren tegemoet in de  kos-

ten van vervanging (ca. € 112.000,-
-). Toen konden de eigenaren de 
reparatie gaan regelen.

Molenbouwer Groot Wesseldijk 
BV uit Lochem doet zijn best om 
de wieken van Korenmolen de 
Zandhaas te vervangen voor de 
Nationale Molendagen op 12 en 13 
mei 2018. (foto: gemeente Velsen)
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Werkzaamheden op kruising en in Engelmundusstraat
Vanaf maandag 8 januari 2018 
start BAM Infra Wegen - in op-
dracht van de gemeente Vel-
sen - met werkzaamheden aan 
de kruising Kalverstraat / En-
gelmundusstraat / Frans Nae-
reboutstraat  en het Velserduin-
plein. Op de kruising komt een 
verkeersplateau en de Engel-
mundusstraat wordt opnieuw be-
straat.

Engelmundusstraat
Tijdens het werk zijn de kruising 
en de Engelmundusstraat voor al 
het doorgaande verkeer afgesloten. 

ewoners/omwonenden kri gen er 
in de eerste week van januari 2018 
een brief over. Winkeliers zijn per-
soonlijk op de hoogte gesteld. De 
markt blijft voorlopig nog op het 
oude gedeelte van het Velserduin-
plein staan. Dat betekent, dat de 
Engelmundusstraat  toegankelijk 
blijft vanaf de Lange Nieuwstraat 
zodat de marktkooplieden vanaf de 
Lange Nieuwstraat het Velserduin-
plein op kunnen.

Planning
We verwachten dat we ongeveer 2 
weken aan de kruising zullen wer-

ken. De totale werkzaamheden (in-
clusief herinrichting Engelmun-
dusstraat) duren 7 of 8 weken, maar 
dat is ook a� ankelijk van het weer. 

Slecht weer zorgt voor vertraging
Bij slecht weer ( vorst, sneeuw etc.) 
loopt dit werk vertraging op. We ho-
pen natuurlijk dat dat niet gebeurt. 
Maar als het nodig is, zetten we de 

vertraging op de facebookpagina van 
de gemeente Facebook(@gemeen-
tevelsen) of op de website www.vel-
sen.nl.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over 
de gemeente Velsen. Hier vindt u 
meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatieza-
ken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een 
vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft hier-
voor geen netnummer te draaien. Ui-
teraard kunt u ook gewoon langsko-
men bij het Klant Contact Centrum 

in het gemeentehuis. Het KCC is ge-
opend op maandag tot en met vrijdag 
van 08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag 
van 08.00 uur tot 20.00 uur. Voor in-
houdelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen 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 af-
spraak. Via onze website www.velsen.
nl kunt u 24 uur per dag een afspraak 
maken. U kunt natuurlijk ook elke 

werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert mel-
dingen of klachten over discrimina-
tie. Bij het Klant Contact Centrum 
van het gemeentehuis is een formu-
lier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bu-
reau Discriminatiezaken Kennemer-
land in Haarlem. Meer informatie op 
www.bdkennemerland.nl.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 22 
december 2017 tot en met 29 de-
cember 2017 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 

ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 451a, plaat-
sen andelsre lame (27/12/2017) 
33206-2017
Kennemerboulevard 354, plaatsen 
klein wembad (27/12/2017) 33259-

2017

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 145, vergroten 1e 
verdieping achterzijde woning 
(28/12/2017) 33325-2017 

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 16, kappen boom 

(27/12/2017) 33254-2017

Velserbroek
Langemaad 11, legaliseren plaatsen 
dakkapel achterdakvlak 2e verdie-
ping (22/12/2017) 33157-2017

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Sessies donderdag 11 januari 2018. Locatie: gemeentehuis Velsen, in-
gang Plein 1945 te IJmuiden, aanvangstijd 19.30 uur.

Volg de raad
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. U kunt hiervoor 
plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzalen. De vergaderin-
gen zijn zowel live als achteraf te volgen via de raadskalender op www.vel-
sen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervolgens op de da-
tum van deze vergadering. In de sessies komen verschillende onderwer-
pen aan de orde. Soms wordt er alleen informatie gegeven over een onder-
werp, maar het kan ook gaan over een onderwerp waar de raad twee weken 
later een besluit over neemt.

Inspreken kan tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 
uur bij de gri�  e: 0255 567502 of via de mail: gri�  e@velsen.nl met ver-
melding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De gri�  e 
neemt dan nog contact met u op. 

Agenda

Agenda sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte voor de sport!’
De gemeente Velsen wil de komende vijf jaar blijven investeren in gemeen-
telijke sportaccommodaties. Om hier uitvoering aan te geven is een agen-
da sportaccommodaties 2018-2022 opgesteld. Er is tijdens het opstellen 
van de agenda een participatietraject georganiseerd. Hiermee heeft de ge-
meente de wensen en knelpunten van de gebruikers van sportaccommoda-
ties geïnventariseerd. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen 

met de missie, het beleidskader en de opgaven van de agenda sportaccom-
modaties 2018-2022 ‘Ruimte voor de sport!’. Raadzaal: 19.30 – 21.00 uur

Kadernota Ontwikkeling 2017 van het grondbeleid
Het gemeentelijk grondbeleid bestaat uit twee deelonderwerpen, het be-
leid over grondprijzen en het beleid op het gebied van ontwikkeling (dat 
is deze nota). Daarnaast zijn er nog twee aparte beleidsnota’s voor het be-
leid met betrekking tot vastgoedbeheer en het beleid op het gebied van 
huurprijzen. De Kadernota Ontwikkeling speelt in op de trend dat steeds 
meer ontwikkelingen binnenstedelijk plaatsvinden waarbij de gemeen-
te de keus moet maken om een actief of faciliterend grondbeleid te voe-
ren of een samenwerkingsvorm met private partij(en) aan te gaan. De nota 
schept de kaders waarbinnen het college van burgemeester en wethouders 
het grondbeleid kan uitvoeren. Schoonenbergzaal: 19.30-21.00 uur

Innovatiefonds MKB Velsen
In de reserve Visie op Velsen is een bedrag van € 2.000.000,- opgenomen 
voor een Innovatiefonds Bedrijvigheid en Duurzaamheid. Het doel van het 
fonds is MKB bedrijven a� omstig uit, of gelieerd aan de maak- en onder-
houdsindustrie te ondersteunen bij de realisatie van product-, dienst –en 
procesinnovaties. Het college werkt hiertoe een subsidieregeling uit, en 
stelt de raad voor de uitgangspunten hiervan vast te stellen. Voorts wordt 
de raad voorgesteld het gereserveerde bedrag vrij te geven en in te stellen 
als subsidieplafond van de subsidieregeling. Op 7 december 2017 is dit be-
leidskader in een eerste sessie behandeld. De vergadering concludeerde 
dat het onderwerp voor een vervolgsessie geagendeerd moest worden om 
verder met elkaar in gesprek te kunnen gaan.  Rooswijkzaal:  19:30 - 21.00 
uur 

voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 

Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Radarstraat ong., o p r i c h t e n 

54 appartementen, kappen 2 bomen 
en aanleggen uitrit  (22/12/2017) 
27121-2017

Santpoort-Noord
Kerkweg 23, plaatsen dakopbouw 
(27/12/2017) 29359-2017
Paramaribostraat 13, verbou-
wen sportschool tot appartement 

(27/12/2017) 28334-2017

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 63, legaliseren kozijn 
voorgevel,  verandering dakdek-
king garage naar kunstrietdekking 
(22/12//2017) 27093-2017

Aanvragen

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

werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden
Andromedastraat 24, plaatsen dak-
kapel (22/12/2017) 31217-2017  
Leeuweriklaan 49, plaatsen erker en 
dakkapel (22/12/2017) 27419-2017

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 2, plaatsen dakop-
bouw met dakterras op tweede ver-
dieping  (22/12/2017) 26192-2017

Driehuis
Driehuizerkerkweg 40, vergroten 
woning (27/12/2017) 28224-2017

Velserbroek
Westlaan 41, afwijken planologisch 
gebruik; nieuwjaarsduik 1 januari 
2018 (29/12/2017) 31313-2017
Westlaan 41, afwijken planologisch 
gebruik; nieuwjaarsborrel 6 januari 
2018 (29/12/2017) 31303-2017

Verleende evenementenvergun-
ning APV artikel 2:17 

Velserbroek
Nieuwjaarsborrel villa Wes-
tend, Westlaan 41, 6 januari 2018 
(29/12/2017) 29739-2017

Besluiten
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Stadsschouwburg Velsen
De Stichting Stadsschouwburg Velsen heeft een moeilijke periode achter 
de rug. Na een lang slepende interne impasse is de afgelopen periode benut 
om in beeld te brengen wat er nodig is om een toekomstbestendige Stads-

schouwburg met een sterke programmering neer te zetten. Om een dreigend 
faillissement af te wenden en het toekomstbeeld te realiseren is het noodza-
kelijk dat de gemeente een éénmalige fi nanciële impuls geeft van maximaal 
€ 1,5 miljoen. Raadzaal: 21.30 – 23.00 uur

Vergaderingen gemeenteraad Velsen (vervolg)

Regeling sportaccommodaties 2018
De gemeente heeft de tarieven en algemene voorwaarden van de ge-
meentelijke sportaccommodaties voor 2018 vastgesteld.

De volledige regeling kunt u vinden op de volgende websites: 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 voorbehou-
den).

Regeling	sportaccommodaties	2018	
	
De	gemeente	heeft	de	tarieven	en	algemene	voorwaarden	van	de	gemeentelijke	sportaccommodaties	voor	
2018	vastgesteld.		
	
De	volledige	regeling	kunt	u	vinden	op	de	volgende	websites:	

www.overheid.nl:	 		 lokale	wet	en	regelgeving		
www.sportloketvelsen.nl		 (sport	&	gemeente	>	sportaccommodaties	in	Velsen)	
www.zwembadvelsen.nl		 (algemeen	>	huisregels).	

	
Overzicht	van	de	meest	gangbare	tarieven	(type-	en	drukfouten	voorbehouden).	
	
Zwembad De Heerenduinen m.i.v. 1 januari 2018 
Vrij zwemmen (recreatief zwemmen)   
Kinderen 0 en 1 jaar  gratis  
Los bad Kinderen tot 16 jaar  €             4,80  
Los bad Volwassenen  €             5,30  
Los bad Daluren  €             4,80  
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.)  €           48,20  
Leskaart 1 maand - tot 16 jaar - incl. entree (2x per week, 45 min.)  €           72,25  
Leskaart 1 maand - volwassenen - incl. entree (1x per week)  €           38,80  
Losse les - volwassenen - incl. entree (30/45 min.)  €           11,15  

 
Sportterreinen 2018-2019 m.i.v. 1 juli 2018   
Voetbalveld  €       3.981,00  
Voetbal kunstgrasveld contract A  €       7.962,00  
Voetbal kunstgrasveld contract B   €     11.943,00  
Hockey kunstgrasveld  €       7.342,00  
Honk- softbalveld, Korfbalveld, Rugbyveld  €       3.184,00  
Handbalveld  €       2.394,00  
Atletiekcomplex Groeneveen  €     13.760,00  

 
Sporthallen 2018-2019 m.i.v. 1 juli 2018   
Seizoentarief, per uur  €             46,50  
Incidenteel tarief, per uur  €             53,00  
Competitie gebruik, per uur  €             57,00  

 
Gymzalen 2018-2019 m.i.v. 1 juli 2018   
Seizoentarief, per uur  €             11,25  
Incidenteel tarief, per uur  €             15,00  
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