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Python mogelijk gevild
Santpoort-Zuid – Zondag 
werd een pythonhuid gevon-
den aan de Harddraverslaan. 
Hoewel slangen regelmatig ver-
vellen, zou het niet om een ver-
velde huid gaan maar om een 
complete huid. Dat zou beteke-
nen dat het gaat om een gevilde 
huid, waarbij de slang is overle-
den. Dierenhulpdienst Neder-
land overweegt daarom aangifte 
te doen van dierenmishandeling 
of het verspreiden van verboden 
goederen.  (foto: Elsbeth Visser)

Film ‘Zicht op Water’ bij SHIP
IJmuiden – Donderdag 14 
december zal van 15.30 tot 
16.30 uur voor de tweede 
keer de fi lm ‘Zicht op Water’ 
worden getoond in de fi lm-
zaal van het Sluis Haven In-
formatie Punt (SHIP). De kos-
ten voor het bijwonen van de 
fi lmvoorstelling bedragen 5 
euro. Voor dit bedrag wordt 
u vanaf 15.00  bij SHIP ont-
vangen met een kopje thee 
of koffi e, waarna de fi lm om 
15.30 uur begint. U kunt zich 
aanmelden via de website van 
SHIP www.ship-info.nl of aan 
de balie bij SHIP. Maar wees 
er op tijd bij, het bezoekers-
aantal is beperkt tot 60 perso-
nen. De volgende vertoning is 
op donderdag 18 januari.
‘Zicht op Water’ is een fi lm 
van Pauline van Vliet en Ma-
rieke Rodenburg. De fi lm  
gaat over de gevolgen van 
het graven van het Noordzee-
kanaal voor de mensen in de 

IJmond. Nu, 140 jaar later, na 
de opening van het Noord-
zeekanaal in 1876, neemt een 
aantal markante IJmonders u 
mee langs de diverse mijlpa-
len in de geschiedenis van het 
kanaal. De fi lm laat onder an-
dere de veranderingen in het 
landschap zien, maar ook de 
blijvende band van de inwo-

ners van het gebied en hun 
herinneringen aan het, door 
de jaren heen, veranderende 
kanaal. Mede door de komst 
van de kanaalgravers, vissers 
en industriearbeiders ver-
anderde het karakter van de 
IJmond enorm door de jaren 
heen. Zie ook www.ship-info.
nl (foto: SHIP)

Minimasters op Vellesan
IJmuiden - Overdracht van 
kennis en vaardigheden is een 
van de doelstellingen van de 
praktijklessen economie op 
het Vellesan College. Docent 
Michael Freriks geeft het vak 
Economie & Ondernemen en 
nodigt hiervoor graag mensen 
uit het bedrijfsleven uit. 
Rabobank IJmond heeft daar-
om verschillende MiniMas-
ters gegeven op het Vellesan 

College. De leerlingen werden 
meegenomen naar de wereld 
van hypotheken en het star-
ten van een bedrijf. Er werden 
goede vragen gesteld en het 
enthousiasme voor deze on-
derwerpen was groot. 
Rabobank IJmond heeft als 
ambitie jongeren te leren om-
gaan met geld en hen fi nan-
cieel zelfredzaam te maken, 
zodat zij straks kansrijk kun-

nen deelnemen aan de maat-
schappij. In vier interactieve 
MiniMasters konden de scho-
lieren kennismaken met de 
thema’s jongeren en geld, be-
leggen, hypotheken en start je 
eigen bedrijf. 
Elke Minimaster duurde een 
uur en werd gegeven door ge-
specialiseerde adviseurs van 
Rabobank IJmond. (foto: aan-
geleverd)

Kerstexpositie 2017

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek 
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

Zaterdag 9 december 2017 t/m 
nieuwjaarsdag 1 januari 2018

Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de expositie alleen volgens afspraak)

Dit is de laatste kerstexpositie in Museumboerderij 
Jan Makkes. Zie artikel elders in deze krant.
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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 Willemsbeek, een voor-
malige duinbeek.

De Willemsbeekweg is ge-
noemd naar de Willemsbeek, 
een voormalige duinbeek. De 
Willemsbeek ontsprong in of 
bij de duinrand - de zgn. Adri-
chemmerduinen - aan de zuid-
oostkant van de duinvallei 
Breesaap, in de omgeving van 
de tegenwoordige Zuidarca-
de. De duinbeek liep naar het 
oosten, parallel aan en iets ten 
zuiden van de tegenwoordige 
Lange Nieuwstraat, en volgde 
vanaf de Velserduinweg het tra-
cé van de later aangelegde Wil-
lemsbeekweg. Vanaf ongeveer 
de huidige Bonifaciusstraat liep 
de beek een stukje naar het 
noordoosten om bij het huidi-
ge stadhuis weer naar het oos-
ten af te buigen. Vanaf de Zee-
weg richting Velsen heette de 
beek Engelmundusbeek. De 
Willemsbeek was de bovenloop 
van de Engelmundusbeek, die 
verder door Velserbeek en het 
dorp Velsen liep en afwaterde 
in het voormalige Wijkermeer 
ten oosten van Velsen.
De Willemsbeek zou zijn ont-
staan door toedoen van de An-
gelsaksische prediker Engel-
mundus. Deze komt in 719 als 
missionaris uit Engeland naar 
onze streken. Hij is door Willi-
brord aangesteld om in onze 
streken het woord van Christus 

te verspreiden onder de heiden-
se Friezen. Volgens een legende 
doet Engelmundus op voorbe-
de een bron met geneeskrach-
tig water in de duinen bij Velsen 
ontspringen. Deze bron voedt 
een beek, die later de naam 
Sint-Engelmontsbeek of Engel-
mundusbeek krijgt. In de veer-
tiende en vijftiende eeuw wor-
den veel wonderbaarlijke gene-
zingen door het geneeskrach-
tige water aan Engelmundus 
toegeschreven. Tot in de acht-
tiende eeuw is de kerk van Vel-
sen, waarlangs de beek richting 
het Wijkermeer loopt, daarom 
een bedevaartsoord voor gelo-
vige mensen met keelklachten 
en kiespijn. Men vermoedt dat 
de beek in werkelijkheid is ont-
staan bij de vorming van de jon-
ge duinen in de middeleeuwen. 
De randen van de duinen wor-
den nat vanwege het kwelwa-
ter. Het overtollige water vormt 
duinbeekjes, waaronder de Wil-
lemsbeek. De naam Willems-
beek komt al voor in zeven-
tiende-eeuwse archiefstukken. 
Over de herkomst van de naam 
kunnen we slechts gissen. Mo-
gelijk is Willem van Brederode, 
die in de dertiende eeuw gron-
den bij de duinen ontgon, de 
naamgever. Op kaarten uit la-
tere eeuwen volgt de beek een 
recht tracé, vermoedelijk door 
ontginningen en kanalisering 
tijdens en na de middeleeuwen.
De naam ‘Willemsbeekweg’ 
komt al voor in de Velsense ka-
dastrale administratie van 1878. 
De Willemsbeek is in elk geval 
vóór 1915, bij het bouwrijp ma-
ken van de gronden voor de be-
bouwing rond de Willemsbeek-
weg, gedempt. Van de beek is 
vandaag de dag niets meer te 
vinden. De naam leeft voort in 
de straatnaam.

Velserbroek - Op de boer-
derij waar Jan Makkes leef-
de en werkte is nog één 
keer een kerstexpositie 
met onder meer niet eer-
der vertoond werk. Het gaat 
om diverse pentekeningen 
en schilderijen die te be-
wonderen en aan te schaf-
fen zijn. Het werk van Jan 
gaat op tournee, dus wordt 
dit de laatste expositie in 
kerstsfeer. Van zaterdag 9 
december tot en met zon-
dag 1 januari is dagelijks de 
kerstexpositie te bezoeken, 
tussen 11.00 en 18.00 uur, 
dus ook op de feestdagen. 
De toegang is gratis.

De kaarsjes gaan aan, de 
kerstbomen worden opge-
tuigd, de oude kerststal neer-
gezet, de kerstmuziek ligt al 
klaar en alle spotlights worden 
gericht op de nalatenschap 
van de gedreven kunstenaar 
Jan Makkes. De eeuwenou-
de boerderij staat nog steeds 
in het teken van Jan Makkes 
die in 1999 overleed. De ex-
positie toont de veelzijdigheid 
van Jan Makkes als kunste-
naar. Van kleurrijke stadsge-
zichten tot krachtige penteke-
ningen. Geen onderwerp was 
hem vreemd: havengezichten, 
kerken, Moskou, de bouw van 
de Arena en een portret van 
de paus. Zijn sublieme kleur-
gebruik zie je terug in de uit-
gelichte schilderijen, bijvoor-
beeld dat van New York, waar 
rookkolommen van fabrieken 
tegenover de feeërieke aan-
doende wolkenkrabbers zijn 
afgebeeld in stevige kleuren 
en zekere penseelstreken. Op 
de voorgrond varen stoom-
schepen op de Hudson Bay.
Jan Makkes en zijn vrouw El-
lie reisden indertijd heel wat 
af en bezochten daarbij we-
reldberoemde mensen zoals 
de Kennedy’s in de VS en Gor-

batsjov in Rusland. Ellie vertelt 
graag aan bezoekers over het 
werk van Jan en alle reizen. In 
de boerderij liggen de paletten 
van Jan nog in de woonkamer. 
Overal staan foto’s. In de rus-
tieke zalen hangt een bijzon-
dere sfeer en is alle gelegen-
heid om de schilderijen, (pen)
tekeningen, pastels en foto’s 
te bekijken.
In 2018 zal industrieel werk 
van Jan Makkes worden ver-
toond in het Nationaal Mu-
seum in Sliedrecht. In Velser-
broek kunt u een aantal wer-
ken dat gaat reizen nog zien: 
de Waalhaven, de aanleg van 
de Wijkertunnel, een boorei-
land. Ook staat een expositie 
in Frankrijk in de planning. 
Er zijn nog enkele exempla-
ren te koop van het boek: ‘Jan 
Makkes, een gedreven kun-
stenaar!’ Deze zijn alleen in de 
Museumboerderij verkrijgbaar. 
Iedereen is van 9 december 
tot en met 1 januari van har-
te welkom bij Museumboer-
derij Jan Makkes, Hofgeester-
weg 22a  in Velserbroek. Par-
keren kan op de hoek van de 
Hofgeesterweg bij voetbalver-
eniging VSV. Zie ook www.
museumboerderij-janmakkes.
nl. (foto: aangeleverd)

Velsen - PvdA Velsen wil een 
duidelijk en realistisch verkie-
zingsprogramma voor de pe-
riode 2018-2022 neerzetten. 
Dat kunnen en willen zij niet 
alleen doen. Daarom organi-
seert de politieke partij dia-
loogtafels, waarvoor zij men-
sen van bedrijven en maat-
schappelijke organisaties uit-
nodigen om mee te denken 
over hun uitgangspunten. Om 
verder invulling te geven aan 
de agenda de komende raad-
speriode gaan ze graag over 
het partijprogramma verder 
de dialoog aan. Hoe kunnen 

zie hier de komende 4 jaar 
concreet aanvulling aan ge-
ven?  Voor deze bijeenkomst 
zijn mensen uit het bedrijfs-
leven, maatschappelijke or-
ganisaties, en leden van de 
Pvda uitgenodigd. Ze zouden 
ook het erg prettig vinden als 
inwoners mee willen denken. 
De tweede dialoogtafel ‘on 
tour’ heeft het thema Milieu 
& Duurzaamheid en is op 
woensdag 13 december om 
20.00 uur in Grand Café Krui-
ten in IJmuiden. Meer we-
ten? Mail naar info@pvdavel-
sen.nl.

PvdA gaat dialoog aan
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7 DECEMBER
Koffi eochtend in Bibli-
otheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Parabool’. 
Geopend donderdag tot en 
met zondag van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4 euro.

Elke donderdag breien, ha-
ken en spelletjes in dorps-
huis Het Terras, Dinkgre-
velaan Santpoort-Zuid. Van 
13.30 tot 15.00 uur.

Kerstfair tot en met zondag 
10 december wordt dé kerst-
fair van Noord-Holland ge-
houden in en rond slot As-
sumburg te Heemskerk. 

8 DECEMBER
Winterfair bij Anastasia van 
11.00 tot 17.00 uur op de Dus-
seldorperweg 97 in Limmen. 
Ook op 9 en 10 december.

Wijkcentrum De Hofstede, 
Aletta Jacobsstraat 227, Vel-
serbroek: Open Tafel. 3-Gan-
genmenu. Vers gekookt. 
Aanvang 12.15 uur.

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

Telstar-FC Emmen. Aan-
vang 20.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Domenica Trio in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk. 

Stadsschouwburg Velsen: 
Komedie ‘De man van je le-
ven’. Aanvang 20.15 uur.

9 DECEMBER
Kerstmarkt van 10.00 tot 
16.00 uur in winkelcentrum 
de Wijkerbaan. De kerstman 
komt op bezoek, publiek kan 
gratis met hem op de foto. 

Rommelmarkt van 10.00 tot 
13.00 uur in buurtcentrum de 
Schuilhoek te Heemskerk.

Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 tot 
17.00 uur. Expositie ‘Vissers-
schepen’ door Jan de Reus. 
3 Speurtochten voor kinde-
ren van kleuter tot puber. 

Repair Café in ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201 Santpoort-Zuid. Van 
14.00 tot 17.00 uur.

Caroldienst in de Engel-
munduskerk in Velsen-Zuid. 
Aanvang 16.30 uur, kerk 
open 16.00 uur.

Kienavond van Felison Brass 
om 19.30 uur in wijkcentrum 
De Stek, Heirweg 2 te Velsen-
Noord. Entree 1 euro. Entree-
kaarten aan zaal te koop (zo-
lang voorraad strekt) en in 
voorverkoop verkrijgbaar bij 
fam. Joustra, Melklaan 47 
of bij fam. Verhagen, Stra-
tingplantsoen 19a te Velsen-
Noord.  

Stadsschouwburg Velsen: 
Kerst met Op Sterk Water. 
Aanvang 20.15 uur.

10 DECEMBER
Kerstmarkt van 10.30 tot 
16.00 uur op Landgoed Duin 
en Bosch bij Echt Bakkums 
Groen. 

Kerstmarkt bij Bezoekers-
centrum De Hoep in Castri-
cum van 11.00 tot 15.00 uur.

Kerstmarkt bij het Hof van 
Kijk Uit in Castricum met al-
lerlei activiteiten en kraam-
pjes van 11.00 tot 16.00 uur.

Kerstmarkt in Santpoort-
Noord. Begint om 12.00 tot 
18.00 uur.

Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 tot 
17.00 uur. Expositie ‘Vissers-
schepen’ door Jan de Reus. 
3 Speurtochten voor kinde-
ren van kleuter tot puber. 

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Para-
bool’. Geopend donderdag 
tot en met zondag van 11.00 
tot 16.00 uur. Toegang 4 eu-
ro. Lezing ‘Onze Bomen’ door 
H.Schut. Van 14.00 tot 16.00. 
Deelname 10 euro p.p. Aan-
melden: info@buitenplaats-
beeckestijn.nl

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

(foto: aangeleverd)
Stadsschouwburg Velsen: 
‘De Notenkraker’. Aanvang 
14.30 uur.

Piano quatre-mains in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
14.00 uur. Toegang gratis, 
bijdrage in de onkosten wen-
selijk.

Indoor kerstmarkt van 14.00 
tot 20.00 uur in de Grote Kerk 
te Beverwijk met diverse ac-
tiviteiten, optredens van ko-
ren en zangeres Samantha 
van Son.U I T N O D I G I N G

ZONDAG
10 DECEMBER 2017

AANVANG 15.00 UUR

CAFÉ DE WILDEMAN
(Ingang grote zaal - Toegang GRATIS)

Vrijwillige bijdrage welkom

Hoofdstraat 142
2071 EL  Santpoort-Noord

W W W. Z ANGGROEPVOICES.NL

HET VOICES

CAFÉ

Voices Top 2000 Café in 
De Wildeman in Santpoort-
Noord. Het optreden begint 
om 15.00 uur.

Wereldlichtjesdag in Cul-

▲

tuurkoepel Heiloo ter nage-
dachtenis aan overleden kin-
deren. Iedereen is welkom, 
aanvang 19.00 uur. 

11 DECEMBER
Wijkcentrum De Hofste-
de, Aletta Jacobsstraat 227, 
Velserbroek: Restaurant. 
3-Gangenmenu. Vers ge-
kookt. Aanvang 12.00 uur.

Postzegelavond in Het Ter-
ras, Dingrevelaan Santpoort-
Noord. Aanvang 19.00 uur.

12 DECEMBER
Wijkcentrum De Hofste-
de, Aletta Jacobsstraat 227, 
Velserbroek: Restaurant. 
3-Gangenmenu. Vers ge-
kookt. Aanvang 17.00 uur.. 

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dinsdag-
ochtend.

Elke dinsdag inloop voor 
dam- en schaakliefheb-
bers in dorpshuis Het Terras, 
Dinkgrevelaan Santpoort-
Zuid. Van 14.00 tot 16.00 uur.

Lezing met het oog op poë-
zie. ‘t Brederode Huys, Bloe-
mendaalsestraatweg 201 
Santpoort-Zuid. Van 20.00 
tot 22.00 uur.

(foto: Raymond van Olphen)
Stadsschouwburg Velsen: 
‘The Play That Goes Wrong’. 
Aanvang 20.15 uur.

13 DECEMBER
OIG tweedehandswinkel 
open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.

Wijkcentrum De Hofste-
de, Aletta Jacobsstraat 227, 
Velserbroek: Restaurant. 
3-Gangenmenu. Diepvries-
menu. Aanvang 12.00 uur.

Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 tot 
17.00 uur. Expositie ‘Vissers-
schepen’ door Jan de Reus. 
3 Speurtochten voor kinde-
ren 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. Workshop 
knutselen, 13.30-15.30 uur. 
Kosten 1,50 bovenop de en-
treeprijs.

Kerstmarkt op het landgoed 
Duin en Bosch. Van 13.00 tot 
15.30 uur. 

Buitenplaats Beeckestijn: 
Kindervertelmiddag voor 
4-8 jaar. Van 14.00 tot 16.00 
uur. Kosten 6 euro per kind. 
Kan ook als verjaardagspar-
tijtje Opgeven kan via car-
la–schut@hotmail.nl of 06-
26038252. Dit kan tot dins-
dag ervoor tot 17.00 uur. 

Kinderbingo in de Brulboei, 
Kanaalstraat 166 IJmuiden. 
Aanvang 14.30 uur.

(foto: Regina Pater)
Stadsschouwburg Vel-
sen: Guido Weijers met Ou-
dejaarsconference. Aanvang 
20.15 uur.

14 DECEMBER
Koffi eochtend in Bibli-
otheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Parabool’. 
Geopend donderdag tot en 
met zondag van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4 euro.

Elke donderdag breien, ha-
ken en spelletjes in dorps-
huis Het Terras, Dinkgre-
velaan Santpoort-Zuid. Van 
13.30 tot 15.00 uur.

Kerstklaverjassen bij Café 
Bartje, Hoofdstraat 150 Sant-
poort-Noord. Aanvang 19.00 
uur. Inschrijven aan de bar.

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda
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Dit jaar nog voordeel 
Belasting hoortoestel

Regio - Nu het einde van het 
jaar in zicht komt, is er goed 
nieuws binnen de hoorbran-
che. In meer dan 83% van de 
gevallen bij aanschaf van een 
nieuw hoortoestel bij Hoor-
Care Audiciens, krijgen klan-
ten meer terug via de aftrek 
zorgkosten bij de Belasting-
dienst dan van de zorgver-
zekeraar. Oók als het huidi-
ge hoortoestel nog geen vijf 
jaar oud is.
De vergoeding voor hoortoe-
stellen daalde gestaag de af-
gelopen vijf jaar. Men krijgt 
elk jaar minder van de zorg-
verzekering. Er zijn echter 
mogelijkheden om kosten te-
rug te vragen via de Belas-
tingdienst, HoorCare laat dit 
voor klanten berekenen door 
een samenwerking met een 

onafhankelijke accountant.
Maak een afspraak bij het 
derde generatie familiebe-
drijf HoorCare om kosteloos 
te laten berekenen hoeveel 
er teruggevraagd kan wor-
den door te bellen met 0251-
234167 of een e-mail te stu-
ren aan afspraak@hoorcare.
nl.

IJmuiden - Het afgelopen 
jaar heeft het gezelligheids-
koor De Delta Singers ruim 
35 optredens verzorgd in de 
diverse woon- en zorgcen-
tra en verpleeghuizen in de 
regio. Om de bewoners van 
een aantal locaties alvast in 
de kerststemming te bren-
gen, kunnen deze huizen dan 
ook rekenen op een optre-
den van de Delta Singers met 
liedjes uit het bijzondere ker-
strepertoire.
De optredens zijn: zondag-
middag 10 december om 
14.30 uur in Zorgcentrum To-
renerf in de Wormer; woens-
dagmiddag 13 december om 
14.30 uur in Woonzorgcen-
trum El Santa te Beverwijk; 
zondagmiddag 17 decem-
ber om 14.30 uur in Woon-
zorgcentrum Reinaldahuis 
te Haarlem; woensdagmid-
dag 20 december om 13.00 
uur voor de KBO te Haar-

lem; donderdagmiddag 21 
december om 14.45 uur in 
Woonzorgcentrum Kenne-
merduin te Heemstede; vrij-
dagmiddag 22 december om 
14.45 uur in Verpleeghuis 
Velserduin te IJmuiden en 
vrijdagmiddag 15 december 
om 14.30 uur kunt u naar ze 
luisteren bij de Kerststad Be-
verwijk aan de Koningstraat. 
Dinsdag 19 december om 
10.30 uur zingen zij op het 
Dagcentrum Jan Gijzenkade 
te Haarlem tijdens het Kerst-
verhaal dat door de cliënten 
wordt opgevoerd.
De Delta Singers kijken te-
rug op een fantastisch jaar 
en wensen iedereen pretti-
ge feestdagen en een muzi-
kaal 2017. Nieuwe leden zijn 
van harte welkom. Voor infor-
matie kunt u contact op ne-
men met het secretariaat 06-
10318237 of via  www.delta-
singers.nl.

Inschrijving Vissenloop 
IJmuiden geopend
IJmuiden – Vanaf 1 december 
is het weer mogelijk om online 
in te schrijven voor het wande-
levenement  Vissenloop IJmui-
den, die komend jaar, op zon-
dag 27 mei 2018  alweer voor 
de vierde keer wordt georga-
niseerd door het bestuur van 
KWF Kankerbestrijding afde-
ling Velsen.
Dit wandelevenement heeft 
enerzijds tot doel mensen ken-
nis te laten maken met het 
mooie havengebied van IJmui-
den, maar ook recreatiegebied 
Spaarnwoude en het duinge-
bied komen bij de langere af-
standen aan bod. Een andere, 
heel belangrijke, doelstelling is 
echter het inzamelen van geld 
voor KWF Kankerbestrijding 
ten behoeve van verder onder-
zoek.
Evenals voorgaande jaren is de 

Vissenloop een verzorgd wan-
delevenement waarbij wande-
laars een keuze kunnen maken 
uit zeven afstanden, te weten: 
5 (Guppenloop), 10, 15, 20, 25, 
30 en 40 kilometer. Onderweg 
worden bij de diverse stempel-
posten water en versnaperin-
gen uitgedeeld en bij de fi nish 
is voor elke deelnemer een ge-
bakken visje beschikbaar.
Inschrijven voor hét wandel-
evenement van IJmuiden kan 
nu al via de website: www.vis-
senloopijmuiden.nl onder het 
hoofdje Evenementen/Inschrij-
ven. 
Dus wandelliefhebbers, wacht 
niet langer af maar maak nu 
direct gebruik van deze in-
schrijfmogelijkheid zodat zon-
dag, 27 mei 2018 alvast geno-
teerd staat in de agenda. (foto: 
aangeleverd)

December feestmaand 
bij Gasterij de Hout

IJmuiden - Sinterklaas 
heeft ons land verlaten en 
de voorbereidingen voor de 
kerst zijn gestart. Een druk-
ke, maar o zo gezellige pe-
riode. Wellicht dat u in de-
ze periode nog eens even, 
met of zonder vrienden, wilt 
ontspannen onder het ge-
not van een mooi winterme-
nu bij Gasterij de Hout, aan 
Houtmanstraat 37 in IJmui-
den.
Waar vindt u een restaurant 
die het aandurft om erwten-
soep als voorgerecht te pre-
senteren? De hazenpeper 
en wildzwijn zijn verrukke-
lijk en de gasten die u voor-
gingen loven de vlafl ip. Ge-
durfd? Ja zeker, maar juist 
deze manier van koken en 
serveren maakt  Gasterij de 
Hout in IJmuiden zo uniek. 
Wist u dat Maurice Maas, 
naast gastronoom-som-
melier ook nog een andere 

hobby heeft? 
Hij maakt namelijk heerlij-
ke friandises, de heerlijke 
koek en chocolades, die u 
geserveerd krijgt bij de af-
sluitende thee of koffi e na 
uw drie- of viergangenme-
nu. De huisgemaakte cho-
colade truffels zijn inmid-
dels meer dan geroemd. 
Maar, er is meer! Komen-
de zondag  kunt u ze ont-
moeten op de kerstmarkt 
in Santpoort. In een van de 
kramen wil men u begroe-
ten en kennis laten maken 
met Gasterij de Hout. Na-
tuurlijk geen menu, maar 
wel een proeverij van erw-
tensoep De Hout.
En als klapstuk kunt u de 
chocolade truffels proe-
ven. Deze kunt u ook in een 
mooie geschenkverpakking 
mee naar huis nemen, zodat 
u ook hiervan thuis kunt ge-
nieten. 

Kerstactie
bij Flamingo

IJmuiden - De Kerstactie bij 
Flamingo Casino is inmid-
dels traditie. Ook dit jaar wor-
den gasten weer verrast met 
veel luxe prijzen, heerlijke gra-
tis kerst ‘food & drinks’ en een 
feestelijk en stijlvol versierd ca-
sino. Wie tussen 8 en 22 de-
cember een bezoek brengt 
aan Flamingo Casino krijgt een 
Kerstlot. Hoe vaker men komt, 
hoe meer kans. Met dit Kerstlot 
kunnen tijdens de zeer feeste-
lijke fi nale op 21 december een 
design xcooter, kerstbonussen 
tot wel 300 euro en heel veel 
rijkgevulde kerstpakketten in-
clusief speelgeld gewonnen 
worden. Het afgelopen jaar 
hebben gasten al volop kennis 
kunnen maken met de verras-
sende en luxe ‘food & drinks’ 
bij Flamingo Casino. Met Kerst 
gaat er nog een schepje bo-
venop en ligt het accent ui-
teraard op stijlvolle winter-
se kerst ‘food & drinks’. Iede-
re dag zijn er nieuwe lekker-
nijen, met als absoluut hoogte-
punt  de feestelijke fi naleavond 
op 21 december met buffet of 
een heerlijk kerstarrangement. 
In het Flamingo Casino zijn de 
precieze tijden van het fi nale-
programma vermeld. Kortom, 
er valt heel veel te winnen en 
te genieten. Bij Flamingo Casi-
no draait alles om verwennen. 
Daarom zijn deelname, entree, 
food & drinks altijd gratis. Fla-
mingo Casino IJmuiden vind je 
aan de Lange Nieuwstraat 791 
– 793.  Dagelijks geopend van 
10.00 tot 02.00 uur. Minimum 
leeftijd 18 jaar. Bij twijfel kan 
legitimatie gevraagd worden. 
Speel bewust. Kijk voor meer 
info op www.fl amingocasino.nl 
of like Flamingo Casino IJmui-
den op Facebook.com/Flamin-
goCasinoIJmuidenNL.

Velsen-Zuid – In het hoofd-
huis van Buitenplaats Beec-
kestijn wordt zondag 10 de-
cember een boeiende lezing 
gegeven over cultuurhistori-
sche aspecten van bomen. De 
heer H. Schut (historische ge-
ograaf en docent) bespreekt 
onder andere de Keltische 
boomkalender, het boomalfa-
bet van de druïden en de be-
tekenis van bomen in religie, 
mythologie en volkscultuur. 
De lezing begint om 14.00 
uur en eindigt om 16.00 uur 
(inclusief pauze). De deelna-
me bedraagt 10 euro per per-
soon, inclusief consumptie. 
Aanmelden kan via info@bui-
tenplaatsbeeckestijn.nl.

Lezing 
‘Onze Bomen’
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Lasdiploma’s uitgereikt
Velsen-Noord - Op 
woensdag 29 novem-
ber organiseerde Hapro-
tech Lasopleidingen in sa-
menwerking met IJmond 
Werkt! een diploma-uitrei-
king voor een groep ge-
slaagde lassers. Medio 
2017 is het leerwerkpro-
ject gestart met als doel 
een groep kandidaten uit 
de Wet Werk en Bijstand 
(WBB) om te scholen tot 
lasser en vervolgens duur-
zaam aan het werk te hel-
pen. Van de acht gestar-
te deelnemers, allen voor-
malig statushouder, zijn in-

middels zeven kandidaten 
succesvol opgeleid en be-
middeld naar een werkge-
ver in de regio. Wethou-
der Arjen Verkaik compli-
menteerde alle deelnemers 
voor hun inzet en het be-
haalde resultaat. Dit re-
sultaat laat eens te meer 
zien dat deze vorm van pu-
bliek-private samenwer-
king één van de oplossin-
gen kan zijn om de toe-
nemende krapte op de ar-
beidsmarkt aan te pakken, 
zonder de sociale aspec-
ten uit het oog te verliezen. 
(foto: aangeleverd)

D66 in 
gesprek met

Velsen - Zaterdag 2 de-
cember had D66Velsen weer 
een ‘In gesprek met’ actie. 
D66Velsen doet dit regelma-
tig om in gesprek te gaan 
met inwoners van Velsen 
over deze gemeente en wat 
beter zou kunnen. Aange-
zien D66Velsen nog schrijft 
aan het verkiezingsprogram-
ma, was het ook een doel om 
ideeën op te halen voor het  
verkiezingsprogramma. De-
ze keer is gekozen om in ge-
sprek te gaan met inwoners 
van Velsen-Noord, Driehuis 
en Santpoort-Zuid.
Hoewel het een erg koude 
dag was, waren er veel men-
sen die de tijd namen om 
ideeën mee te geven. In al-
le kernen zijn heel veel te-
vreden geluiden gehoord, 
veel mensen zijn blij met hun 
woonplaats. Natuurlijk waren 
er ook inwoners die nog wel 
verbeterpunten zagen.
In Velsen-Noord waren veel 
mensen ontevreden over de 
hoeveelheid zwerfafval. Ook 
missen mensen een goe-
de busverbinding en zien ze 
graag dat de speelplekken 
beter onderhouden worden. 
In Santpoort-Zuid vinden 
mensen dat er betere fiets-
paden moeten komen, alles 
lijkt nu alleen voor de auto in-
gericht en mede daardoor rij-
den er te veel auto’s door het 
dorp. De hoeveelheid verkeer 
werd ook in Driehuis veel ge-
noemd. In beide dorpen werd 
ook meegegeven dat mensen 
graag meer winkels zien om 
wat meer levendigheid in het 
dorp te krijgen. 
Zo zijn nog veel meer goede 
en inspirerende ideeën mee-
gegeven, die D66Velsen mee 
zal nemen in het schrijven 
van het verkiezingsprogram-
ma voor de volgende perio-
de. Als u ook met D66Velsen 
in gesprek wil, hou dan deze 
krant in de gaten over waar 
wij de volgende keer staan, 
of mail via info@D66Velsen.
nl. (foto: aangeleverd)

Mooie kerststukken van scouts Sint Radboud
Santpoort-Noord - De jon-
gens van de RA159 St. Rad-
boud gaan op vrijdagavond 8 
en zaterdag 9 december weer 
met z’n allen de straat op om 
hun kerststukjes bij u thuis te 
brengen. 
Met deze jaarlijks terugke-
rende actie verkoopt deze 
speltak in en nabij Santpoort 
kerststukjes. Alle jaren ma-
ken de jongens van de RA159 
zelf kerststukjes. Deze scou-
tinggroep is al jaren actief be-
zig met acties om geld in te 

zamelen voor hun groep. Vrij-
dagavond en zaterdag ver-
spreiden de mannen zich 
over de gemeente, waar zij 
huis aan huis de kerststukjes 
aan de man gaan brengen. 
Het is bijna ondenkbaar maar 
heeft u de verkopers aan de 
deur gemist? Geen nood, ge-
woon even bellen met  06-
31351531, er komt altijd wel 
een verkoper bij u in de buurt. 
De kerstactie is de grootste 
actie van de RA159 en is wel-
bekend (foto aangeleverd).

Velserbroek - Met de 
feestdagen voor de deur 
worden, zowel door be-
drijven als particulieren, 
weer heel wat wenskaar-
ten verzonden. Steeds va-
ker wordt daarbij geko-
zen voor gepersonaliseerd 
drukwerk. Met een eigen 
ontwerp kom je immers al-
tijd origineel voor de dag! 
Leones is gespecialiseerd 
in grafische vormgeving en 
levert drukwerk geheel op 
maat.

De bedrijfsnaam Leones is 
ontleend aan het Latijnse 
woord voor ‘leeuwen’ en dat 
is niet zonder reden. De ei-
genaar van het bedrijf is na-
melijk grafisch vormgever en 
DTP’er Rob van Leeuwen. Al 
bijna dertig jaar lang is hij 
actief in de grafische sector, 
sinds 2016 werkt hij vanuit 
zijn eigen bedrijf Leones aan 
opdrachten voor een brede 
klantenkring. Zo verzorgde 
hij onder meer drukwerk voor 

SnowPlanet en voor Red-
dingsbrigade Nederland. Zo-
wel voor de zakelijke markt 
als voor particulieren staat 
Rob klaar. Van geboorte-
kaartje tot complete brochu-
re of krant, het kan allemaal 
geregeld worden. Hij ver-
telt: ,,Ik ben niet iemand die 
zijn eigen ontwerp wil door-
drukken. Ik luister naar wat 
de klant wil en voer dat uit. 
Wanneer een klant nog hele-
maal geen idee heeft, vorm ik 
me eerst een beeld van hoe 
iemand is en welk type ont-
werp daarbij past. Vervolgens 
kom ik met een voorstel. Het 
gaat erom dat de klant uitein-
delijk drukwerk krijgt met de 
uitstraling die hij wil hebben. 
Als vormgever creëer ik nieu-
we dingen, als DTP’er voeg ik 
die dingen allemaal samen 
tot een compleet eindpro-
duct.’’ Een leuke nieuwjaars-
kaart laten ontwerpen? Neem 
snel contact op per e-mail via 
leones.dtp@gmail.com of bel: 
06-53978999.

Doe mee met de mail & winactie op
www.lijfengezondheid.nl/mailenwin

Automobilist ontkomt 
na wilde achtervolging
IJmuiden - Een automobi-
list is vrijdagmiddag na een 
wilde achtervolging ontko-
men aan de politie. De man 
reed in een auto die eerder 
deze week was gestolen bij 
een woninginbraak. De poli-
tie zag de auto rond 16.30 uur 
rijden en zette direct de ach-
tervolging in. Die begon op de 
A9 en leidde via de A22 naar 
IJmuiden. De bestuurder heeft 
daarbij ook tegen het verkeer 
in gereden. Een woordvoerder 
van de politie bevestigde dat 
er bij de achtervolging scho-
ten zijn geslost. Getuigen heb-
ben dat onder meer bij de Vel-
sertunnel gezien. Op de Hee-
renduinweg reed de bestuur-

der opeens via de groenstrook 
richting de Iepenstraat. Na 
een botsing met een politieau-
to vluchtte hij te voet weg via 
een terrein met garageboxen. 
De politie begon meteen een 
grote zoekactie waarbij onder 
meer een helikopter werd in-
gezet. Via Burgernet werd tot 
twee keer toe opgeroepen om 
uit te kijken naar een getinte 
man van tussen de 30 en 35 
jaar oud. Eerst in de buurt van 
de Iepenstraat en rond 17.30 
uur in de omgeving van de 
Maasstraat en het Gijzenvelt-
plantsoen. Om 17.50 uur werd 
een Burgernet-bericht ver-
stuurd dat de man nog niet 
was aangetroffen. 
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Bram Diepstraten lijst-
trekker Velsen Lokaal
Velsen - De leden van Vel-
sen Lokaal kozen woens-
dagavond 22 november de 
lijsttrekker voor de gemeen-
teraadsverkiezing 2018. On-
der groot applaus werd 
Bram Diepstraten, de hui-
dige fractievoorzitter, be-
noemd tot de nieuwe lijst-
trekker voor Velsen Lo-
kaal. Hij zal de kandidaten-
lijst aanvoeren samen met 
Nathanaël Korf, Marianne 
Vos, Peter Stam, Kitty Wolfs, 
Suleyman Celik, Maurice 
Bok, Bart Tijl en Gerrit Aus-
ma. 
Lijsttrekker Bram Diepstra-
ten: ,,Vier jaar geleden moti-
veerden veel Velsenaren mij 
om de gemeentepolitiek in 
te gaan. Dankzij hen kwam 
ik in de raad. Nog altijd ben 
ik onze kiezers dankbaar 
voor de kans die ik heb ge-
kregen om hen te mogen 
vertegenwoordigen. Dat ik 
nu lijsttrekker mag zijn voor 
Velsen Lokaal met een ge-
weldig team, is een grote 
eer. Met hart en ziel zal ik 
me blijven inzetten voor on-
ze prachtige woonplaats en 
voor alle Velsenaren.“
Ook hebben de leden  het 
ve rk i e z i ngsp rog ramma 
2018-2022  vastgesteld. On-

der de titel: ‘Meer Samen, 
Samen Meer’ wil Velsen Lo-
kaal nog meer samen met 
alle inwoners en onderne-
mers van Velsen werken 
aan een veiliger, mooier en 
democratischer Velsen. Het 
programma staat op www.
velsenlokaal.nl.
Voorzitter Bart Tijl: ,,Velsen 
Lokaal is de grootste lokale 
partij in de gemeenteraad. 
Ontwikkelingen maken het 
noodzakelijk dat er meer 
samenwerking komt. Sa-
menwerking tussen onder 
andere inwoners, wijkplat-
forms, cultureel maatschap-
pelijke organisaties, onder-
nemers en de gemeentelijke 
politiek. Velsen Lokaal prijst 
zich gelukkig met een kan-
didatenlijst met zeer betrok-
ken inwoners uit heel Vel-
sen. Zij zetten zich al jaren 
in voor een veilige, gezonde 
en democratische samenle-
ving. Maar we doen het niet 
alleen, we willen dat met jou 
doen! Alleen dan kan Velsen 
Lokaal de komende vier jaar 
meer brengen.” 
Ziet u ons niet op straat? 
We zijn ook altijd telefo-
nisch bereikbaar en digi-
taal op Twitter, Facebook en 
www.velsenlokaal.nl. 

Velsen-Zuid- Zaterdag 9 
december wordt in de En-
gelmunduskerk in Oud-Vel-
sen de traditionele Christ-
mas Caroldienst gehouden. 
Een afwisselend samen-
spel van lezingen uit de bij-
bel, carols, gemeentezang, 
gebeden en orgelspel, naar 
het Engelse voorbeeld van 
een Festival of Lessons & 
Carols. Het met een aantal 
gastzangers versterkte En-
gelmunduskoor zal onder 
leiding van dirigente Philien 
Schouten behalve vertrouw-
de carols als ‘Once in Royal 
David’s City’ en ‘Ding dong 
merrily on high’ ook een 
aantal wat minder bekende 

kerstliederen als ‘Scots Na-
tivity’ en ‘Kings of Orient’ ten 
gehore brengen. Het hoofd-
orgel wordt bespeeld door 
Piet Dalebout. De organiste 
Agnes van Bekkum uit Bloe-
mendaal bespeelt het koor-
orgel en de piano. De dienst 
begint om 16.30 uur. 
De kerk gaat om 16.00 uur 
open. De toegang is gratis. 
Na de dienst wordt er een 
collecte gehouden ter be-
strijding van de onkosten. 
Daarna is iedereen welkom 
in de Goede Herderzaal om 
elkaar onder het genot van 
een glaasje wijn nader te 
ontmoeten. (foto: aangele-
verd)

Velsen – Frank Cornet uit 
Santpoort Zuid (op de fo-
to in het midden) is een 
nieuw gezicht bij Christe-
nUnie Velsen. In de raads-
vergadering van donder-
dag 30 november  is Frank 
benoemd tot steunfrac-
tielid. Frank is zelfstan-
dig adviseur op het gebied 
van duurzaamheid en be-
stuurslid van Energiek Vel-
sen. Hij is kerkelijk actief 

in de PKN Dorpskerk van 
Bloemendaal. Samen met 
Elsa Waljaard ondersteunt 
hij raadslid Leen de Winter. 
Dit is dan ook de top 3 voor 
de nieuwe kieslijst: Leen op 
één, gevolgd door Elsa en 
Frank. De complete kies-
lijst wordt binnenkort te-
gelijk met het Verkiezings-
programma van de Chris-
tenUnie Velsen bekend ge-
maakt. (foto: aangeleverd)

Velsen – De gemeente Vel-
sen is momenteel bezig om 
via bestemmingsplannen het 
slapen in strandhuisjes te be-
perken tot de maanden juni, 
juli en augustus. Alleen de 
gemeenteraad kan hier nog 
tegenin gaan als zij een Ver-
klaring van Geen Bedenkin-
gen afgeven.
Raadslid J. Verwoort van VVD 
heeft hierover vragen gesteld 
aan wethouder Ronald Ven-
nik. Deze heeft uitgelegd dat 
een wens van de gemeen-
teraad is het aantal bestem-
mingsplannen te reduceren 
en te actualiseren en over 
te gaan naar eenduidige re-
gels in het gebied. Op strand 
Noord werden de strand-
huisjes oogluikend toege-
staan. Nu ze in het bestem-
mingsplan worden genoemd, 
hebben Tata Steel en de pro-
vincie Noord-Holland aan-
gegeven dat overnachten 
op het Noorderstrand onge-
wenst is. Dat heeft te ma-
ken met de bedrijfsvoering 
van Tata Steel die gestoeld 
is op bepaalde toegestane 
waarden van de luchtkwa-
liteit. Er dreigde zelfs dat de 
strandhuisjes hier helemaal 
zouden moeten verdwijnen. 
Een overnachtingsbeperking 
van maximaal drie maan-
den wordt wel toegestaan 
door de Raad van State, dat 
geldt ook voor het strand van 
Wijk aan Zee. Aangezien de 
strandhuisjes in IJmuiden 
ook verhuurd worden voor 
het seizoen van drie maan-
den, wil de gemeente dit nu 
gelijktrekken in de bestem-
mingsplannen en ook daar 
bezoekers alleen in de maan-
den juni, juli en augustus 
toestaan te overnachten. Of 
de raad moet nog komen met 
bedenkingen.

Slapen in 
strandhuisjes 

beperkt

Talkshow Plein 45 vanuit 
Dorpskerk Santpoort
Santpoort-Noord - Zater-
dag 9 december maakt RTV 
Seaport vanaf 14.00 uur opna-
mes in de Dorpskerk in Sant-
poort Noord voor de tv-talk-
show Plein 45. De rode draad 
is ‘Verbinding in Velsen’. De ge-
spreksonderwerpen met de di-
verse gasten variëren van kunst 
en cultuur tot de verkiezingen 
Ook is er een muzikaal voor-
proefje op de Grote Kerstshow 
in de stadsschouwburg. Pu-
bliek is van harte uitgenodigd 
om deze opnames bij te wonen.
In Plein ’45 komen wethouders, 
raadsleden en bedrijven en in-
stellingen uit Velsen aan het 
woord. Zaterdag belooft het 
een veelzijdig Plein 45 te wor-
den. Burgemeester Frank Dales 
en cultuurwethouder Robert te 
Beest zijn zaterdag de gasten 
in het eerste blok. In het twee-
de blok zitten de raadsleden Is-
kandar Sitompul (Groen Links), 
Marianne Poen (PvdA) en Je-
roen Verwoort (VVD) aan tafel. 
In het derde blok vertellen Koen 
van der Wel en Eline Schmidt 
van KOEL Creative Productions 
over hun cultureel onderne-
merschap. Ze laten tevens iets 
horen uit de Grote Kersthow, 
die op 16 en 17 december te 

zien is in de stadsschouwburg. 
Voorzitter Ruurd Hirdes ver-
telt over het 100-jarige bestaan 
van de Dorpskerk en de cultu-
rele functie die het gebouw in-
middels vervult en onder voor-
behoud is ook Paula Blom van 
het unieke Santpoortse con-
certpodium het Mosterdzaad-
je te gast.
De presentatie en interviews 
zijn in handen van Gertjan 
Huijbens en Esther van der 
Veur. De aflevering van Plein 45 
waarvoor de opnames worden 
gemaakt, is vanaf half decem-
ber te zien op de zender en de 
website van RTV Seaport. (foto: 
aangeleverd)
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KNRM-vrijwilligers on-
betaalbare redders in nood
Regio - Donderdag 7 de-
cember is het Nationale Vrij-
willigersdag. Op veel plaat-
sen in Nederland wordt ex-
tra aandacht gegeven aan 
het goede werk dat vrijwilli-
gers doen. Ook door de Ko-
ninklijke Nederlandse Red-
ding Maatschappij (KNRM), 
die enorm trots is op al haar 
vrijwilligers, die zich 24/7 in-
zetten voor het reddingwerk 
op zee en op het ruime bin-
nenwater. 
Maar ook aan de wal zijn vrij-
willigers actief voor coördina-
tie, onderhoud van het mate-
rieel of op bestuurlijk niveau. 
In totaal maken deze vrijwilli-
gers meer dan 265.000 onbe-
taalde uren per jaar, die om-
gerekend een waarde verte-
genwoordigen van ruim acht 
miljoen euro. Hun inzet voor 
het reddingwerk voorkomt 
ook nog eens materiële scha-
de ter waarde van 12 miljoen 
euro, die ontstaan zou zijn 
door ongelukken op het wa-
ter. 
De KNRM is volledig afhan-
kelijk van vrijwillige bijdra-
gen van donateurs voor de 
instandhouding van het red-
dingwerk.  Vrijwilligers, dona-
teurs en kosteloze hulpverle-
ning zijn de pijlers waarop de 
KNRM sinds 1824 is gefun-

deerd. IJmuiden is één van 
de 45 reddingstations van 
de KNRM.  In 1876 werd de 
eerste roeireddingboot aan 
de noordzijde van het kanaal 
gestationeerd. In septem-
ber een jaar later, ook aan 
de zuidzijde. Door het druk-
ke scheepvaartverkeer, de 
havenhoofden en de centraal 
ligging van de haven aan de 
Hollandse kust, is IJmuiden 
een belangrijk KNRM red-
dingstation geworden. IJmui-
den heeft daardoor altijd veel 
en zwaar reddingmaterieel 
gehad. Jarenlang was IJmui-
den de thuishaven van de be-
roemde reddingboot Neeltje 

Jacoba. Tegenwoordig ligt in 
IJmuiden het materieel van 
de KNRM klaar in de vissers-
haven. De reddingboot Jo-
hanna Louisa al sinds 1968 
en vanaf begin 2003 ook de 
snelle (34 knopen) redding-
boot Koos van Messel en 
Nh1816. De Koos van Messel 
en Nh1816 kunnen onder al-
le weersomstandigheden uit-
varen.
Veel acties vanuit IJmuiden 
betreffen het vervoer van pa-
tiënten of gewonden van pas-
serende schepen. Daarnaast 
wordt regelmatig uitgevaren 
voor watersporters in proble-
men. (foto: aangeleved)

Captain Winter leidt 
DCIJ richting subtop

IJmuiden - Na een moei-
zame start is het Damclub 
IJmuiden (DCIJ) gelukt om 
de weg naar boven te vin-
den. Na overwinningen op 
SNA Heerhugowaard en Den 
Haag kwamen de IJmuide-
naren ditmaal tot een der-
de overwinning op rij tegen 
Dammend Tilburg 2. 
Albert Roelofs had in de ope-
ning succes met een huis-
vlijtvariant, waardoor hij snel 
remise overeenkwam. Daar-
na waren er echter twee on-
verwachte tegenslagen. Cees 
van Duijvenbode zag een 
eenvoudige damcombinatie 
over het hoofd en kon met-
een opgeven. Ook Cees van 
der Vlis kon na een kamika-
ze-actie niet meer de remise 
vinden. Gelukkig herstelden 
Kees Pippel en Jesse Bos al 
snel het evenwicht door hun 
voordeel in winst om te zet-
ten.
Captain Wim Winter (foto) 

frustreerde de Tilburgse kop-
man dusdanig, dat deze zijn 
hand overspeelde en in ho-
peloze klassieke stand te-
rechtkwam. Hierdoor kwam 
DCIJ voor het eerst op voor-
sprong. Daarna had Conall 
Sleutel de voorsprong moe-
ten vergroten, maar hij miste 
een eenvoudige schijfwinst. 
Invaller Koos de Vries had 
ook goede kansen, maar nam 
geen risico en speelde remi-
se. De tegenstandster van 
Martin van Dijk was dit ook 
van plan, maar blunderde in 
tijdnood, waardoor Van Dijk 
de winnende punten scoor-
de. Tot slot zag Jacqueline 
Schouten haar voordeel ver-
dwijnen met remise en een 
12-8 eindstand als resultaat. 
De IJmuiden/Zaanstreek 
Combinatie herstelde zich 
na een onverwachte neder-
laag in Den Haag door de 
derby tegen de Haarlemse 
Damclub 2 met 12-8 te win-

nen. Bram van Bakel, Nico-
le Schouten, Klaas de Krij-
ger, Vince van der Wiele en 
Zaankanter Van der Veen 
waren trefzeker en de familie 
Doornbosch bracht vervol-
gens de winnende twee pun-
ten op het bord. (foto: aange-
leverd)

IJmuiden - Op woensdag-
middag 13 december kun-
nen alle basisschoolkinderen 
meedoen met de kinderbingo 
in de Brulboei. Het begint om 
14.30 uur en er worden drie 

rondes gespeeld voor 3 eu-
ro. Deelnemers hebben al-
tijd prijs! Kinderen van 4 en 
5 jaar komen met begelei-
ding. Meer weten? Bel 0255-
510652.

Kinderbingo 

IJmuiden - In Buurthuis de 
Brulboei is een aantal ke-
ren de vraag gekomen of er 
een ochtend is waar creatie-
ve mensen gezamenlijk met 
hun hobby bezig zijn. Als er 
iemand is die de leiding van 
zo’n groepje op zich wil ne-

men, dan biedt het buurt-
huis graag de mogelijkheden 
zo’n ochtend op te starten. U 
hoeft dus geen docent te zijn, 
maar wel een aanspreekpunt. 
Heeft u belangstelling, aarzel 
niet en neem contact op via 
0255-510652.

Creatieve ochtend

Velsen - Waar komt de fas-
cinatie over de kerstboom en 
ander wintergroen toch van-
daan en waarop is deze ge-
baseerd? Wie hier meer over 
wil weten kan deelnemen 
aan de excursie die IVN Zuid-
Kennemerland op zondag 17 
december organiseert.
Tijdens de excursie is er veel 
aandacht voor de historische 
en landschappelijke elemen-
ten in het landgoed. De na-
tuurgids neemt deelnemers 
mee op een zoektocht naar 

de inheemse wintergroe-
ne bomen met een uitstapje 
naar zowel de Germaanse als 
de christelijke achtergrond 
van het kerstfeest. De kerst-
boom ontbreekt hierbij niet. 
De excursie en start om 13.00 
uur. Het vertrekpunt is de 
theeschenkerij in Velserbeek. 
De duur is zo’n twee uur en 
aan het evenement zijn geen 
kosten verbonden. Honden 
kunnen niet mee. Zie ook 
www.ivn.nl/zuidkennemer-
land. (foto: aangeleverd)

Kerstconcert van Vitaal
IJmuiden – Ook dit jaar 
geeft het Velser Seniorenkoor 
Vitaal weer een kerstconcert . 
Dat wordt gehouden op zon-
dag 17 december in de Oud 
Katholieke Engelmundus-
kerk, aan Koningin Wilhel-
minakade 119 in IJmuiden. 
Aanvang van het concert: 
14.00 uur. De kerk is open 
om 13.30 uur. Het vierstem-
mige koor staat onder leiding 
van de enthousiaste dirigent 
Wim de Vries. Er is een pro-
gramma samengesteld met 
liederen in het (Oud) Ne-

derlands, Engels, Italiaans 
en Hebreeuws. Als een rode 
draad loopt het thema Vreug-
de door het programma. Het 
koor wordt begeleid door pi-
aniste Justina Oosters en cel-
liste Elisabeth Moe. Als so-
listen zullen optreden de so-
praan Ineke Groen en de ba-
riton Wim de Vries. De pre-
sentatie is in handen van In-
eke Groen. De toegang van 
het concert is gratis maar na 
afloop van het concert wordt 
een blijk van waardering zeer 
op prijs gesteld.
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Jaarlijkse Hyacintenactie 
Muziekvereniging Soli

Santpoort-Noord - Op za-
terdag 9 december, van 9.30 
tot 16.00 komen de leden van 
muziekvereniging Soli huis 
aan huis bij de bewoners van 
de gemeente Velsen met pot-
jes hyacinten om te verkopen 
ten behoeve van hun vereni-
ging. Sinds jaar en dag is het 
een terugkerende traditie om 
in december langs de deuren 
te gaan met potjes hyacinten-
bollen. Van jong tot oud, ie-
dereen helpt mee om zo ex-
tra geld voor de vereniging in 
te zamelen. De opbrengst van 
deze hyacintenactie wordt be-
steed aan instrumenten, blad-
muziek, uniformen en jeugd-
opleidingen. Door hyacinten 
te kopen, draagt u bij aan het 
in stand houden van een ac-
tieve muziekvereniging en 
steunt u daarbij de lokale cul-
tuur van de gemeente Vel-
sen. Bovendien heeft u met 
de hyacint, rond de kerst-
dagen een heerlijk geuren-
de bloem in huis. U kunt So-

li zaterdag 9 december tussen 
half tien en vier uur verwach-
ten. Een bakje met 3 hyacinten 
kost slechts 2,50. Mocht u de 
verkopers gemist hebben, dan 
kunt u de hyacinten ook op de 
kerstmarkt van 10 december 
in Santpoort-Noord aanschaf-
fen. Muziekvereniging So-
li heeft een kleine 200 leden, 
bestaat uit drie verschillen-
de orkesten, meerdere oplei-
dingsgroepen, slagwerkers en 
een Twirlteam. Zie ook www.
soli.nl. (foto: aangeleverd)

Sherpa’s St. Radboud 
verkopen kerstbomen
Santpoort-Zuid - De sher-
pa’s van scouting groep St. 
Radboud uit Santpoort gaan 
weer kerstbomen verkopen. 
Dit jaar hebben de meiden 
prachtige Nordmann spar-
ren en Servische sparren (in 
pot). De bomen variëren in 
maten en prijs. Een boom is  
te koop tussen de 10 en 50 
euro. De opbrengst van de 
kerstboomverkoop wordt ge-
bruikt, net als voorgaande ja-

ren, voor hun avontuurlijke 
expeditie. De bomen worden 
verkocht op vrijdag 8 en 15 
december van 19.00 tot 21.00 
uur, op zaterdag 9 en16 de-
cember van 10.00 tot 17.00 
uur en op zondag 10 en 17 
december van 10.00 tot 17.00 
uur.  De kerstbomenverkoop 
wordt gehouden aan de Mid-
denduinerweg 74 Meer we-
ten? Bel 06-28048281(Fem-
ke). (foto: aangeleverd)

Voor secondhand gala-
kleding naar Mystique

Heemstede - Tijdens de 
kerstdagen en met Oud en 
Nieuw wil je er natuurlijk 
goed uitzien. Het allermooist 
is dan galakleding. Maar 
waar koop je die, van goede 
kwaliteit, liefst van een be-
kend ontwerper en niet al te 
prijzig? Bezoek dan Mystique 
aan de Herenweg 142. De 
gezellige winkel in het prach-
tige hoekpand heeft een uit-
gebreide en wisselende col-
lectie secondhand designer- 
en merkkleding: casual, en 
dus ook cocktail- en avond-
kleding. Bovendien kies je 
hier bijpassende luxe acces-
soires als tassen, shawls, sie-
raden en schoenen. Welke 
merken zijn er zoal? Pauw, 
Gucci, Prada en Armani om 

maar een greep te noemen. 
Mystique is een begrip voor 
secondhand designer- en 
merkkleding in Heemstede 
en wijde omgeving. De kle-
ding is altijd in perfecte con-
ditie. Vaste klanten, maar ook 
mensen uit bijvoorbeeld de 
entertainmentwereld komen 
regelmatig kleding inbren-
gen. Dus het moet raar lopen 
wil je hier niet je favoriete 
outfi t tegenkomen, chic, ele-
gant, speels, trendy of bling-
bling... Met kerst ben jij op je 
best in gala- of cocktailkle-
ding van misschien wel Pra-
da of Gucci. Kom kijken dus! 
Dan dinsdag t/m zaterdag 
van 11.00 uur t/m 17.00 uur. 
Informatie: 023-5286271 en 
www.mystiqueheemstede.nl

Voor de allermooiste
second-hand galakleding 

ga je natuurlijk naar

Heemstede

www.mystiqueheemstede.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag
11.00-17.00 uur.

Herenweg 142 • Heemstede
Telefoon 023-5286271
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Domenica Srtijktrio en 
Piano Quatre-Mains
Santpoort-Noord - Het Do-
minica Strijktrio geeft op vrij-
dag 8 december om 20.00 
uur een behoorlijk interes-
sant concert waarin naast 
Beethoven en Bach ook mu-
ziek uitgevoerd wordt van 
Roman Haas en een door 
Bernard van den Boogaard 
voor het Domenica Trio ge-

schreven werk. Op zondag 10 
december om 15.00 uur tre-
den zij voor de eerste keer 
op in ‘t Mosterdzaadje met 
op het programma  de vier-
handige muziek van Debussy 
(‘Petite Suite’), Fauré (’Dolly’) 
en Rachmaninov (‘Six Mor-
ceaux’ op. 11). Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. 
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Santpoort-Noord - Op 
maandag 11 december is er 
weer een gezellige postze-
gel-avond in Het Terras. Op 
deze avond is er een vei-
ling met circa 240 gevari-
eerde kavels. U kunt de ka-
vellijst opvragen via hein60@
hotmail.nl. De zaal is van-
af 19.00 uur geopend. Meer 
weten? Bel 023-5382274 (na 

Postzegelavond

Boom voor geliefde 
pastor Fons Captijn 

Santpoort-Noord – Ter her-
innering aan de onlangs 
overleden pastor Fons Cap-
tijn is op  zaterdag 2 decem-
ber voor de Naaldkerk in 
Santpoort een prachtige her-
inneringsboom geplant. 
Tijdens de eredienst werd 
met een indrukwekkende 
fotopresentatie op een  groot 
scherm en prachtige woor-
den nogmaals duidelijk dat 
Fons Captijn zeer geliefd was 
in Santpoort en Velserbroek. 
Als pastor zette hij zich 
enorm in voor de plaatselij-
ke gemeenschap. Fons Cap-
tijn heeft veel betekend voor 
‘zijn’ parochie. Hij inspireerde 
niet alleen de parochianen, 
Captijn was er ook altijd voor 
andersgezinden. Een van 
zijn gevleugelde uitspraken 
was: ‘Als het niet om men-
sen gaat, dan gaat het over 
helemaal niets.’ Deze zin is 

ook de titel van het boek, dat 
Captijn vlak voor zijn overlij-
den heeft afgerond. Waar-
bij zij opgemerkt dat de on-
dertitel van het boek bepaald 
veelzeggend is: ‘Een kriti-
sche kijk op kerk en geloof.’ 
Na het planten van de boom 
werd het eerste exemplaar 
door de voorzitter van de OL-
VAB Michael Finch uitgereikt 
aan Ans Captijn. Dochter Ire-
ne Captijn, presenteerde het 
nieuwe boek en las er een 
pakkende passage uit voor. 
Het boek  is vanaf heden te 
koop via uitgeverij Gopher, 
AKO, ECI, Boekhandel Dou-
wes, Bruna, Bredero Boeken 
Santpoort en via Bol.com. 
Op de foto planten Ans Cap-
tijn, kinderen en kleinkinde-
ren onder grote belangstel-
ling de herinneringsboom. 
(foto: Hester Droog fotogra-
fie)

Velerbroek - Elke donder-
dagmiddag is er soos in de 
Hofstede, hier wordt klaverjas 
gespeeld op zijn Amsterdams 
in drie rondes. Ook wordt er 
Rummikup gespeeld. Tus-
sendoor is er een pauze, tij-
dens deze pauze kunt u van 
een drankje genieten aan het 
buffet. Iedereen is welkom 
eens vrijblijvend te komen 
kijken bij deze hele gezellige 
drukke soos, maar ook  om 
eens spelletje mee te spelen.
Deze gezellige soos staat 
onder leiding van Chris van 
Weelderen en Tiny Groot en 
wordt elke week druk be-
zocht. Men hoeft geen 65 
jaar te zijn. Ook jongere men-
sen zijn meer dan welkom.

Soos in Hofstede

Velserbroek - Geheel onver-
wachts werd Lets Play afge-
lopen weekend verrast met 
een bezoek van Sint en Piet. 
Hij had vernomen dat er af-
gelopen jaar veel positieve 
zaken waren gebeurd bij de 
gezellige recreantenvolley-
balclub uit Velserbroek. Eerst 
het 10-jarig bestaan van Lets 
Play, wat groots werd gevierd 
met een bowlingavond. 
Daarna de kampioenstitel op 
de maandagavond van sei-
zoen 2016-2017. Dit alles ge-
hoord hebbend vond hij het 
belangrijk om de leden te 
trakteren op een present-
je. Hij gaf aan dat het nieu-
we wedstrijdtenue wonde-

ren verrichte. Hij zag een 
nieuw lid Mark maar miste 
helaas Saskia, Corina en Ti-
tus die zeker aanwezig waren 
geweest als ze wisten dat de 
Sint zou komen. 
Maar hij had wel gehoord dat 
het laatste toernooi slecht 
verlopen was en dat alles tot 
zijn spijt verloren was. De-
gradatie naar de B-Poule was 
het gevolg. Toch gaat Sint er-
van uit dat prolongatie van 
de titel volgend jaar ook weer 
zou moeten lukken. De le-
den gaven aan hier hun best 
voor te doen en hopen hem 
volgend jaar weer te mogen 
ontmoeten. (foto: aangele-
verd)

Santpoort-Noord - Senio-
ren Vereniging Velsen houdt 
op donderdag 14 december 
een spannende bingomiddag 
in Het Terras, aan de Dinkgre-
velaan in Santpoort-Noord. 
De bingo begint om 14.00 
uur, u bent welkom van-
af 13.30 uur. Voor twee ron-
des bingo met aantrekkelijke 
prijzen betaalt u slechts 5 eu-
ro. Vervolgens is er een lote-
rij met, alweer, mooie prijzen. 

Bingo 

Rabobank IJmond blijft hoofdsponsor
Velserbroek - Op het hoofd-
kantoor in Velserbroek heeft 
Stichting Statenteams Vel-
serbroek de samenwerking 
met Rabobank IJmond voor 
de komende 2 jaar verlengd.
Daisy Schut van Rabobank 
IJmond tekende samen met 
Peter Geldof en Rob Tousain 
(organisatie) de overeen-
komst voor 2018 en 2019.
Het Velserbroekse evene-
ment gaat op vrijdag 19 ja-
naurai van start met de 28ste 
editie. En dat is ook een van 
de redenen waarom Rabo-
bank IJmond dit toernooi 
heeft uitgekozen als ‘Local 
Hero’. Al zo lang een toer-
nooi organiseren in Velser-
broek voor Velserbroekers 

mag dan ook beloond wor-
den door trouwe sponso-
ren.  Rabobank IJmond is al 
meer dan 20 jaar sponsor en 
ook van Waalwijk van Doorn 
Makelaars zijn al 15 jaar ver-
bonden aan het toernooi. 
Ook de sponsoren HvH In-
stallatietechniek, Braak Vel-
sen en Winkelcentrum Vel-
serbroek zijn al meer dan 
5 jaar sponsor. Wie gaat de 
huidige kampioen Floraron-
de opvolgen? Floraonde zelf 
is van plan de felbegeerde 
bokaal weer mee naar huis 
te nemen. De indeling is: vrij-
dag 19 januari vanaf 18:00 
uur: J. Michaelpad, Kampens 
Kampje, M. Krusemanstraat, 
J. Paxtonstraat, J. West-

dijkstraat, Teunisbloem, Wa-
termunt en Westbroekerweg 
2. Zaterdagmiddag 20 janua-
ri: Bagijnenkamp, Grote Bui-
tendijk, Ossenland 1, Ossen-
land 2, Westbroekerweg 1 
en Waterdrieblad. Zaterdag-
avond 20 januari: A. Jacobs-
straat, A. Molletstraat, Gro-
te Boterbloem, Tureluur, Fre-
gat, Vromaadweg, Spitsaak 
en Floraronde.
Zaterdag 27 januari gaan de 
zes finalisten van de voor-
rondes de strijd aan voor de 
Rabobank Stratenteams Vel-
serbroek Trofee. De avond 
wordt afgesloten met de be-
kende feestavond onder lei-
ding van partyband ‘InThe-
Picture’. (foto: aangeleverd)

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
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www.hofgeest.nl
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www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 8 december 20.00 uur Telstar - FC Emmen

BeestenBende op bezoek bij Telstar
Vorige week was de BeestenBende op bezoek in het Rabobank IJmond Stadion. De kinderen kregen een rondleiding, deden 
een speurtocht en een voetbalquiz en aan het einde was er nog een loterij waar echte Telstar-prijzen te winnen waren. Het 
was een geslaagde middag! (foto: aangeleverd)

Het zijn prachtige tijden 
voor Telstar. Een hoge klas-
sering op de ranglijst, een 
overwinning op koploper 
NEC Nijmegen en volle tri-
bunes. De Witte Leeuwen 
lopen weer met de borst 
vooruit, maar wel een ka-
le borst. Met de december-
maand voor de deur maakt 
ook de club uit Velsen-Zuid 
een verlanglijstje, en daar 
staat één ding heel hoog op: 
een vaste shirtsponsor op 
de borst.
,,Ondanks het mooie sei-
zoen tot op heden, voelen 
wij toch een leegte’’, zegt 
Algemeen directeur Pieter 
de Waard. ,,Ons prachtige 
shirt mist op de borst nog 
iets heel belangrijks. On-
danks alle inspanningen en 
het sportieve resultaat is het 
ons nog niet gelukt om een 
vaste sponsor op de voor-
kant van ons shirt te vinden. 
Daarom doen we het nu op 
een andere manier. Alle on-

dernemingen uit Nederland 
krijgen de mogelijkheid om 
mee te genieten van ons 
succes. Om mee te liften op 
onze positieve uitstraling en 
daarmee een onderdeel te 
worden van dit prachtige 
voetbolwerk.’’   Telstar stelt 
de borstpositie beschikbaar 
via een speciaal ingestel-
de veiling. Uiteraard ander-
maal een primeur door de 
Witte Leeuwen. Via het plat-
form brokerstreet.nl kunnen 
bedrijven meebieden op de 
meest begeerde positie van 
het Nederlandse betaalde 
voetbal, de veiling geeft bie-
ders de kans om het komen-
de halve seizoen de plaats 
in te nemen met alle daarbij 
behorende voordelen. 
Telstar gaat hiermee de ge-
hele tweede seizoenshelft 
nog meer met de borst voor-
uit spelen, en dan niet met 
een kale, maar met een ge-
vulde borst. (foto: 1963-pic-
tures.nl)

Velsen-Zuid - Vorige week 
woensdag was de Tata Kids of 
Steel voetbalclinic in het Ra-
bobank IJmond stadion. Ruim 
80 enthousiaste kinderen had-
den zich aangemeld. ‘s Mid-
dags brak zelfs de zon door. Er 
werd gestart met een handte-
keningenmoment met als doel 
de handtekeningen te verza-
melen van alle spelers en de 
technische staf. Hierna werden 
de kinderen in groepen ver-
deeld en ging elke groep met 
een speler het veld op. Hier 
waren verschillende spelletjes 
uitgezet inclusief een onder-
deel van footgolf en een storm-
baan. Daarnaast was er in Club 
West een persconferentie. Elk 
groepje kreeg de kans om Ro-
dy de Boer en Jerdy Schouten 
datgene te vragen wat ze al-
tijd al wilden weten. De mid-
dag eindigde met een voetbal-
quiz en alle deelnemers kregen 
een goed gevulde goodiebag 
mee naar huis.  Deelnemers 
en organisatie kijken terug op 
een leuke en gezellige middag 
gevuld met voetbal! Met dank 
aan de spelers, de technische 
staf, Tata Steel en DekaMarkt. 

Tata Kids of 
Steel voetbal-

clinic 





Stormvogels Volhardt 
En Werkt naar winst

IJmuiden- In de thuiswed-
strijd tegen Volhardt En Werkt 
(VEW) uit Heemstede heeft 
Stormvogels beide werkwoor-
den moeten gebruiken om tot 
een 3-1-overwinning te komen. 
Doordat trainer Sjaak Lettinga 
een groot aantal personele pro-
blemen van verschillende oor-
zaken had, was hij verplicht zijn 
elftal op vele plaatsen te wijzi-
gen en desondanks was zijn 
team bijna de gehele wedstrijd 
de bovenliggende partij. 
Binnen een minuut kreeg ge-
legenheidsspits Gregory van 
Nieuwkoop zijn eerste kans, 
maar zijn vizier stond nog niet 
op scherp, want vanaf negen 
meter schoot hij rakelings over. 
Daarna bleef Stormvogels de 
Heemsteedse veste onder druk 
zetten, maar wat de IJmuide-
naren ook probeerden, zij kon-
den de roos niet vinden: scho-
ten van onder andere Fernan-
do Alphenaar vlogen tegen het 
lichaam van een tegenstander 
aan, vlogen naast en over en te-
vens verrichtte de boomlange 
doelman Jelle de Vries grandi-
oze reddingen met zijn handen 
en voeten. Zo ook in de twin-
tigste minuut toen Van Nieuw-
koop een honderd-procentkans 
kreeg. Echter, op miraculeu-
ze wijze wist doelman De Vries 
met zijn voet op de lijn redding 
te brengen. Een minuut daarna 
moest invaller-doelman Sebas-

tiaan de Lijzer alles uit de kast 
halen op een kopbal van Jeroen 
van Duin. Toch kwam, dik tegen 
de verhouding in, VEW halver-
wege de eerste helft aan de lei-
ding. Op 18 meter afstand kreeg 
het team van trainer Andre Mar-
kus een vrije schop te nemen, 
de muur werd door Stormvo-
gels neergezet, maar niet goed 
genoeg want Michiel Domingo 
zag aan de rechterkant een gat 
waardoor hij de bal in de verste 
hoek kon prikken, 0-1. 
In de 26ste minuut kwam Storm-
vogels heel goed weg toen Van 
Duin op randje buitenspel op 
rechts door mocht gaan, daarna 
niet egoïstisch was door de bal 
panklaar neer te leggen voor de 
voeten van Niels Dekker die het 
voor elkaar kreeg van zes me-
ter de bal over een leeg doel te 
schieten.
De laatste tien minuten pro-
beerde VEW de aanvals-
drift van de Vogels te ontrege-
len door vele vrije schoppen te 
veroorzaken en bij een daar-
van van Danny Blok liet doel-
man De Vries de bal los, maar 
Van Mierlo kon daar in de re-
bound niet van profi teren door 
rakelings naast te schieten. Op 
een hard schot van Van Nieuw-
koop was De Vries wel klemvast 
en in blessuretijd was opnieuw 
de voet van De Vries een sta in 
de weg op een inzet van Tho-
mas Scholten. Ruststand 0-1.

Wat Stormvogels in de 47 mi-
nuten van de eerste helft niet 
gelukte en dat was het ma-
ken van een doelpunt, gelukte 
wel tweemaal in de eerste vier 
minuten van de tweede helft, 
maar daarbij hadden de IJmui-
denaren dubbel en dwars de 
hulp van VEW-centrumverdedi-
ger David Straetemans voor no-
dig. In de tweede minuut schof-
felde hij Thomas Scholten bin-
nen de beruchte lijnen onder-
uit en scheidsrechter Mac-In-
tosh kon niet anders doen dan 
een strafschop te geven, die 
door Scholten feilloos werd in-
geschoten, 1-1. Twee minu-
ten later wilde Straetemans een 
voorzet van Danny Blok ruimen, 
maar omdat de bal totaal ver-
keerd op zijn voet terecht kwam, 
werd zijn doelman met een cur-
ve voor de tweede keer gepas-
seerd, 2-1. Vier minuten voordat 
de offi ciële speeltijd was ver-
streken, viel het doek defi nitief 
voor VEW. Een pass over ruim 
vijftig meter van Blok beland-
de voor de voeten van Scholten, 
die heel bekwaam twee tegen-
standers op het verkeerde been 
zette, doelman De Vries voor de 
derde keer passeerde om daar-
mee de eindstand op 3-1 te be-
palen. Voor Thomas was dit zijn 
tiende doelpunt.
Zaterdag a.s. is in Haarlem 
(Schalkwijk) United/DAVO de 
tegenstander van Stormvogels.

VSV gaat op herhaling
Velserbroek - De uit-over-
winning tegen DCG van vo-
rige week heeft de zater-
dag 1 duidelijk goed ge-
daan want de opgaande 
lijn is, d.m.v. een 2-1 thuis-
overwinning tegen ZS-
GOWMS, verder doorge-
trokken. De zondag 1 zit 
echter in een neerwaartse 
spiraal want na Zaanlan-
dia was ook Kolping Boys 
met een 3-0 overwinning te 
sterk voor dit team.
Justin Kunst is, na zijn la-
te terugkomst van vakan-
tiewerk uit Spanje, hard 
aan zijn conditie gaan wer-
ken en sinds enkele weken 
weer inzetbaar voor de za-
terdag 1. Het blijkt dat hij 
de ontbrekende schakel in 
het team van trainer Paul 
Meinders is, want sinds 
zijn terugkeer loopt hij 1 
op 1 en een scorende spits 
was precies het recept wat 
het team nodig had. Jus-
tin Kunst kon dit kunstje 
ook zaterdag weer herha-
len, waardoor VSV met een 
1-0 voorsprong kon gaan 
rusten, ZSGOWMS gaf 
zich echter niet zomaar ge-
wonnen en profi teerde van 
een minder fase van VSV 
in het tweede helft (1-1). 
Paul Meinders had echter 
een goede hand van wis-
selen want uitgerekend de 
vers ingebrachte Jan van 
der Rijt wist met een uit-
gekiende kopbal de bevrij-
dende 2-1 te scoren. Door 
dit resultaat heeft het team 
aansluiting met de midden-

moot gevonden en de ko-
mende uitwedstrijd tegen 
Robin Hood zal moeten uit-
wijzen of VSV zich stevi-
ger in de middenmoot kan 
gaan vestigen.
Voor de zondag 1 waren 
de belangen ook groot te 
noemen, want de verschil-
len op de ranglijst zijn heel 
klein en een tweede keer 
binnen twee weken verlie-
zen zou betekenen dat er 
afscheid van de midden-
moot-positie zou moeten 
worden genomen en daar-
mee de degradatiestreep in 
zicht zou komen. Voor de 
tegenstander Kolping Boys 
gold vrijwel hetzelfde sce-
nario, waardoor je zou ver-
wachten dat VSV op haar 
hoede zou zijn.  Gaande 
de wedstrijd bleek echter 
dat VSV al vroeg voor Sin-
terklaas speelde want het 
ene na het andere cadeau-
tje werd aan de tegenstan-
der uitgereikt. Kolping Boys 
maakte hier dankbaar ge-
bruik van en stelde, na een 
2-0 ruststand, de overwin-
ning met en 3-0 zege veilig. 
Hoewel VSV door dit resul-
taat nu tweede van onde-
ren staat, kan een thuis-
overwinning as zondag te-
gen Texel 94, VSV weer 
naar de middenmoot te-
rugbrengen en daarmee zal 
Texel 94 tevens op de rang-
lijst worden gepasseerd. 
Genoeg ingrediënten voor 
weer een spannende wed-
strijd op sportpark De Hof-
geest aanvang 14.00 uur.

IJmuiden lijdt puntverlies 
tegen koploper Zandvoort
Velsen - Het was al enigs-
zins te verwachten dat IJmui-
den niet met punten terug 
zou keren naar het sportpark 
Schoonenberg, echter maak-
ten de zwart-witten het kop-
loper Zandvoort wel verdomd 
lastig. De wedstrijd eindigde 
in een waar doelpuntenfes-
tijn en de IJmuidenaren kon-
den na 90 minuten met trots 
het veld afstappen. 
Het elftal van trainer Antho-
ny Correia ging als een speer 
van start in de eerste helft en 
had na enkele minuten al de 
0-1 op de schoen. Echter ver-
zuimde IJmuiden te scoren. 
In de zevende minuut ver-
zuimde de thuisploeg niet en 
zette Zandvoort zichzelf op 

voorsprong. Wie dacht dat 
het verzet van de IJmuidena-
ren hierna gebroken was, zat 
er fl ink naast. IJmuiden werd 
voor haar harde werken be-
loond toen in de 42ste minuut 
Milan van Essen de gelijkma-
ker erin tikte. Dit zou een lek-
kere ruststand zijn geweest, 
ware het niet dat Zandvoort 
in de blessuretijd Tom Hoog-
endijk nog wist te passeren. 
Er werd dus met 1-2 gerust. 
De koploper liet direct na 
de start van de tweede helft 
zien waarom zij koploper zijn 
door in de eerste twee minu-
ten twee keer te scoren. Het 
was voor iedereen duide-
lijk dat Zandvoort deze voor-
sprong niet meer zou wegge-

ven, echter bleven de IJmui-
denaren op zoek naar doel-
punten. In de 52ste minuut 
maakte Van Essen zijn twee-
de goal. Daarna werd het 
stuivertje wisselen en maakte 
Zandvoort de 5-2, IJmuiden 
de 5-3, Zandvoort de 6-3, 
IJmuiden de 6-4 en bepaalde 
de koploper de eindstand uit-
eindelijk op 7-4. 
Door de nederlaag zakt 
IJmuiden naar de vierde 
plaats op de ranglijst. Maar 
de IJmuidenaren krijgen aan-
staande zaterdag direct de 
kans de derde plaats weer te 
heroveren. Om 14.30 uur ne-
men zij het op de thuismat op 
tegen de huidige nummer 3; 
Overbos SV. 

VSV MO 15 in het nieuw
Velsen-Zuid - VSV Meisjes onder 15 heeft een splinternieuw 
tenue. Dit is mogelijk gemaakt door Jeroen Hoogland, een 
vader van een van de speelsters. Ze zoeken nog versterking 
dus aarzel niet en kom gezellig bij dit leuke team. (foto: aan-
geleverd)
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Uit het college

Wist u dat? 

Velsen werkt volgens de 
Leidraad Dienstverlening?
Bij een goede dienstverlening 
gaat het niet alleen om het leve-
ren van een paspoort of het ver-
strekken van een uitkering. Het 
gaat om alle contacten, die de ge-
meente met de inwoners heeft. 
Ook over de wijze waarop de ge-
meente meldingen afhandelt en 
inwoners betrekt bij beleidsont-
wikkeling. Om de dienstverlening 
te verbeteren werkt de gemeen-
te met een Leidraad Dienstverle-
ning.

Hierin staan aandachtspunten voor 
medewerkers om ervoor te zorgen 
dat Velsenaren zich welkom, gezien, 
gehoord en geholpen voelen. Dienst-
verlening is namelijk mensenwerk. 
De gemeente wil hierbij toegankelijk 
zijn, altijd en voor iedereen. 

 Een paar van de aandachtspunten 
uit de Leidraad Dienstverlening:

Persoonlijk en dichtbij 
De gemeentelijke dienstverlening is 

dicht bij mensen georganiseerd en 
maakt gebruik van alle mogelijke ka-
nalen. Zowel digitaal als in gesprek, 
bijvoorbeeld in buurten en wijken, 
bij mensen aan tafel thuis en op so-
cial media. 

Samen 
De tijd dat de gemeente wist wat 
goed is voor de burger, is voorbij. De 
gemeente beseft dat het niet het mo-
nopolie op kennis heeft. Samenwer-
ken is het vertrekpunt, waarbij ver-
trouwen belangrijk is. 

Gezond verstand 
De gemeente moet zich houden aan 
wet- en regelgeving, beleidskaders 
en afspraken met andere overheden 
of instanties. Er kunnen zich situ-
aties voordoen waarbij dit niet sa-
mengaat of zelfs tegenstrijdig is. In 
deze situaties geldt er nog altijd zo-
iets als gezond verstand. 
Meer weten over de Leidraad 
Dienstverlening? Kijk op www.vel-
sen.nl/wist-u-dat

 Velsen wil meedoen aan 
experiment gecontroleer-
de wietteelt
Velsen heeft zich aangemeld voor 
een experiment van het nieuwe ka-
binet om legale wietteelt te facili-
teren, Dit met de bedoeling om de 
teelt uit de criminele sfeer te ha-
len en te voorkomen, dat er in de 
cannabis bestanddelen zitten die 
de volksgezondheid ernstig scha-
de toebrengen..

De minister van Justitie en Veilig-
heid kiest zes á tien (middel-) gro-
te gemeenten uit voor deze proef. Of 
de gemeente Velsen wordt uitgeko-
zen voor het experiment moet wor-
den afgewacht. Vele gemeenten heb-
ben zich hiervoor aangemeld. 

Problematiek 
Illegale teelt zorgt voor brandgevaar-
lijke situaties voor omwonenden, 
diefstal van stroom en criminaliteit. 
Door de wietteelt te reguleren zul-
len deze situaties afnemen. Boven-
dien is er dan controle op de bestand-
delen, die er in de wiet zitten. Bij ille-
gale wietteelt is niet bekend wat bij-
voorbeeld het THC-gehalte (werkza-
me stof ) is, en ook niet of er bestrij-

dingsmiddelen in zitten. Bovendien 
wordt door gecontroleerde wietteelt 
afstand genomen van het huidige ge-
doogbeleid, waarbij co� eeshops wel 
cannabis mogen verkopen, terwijl de 
teelt hiervan verboden is. 

Eerdere acties
Al in 2013 heeft Velsen bij de toenma-
lige minister van Veiligheid en Justi-
tie Yvo Opstelten gepleit voor het bie-
den van de vrijheid aan gemeenten 
om wietteelt te reguleren en/of een 
wietplantage te kunnen certifi ceren. 
Dat gebeurde naar aanleiding van een 
motie van D66, Groen Links, LGV en 
SP. Dit initiatief heeft helaas niets 
opgeleverd.
Tijdens een bijeenkomst in Utrecht 
op 31 januari 2014 heeft de gemeente 
het Manifest Joint Regulation onder-
tekend. Ook 22 andere burgemees-
ters ondertekenden op die dag het 
manifest. Inzet van de bijeenkomst 
was een oproep van de steden aan het 
kabinet en de Tweede Kamer om op 
korte termijn samen (steden en Rijk) 
samen te werken aan het cannabisbe-
leid. 

tv-talkshow vanuit 
Dorpskerk Santpoort
Aanstaande zaterdag 9 december  
maakt RTV Seaport vanaf 14.00 uur 
opnames in de Dorpskerk in Sant-
poort Noord voor de tv-talkshow 
Plein 45. De rode draad in deze uit-
zending is ‘Verbinding in Velsen’. 

De gespreksonderwerpen met de di-
verse gasten variëren van kunst en 
cultuur tot de verkiezingen Ook is er 
een muzikaal voorproe� e op de Gro-
te Kerstshow in de stadsschouwburg. 
Publiek is van harte uitgenodigd om 

deze opnames bij te wonen.

In Plein ’45 komen wethouders, raads-
leden en bedrijven en instellingen uit 
Velsen aan het woord. Zaterdag be-
looft het een veelzijdige Plein 45 te 
worden. Burgemeester Frank Dales en 
cultuurwethouder Robert te Beest zijn 
zaterdag de gasten in het eerste blok. 
In het tweede blok zitten de raadsle-
den Iskandar Sitompul (Groen Links), 
Marianne Poen (PvdA) en Jeroen Ver-
woort (VVD) aan tafel. 

• Het college heeft nieuwe beleidsre-
gels bijzondere bijstand vastgesteld 
(versie 2018). Ze gaan per 1 januari 
2018 in. De inwoners die algemene 
en bijzondere bijstand ontvangen, 
krijgen de informatie over de ver-
anderingen per nieuwsbrief toege-
stuurd.

• Steeds meer (brom)-fi etsers gebrui-
ken de spitspont en de dienstrege-

ling is veel beter geworden. Voor de 
fi etsnetwerkroute is de spitspont 
een belangrijk onderdeel tussen 
Noord- en Zuid-Kennemerland. De 
ponten die nu op diesel varen, wor-
den vervangen door schepen die vol-
ledig elektrisch kunnen varen.

Meer informatie op www.velsen.nl/ge-
meenteraad.
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Bijzondere objecten 
tot januari verlicht
De week van de industriecultuur (tijdens de herfstvakantie) is welis-
waar achter de rug. Toch blijft een  aantal typerende gebouwen/objec-
ten in IJmuiden  verlicht. Een bijzonder schouwspel dat zeker de moei-
te waard is. Zo ook het  Zee-en Havenmuseum.  Deze blijft  tot januari  in 
de schijnwerpers staan. Ondernemers en eigenaren van deze bijzonde-
re voorbeelden van industriecultuur en de gemeente Velsen hebben voor 
dit initiatief de handen ineen geslagen. (foto: Reinder Wei dijk) 

BeestenBenders op bezoek 
bij voetbalclub Telstar
De Velsense voetbalclub Telstar 
opende woensdag 29 november 
j.l. haar deuren voor een wel heel
speciale club: de Velsense Bees-
tenBenders. Zij mochten een kijk-
je nemen achter de schermen. Een
bijzondere ervaring die ze niet
snel meer zullen vergeten.

De BeestenBende is een gratis ‘club’, 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar uit 
gemeenten in heel Nederland. Als 
BeestenBende-lid help je mee om je 
buurt schoon te houden voor mens 
én dier. In ieder geval één keer per 
maand ruimen de kinderen in teams 

hun eigen wijk op. Elk team heeft 
minstens één volwassen begelei-
der. Als blijk van waardering ma-
ken de bendeleden in de loop van het 
schooljaar allerlei spannende (die-
ren) avonturen mee, binnen en bui-
ten de gemeente. De BeestenBen-
de is een (wetenschappelijk onder-
bouwd) concept waarbij kinderen 
actief invloed hebben op de lee� aar-
heid van hun buurt. Het initiatief is 
enige jaren geleden door ‘SBS Het 
Beste Idee van Nederland’ gekozen 
bij de beste zwerfafvaloplossingen 
van Nederland.(Foto:Reinder Wei-
dijk)

De werken rond de grote zeesluis in IJmuiden vorderen gestaag. Contou-
ren worden steeds meer zichtbaar.  Op de foto (Rijkswaterstaat) buispalen 
en damwanden van de Tussendam. De Tussendam is de toekomstige verbin-
ding tussen de nieuwe zeesluis en de Middensluis. 

Geslaagd!
Op woensdag 29 november jl. organiseerde Haprotech Lasopleidingen uit 
Velsen-noord, in samenwerking met IJmond Werkt! een diploma-uitreiking 
voor een groep geslaagde lassers. Medio 2017 is het leerwerkproject gestart 
met als doel een groep kandidaten uit de Wet Werk en Bijstand (WBB) om 
te scholen tot lasser. Van de acht gestarte deelnemers, allen voormalig sta-
tushouder, zijn zeven kandidaten succesvol opgeleid en bemiddeld naar een 
werkgever in de regio. 
 
Onder het genot van een hapje en een drankje zijn de diploma’s en bloemen 
uitgereikt. De Velsense wethouder Arjen Verkaik  complimenteerde alle 
deelnemers voor hun inzet en het behaalde resultaat. Dit resultaat laat zien 
dat deze vorm van publiek-private samenwerking een oplossing kan zijn om 
de toenemende krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, zonder de sociale 
aspecten uit het oog te verliezen.( Foto: Haprotech)

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

dan kun je hem ook daar inleveren.
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We hebben het allemaal gedaan: 
eendjes voeren. Maar dat blijkt 
niet zo goed voor ze te zijn. Wilt 
u vogels gezond houden? Geef 
ze dan graan in plaats van brood. 
En alleen in de winter. Uw oude 
brood kan naar de groenbak van 
kinderboerderij Velserbeek. 

Het is een oude gewoonte, samen 

met (klein)kinderen brood voeren 
aan de eendjes. Of de duiven, of de 
meeuwen. Het lijkt gezellig, maar 
dat is het eigenlijk niet. Het brood 
is namelijk ongezond voor de vo-
gels, zéker witbrood. Eenden wor-
den er lui en dik van, omdat ze niet 
meer zelf hoeven te zoeken naar 
hun gewone eten: (water)planten, 
gras en zaden. Ze bewegen minder 

Liever graan dan brood

Hou de vogels gezond!

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
IJmondcommissie 12 december 2017
Locatie IJmondcommissie: gemeentehuis Velsen Plein 1945, 1971 EN 
IJmuiden. 
Aanvang 19.30 uur

Wat doet de IJmondcommissie?
De gemeenteraadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen bespreken de 
raadsvoorstellen over regionale onderwerpen in de IJmondcommissie. Daar-
na nemen de raadsleden in de drie afzonderlijke raadsvergaderingen over deze 
raadsvoorstellen een besluit.

U bent van harte welkom de vergadering van de IJmondcommissie bij te wo-
nen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal in 
Velsen.

Inspreken 
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de gri�  e: 0255 
567502 of via de mail: gri�  e@regioijmond.nl met vermelding van onderwerp, 
naam, e-mailadres en telefoonnummer. De gri�  e neemt dan nog contact met 
u op. 

Agenda IJmondcommissie

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning IJmondgemeenten 
2018
Na drie jaar ervaring met de WMO moet De Verordening Maatschappelijke 
Ondersteuning IJmondgemeenten 2016 worden aangepast. Zo is er bijvoor-
beeld een hoofdstuk toegevoegd over bestrijding van misbruik en oneigenlijk 
gebruik van de WMO en is er meer duidelijkheid over wanneer een aanvraag 
voor een voorziening wordt geweigerd. Ook is er een indeling gemaakt op zorg-
zwaarte. De WMO-raden zijn bij de voorbereidingen betrokken geweest en hun 
opmerkingen zijn zoveel mogelijk in De Verordening Maatschappelijke Onder-
steuning IJmondgemeenten 2018 verwerkt.

Verordening Jeugdhulp IJmondgemeenten 2018
De gemeenteraad moet vanwege een uitspraak van de Centrale Raad van Be-
roep over een Wmo-zaak in een andere gemeente De Verordening Jeugdhulp 
IJmondgemeenten aanpassen. De aanpassing gaat over de rollen van het colle-
ge en de gemeenteraad over de hoogte van het Persoonsgebonden Budget en het 
vaststellen van de regels voor het Persoonsgebonden Budget. 

Vernieuwing (cliënten-)participatie in het sociaal domein
De IJmondgemeenten willen inwoners die gebruik maken van ondersteuning 
vanuit de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet eerder, vaker en directer be-
trekken bij het maken van beleid. Samen met advies-en cliëntenraden is er een 
nieuw IJmondiaal model voor cliëntenparticipatie gemaakt. In elke gemeen-
te komt er een lokale participatieraad die de gemeente adviseert over het beter, 
eerder en breder betrekken van de cliënten en geïnteresseerde inwoners bij het 

maken van plannen. Voor de regionale onderdelen komt er een regionale parti-
cipatieraad, die wordt ondersteund door een fl exibele brigade van ambtenaren. 

Herziene begroting IJmond Werkt! 2017-1 en herziene primaire begro-
ting 2018 & meerjarenraming 2019 t/m 2021 inclusief werkplan 2018 
IJmond Werkt!
De raden bespreken de wijzigingen in de herziene begroting 2017 IJmond 
Werkt en de reacties van de colleges op de voorgestelde wijzigingen. De wij-
zigingen zijn ontstaan door nieuwe ontwikkelingen bij de Sociale Werkvoor-
ziening. Vanaf 2019 verwacht IJmond Werkt een tekort waardoor er voor 
de komende jaren extra geld nodig is. De gemeenteraden stellen de herzie-
ne primaire begroting 2018 & meerjarenraming 2019 t/m 2021,  inclusief het 
werkplan 2018 IJmond Werkt uiteindelijk vast in de raadsvergaderingen.

Zienswijzen IJmondgemeenten Plan MER Verbinding A8-A9; ver-
schillen en vervolgprocedure
De drie gemeenten hebben verschillende zienswijzen bij de provincie inge-
diend met betrekking tot het Plan MER. Het doel van de agendering tijdens de 
IJmondcommissie is tweeërlei: het bespreken van de verschillen tussen de af-
gegeven zienswijzen en het met elkaar afstemmen of en zo ja hoe er in de toe-
komst in gezamenlijkheid opgetrokken kan worden tijdens de vervolgstappen 
van het proces rondom de A8/A9.

Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 30 november
De gemeenteraad van  Velsen heeft in de raadsvergadering de volgende beslui-
ten vastgesteld:

• De Tweede Bestuursrapportage 2017 Velsen
• Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2017, 
• Vangnetuitkering 2017
• Verklaring van geen bedenkingen voor aanleg gasleidingen vanuit zee naar 
   en in ondergrondse terrein TATA Steel (project Q10)
• Eindrapport Recreatieschap Spaarnwoude

Het startdocument Handgraaf is aangepast naar aanleiding van een amende-
ment van de Christen Unie. De ontwikkelaar moet een uiterste inspanning le-
veren, in samenspraak met de gemeente, om een deel van de nieuwbouw soci-
ale huur te laten zijn.

De motie van de Christen Unie en het CDA over het plaatsen van een Neder-
landse en een Velsense vlag als symboolfunctie van eenheid in de raadzaal is 
verworpen.

Aan het eind van de raadsvergadering heeft Frank Cornet als nieuw steunfrac-
tielid van de ChristenUnie de eed afgelegd. 
Wilt u meer zien of lezen over deze raadsvergadering? 
Kijk op www.velsen.nl/gemeenteraad en klik op de datum in de raadskalender.

en gaan zelfs eerder dood. Boven-
dien trekt het brood andere vogels 
aan, zoals meeuwen. En er komen 
ratten af op het voer dat blijft liggen. 
Wilt u toch vogels voeren? Geef ze 

dan kippenvoer of granen, en alleen 
in de winter als het vriest. En uw ou-
de brood? Dat kan in de groenbak 
van de kinderboerderij in Velser-
beek. (foto: gemeente Velsen) 
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over 
de gemeente Velsen. Hier vindt u 
meer informatie over 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 vrij-
dag van 08.00 tot 17.00 uur. Op don-
derdag van 08.00 uur tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over be-
stemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te 
maken hebben, kunt u een afspraak 
maken met één van de vakspecialis-
ten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op 
afspraak. Via onze website www.vel-
sen.nl kunt u 24 uur per dag een af-
spraak maken. U kunt natuurlijk ook 
elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur 

bellen met het Klant Contact Cen-
trum 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 Kenne-
merland in Haarlem. Meer informa-
tie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben bur-
gemeester en wethouders van Vel-
sen besloten om vanaf 1 januari 2014 
alle vergunningen, beleid en veror-
deningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast 
wordt er ook gepubliceerd op de Inf-
opagina van de gemeente in de huis-
aan-huisbladen De Jutter en De Hof-
geest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl. 
Informatie over de gemeenteraad 
van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: www.
velsen.nl/gemeenteraad.

 Ter inzagelegging 
Ontwikkelperspectief  Binnenduinrand

De colleges van Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede/Spaarnwou-
de, Heemstede, Velsen, Zandvoort en de provincie Noord-Holland heb-
ben besloten het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand voor inspraak 
vrij te geven.

Wat is het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand? 
Het Ontwikkelperspectief is een visie die schetst hoe de overheden samen 
met maatschappelijke partners, ondernemers en bewoners het hoogwaardi-
ge landschap van de Binnenduinrand voor de toekomst veilig kunnen stellen 
en verder kunnen versterken. 
Het Ontwikkelperspectief vormt een belangrijke bouwsteen voor de op te 
stellen omgevingsvisies. Daarnaast is het een toetsingskader voor (boven)
lokale opgaven en initiatieven.

Opzet Ontwikkelperspectief
Het Ontwikkelperspectief geeft een visie op de gewenste ontwikkelrich-
ting van de Binnenduinrand en benoemt ambities op het gebied van land-
schap, natuur, recreatie, toerisme, mobiliteit, cultuurhistorie en woonmi-
lieus. Daarnaast zijn spelregels voor ruimtelijke ontwikkeling geformu-
leerd, waarbij versterking van de kwaliteit van het landschap centraal staat. 
Tot slot wordt in hoofdlijnen een agenda opgesteld voor de uitvoering van 
de visie. 
Het Ontwikkelperspectief bestaat uit een rapport met kaartbijlagen.

Plangebied Binnenduinrand
Het plangebied is begrensd door het Noordzeekanaal in het noorden; de pro-
vinciegrens met Zuid-Holland in het zuiden, de Noordzee in het westen 
(waarbij een deel van de Noordzee tot het plangebied behoort), en grofweg 
de lijn de N208, het Spaarne en de Ringvaart in het oosten. 

Inspraak
Het Ontwikkelperspectief zal door de raden van de samenwerkende ge-

meenten worden vastgesteld. Ter voorbereiding van die vaststelling ligt het 
Ontwikkelperspectief van 8 december 2017 tot 2 februari 2018 ter inzage 
en kunt u zienswijzen indienen.
 
Informatiebijeenkomst
Op woensdag 24 januari 2018 zal vanaf 20.00 uur op het gemeentehuis 
van Heemstede een informatiebijeenkomst plaatsvinden voor belangstel-
lenden. Adres: Raadhuisplein 1, Heemstede.

Stukken ter inzage en indienen zienswijzen
De stukken liggen gedurende de inspraakperiode ter inzage op het gemeen-
tehuis, Dudokplein 1, IJmuiden en kunnen digitaal geraadpleegd worden via 
de gemeentelijke website (www.velsen.nl)  of via www.haarlem.nl/binnen-
duinrand.

Zienswijze indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze in-
dienen op het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand.  Dit doet u door een 
brief te richten aan:

Gemeenteraad van Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden 

onder vermelding van “zienswijze Ontwikkelperspectief Binnenduinrand”.

Zienswijzen kunnen ook per mail gestuurd worden naar: bschmitt@velsen.
nl of binnenduinrand@haarlem.nl.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de behandelend ambte-
naar, mevrouw B. Schmitt, telefoonnummer 0255-567200. 
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Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals colle-
ge van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via Di-

giD). In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening wor-
den gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzendda-
tum van het besluit is tussen haak-
jes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden
Wijk aan Zeeërweg 70, (wijzigen  ver-

leende vergunning w314000412 (wij-
zigen gevelmateriaal, aanbrengen ko-
zijn in voorgevel en behouden erker) 
(29/11/2017) 26370-2017;
Andromedastraat 4, wijzigen gevel  
(01/12/2017) 28338-2017;
Trompstraat 166,  wijzigen gevel  
(01/12/2017) 28470-2017. 

Santpoort-Noord
Burgemeester Weertsplantsoen 8, wij-
zigen gevel  (01/12/2017) 28074-2017;
Groenelaantje 6 0007, legaliseren 
tuinhuis  (01/12/2017) 26796-2017.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 139, splitsen 
woning in 2 woningen  (01/12/2017) 

28935-2017.

Velsen-Zuid
Oosterpad 2, plaatsen dakkapel 
(01/12/2017)  23384-2017.

Velserbroek
Lange Sloot 49, vergroten woning 
(27/11/2017) 26949-2017.
 
Verleende fi lmvergunningen APV 
artikel 2:12 
IJmuiden
fi lmopname Smeris, op 11 decem-
ber 2017 van 10.00 tot 20.00 uur, lo-
catie: De Rijpstraat hoek Willem Ba-
rendszstraat (04/12/2017)  30305-
2017.

Besluiten

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken bekend 
dat zij in de periode van 25 novem-
ber 2017 tot en met 1 december 
2017 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Van der Helststraat 6, plaatsen dakop-
bouw (29/11/2017) 30999-2017;  
Ahornstraat 26, plaatsen dakopbouw 
(29/11/2017) 31114-2017;
Peperkers 15, plaatsen balkonbegla-
zing (29/11/2017) 31087-2017;
Peperkers 23, plaatsen balkonbegla-
zing (30/11/2017) 31191-2017;
Andromedastraat 24, plaatsen dakka-
pel (30-11-2017) 31217-2017.

Velsen-Noord
Melklaan 35A, verbouwen bedrijfs-
pand tot woning (01/12/2017) 31300-
2017.

Velsen-Zuid
Genieweg 14, vernieuwen pannendak 
(29/11/2017) 31074-2017  gemeente-
lijk monument.

Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 8, oprichten wo-
ning, kappen 5 bomen (1/12/2017) 
31335-2017.

Santpoort-Noord
Bonairestraat 8, plaatsen dakopbouw 
(26/11/2017) 30747-2017;
Burgemeester Enschedélaan 63, op-
richten woning (28/11/2017) 30975-
2017.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 79, splitsen van 
woning in bovenwoning en appar-
tement begane grond (27/11/2017) 
30822-2017;
Driehuizerkerkweg 57, wijzigen gevel 
(28/11/2017) 30948-2017 gemeente-
lijk monument; 
Tesselschadeplantsoen 3, plaatsen er-
fafscheiding (01/12/2017) 31317-2017. 

Velserbroek
Roosensteinweg ong., verbouwen op-
slagschuur tot woonhuis (25/11/2017) 
30744-2017;
Korteweid 5, starten schoonheidssa-
lon (26/11/2017) 30746-2017;
Westlaan 41, organiseren nieuwjaars-
borrel (01/12/2017) 31303-2017;
Westlaan 41, organiseren nieuwjaars-
duik (01/12/2017) 31303-2017.

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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben op grond van artikel 3.9 
van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht de termijn waarbinnen 
zij op de volgende aanvragen dienen te 
beslissen, verlengd met zes weken:

IJmuiden
Jacob van Heemskerkstraat 23, legali-
seren van 1 appartement, 6 wooneen-
heden en wijzigen gevel (27/11/2017) 
24971-2017.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 93 en 95,  aanpas-
sen luifel (27/11/2017) 26454-2017.

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 70a, legaliseren berging en 
carport (30/11/2017) 25907-2017.

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning

IJmuiden 
Kennemerstrand 172 8000, legalise-
ren kiosk (28/11/2017) 1747-2015.    

Driehuis
Kriemhildestraat 13, plaatsen hoek-
dakkapel (27/11/2017) 25610-2017;
Kriemhildestraat 2, legaliseren car-
port en berging (27/11/2017) 25610-
2017. 

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandi-
captenparkeerplaats aan te leggen voor de volgende percelen:

Floraronde 114 Velserbroek
Hagelingerweg  66 Santpoort-Noord

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 
een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schrif-

telijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen  bij het college van burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
De verkeersbesluiten kunt u inzien bij het  Klant Contact Centrum in het ge-
meentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
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Evenementenkalender

Mega Sportmix
Vrijdag 5 januari vindt in sporthal IJmuiden-Oost de 
MegaSportmix plaats. Kinderen van de groepen 1 t/m 
4 zijn welkom van 10.00-12.00 uur, kinderen van de 
groepen 5 t/m 8 zijn welkom tussen 13.00 en 15.00 uur. 
Kosten: € 1,00 
Inschrijven kan via: www.jeugdsportpasvelsen.nl

8 december  Discozwemmen
 www.zwembadvelsen.nl

16 december Santa Run, loop
 www.sportloketvelsen.nl
 
22 december Discozwemmen 
 ww.zwembadvelsen.nl
 
28 december Dubbel6Kamp
 www.sportloketvelsen.nl

29 december Dubbel6Kamp
 www.sportloketvelsen.nl

30 december Hindernisbaan
t/m 7 januari www.zwembadvelsen.nl

5 januari MegaSportmix
 Sporthal IJmuiden-Oost

44e DUBBEL6KAMP

Op donderdag 28 en vrijdag 29 december a.s. organi-
seert de gemeente Velsen voor de 44e keer DUBBEL-
6KAMP.
Wie heeft er geen fijne herinneringen aan de enorme 
opblaaskussens, leuk opgezette spelvormen en 
circuitjes? Door de jaren heen heeft bijna elke inwo-
ner van Velsen wel een keer deelgenomen aan dit 
evenement, dat in het kader van schoolsport wordt 
georganiseerd. Dit spektakel zal net als voorgaande 
jaren plaatsvinden in sporthal Zeewijk in IJmuiden. In 
samenwerking met Sportcafé Nol maken we er weer 
een fantastisch feest van! 

Nieuwsgierig of vindt u het gewoon leuk om weer 
eens oude herinneringen op te halen? U bent van 
harte welkom op 28 en 29 december in sporthal Zee-
wijk, Planetenweg 301 B, 1973 BE IJmuiden.

Word jij de nieuwe Sven 
Kramer of Ireen Wust?
Vanaf januari 2018 starten o.a. de volgende sporten via 
JeugdSportPas Velsen!

• Dansen bij DanceWorkVelsen
• Schaatsen bij IJsclub Nova Zembla
• Zwemmend redden bij IJmuider Reddingsbrigade

Deze maand uitgelicht: Schaatsen bij IJsclub Nova 
Zembla
Kosten:  Gratis – 4 lessen
Leeftijd:  4 – 12 jaar

Inschrijven kan via: www.jeugdsportpasvelsen.nl. 

Gezondheidsbeurs
Kom 28 januari van 10.00-16.00 uur naar de Gezond-
heidsbeurs in Sporthal Zeewijk in Ijmuiden. Voor 
gratis advies, onderzoek, een ‘Meet & Greet’ met 
Olga Commandeur, informatie en activiteiten op het 
gebied van medische zorg, sport, fitness, verzorging, 
eten en drinken. De SportContrainer, het winnende 
idee van “Sport in de Wijk” is ook aanwezig. 

 Recreatiebad  Wedstrijdbad
Zondag** 09.00-12.00 uur (gezinnen) 09.00-12.00 uur (gezinnen)
 12.00-16.00 uur 12.00-15.00 uur
Maandag  10.00-16.30 uur  10.00-15.30 uur
Dinsdag  10.00-16.30 uur  10.00-15.30 uur
Woensdag  10.00-16.30 uur  10.00-15.30 uur
Donderdag  10.00-16.30 uur  10.00-15.30 uur
Vrijdag  10.00-16.30 uur  10.00-15.30 uur
Zaterdag*  10.30-16.00 uur  12.00-15.00 uur

*Zaterdag 30 december sluit het wedstrijd bad om 14.30 uur i.v.m. afzwemmen.
**Zondag 31 december sluit het zwembad om 12.00  uur na het gezinszwemmen. 
Het banen zwemmen op maandag van 13.00 – 15.00 uur vervalt.
Vanaf 17.00 uur gelden de reguliere openingstijden voor het wedstrijd- en recreatiebad.

Gesloten op:
Maandag  25 en dinsdag 26 december. Zondag 31 december na 12.00 uur. Maandag 1 januari.

Van 30 december t/m 7 januari ligt in het wedstrijdbad de “Zigzag Tropical” hindernisbaan!

Nieuws uit zwembad de Heerenduinen
Openingstijden 23  december t/m 6 januari (Kerstvakantie):
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