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Santpoort-Noord - Met Kerst 
samen uit eten. voor sommi-
ge mensen is dat helaas niet 
weggelegd. Landgoed Duin & 
Kruidberg, van der valk Taxi-
centrale en de Jutter/de Hof-
geest willen daarom een ge-
zin voor wie een etentje bui-
ten de deur niet haalbaar is, 
uitnodigen voor een volledig 
verzorgd kerstdiner op twee-
de kerstdag. Aanmelden kan 
tot zaterdag 17.00 uur.

Even alles om je heen verge-
ten. Er zijn weinig plaatsen waar 
dat beter kan dan op Landgoed 
Duin & Kruidberg, dat momen-
teel volledig in kerstsfeer is. Sa-
men trakteren wij een gezin dat 
het goed kan gebruiken op een 
smakelijk dinerbuffet dat in één 
van de prachtige stijlkamers 
wordt gepresenteerd. De avond 
wordt afgesloten met een uit-
gebreid dessertbuffet. De mu-
zikale omlijsting van de Frits 
Landesbergen Band maakt het 
kerstfeest compleet.
Van der Valk Taxicentrale zorgt 
ervoor dat onze gasten van huis 
worden opgehaald en na het 
kerstdiner weer worden thuis-
gebracht. Als extraatje trakteert 

de Stadsschouwburg Velsen het 
gezin op kaarten voor kerstcir-
cus Moscow on Ice op zaterdag 
28 december. Dat wordt dus een 
Kerst om nooit te vergeten!
Kent u een gezin of een stel 
dat zelden uit eten gaat om-
dat zij zich dat gewoonweg niet 
kunnen permitteren? Of kent 
u mensen die altijd in de weer 
zijn voor een ander, maar zich-
zelf vergeten te verwennen met 
Kerstmis? Stuur dan een mail 
naar redactie@jutter.nl met 

daarin de naam en contactge-
gevens met telefoonnummer 
van het gezin. Heel belangrijk 
is het vermelden van een goe-
de reden waarom dit gezin of 
stel volgens u het kerstuitstap-
je naar Landgoed Duin & Kruid-
berg verdient! 
Aanmeldingen moeten uiterlijk 
zaterdag om 17.00 uur binnen 
zijn. Het etentje wordt op ba-
sis van anonimiteit aangeboden. 
Na afloop verschijnt er dus geen 
foto of verslag in de krant.

velsen - Volgende week wordt 
de Jutter op vrijdag bezorgd. 
Omdat de krant eerder naar 
de drukker gaat, is de deadline 
voor redactionele teksten vast-
gesteld op vrijdag 20 december 
14.00 uur. Advertenties, spotjes 
en (betaal)kabalen kunnen tot 
maandag 23 december 10.00 uur 
worden aangeleverd.

Deadlines

Santpoort-Noord - In de 
Hoofdstraat trad zondag on-
der meer de prachtig aange-
klede Christmas Experience op 
als koor en band bij de kerst-
markt. De Hoofdstraat had weer 
veel magnetische aantrekkings-
kracht. De prachtige winkels en 
kramen, de kerstband, de kerst-
man en kerstvrouwen, de lek-
kere drankjes en hapjes en de 
gezellige Santpoorters zorgden 
voor veel sfeer.

Veel sfeer op 
kerstmarkt

Welke gezin verdient volledig verzorgd kerstdiner?

Onbezorgde Kerst

Inkoop goud
juwelen / horloges / en andere
gouden & zIlveren voorwerpen

contante betalIng
alleen zaterdags tussen 11.00 en 15.00 uur

basIsprIjs e 30,- p/gr. fIjn goud
obe van der kleI al 129 jaar een betrouwbaar

adres In de edelmetaal branche

juwelier/horloger/diamantair
breestraat 2a, beverwijk

tel.: 06-54340911 • vincediamonds.nl
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Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen
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Rabobank Velsen 
en Omstreken  
heeft gewijzigde 
openingstijden 
rond de feestdagen

Kijk op rabobank.nl/velsen

Rabobank. Samen sterker.

Nieuwe kandida-
tenlijst CDA Velsen 
bekend: ervaring, 
vernieuwing en 
verjonging.

Met vertrouwen 
naar de toekomst.
Zie redactioneel
artikel in deze krant.

zie onze advertentie
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Unieke kerstviering 
op het Ichthus Lyceum
Driehuis - ‘I have a dream’ is het 
thema van een bijzondere kerst-
viering op het Ichthus Lyceum. 
Ooit deed Ds. Martin Luther King 
deze gedenkwaardige uitspraak 
tijdens een bijeenkomst waar 
300.000 mensen aanwezig waren. 
Leerlingen van het Ichthus heb-
ben bij het vak Nederlands hun 
dromen opgeschreven en daarvan 
zullen enkele voorgelezen worden. 
Speciaal voor deze viering is er 
een gelegenheidsorkest en -koor 
samengesteld. Het wordt een in-
teractieve viering waarbij gebruik 
gemaakt wordt van een Power-
point met stopmotions, dansfilm-
pjes, foto’s en kunstwerken, ge-

baseerd op de kerstgedachte. Do-
cent geschiedenis kruipt in het le-
ven van Ds. Martin Luther King en 
zal de bindende factor zijn tijdens 
de viering. Deze kerstviering krijgt 
een heel eigentijds karakter met 
passende muziek, zang en dans.
Er zijn vrijdag 20 december drie 
vieringen, beginnend om 09.00, 
10.00 en 11.00 uur. De leerlingen-
raad heeft een ludieke kerstactie 
op touw gezet. Vanaf 12 decem-
ber kunnen leerlingen en docen-
ten speelgoed inleveren wat ten 
goede komt aan de minder be-
deelde kinderen in Nederland. De 
distributie zal plaatsvinden via de 
Speelgoedbank in Haarlem.

Mogelijk wilde Kerst  
Na de opvallend winterse de-
cembermaanden van 2009 
en 2010 die grossierden in 
sneeuw en vorst, zijn de laat-
ste drie maanden van het jaar 
zacht en wisselvallig verlopen. 
Overigens is een zachte maand 
december veel normaler dan 
zo’n maand met veel sneeuw 
en ijs.
Op dit moment kunnen we 
voorzichtig concluderen dat de 
kans op winterkoude uiterst 
klein is in het tijdpad tot 2014. 
Het zeer strakke zonale (west-
oost) plaatje blijft gewoon be-
staan de komende tijd.
Via Canada en het noorden 
van de VS van Amerika wordt 
al enkele weken achtereen 
zeer koude lucht uitgestort 
richting de Atlantische Oce-
aan. Daardoor ontstaan aan de 
lopende band zeer diepe de-
pressies in de regio Groenland 
die vervolgens worden mee-
genomen naar Noordwest-Eu-
ropa. 
Deze megadepressies komen 
dan uiteindelijk aan in de wa-
teren nabij IJsland. 
De daarmee samenhangen-
de frontale systemen in het 
Noordzeegebied geven ons zo 
nu en dan regen of enkele bui-

en. Dit sterk dynamische weer-
beeld is karakteristiek voor on-
ze Nederlandse winterseizoe-
nen die altijd onder invloed 
staan van de roerige Atlantiek.
Het staat buiten kijf dat Kerst-
mis in West-Nederland (vrij) 
zacht en wisselvallig gaat ver-
lopen. Geen witte Kerst dus 
dit jaar, maar mogelijk wel een 
‘wilde’ Kerst gezien de hoe-
veelheid wind die in de weer-
kaarten zit. In potentie is er 
zelfs stormgevaar rond/tijdens 
Kerst, maar de exacte wind-
snelheid voor de IJmond en 
Kennemerland is pas zo’n 24 
uur tevoren te bepalen. Het 
kan dus even flink gaan waai-
en. 
Vooral het eerste deel van 
donderdag regent het nog eni-
ge tijd. De dagen daarna is de 
neerslagkans iets beperkter, 
maar in het weekend berei-
ken nieuwe waterdragers ons 
alweer. 

Het blijft tot in de eerste janu-
ariweek van 2014 te zacht. Ex-
tra weerinfo via www.weerpri-
meur.nl of de weerprimeurlijn 
0900-1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Martiem College doet 
mee aan uniek experiment 
IJmuiden - Wethouder Wes-
terman was vrijdag, uit hoof-
de van zijn voorzitterschap 
van KIMO, te gast bij het Ma-
ritiem College dat gedurende 
ruim een jaar aan een uniek 
experiment had meegewerkt, 
het project ‘Vuilspuien’. Sa-
men met KIMO, afvalinzame-
laar Bek & Verburg, Rijkswa-
terstaat en Waste Free Oceans 
heeft het College onderzoek 
gedaan naar de vervuiling van 
ons binnenwater.

Namens KIMO Nederland, een 
vereniging van kustgemeenten 
voor de veiligheid en het milieu 
van de Noordzee en de kuststre-
ken, kwam Westerman met een 
cadeau voor de school: een fraaie, 
ingelijste, foto-impressie van de 
door de betrokken leerlingen uit-
gevoerde schoonmaakwerkzaam-
heden. ,,Jullie hebben hiermee 
een belangrijke bijdrage geleverd 
aan het schoonhouden van on-
ze binnenwateren en ook de zee’’, 
bedankte Westerman alle betrok-
kenen van de school. ,,Want een 
flink gedeelte van het vuil dat zich 
op de Noordzee en in de oceanen 
bevindt is afkomstig van kana-
len en rivieren uit het binnenland 
die hun overtollige water, alsme-
de vuil, afvoeren naar zee’’, ver-
volgde hij. De schoonmaakwerk-

zaamheden werden de afgelo-
pen maanden voor een deel uit-
gevoerd met een drijvend net bij 
het Spuigemaal bij het sluizen-
complex in IJmuiden. Een andere 
schoonmaakactiviteit vond hand-
matig plaats langs een stukje van 
de oever van het Noordzeekanaal. 
Twee leerlingen van het derde 
jaar, Jesper en Charl, gaven aan 
de hand van een diapresentatie 
verdere uitleg over de proef.
Peter ten Bruggencate, coördina-
tor van de proef, gaf vervolgens 
wat meetresultaten bekend van 
de het project ’Vuilspuien’. Ver-
taald naar het hele Noordzeeka-
naal dreef er gedurende de meet-
periode ongeveer 475 kilo aan af-
val in het kanaal. ,,Maar bij dit ge-
tal moeten we een flinke slag om 
de arm houden, want we konden 
met het net maar tot 60 cm diepte 
gaan. De hoeveelheid vuil op gro-
tere diepte is nog onbekend”, al-
dus Ten Bruggencate.  Opvallend 
vond hij ook de hoeveelheid vuil 
die langs de oever van het ka-
naal werd aangetroffen. ,,Liefst 
vier volle vuilniszakken over een 
lengte van slechts twintig meter, 
waarvan het merendeel afkomstig 
was van menselijke consumptie, 
zoals plastic zakjes en flesjes’’, zo 
lichtte hij toe. Of er een vervolg 
komt van dit experiment bestaat 
nog geen zekerheid.

Kerstvakantie in PVM
Driehuis - Tijdens de kerstvakan-
tie is de tentoonstelling ‘Het Duis-
tere Dierenrijk’ te zien en te bele-
ven in het Pieter Vermeulen Muse-
um. In deze interactieve tentoon-
stelling wordt iedereen door de 
nachtwachter uitgenodigd om op 
pad te gaan en van alles te ont-
dekken over de dieren die actief 
zijn op de momenten dat wij sla-
pen. 
In de veelzijdige expositie komen 
deze nachtdieren allemaal voor-
bij van nachtvlinder tot marter. Er 
wordt even stilgestaan bij de oor-
zaken en gevolgen van het lichter 
worden van ons land. Grappige za-
ken zoals BN’rs (bekende nacht-
dieren) komen ook voorbij. Bij de 
productie is veel aandacht voor 
interactie en spelletjes. Zo zijn er 
aparte ruimtes waar o.a. kinderen 
hun eigen schimmentheater kun-
nen maken of waar spannende 
nachtopnames te zien zijn van een 
dassenfamilie. Wie zou niet eens 
in de huid willen kruipen van Bat-
man? Er zijn prachtige grote foto’s 
te zien die ondersteund worden 
met boeiende weetjes en nuttige 
informatie. Wil jij ook weten waar-

om je een egeltje geen melk mag 
geven of hoe het komt dat een 
vleermuis wel met zijn ogen dicht 
maar niet met zijn oren dicht kan 
vliegen? Kom dan naar het Pieter 
Vermeulen Museum. Wie wil knut-
selen kan een vleermuisje maken 
van papier of een uiltje van klei. 
Let op 24 december en 31 decem-
ber sluit het museum om 16.00 uur 
en op beide kerstdagen en nieuw-
jaarsdag is het museum gesloten.
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Expositie Anton de Roo Zit je wat krap bij kas, geen probleem. Ja je leest 
het goed nu vuurwerk kopen en pas over een 
maand betalen.  
Met trots is www.devuurwerkwinkel.nl de eerste 
vuurwerkweb-winkel van Nederland waar beta-
len via After Pay mogelijk is. Desgewenst kan men 
online vuurwerk bestellen en pas over een maand 
betalen aan After Pay! Bekijk de optie snel op ht-
tp://www.devuurwerkwinkel.nl. In IJmuiden kunt u 
het vuurwerk dan afhalen bij Ron Stals IJzerwaren 
aan Lange Nieuwstraat 775.

Vuurwerk kopen 
over een maand 

betalen

In de loodsenzaal van het Zee- en Havenmuseum 
is een expositie ingericht van de onlangs overleden 
schilder Anton de Roo. Te zien zijn elf werken van 
koopvaardijschepen en zeeslepers. De Roo, in z’n 
jeugd al geboeid door tekenen en schilderen is na 

zijn opleiding op de Visserijschool gaan varen totdat 
hij vanwege gezondheidsproblemen moest stoppen 
met werken. Daarna heeft hij zich volledig gestort 
op het schilderen van schepen. Zie ook www.zee-
havenmuseum.nl.

Sfeer proeven bij De 
Liefde

Sfeertje proeven? Kom naar De Liefde op zaterdag 21 december 
buiten onder de luifel van 16.00 tot 17.00 uur op Kennemerlaan 
65. Wijntje, vuurtje en kerstzang verzorgd door een deel van pop-
zangkoor Decibel. Komt allen! De Kennemerlaan leeft!

Bij Grieks Specialiteitenrestaurant Rho-
dos kan men tegenwoordig elke dag 
genieten van onbeperkt tapas eten te-
gen een vaste prijs. Vanwege het suc-
ces van deze formule kan men nu ook 
in het weekeinde terecht voor tapas. 
Bij Rhodos kan men kiezen uit 50 tap-
as, dat zijn dan Griekse gerechten in 
verkleinde vorm die men ook op de 
kaart vindt. Per ronde kan men maxi-
maal vier gerechten kiezen. Onbeperkt 
tapas eten, exlusief drankjes en een 
toetje, kost van maandag tot en met 
vrijdag 21,50 euro. Op zaterdag en zon-
dag betaalt men 25,50 euro per per-
soon. 

Edgar Mathot is van start gegaan met 
een heel leuke, nieuwe ‘lifestyle store’ 
aan de Hoofdstraat, vlak tegenover het 
ijsbaantje en tussen de winkels Voss en 
Reisbureau Vanessa. 
De winkel heeft een mooi assortiment 
woonartikelen en allerlei vlotte interieur-
spullen. Alles is aantrekkelijk geprijsd en 
naast kleine meubelen en inrichtingsarti-
kelen zijn er ook moderne accessoires zo-
als, shawls, poncho’s, tassen van Zebra, 
horloges van Oozoo, oorbellen van Viva 
en portemonnees van LouLou. De sfeer 
is eigentijds, echt voor de inrichting van 
nu. Naast krukjes, manden, butlertrays en 
dienbladen, staan er ook een paar mooie 
banken, die zeer aantrekkelijk geprijsd 
zijn. De collectie wisselt heel erg snel en 
elke twee weken is er weer nieuw aan-
bod. Edgar die ook interieurstylist is, doet 
zelf de inkoop en laat zich leiden door zijn 
eigen inzicht en smaak. Sommige artike-
len zijn snel uitverkocht, dus kom gere-
geld eens kijken bij baziXs.
baziXs, Hoofdstraat 224, Santpoort-Noord.

Nieuwe lifestyle store in 
Santpoort-Noord: baziXs

Deze vrijdag houdt GroenRijk Velserbroek een vuur-
werkshow van 19.30 uur tot 20.30 uur op het eigen ter-
rein. Tijdens deze show zie je uiteraard tal van voor-
beelden uit het vuurwerkassortiment. Onder het ge-
not van een glaasje glühwein kan het publiek vanaf het 
parkeerterrein aan de Rijksweg de gehele show zien.
Vrijdagavond is GroenRijk geopend en kunnen vuur-
werkbestelling alvast geplaatst worden. Ook kan men 
profi teren van een aantal scherpe vuurwerkaanbiedin-
gen. 

Meer informatie op www.groenrijkvelserbroek.nl of op 
Facebook /groenrijkvelserbroek.

Grote vuurwerkshow 
bij GroenRijk 
Velserbroek

Op zondag 22 december is er in strandpaviljoen Beach 
Inn een optreden van de band Drie Vierkante Meter.
De band omschrijft zichzelf als: Sleazy listening. Jazz 
maar dan niet zittend met de benen over elkaar en een 
pijp in de hand. Muziek die je te weinig hoort. Met af en 
toe een geinige tekst of verrassend ritme. Dat is Drie Vier-
kante Meter! Info via: info@drievierkantemeter.nl.

De band heeft voor dit optreden een aantal kerstnum-
mers ingestudeerd. Het optreden begint om 15.00 uur. Ui-
teraard is de Beach Inn al helemaal in kerstsfeer versierd. 
De kerstmarkt die ook voor dit weekend gepland stond 
kan helaas niet doorgaan vanwege te weinig aanmeldin-
gen van standhouders. Wel zijn er nog enkele plaatsen 
vrij voor het kerstdiner op eerste kerstdag. 

Voor reserveringen kunt u contact opemen met Beach 
Inn op 0255-520222.

Drie Vierkante Meter 
live bij Beach Inn

Van lekker kerstdiner tot tapas eten bij Rhodos

Tijdens de kerstdagen kan men geen tapas bestellen. 
Beide dagen kan men à la carte bestellen en zo zijn 
eigen kerstmenu samenstellen, zo klein of uitgebreid 
als men zelf wil. Graag van te voren reserveren.
Grieks Specialiteitenrestaurant Rhodos, Plein 1945 
nummer 4 in IJmuiden, 0255-512555 of via www.rho-
dos-ijmuiden.nl.













19 december 201314

  

Donderdag 
19 december

Stadsschouwburg Velsen: 
Scapino Ballet in baroksensa-
tie ‘Pearl’. Aanvang 20.15 uur.

Vrijdag 
20 december

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de tentoon-
stelling ‘Van Bouwval tot Mu-
seum’ en ‘Een Kabinet van 
Kunst, Kitsch en Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. ‘Het duistere dierenrijk’, 
leuke voorstelling voor kin-
deren.
Kerstoptreden Delta Singers 
bij verpleeghuis Velserduin in 
IJmuiden. Aanvang 14.30 uur.
Viool en piano in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Victor Reinier in De Passie-
vrucht’. Aanvang 20.15 uur.
Kerstvoorstelling ‘Scrooge’ 
in Stadsschouwburg Haar-
lem. Tot en met 5 januari. Zie 
ook www.scroogehaarlem.nl.
Kerstdrankverloting met 
als hoofdprijs een drankkar. 
Café IJmuiden, Willem Ba-
rendszstraat 21 IJmuiden.

Zaterdag 
21 december

Sierduiven- en Hoenders-
show bij Kleindiersport-
verenging IJmond en Omstre-
ken, Heerenduiweg 6b IJmui-
den. Van 12.00 tot 16.00 uur. 
Toegang gratis.
Kerstvakantie activitei-
ten bij Informatieboerde-
rij Zorgvrij, Genieweg 50 Vel-
sen-Zuid. Van 13.00 tot 16.00 
uur voor kinderen van 5 t/m 
12 jaar. Wintermemo knutse-
len en waskaars rollen. Tot en 
met 5 januari.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de tentoon-
stelling ‘Van Bouwval tot Mu-
seum’ en ‘Een Kabinet van 
Kunst, Kitsch en Kuriosa’ zien.
Kerstconcert met project-
koor Joy in de Engelmun-
duskerk in Driehuis. Aanvang 
15.00 uur.
Café IJmuiden, Willem Ba-
rendszstraat 21 IJmuiden: 
Optreden band Sixty Pound. 

Aanvang 20.30 uur.

Zondag
22 december

Sierduiven- en Hoenders-
show bij Kleindiersport-
verenging IJmond en Omstre-
ken, Heerenduiweg 6b IJmui-
den. Van 12.00 tot 16.00 uur. 
Toegang gratis.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de tentoon-
stelling ‘Van Bouwval tot Mu-
seum’ en ‘Een Kabinet van 
Kunst, Kitsch en Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. ‘Het duistere dierenrijk’, 
leuke voorstelling voor kin-
deren.
IVN Zuid Kennemerland 
organiseert een kerstexcur-
sie op Velserbeek. Verzame-
len om 13.00 uur bij Thee-
schenkerij Velserbeek in Vel-
sen-Zuid. Deelname gratis.
Speciale kerstmiddag in het 
Koetshuis van buitenplaat-
se Beeckestijn in Velsen-Zuid 
met verhalenvertelster Nancy 
Wiltink en een muzikale bij-
drage.
Kerstconcert Velser Senio-
renkoor Vitaal in de Engel-
munduskerk in Velsen-Zuid. 
Aanvang 14.00 uur.
Kerstconcert Bel Canto 
i.s.m. Fanfareorkest Flora uit 
Kudelstraart. Naaldkerk, Mid-
denduinerweg Santpoort-
Noord. Aanvang 14.00 uur.
Trio d’Affaire in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.
Kerstoptreden door Chr. 
Mannenkoor IJmuiden in Het 
Kruispunt, Zonbastion 3 Vel-
serbroek. Aanvang 19.00 uur.

Maandag 
23 december

Workshop ‘Van Koe tot Cake’ 
in Kerstsfeer bij Informatie-
boerderij Zorgvrij, Genieweg 
50 Velsen-Zuid. Van 11.15 tot 
14.15 voor kinderen van 8 t/m 
15 jaar.

Dinsdag
24 december

Kersttoernooi bij Tenniscen-
trum Velserbroek. Tot en met 
30 december. 
Kledingbeurs in Het Kruis-
punt in Velserbroek. Van 
10.00 tot 12.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum, 

geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. ‘Het duistere dierenrijk’, 
leuke voorstelling voor kin-
deren.
Kinderkerstviering met le-
vende kerststal in de Engel-
munduskerk in Driehuis.
Kerst-zaalvoetbaltoernooi 
in de Onze Gezellehal, Van 
der Aartweg 16 in Haarlem. 
Van 15.00 tot 17.00 uur.
Kinderkerstviering in de 
Dorpskerk, Burg. Ensche-
delaan 65 Santpoort-Noord. 
Aanvang 18.30 uur.
Kerstsamenzang op het 
Vestingplein met FF Anders in 
Velserbroek. Aanvang 19.00 
uur.
Café IJmuiden, Willem Ba-
rendszstraat 21 IJmuiden: 
Kerstavond met DJ Bas en di-
verse zangers.
Kerstnachtdienst met als 
thema ‘Stemmen in de nacht’. 
Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 
250 IJmuiden. Aanvang 22.00 
uur.
Kerstnachtdienst in de Ich-
thuskerk, Snelliusstraat 40 
IJmuiden. Aanvang 22.00 uur.

Woensdag
25 december

Eerste Kerstdag
Dienst in de Nieuwe Kerk, 
Kanaalstraat 250 IJmuiden. 
Voorganger ds. G.F. Sma-
ling uit Oegstgeest. Aanvang 
10.00 uur.
Kerstviering in de Ichthus-
kerk, Snelliusstraat 40 IJmui-
den. Aanvang 10.00 ur. Voor-
ganger ds. Kees Lous. Deze 
dienst is gericht op gezinnen 
met jonge kinderen.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de tentoon-
stelling ‘Van Bouwval tot Mu-
seum’ en ‘Een Kabinet van 
Kunst, Kitsch en Kuriosa’ zien.

Donderdag 
26 december

Tweede Kerstdag
Kerst-In in de Ichthusburcht, 
Fahrenheitstraat in IJmuiden. 
Start vanaf 10.00 uur.
‘A Celtic Christmas’ door 
Merain Trio in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.

Vrijdag
27 december

Kerstviering in de Anti-
KraakBieb, Noorderlaan 21 
Velsen-Noord. Van 12.00 tot 
17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de tentoon-
stelling ‘Van Bouwval tot Mu-
seum’ en ‘Een Kabinet van 
Kunst, Kitsch en Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. ‘Het duistere dierenrijk’, 
leuke voorstelling voor kin-
deren.

Kerst voor Voedselbank
Velsen-Noord - Zondag 22 de-
cember vieren bewoners van Vel-
sen-Noord kerst bij de Kerst In 
2013. Dit jaar staat die in het te-
ken van een goed doel: de Voed-
selbank. Vanaf 15.00 uur is er voor 
kinderen tot en met 10 jaar een 
Kerst Kinderdisco. Als zij een lang 
houdbaar levensmiddel ter waar-
de van 1,50 euro inleveren, kun-
nen zij lekker meedansen.
Vanaf 17.00 uur treedt de indo-
rockband Tomahawk op, afgewis-
seld met de lokale artiesten: Robin 
Moojen, Rick Hartog en Harold. Er 
is warme chocolademelk gratis 
beschikbaar tegen inlevering van 
een levensmiddel bijvoorbeeld 

een blik soep, pak koffie of dou-
cheschuim. Er is ook een lekke-
re warme hap te krijgen van Alles 
met Liefde. Ook kun je met je fa-
milie of je buren met de kerstman 
op de foto. De ‘opbrengsten’ (le-
vensmiddelen van de kinderdis-
co en de chocolademelk) zijn be-
stemd voor Voedselbank IJmond 
Noord.
Locatie: vóór Café de Grote Hout, 
Grote Hout of Koningsweg, Vel-
sen-Noord. Deze activiteit wordt 
georganiseerd door Vrienden van 
Velsen Noord, Café de Grote Hout, 
met medewerking van vrijwilli-
gers,  Ton Cabret, Elise Jansen, Al-
les met Liefde en de kerstman.

Kerst in AntiKraakBieb
Velsen-Noord - Vrijdag 27 de-
cember wordt kerst gevierd in de 
AntiKraakBieb. Dit gebeurt met 
warme chocolademelk en een 
gratis tijdschrift voor iedereen 
die langs komt. Met de kinderen 
worden kerstmutsen versierd. Het 
adres is Noorderlaan 21 in Vel-
sen-Noord en de bibliotheek is 
open van 12.00 tot 17.00 uur. Kom 
jij ook? De AntiKraakBieb is geen 
gewone bibliotheek, maar een to-
taal nieuw, ‘lowcost’ en duurzaam 
concept. Om mee te doen met de 
AntiKraakBieb hoef je geen lid te 
zijn, een boek brengen is een boek 
halen. Als je wel lid bent van de 
bibliotheek kun je er ook boeken 
reserveren, ophalen en inleveren. 
Ook kan je in de catalogus zoe-
ken of een e-Reader lenen. Behal-
ve heel veel kinderboeken, detec-
tives, romantische boeken en tijd-
schriften heeft de AntiKraakBieb 
ook kinder-DVD’s en leuke acti-
viteiten rond voorlezen en knut-
selen. De bibliotheek hoort graag 

wat je ervan vindt, via de Face-
bookpagina of op de boekspot-
boekenlegger. Vind je het ook zo 
leuk om voor te lezen? Of samen 
een boek te lezen? Word dan vrij-
williger of start een AntiKraakBieb 
leeskring. 
De AntiKraakBieb is gratis dankzij 
de samenwerking van Bibliotheek 
Velsen, IJmond Werkt! en woning-
bouwcorporatie Kennemerhave. 
Het is een plek voor én van Vel-
sen-Noord: alle ideeën en initi-
atieven van mensen uit de buurt 
zijn daarom meer dan welkom. De 
bemensing van de AntiKraakBieb 
en alle activiteiten wordt door vrij-
willigers gedaan. Heb jij ook een 
idee of wil je vrijwilliger worden? 
Laat het weten via info@anti-
kraakbieb.nl of bel tijdens de ope-
ningstijden naar 06-47185678. De 
AntiKraakBieb is open op woens-
dag en vrijdag van 12.00 tot 17.00 
uur. Voor kerstsfeer is de An-
tiKraakBieb nog op zoek naar 
kerstversiering. 

Buurtzorg geeft 
cliënten kerstgevoel
IJmuiden - Buurtzorg Velsen, 
team 1, heeft afgelopen woens-
dag voor haar cliënten een leuke 
kerstmiddag georganiseerd. De 
cliënten werden thuis opgehaald 
en naar het kantoor gebracht aan 
de Trompstraat 153. Daar werden 
ze opgewacht met koffie en ge-
bak, in een kantoor dat volle-
dig in de kerstsfeer was versierd. 
Onder het genot van klassieke 
kerstliedjes, werd begonnen aan 
het maken van kerststukjes. Er 
waren heel veel materialen, kaar-
sen en groen, volledig gespon-

sord door Kees Kraaij, die de ou-
dere en minder gezonde mede-
mens een warm hart toedraagt. 
Na een uurtje intens zwoegen op 
de kerststukjes, werd de middag 
even onderbroken voor een wijn-
tje of een advocaatje met slag-
room. 
Na een paar heerlijke, vrolij-
ke, uurtjes werden de cliënten 
weer naar huis gebracht met een 
prachtig zelf gemaakt kerststukje 
en een mooie kerstster met geur-
kaarsje als cadeautje, ook ge-
sponsord door Kees.
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Bel Canto 
in concert

Santpoort-Noord - Op zon-
dag 22 december geeft het Velser 
Operagezelschap Bel Canto haar 
jaarlijkse kerstconcert. Dit jaar in 
samenwerking met het Fanfare-
orkest Flora uit Kudelstaart. Het 
repertoire op deze zondagmid-
dag zal helemaal in het teken van 
de kerst staan. Er worden beken-
de en onbekende liederen gezon-
gen door het koor alleen en het 
koor samen met de fanfare. So-
liste Monique Böhm, lid van Bel 
Canto, zingt de kerststerren van 
de hemel. Een fanfareorkest in 
combinatie met een operakoor 
is een unieke belevenis. Ook kan 
het publiek zich heerlijk uitleven 
door een aantal liederen uit vol-
le borst mee te zingen. Als u na 
afloop huiswaarts keert kunt U 
met een goed gevoel de kerst-
dagen in gaan. Het concert be-
gint om 14.00 uur en wordt gege-
ven in de Naaldkerk, Middendui-
nerweg. De toegang is gratis maar 
bij de uitgang mag men een klein 
bedrag doneren voor de gemaak-
te kosten.

Dr. Dirk Bakkerlaan 16, 2061 EW Bloemendaal, t. (023) 525 75 00
Zeeweg 5, 1971 HA IJmuiden, t. (0255) 51 55 44

Dr. Dirk Bakkerlaan 16, 2061 EW Bloemendaal, t. (023) 525 75 00
Zeeweg 5, 1971 HA IJmuiden, t. (0255) 51 55 44

winteractie
in de maanden december en januari 
bieden wij u een jaarbeurt aan vanaf 
€ 139,- i.c.m. GratiS wintercheck!

Zeeweg 5, 1971 Ha iJmuiden
(0255) 51 21 88

Dr. Dirk Bakkerlaan 16, 2061 ew  
Bloemendaal, (023) 525 99 91

De beste wensen
Hij kwam binnen en viel met-
een met de deur in huis over 
wat hem dag en nacht be-
zig hield. Het bedrijf, waar hij 
werkte, stond er erg slecht 
voor. Als hij zijn baan zou ver-
liezen, zou hij zijn huis moe-
ten verkopen en als hij zijn 
huis moest verkopen, wa-
ren zijn vrouw en zijn kinde-
ren hun vertrouwde omge-
ving kwijt. Met dat beeld voor 
ogen kon hij er niet meer te-
gen op. Hij kon de laatste tijd 
moeilijk in slaap komen of 
werd ’s nachts wakker en lag 
dan uren te piekeren. Door te 
weinig nachtrust was hij snel 
geïrriteerd. En door de span-
ning was hij meer gaan drin-
ken waardoor hij de volgende 
dag nog meer geïrriteerd was. 
Een vicieuze cirkel, die velen 
zullen herkennen. Het is een 
situatie die in talloze huiska-
mers als een zwaard van Da-
mocles boven het hoofd hangt 
of waar het zwaard al is ge-
vallen. Hoe kom je dan rond 
met je inkomen; hoe blijf je of 
kom je uit de schulden? Wat 
doet een mens, als hem iets 
overkomt, waardoor de grond 
onder zijn voeten wegzakt? 
In een pas verschenen boek 
‘De mythes van geluk’ wordt 
beschreven hoe wij geneigd 
zijn om dan in allerlei zwart 
- wit denken te schieten: “Ik 
ben pas gelukkig, als ik weer 
de juiste baan vind; ik kan niet 
gelukkig zijn, als ik aan de 
grond zit; ik kan niet geluk-
kig zijn, als mijn relatie stuk 
loopt”. Deze gedachten - deze 
mythen – zijn vaak vooroor-
delen of verwachtingen, die 
niet op realiteit berusten. Zij 
kunnen juist een belemme-
ring zijn om uit de problemen 
te komen. De vraag is: laat je 
je door die gedachten bepa-
len of neem je het heft in han-
den en probeer je kansen te 
scheppen, waardoor vernieu-
wing en betekenisvolle veran-
dering plaats kan vinden? 
Ontegenzeggelijk leven veel 

gezinnen momenteel onder 
een enorme druk. Die druk 
kan een mens verlammen. Er 
is moed en uithoudingsvermo-
gen voor nodig om vanuit zin-
volle doelen creatief te blijven 
en kansen te blijven schep-
pen. Wees je bij voorbeeld 
nog meer bewust van onno-
dige vastgeroeste gewoonten, 
onwrikbare belemmerende 
opvattingen of hardnekkige 
verslavingen. Durf ze onder de 
loep te nemen, te doorbreken, 
los te laten of te veranderen. 
Ga aan de slag met de weer-
standen, barrières en angs-
ten die je weerhouden je doe-
len te bereiken. Ze houden je 
anders blijvend af van je wen-
sen. Ga leren wat je moet ont-
wikkelen of wat voor de nabije 
toekomst kansen biedt, ook 
al zie je er tegen op; laat los 
dat je het zelf wel zal uitzoe-
ken. Maar wees je ook bewust 
van wat je wel hebt. Een ern-
stig zieke miljonair wil graag 
met je ruilen. De zon zal hier 
ook voor jou schijnen, als je 
niet op vakantie kunt. De lief-
de van wie je dierbaar zijn is 
een rijkdom in handbereik. Ik 
wens je een dappere creativi-
teit toe op weg naar een an-
dere tijd.

Piet Bogaart Coaching en 
Consultancy | www.bogaart.
nl | info@bogaart.nl | 0255 
518406

CDA kiest voor ervaring, 
vernieuwing en verjonging
Velsen - De kandidaten-
lijst van CDA Velsen is be-
kend. Tijdens de algemene 
ledenvergadering van afgelo-
pen maandag hebben de le-
den de kandidatenlijst voor 
de gemeenteraadsverkiezin-
gen van maart 2014 vastge-
steld. Daarin treft u vertrouw-
de, maar ook nieuwe en ver-
rassende gezichten. Met een 
combinatie van ervaring, ver-
nieuwing en verjonging gaat 
het CDA de verkiezingen vol 
vertrouwen in. 

Lijsttrekker Robert te Beest, ge-
boren en getogen IJmuidenaar, 
was al voor de zomervakantie 
gekozen. Te Beest is momenteel 
wethouder in onze gemeente. 
Op de tweede plaats staat An-
nekee Eggermont, ook uit IJmui-
den. Annekee is op dit moment 
fractievoorzitter in de gemeen-
teraad en tekent graag voor een 
periode bij. Nieuwkomer Cees 
Sintenie staat op plaats drie. 
Cees is een vertrouwd gezicht 
in Santpoort en fungeert tijdens 
de huidige periode als steunfrac-
tielid. Op de vierde plaats heeft 
het CDA met Jacqueline Staats 
een nieuw gezicht binnenge-
haald. Jacqueline, woonachtig 
in Velserbroek, is actief in aller-
lei maatschappelijke netwerken/
organisaties, zoals het Sint Nico-
laas Comité, de ledenraad van 
de Rabobank en winkelcentrum 
Velserbroek. Op plaats num-
mer vijf staat alweer een nieuwe 
naam: Pieter Koopman uit IJmui-

den. Pieter is zelfstandig onder-
nemer in de financiële dienst-
verlening en internetbranche, en 
met deze achtergrond een waar-
devolle kracht. Op plaats zes 
staat Gert-Jan van der Hulst. Vel-
serbroeker Van der Hulst zet zich 
ook tijdens de huidige periode 
verdienstelijk in voor het CDA in 
de gemeenteraad van Velsen. Op 
plaats zeven treft u nieuwkomer 
Michaelle Lubbers. Michaelle 
is eigenaresse van camping de 
Duindoorn en brengt veel kennis 
mee op het gebied van recreatie 
en toerisme. Op plaats nummer 
acht staat Gert Wesseling. Gert 
is als senior manager werkzaam 
bij de afdeling stedelijke pro-
jecten van de gemeente Haar-
lem en woonachtig in Velser-
broek. Op negen treffen we Mie-
ke de Jong aan. Mieke is bevlo-
gen onderneemster op het ge-
bied van communicatie, voorzit-
ter van CDA Velsen en woont in 
Driehuis. Op tien staat Roos Her-
mans uit Velserbroek, manager 
bestuurlijke en juridische zaken 
bij de gemeente Lisse. 
Op de plaatsen elf tot en met 
twintig treft u achtereenvolgens 
aan 11. Joost Mertens, Velsen-
Zuid, 12. Johan Molenaar, Sant-
poort-Noord, 13. Alex v.d. Mo-
len, IJmuiden, 14. Jan Pieter 
Schoon, IJmuiden, 15. Lida Nijs-
sen, Velsen-Zuid, 16. Ineke de 
Jong-Huizinga, Velsen-Zuid, 17. 
Lia Kroskinski, Velserbroek, 18. 
Antonio Hammerstein, Velsen-
Zuid, 19. Bram Vergouw, Velsen-
Noord, 20. Bert Zijl, Velserbroek.

Velsen-Zuid - Wilt u weten waar 
de fascinatie over de kerstboom 
en wintergroen toch vandaan-
komt? Neem dan deel aan de ex-
cursie die IVN Zuid-Kennemer-
land op zondag 22 december or-
ganiseert op landgoed Velser-
beek. Tijdens de excursie is er 
veel aandacht voor de histori-
sche- en landschappelijke ele-
menten van de oude duinen in het 
landgoed. De natuurgids neemt 
u mee op zoektocht naar de in-
heemse wintergroene bomen met 
een uitstapje naar zowel de Ger-
maanse als de Christelijke ach-
tergrond van het kerstfeest. De 
kerstboom zal hierbij niet ontbre-
ken! Aanvang 13.00 uur, verzame-
len bij de Theeschenkerij Velser-
beek in Velsen-Zuid. Deelname is 
gratis.

Kerstexcursie
op Velserbeek

Ubo Kok verrast Voedsel-
bank met pakketten

IJmuiden – Jaarlijks verrast 
Ubo Kok zijn medewerkers 
met een heerlijk kerstdiner, dit 
jaar opperde een van zijn me-
dewerkers eens iets anders te 
doen. 
Na overleg met alle medewer-
kers is besloten om dit jaar af 
te zien van het kerstdiner en in 
plaats daarvan mooie pakket-
ten samen te stellen voor Voed-
selbank Velsen.
Na informatie te hebben inge-

wonnen hoeveel mensen er nu 
werkelijk gebruik van de Voed-
selbank maken, kwamen zij tot 
de conclusie dat voor iedereen 
die bekend is bij de Voedsel-
bank een pakket aangeboden 
kon worden. Naast het pakket 
spreken ze ook de wens uit dat 
dit voorbeeld een gevolg zal 
krijgen, iedereen heeft tenslot-
te recht op een fijne Kerst. 
Wooncentrum Ubo Kok, Markt-
plein 24, IJmuiden















IJmuiden - Vorige week don-
derdag is het appartementen-
complex De Verzetsheld aan de 
Wijk aan Zeeërweg in IJmuiden 
feestelijk opgeleverd. De ope-
ningshandeling, het onthullen 
van het naambord, werd ver-
richt door de heer J. Zwakman 
van het wijkplatform IJmuiden-
Noord. Dit platform heeft in goe-
de samenwerking met AWV Ei-
gen Haard meegedacht aan de 
ontwikkeling van De Verzetsheld 
en het tegenoverliggende ap-
partementengebouw De Melkfa-
briek. Directeur van AWV Eigen 
Haard, de heer P. van Ling gaf 
in zijn toespraak aan erg trots te 
zijn op het gerealiseerde project.
In  De Verzetsheld zijn 24 levens-
loopbestendige appartementen 
gerealiseerd, voorzien van zon-
nepanelen en een ondergrond-
se parkeergarage. Het gebouw 
sluit qua architectuur mooi aan 
bij de omgeving van het Water-
torenpark. 
Na de openingshandeling was 

er voor alle bewoners en geno-
digden op de binnenplaats een 
warm hapje en een drankje. Zo 
konden de bewoners in winterse 
sferen met elkaar kennismaken. 
AWV Eigen Haard sluit met dit 
project een periode af waarin 
zij veel heeft betekend voor de 
nieuwbouw in IJmuiden. 1 janu-
ari 2014 gaat AWV Eigen Haard 
fuseren met Kennemerhave.  
Beide corporaties gaan samen 
verder als Velison Wonen aan het 
Sluisplein 25 in IJmuiden.
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Met plezier naar de tandarts
Kliniek Noordzee 

houdt mondjes gezond
IJmuiden - Met de actie ‘Hou 
je mond gezond’ geeft Kliniek 
Noordzee kinderen van basis-
scholen voorlichting over tand-
zorg. Dat gaat op een speelse 
wijze en met veel uitleg.
De actie is een initiatief van Sa-
brina Mol, preventieassistente 
bij Kliniek Noordzee. Zij nodigde 
alle scholen in IJmuiden uit. El-
ke groep krijgt een programma 
voorgeschoteld met een fi lm, uit-
leg en een controle in de tand-
artsstoel. Daarbij wordt de infor-
matie afgestemd op de leeftijd 
van de groep. 
Vrijdagochtend was groep 1 van 
OBS de Vuurtoren West aan 
de beurt. Na de fi lm gingen de 
kleuters naar een tandartskamer 
waar ze om de beurt op de stoel 
mochten bij de preventieassi-
stente of  bij kindertandverzor-
gende, Tyrna Kommeren. Daarbij 
werden heel wat tandjes geteld 

en de kinderen telden mee. Op 
een  groot poetsbeest kon het 
poetsen worden geoefend.
,,De meeste kinderen gaan al re-
gelmatig naar de tandarts’’, zei 
Sabrina Mol. ,,Maar nu kunnen 
we extra aandacht besteden aan 
voorlichting en je ziet dat kinde-
ren het goed oppakken. Een kind 
dat al eerder met zijn klas was 
langs geweest, sprong lachend 
in de tandartsstoel bij de regu-
liere controle. Gelukkig zien we 
dit steeds vaker.’’
Alle kinderen kregen via ‘Hou je 
mond gezond’ een stevige tan-
denborstel en een kleine tube 
tandpasta. Tevens waren Sabri-
na en Tyrna zo tevreden dat ie-
dereen het poetsdiploma be-
haald heeft! Bij vertrek kregen zij 
bovendien een ‘goody bag’ met 
onder andere een appel en een 
kleurplaat. Meer weten? Zie ook 
www.klinieknoordzee.nl.

Afscheid van Petrie 
IJmuiden - Wie nog afscheid wil 
nemen van Petrie (rechts op de 
foto) is zaterdag van harte wel-
kom bij Jacky Hart Mode aan 
Kennemerlaan. Tussen 11.00 en 
17.00 uur staat er iets lekkers 
klaar voor alle mensen die langs-
komen om Petrie gedag te zeg-
gen.
Medewerkster Petrie heeft vijf-
tien jaar lang bij Jacky Hart Mo-
de met veel plezier de klanten 
geadviseerd bij hun mode-aan-
kopen. Daarnaast was zij ook 
voor het team een eigenlijk on-
misbare factor. 
,,Petrie is zo’n trouwe, loyale 
kracht dat wij haar met lood in 
de schoenen laten gaan’’, aldus 
Jacomien, eigenaresse van Jac-

ky Hart Mode. ,,Ze is wijs, heeft 
inzicht, is praktisch en is altijd 
heel betrokken geweest bij het 
hele reilen en zeilen in de winkel. 
Zij is een ster in het mooi maken 
van de winkel en wij gaan haar 
enorm missen.’’
Petrie heeft onlangs de pensi-
oengerechtigde leeftijd bereikt 
en heeft met moeite haar werk 
bij Jacky Hart Mode opgezegd. 
,,Ik vind het tijd worden voor jon-
gere mensen’’, geeft zij als reden 
voor haar afscheid op.
Jacomien: ,,Het zou ontzettend 
leuk zijn om Petrie het afscheid 
te geven dat zij verdient, dus 
hoop ik dat er zaterdag veel be-
kenden langs komen voor een 
glaasje bubbels en een hapje.’’

Velsen – Het aantal voortijdig 
schoolverlaters in de regio is in 
het schooljaar 2012-2013 fors 
gedaald. Dat schooljaar verlie-
ten 761 jongeren zonder diploma 
hun school. In 2011/2012 waren 
dat nog 1036 jongeren. Daarmee 
is de doelstelling om de school-
uitval met 25 procent te redu-
ceren gehaald. Gemeenten en 
schoolbesturen hebben geza-
menlijk ingezet om uitval te voor-
komen en zoveel mogelijk jonge-
ren aan een diploma te helpen. 
De verzuimmeldingen op het 
MBO worden nu beter in kaart 
gebracht, waardoor men eer-
der kan ingrijpen met de bedoe-
ling de leerlingen terug te krij-
gen op school. Leerplichtamb-
tenaren hebben extra aandacht 
voor thuiszitters in het voortge-
zet onderwijs, leerlingen die wel 
ingeschreven staan maar niet op 
school komen. In een vroegtijdig 
stadium wordt het Zorg Advies 
Team ingezet en vindt er multi-
disciplinair overleg plaats, waar-
bij ook de ouders en de leerling 
betrokken worden om een plan 
op te stellen.

Minder 
schooluitval

Geen kramen wel een stal
IJmuiden - Zaterdag 21 decem-
ber kan men leden van de Bap-
tisten Gemeente IJmuiden (BGIJ) 
van 13.00 tot 17.00 uur aantref-
fen op de Lange Nieuwstraat. Tra-
ditiegetrouw zullen er versna-
peringen door hen worden uit-
gedeeld, naast de uitnodigingen 
voor de verschillende kerstactivi-
teiten: de kerstnachtdienst op 24 
december om 22.00 uur, de kerst-
gezinsdienst op eerste kerstdag 
om 10.30 uur en de Alphacursus 
die start eind januari 2014. De le-
den van de BGIJ vinden het jam-
mer dat de kerstmarkt dit jaar niet 
op de Lange Nieuwstraat wordt 
gehouden. ,,Het voelt alsof er op-
nieuw geen plek is voor Jozef en 
Maria… Juist in de aanloop naar 
kerst toe vinden wij het belang-

rijk dat mensen weten waar het 
kerstfeest omgaat: het geboorte-
feest van Jezus! Dat mag gevierd 
worden, met alles wat het gezel-
lig maakt. Vandaar dat we ook ca-
deautjes (cd’s) uitdelen. Maar net 
zoals bij een kraamfeest draait het 
wel om de baby. Daarom staan 
we zaterdag op de Lange Nieuw-
straat. Want al is het een stal,  voor 
Jezus moet er toch plek zijn op de 
Lange Nieuw!”, zo vertelt de or-
ganisatie. De kans is groot dat u 
zaterdag Wijzen zult zien rondlo-
pen tussen het winkelend publiek. 
Zij willen u wijzen op de geboorte 
van Jezus Christus. Mocht u vra-
gen hebben over het feest en de 
verschillende activiteiten van de 
BGIJ, dan kunt u bij hen en de 
BGIJ stal/kraam terecht.

30ste Nieuw-
jaarsduik

IJmuiden aan Zee - Paviljoen 
Noordzee houdt samen met de 
IJ.R.B. op 1 januari voor de 30ste 
keer de nieuwjaarsduik. Ieder-
een is welkom, van jong tot oud. 
De deelnemers kunnen zich in-
schrijven vanaf 12.00 uur in Pavil-
joen Noordzee en gaan duiken om 
13.00 uur. Bij het inschrijven krij-
gen de deelnemers de Unoxmuts. 
Het inschrijven is gratis, maar wel 
wordt een donatie voor de IJ.R.B. 
gevraagd. Na de duik krijgen de 
deelnemers hun traditionele vaan-
tje en uiteraard de gratis choco-
lademelk, glühwein en erwten-
soep. Deze laatste word gespon-
sord door Unox. Het geheel zal na 
de duik worden opgeluisterd met 
gezellige muziek in de zaal. Een 
paar tips voor de duikers: neem 
een paar oude slippers mee, een 
handdoek en badjas, dit voorkomt 
dat men koude voeten krijgt of on-
derkoeld raakt voor de duik. Voor 
verdere info: Paviljoen Noordzee, 
0255-514004.

Paard en 
wagen te water
Velserbroek - Vorige week don-
derdag zijn een paard en wagen te 
water geraakt toen de combinatie 
over de Oostlaan reed. Het paard 
schrok van de metalen platen op 
de weg en begon te steigeren. 
Daarop kwam het dier met wagen 
en al in een naastgelegen sloot te-
recht. De twee vrouwen op de wa-
gen konden zichzelf, het paard en 
de wagen de kant op krijgen. De 
uitgerukte brandweer heeft nog 
enkele spullen uit het water gevist.

De Verzetsheld 
feestelijk opgeleverd
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Veilig en fraai vuurwerk 
bij de Vuurwerkwinkel
Velserbroek - Voor een knal-
lend Oud en Nieuw kun je bij 
de Tuinsuper Vuurwerkwin-
kel terecht voor een grote va-
riatie aan veilig en fraai vuur-
werk. Vuurwerk bestellen kan 
nu al in de winkel aan Mande-
makerstraat 15 of via de web-
site www.tuinsuper.com. Wie 
vooruit bestelt kan rekenen op 
mooie kortingen en aanbiedin-
gen. 
De losse verkoop begint zater-
dag 28 december en ook dan 
kan men rekenen op kortin-
gen, 20 tot 50 procent op de top 
10 aanbiedingen. De winkel is 
vanaf deze week dagelijks ge-
opend van maandag tot en met 
zaterdag vanaf 13.00 uur.
Van diverse merken vuurwerk 
zijn mooie pakketten te koop, al 
vanaf 4,95 euro. De Power-se-
rie komt met meer vulling in de 
‘tubes’ zodat er extra veel effect 
in een pot past. Ook de Drgn-
serie heeft extra zwaar effect 
potten en mooie pijlen. Nieuw 
is dat bepaalde potten kunnen 
doorschakelen: na het eenma-
lig aansteken kan men in zijn 
luie stoel met een glaasje bub-

bels naar de eigen vuurwerk-
show kijken, dat is pas luxe. 
Een voorvertoning van vuur-
werk is door Piet Nijssen tij-
dens de grote vuurwerkshow 
gefi lmd. Op You Tube vind je de 
video’s als je Tuinsuper Vuur-
werk intoetst. Hier vind je ook 
fi lmpjes over de veiligheid rond 
vuurwerk. Vergeet bij de be-
stelling dus niet ook hier naar 
te kijken. Denk dan aan bril-
len, aansteeklont en een stevi-
ge vuurwerkstandaard. ,,Het al-
lerbelangrijkste is uitkijken’’, al-
dus Piet Nijssen. ,,En vooral kij-
ken naar wat een ander doet.’’
De Vuurwerkwinkel begint za-
terdag 28 december met de di-
recte verkoop. De openings-
tijden zijn zaterdag van 9.00 
tot 21.00 uur, maandag 30 de-
cember van 9.00 tot 21.00 uur, 
dinsdag 31 december van 9.00 
tot 17.00 uur. Wie vooraf vuur-
werk heeft besteld kan direct in 
de afhaalrij. Er wordt met acht-
tien mensen geholpen, dus nie-
mand hoeft lang te wachten. 
Voor mensen die wat meer hulp 
willen bij het bestellen is er een 
speciale adviesbalie. 

Vier kerst mee in 
Baptisten Gemeente

IJmuiden - Op dinsdag 24 de-
cember gaan om 21.30 uur de 
deuren van de Baptisten Ge-
meente open. 
Zoals in vele kerkelijke gemeen-
tes wordt de avond voor kerst de 
zogenaamde kerstnacht gevierd. 
De dienst begint om 22.00 uur. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom bij deze speciale dienst. 
Opnieuw belooft dit een fees-
telijke bijeenkomst worden. Dit 
keer niet onder leiding van een 
van de eigen muziekteams (de 
Baptisten Gemeente heeft er 
meerdere). 
De gospelartieste Rebecca 
Steenbergen zal optreden. Uiter-
aard zal er ook ruimte zijn voor 
samenzang. Roland Demmen-
daal zal spreken over het thema 
‘Gods geschenk!’ Na afl oop van 
de dienst is er nog tijd om iets te 

drinken met elkaar. De volgende 
morgen, woensdag 25 decem-
ber 2013 begint om 10:30 uur 
een gezinsdienst. Samen met de 
kinderen uit de gemeente (maar 
ook gasten zijn welkom) wordt 
dan het geboortefeest van Jezus 
Christus gevierd. Nieuw is dat 
er op de Tweede Kerstdag een 
maaltijd wordt georganiseerd. 
Deze maaltijd is voor genodig-
den, mocht u echter interesse 
hebben dan kunt u via agape.
bgij@gmail.com meer informatie 
aanvragen. 
De Baptisten wensen de inwo-
ners van IJmuiden gezegende en 
gezellige kerstdagen toe en ho-
pen u te mogen ontmoeten in 
de speciale diensten of de ge-
bruikelijke zondagmorgendienst, 
aanvang 10.00 uur aan de Eem-
straat 28-30. 

Venice stoffeert en stijlt 
elke woning sfeervol
IJmuiden - Venice, uw woning-
stoffering- en raamdecoratie 
specialist, met eigen atelier, gaat 
zijn vierde jaar in aan Kennemer-
laan 77a, schuin tegenover apo-
theek Ledeboer. 
,,Venice heeft alles in huis om el-
ke woning sfeervol te stofferen’’, 
vertelt Monique Venice enthou-
siast. ,,Maar ook stofferen wij 
projecten. Met onze ruime col-
lecties aan stofstalen, pvc, lami-
naat en vinylvloeren is er ruime 
keuze voor iedereen. Wij leve-
ren uitsluitend raamdecoratie en 
vloerproducten van A-kwaliteit 
en die kwaliteit geldt ook voor 
onze schilderwerken. Wij staan 
dan ook garant voor uitsteken-

de service en garantie. Ook bent 
u voor vermaak- of verstelwerk 
hier aan het juiste adres. In ons 
eigen atelier worden de reeds 
bestaande gordijnen op maat 
gemaakt voor de nieuwe wo-
ning. Wat nieuw is bij Venice is 
de rails-service. Wij kunnen voor 
u elke soort rails in elke bocht 
vakkundig maken en ophangen.”
Wilt u meer weten over Venice 
en alle producten, kijk dan op de 
website www.gordijnatelierveni-
ce.nl. Of bel 0255-577366 of 06-
34633154 of bezoek de winkel. 
De koffi e staat klaar. Tot snel bij 
Venice, de stoffering- en raam-
decoratiespecialist met eigen 
gordijnatelier.

Kerstdiensten 
in Nieuwe Kerk
IJmuiden - ‘Stemmen in de 
nacht’, is dat geen toepasse-
lijk thema voor een Kerstnacht-
dienst? Deze dienst zal plaats-
vinden op 24 december, aanvang 
22.00 uur, in de Nieuwe Kerk, Ka-
naalstraat 250. Ds. J.J.H. Hoekstra 
zal spreken over de stemmen 
die in de eerste Kerstnacht klon-
ken. Organist tijdens deze dienst 
is Ary Rijke. Ook zullen de stem-
men van het Christelijk Mannen-
koor IJmuiden te horen zijn. Aar-
zel niet om familie en vrienden 
mee te nemen, want deze dienst 
is laagdrempelig. Er worden veel 
kerstliederen gezongen. De kerk 
is dan prachtig versierd en ver-
licht. Na de dienst is iedereen van 
harte uitgenodigd om, onder het 
genot van een kop chocolade-
melk en kerstbrood, nog wat na 
te praten om daarna verwarmd en 
verlicht de Kerstnacht in te gaan. 
Tevens is er Eerste Kerstdag een 
dienst zijn om 10.00 uur. Voorgan-
ger is ds. G.F. Smaling. Muzika-
le medewerking wordt verleend 
door de cantorij van de Nieuwe 
Kerk en de organist Ary Rijke.

IJmuiden - Op Tweede Kerstdag 
wordt er een Kerst–In gehouden 
voor inwoners van Velsen die de 
kerstdagen alleen zijn, zich een-
zaam voelen en behoefte heb-
ben aan gezelligheid. De Kerst 
–In wordt gehouden in de Icht-
husburcht, Fahrenheitstraat 37. 
Vanaf 10.00 uur is een ieder wel-
kom. De koffi e staat dan klaar en 
er is een broodje. Er kan worden 
deelgenomen aan diverse spel-
letjes, dvd kijken, een gesprek, 
kortom: gezelligheid. 

Kerst-In

IJmuiden - Op dinsdagavond 
24 december wordt in de Ich-
thuskerk de kerstnachtdienst 
gehouden. Voorganger is ds. 
Ben Helmers, op het orgel 
speelt Barend van deer Kamp 
en het Alkmaarse Gospel-
koor Joy zal tijdens de dienst 
veel swingende kerstgospels 
zingen. Ook na de dienst zal 
het koor nog zingen: bij goed 
weer buiten voor de kerk bij 
de vuurkorven, bij slecht weer 
in de bij de kerk horende Ich-
thusburcht. Er wordt glühwein 
en warme chocolademelk ge-
schonken. De dienst begint 
om 22.00 uur. Op woensdag-
morgen Eerste Kerstdag be-
gint de kerstviering in de Ich-
thuskerk om 10.00 uur. De-
ze viering is vooral gericht op 
gezinnen met jonge kinderen. 
Ds. Kees Lous zal voorgaan en 
een korte meditatie voor de 
grote mensen houden. Tjaltje 
Plug en Carlein Redeker zullen 
voor de kinderen het kerstver-
haal vertellen. 

Kerstviering in 
de Ichthuskerk

Prijswinnaar actie 
‘Fishing for Litter’

IJmuiden - Vrijdagochtend werd 
in de vissershaven een klein feest-
je gevierd bij de kotter GO 26 
Arend-Jan van de fi rma J.Lokker 
en Zonen uit Goedereede, maar 
die zijn thuishaven heeft in IJmui-
den. De bemanning van deze boot 
mocht op deze ochtend de ‘Fishing 
for Litter-Award’ in ontvangst ne-
men voor het schoonhouden van 
de zee. De GO 26 werd hierbij uit-
geroepen tot de beste ‘Fishing for 
Litter’ vissersboot voor de regio 
IJmuiden over het jaar 2012.
‘Fishing for Litter’ is een project 
van KIMO Nederland en België, 
een vereniging van kustgemeen-
ten voor de veiligheid en het milieu 
van de Noordzee en haar kuststre-
ken. 
Acht schepen uit de haven van 
IJmuiden nemen deel aan dit pro-

ject die gezamenlijk bijna 30 ton 
afval uit zee verwijderen. In dit 
project worden een aantal doe-
len nagestreefd zoals:  zwerfvuil 
uit de zee in big-bags aan land 
brengen en verwerken, bestaande 
vervuiling op zee terugdringen en 
visgronden en stranden schoner 
houden. Wethouder Wim Wester-
man, tevens voorzitter KIMO Ne-
derland en België, viel de eer ten 
deel om aan schipper en beman-
ning van de GO 26 deze belang-
rijke wisseltrofee uit te reiken met 
daarbij nog een dinercheque voor 
de bemanningsleden. Bij de over-
handiging benadrukte Westerman 
nog eens het grote belang om 
te zorgen voor schone zeeën en 
complimenteerde hij zowel eige-
naar als bemanning vanwege hun 
inzet voor een schonere Noordzee.
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Nieuwjaarsreceptie 2014

U bent van 
harte welkom

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u prettige 
kerstdagen en een goede gezondheid in 2014

Voor een persoonlijke uitwisseling van nieuwjaars-
wensen nodigt het gemeentebestuur van Velsen u 
hierbij van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie.

Deze vindt plaats op maandag 6 januari 2014 van 
17.00 tot 19.30 uur in de Stadsschouwburg Velsen, 
Groeneweg 71 te IJmuiden. 

Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen 
persoonlijke uitnodigingen te versturen. Deze publicatie 
komt daarvoor in de plaats.

Openingstijden stadhuis
Rond de Kerst en Oud & Nieuw zijn de openingstijden van het stad-
huis van Velsen gewijzigd:

Woensdag 25 december (Eerste Kerstdag) Gesloten
Donderdag 26 december (Tweede Kerstdag) Gesloten
Vrijdag 27 december  Gesloten
Dinsdag 31 december   Gesloten vanaf 14:00 uur
Woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) Gesloten
Donderdag 2 januari  Geopend vanaf 10:00 uur

Landelijke Naturalisatiedag
Zondag 15 december 2013 was 
het Landelijke Naturalisatiedag, 
omdat deze dag in het weekend 
valt heeft de gemeente Velsen 
de ceremonie op maandag 16 de-
cember georganiseerd. Voor de-
ze dag zijn tien personen uitgeno-
digd die in de afgelopen zes we-
ken Nederlander zijn geworden. 
Samen met hun partner werden 
zij ontvangen op Beeckestijn voor 
een feestelijke naturalisatiecere-
monie.

Burgemeester Weerwind ontving de 
genodigden. In zijn toespraak ging 

hij in op wat het betekent om de Ne-
derlandse nationaliteit te hebben en 
op de bijzondere verbondenheid met 
ons land die daarmee gepaard gaat. 
Na het officiële gedeelte volgde een 
bezoek aan het Zee- en Havenmuse-
um te IJmuiden.

Alle gemeenten en eilanden moe-
ten op 15 december – tevens Konink-
rijksdag – een naturalisatieceremo-
nie houden. Daarnaast organiseert 
elke Nederlandse gemeente deze ce-
remonie minstens één keer per zes 
weken als onderdeel van de proce-
dure om Nederlander te worden. 

Kerstfeest in Gildenbuurt
Zaterdag 14 december en zon-
dag 15 december organiseerden 
de bewoners van de Gildenbuurt 
in Velsen-Noord een kerstbuurt-
feest. Voor de kinderen was er een 
schaatsbaan en de volwassenen 
konden genieten van o.a. erwten-
soep, glühwein en warme chocola-
demelk. De bewoners hadden het 
idee op verbeterdebuurt.nl  gezet 
en zo de samenwerking met het 
wijkteam Velsen-Noord gezocht.

Het feest is mogelijk gemaakt door 
verschillende sponsors; de Fris-
se Wind in Velsen-Noord, Kenne-
mer Lichtdruk, Menger Bouw en De 
Waard Electrotechniek, firma Van 
Baarsen Buisleidingen, Bloemist Leo 
Aardenburg, Ondernemersvereni-
ging Velsen-Noord, Stichting Wel-
zijn Velsen, Wijkteam Velsen-Noord 
en Woningbedrijf Velsen.

Stichting Verbeterdebuurt is in het 

leven geroepen om iedereen te hel-
pen met het verbeteren van hun leef-
omgeving: bewoners, overheden 
maar ook particuliere instellingen.  
Kijk voor meer informatie op www.
verbeterdebuurt.nl. (foto: Reinder 
Weidijk)
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Fishing for Litter Award
De schipper en zijn bemanning 
van de vissersboot GO 26 heb-
ben de Fishing for Litter Award 
2012 ontvangen van wethouder 
Wim Westerman (voorzitter KI-
MO Nederland en België). Deze 
prijs werd vrijdag 13 december 
2013 uitgereikt aan het schip wat 
de meeste afval heeft opgevist uit 
de Noordzee.

Acht schepen uit de haven van 
IJmuiden nemen deel aan dit pro-
ject, waar zwerfafval uit de Noord-
zee/Waddenzee in big-bags aan land 

wordt gebracht en verwerkt. Hier-
door wordt de vervuiling op zee te-
ruggedrongen en de visgronden en 
stranden schoner.

Fishing for Litter is een project van 
KIMO Nederland en België, een ver-
eniging van kustgemeenten voor 
de veiligheid en het milieu van de 
Noordzee en haar kuststreken. Aan 
het Fishing for Litter-project ne-
men in totaal 91 schepen uit 12 ha-
vens deel waardoor jaarlijks meer 
dan 285.000 kg afval uit zee wordt 
verwijderd. (foto: Ko van Leeuwen)

Gewijzigde inzameling 
rondom de feestdagen
Tijdens de kerstdagen en op 
nieuwjaarsdag zamelt HVC geen 
huishoudelijk afval in. Ook de af-
valbrengstations zijn gesloten. Als 
uw reguliere inzameldag op één 

van deze feestdagen valt, dan ko-
men we een andere keer uw afval 
ophalen. Kijk op inzamelkalender.
hvcgroep.nl wanneer HVC het af-
val komt ophalen.

Het Gymnasium Felisenum uit 
Velsen-Zuid heeft op woensdag 
11 december het Werelddebat 
Noord-Holland gewonnen. Tij-
dens dit debat in De Vest in Alk-
maar zijn leerlingen met elkaar in 
debat gegaan over wie het bes-
te plan had om in hun eigen ge-
meente een bijdrage te leveren 
aan een betere wereld.

Vier Noord-Hollandse scholen stre-
den om de eer. Naast het Gymnasi-
um Felisenum namen ook het Atlas 
College uit Hoorn, het Huygens Col-
lege en het Trinitascollege uit Heer-
hugowaard aan het debat deel. Een 
deskundige jury besliste uiteinde-
lijk welke groep het beste idee naar 
voren bracht.

Het Werelddebat is een initiatief 
van de Millennium Gemeente-cam-
pagne. Ook Velsen zet zich op lo-
kaal niveau in om de Millennium-
doelen, die door de Verenigde Na-
ties zijn opgesteld om onderontwik-
keling tegen te gaan, dichterbij te 
brengen. Bewustwording van jonge-
ren is hierbij erg belangrijk. Vooraf-
gaand aan het Werelddebat kregen 
de leerlingen de kneepjes van het 

debateer-vak bijgebracht door pro-
fessionele trainers van debatbureau 
Debatrix. 

Het Werelddebat in Noord-Hol-
land werd mede mogelijk gemaakt 
door VNG International, Debatrix, 
gemeente Hoorn, gemeente Velsen, 
gemeente Heerhugowaard, Natuur- 
en Milieueducatie Heerhugowaard 
en stichting For A Fair World.

De deelnemers van Gymnasium Fe-
lisenum waren Kjell van Bussel, Vij-
ay Bolt, Quint de Cocq van Delwij-
nen, Eva Lohman, Birgit Baars en 
Brian Schaap.

Leerlingen in gesprek over betere wereld 

Gymnasium Felisenum 
winnaar Werelddebat
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Voortgangsbericht

De Ring is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Velsen  
en Stichting BBV voor het realiseren van sporthal Zeewijk, basisschool  
De Zandloper en peuterspeelzaal Humpie Dumpie.

In dit voortgangsbericht leest u het laatste nieuws over de start van 
de  uitvoeringswerkzaamheden, de inrichting van de bouwplaats, 
de sanering voor het kabel- en leidingenbed, en hoe de planning van 
deze werkzaamheden eruitziet.
Zoals u waarschijnlijk al heeft gemerkt is Pellikaan bouwbedrijf bv 
begonnen met de eerste werkzaamheden op het terrein van De Ring. 
De opslagcontainers van de gemeentewerf en de voetbalvereniging 
zijn weggehaald of verplaatst, de oude lichtmasten zijn ook 
verwijderd en er is gestart met de eerste grondwerkzaamheden. 
Hieronder staat de planning.

December 2013

Groen
Na de  feestdagen wordt begonnen met het verwijderen van het 
groen; er wordt zoveel mogelijk groen gespaard. De kwaliteit van  
de bomen is belangrijk (hoe lang gaan ze nog mee) en de plaats:  
of ze in de weg staan tijdens de uitvoering of in de eindsituatie. 

Planning
Week 49 (2013) start werkzaamheden 
Week 50 (2013) ophogen terrein en aanbrengen bouwweg 
Week 01 (2014) verwijderen groen 
Week 03 (2014) start saneringswerkzaamheden
Eerste kwartaal 2014 feestelijk moment eerste paal

Vragen
Heeft u een vraag over het 
project De Ring?  
Neem dan contact met ons op 
via dering@velsen.nl of het 
telefoonnummer 0255-567200. 
De projectleider Steven Lehman 
staat u graag te woord. 

Voor actuele vragen of 
opmerkingen over de 
uitvoeringswerkzaamheden, 
bijvoorbeeld over het 
bouwverkeer, is de 
uitvoerder Philip Spoelstra 
van bouwkundig aannemer 
Pellikaan bouwbedrijf bv 
te bereiken, telefonisch via 
013-4657629 of per e-mail 
pspoelstra@pellikaan.com.
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Eerste werkzaamheden

Sanering bouwterrein
De Ring wordt gebouwd op de plek van een vroegere vuilstort-
plaats. De huidige locatie is veilig voor gebruik, maar werkzaam- 
heden in de ondergrond moeten onder zogenaamde sanerings-
condities plaatsvinden. Dit houdt in dat er maatregelen worden 
genomen om de saneerders veilig hun werk te laten doen.

Wat merkt u ervan?
Zelf zult u niet veel merken van de 
werkzaamheden behalve dat er 
graafwerkzaamheden plaatsvinden 
en dat er met vrachtwagens vervuilde 
grond wordt afgevoerd en schone 
grond en ander materiaal wordt 
aangevoerd. Natuurlijk proberen we 
de overlast zoveel als mogelijk te 
beperken. 

Deze werkzaamheden gaan ongeveer 
veertien dagen duren. Hierna wordt 
begonnen met de bouw van De Ring. 
In de nieuwsbrief van januari volgt 
meer informatie over het slaan van de 
eerste paal. 

Stap 1: Bestaande situatie

Stap 2: Ontgraven kabel- en leidingtracé

Stap 3: Aanbrengen polyethyleen folie + schone grond

Stap 4: Gebouw realiseren en aanvullen grond  

(eindsituatie)

Bodemsaneren 
Stap voor stap

Er wordt zo min mogelijk in de oude stortplaats gegraven 
om de risico’s te beperken. Voor de aanleg van de gas-, 
stroom- en waterleidingen moet er een zogenaamd kabel- en 
leidingenbed worden gegraven. In dit bed worden dan alle 
kabels en leidingen gelegd. Omdat dit toch op de plek van de 
oude stortplaats moet gebeuren, gelden hier de genoemde 
saneringscondities.

Het kabel- en leidingenbed wordt uitgegraven, waarna er een 
speciaal polyethyleen doek in wordt gelegd. Daarop wordt 
schone grond gestort, zodat de kabels en leiding in een schoon 
leidingenbed komen te liggen. 
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u meer informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau dis-
criminatiezaken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerela-
teerde vragen kunt u een afspraak maken met één 
van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag 
een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 

09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 7 de-
cember 2013 tot en met 13 decem-
ber 2013  de volgende aanvragen 
hebben ontvangen voor een om-
gevingsvergunning op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld..

IJmuiden 
Kruisberglaan 49, doorbreken dragen-
de muur (11/12/2013) w13.000535.

Velsen-Zuid 
omgeving Oostbroekerweg/Laaglan-
dersluisweg, plaatsen tijdelijke hoog-
spanningsverbinding(12/12/2013) 
w13.000536.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 270, kappen boom 
(11/12/2013) w13.000531.

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Danielslaan 50, kappen 
boom (13/12/2013) w13.000538;
Van Dalenlaan 3, legaliseren groen-
drager (10/12/2013) w13.000532.

Driehuis
Tollenslaan 12, vergroten woning 
(13/12/2013) w13.000537. 

Velserbroek
De Zeiler 160, legaliseren berging 
(09/12/2013) w13.000530;
De Zeiler 122, legaliseren berging 
(09/12/2013) w13.000529;
De Zeiler 180, legaliseren berging 
(09/12/2013) w13.000528;
De Zeiler 68,   legaliseren berging 
(10/12/2013) w13.000533.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

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.

Ontwerpbesluiten -  uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het voor-
nemen hebben een omgevingsvergun-
ning te verlenen voor de onderstaan-

de aanvraag. Deze aanvraag met bijbe-
horende ontwerpomgevingsvergun-
ning, de ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen en overige bijbehoren-
de stukken liggen met ingang van 20 
december 2013 gedurende zes weken 
ter inzage bij de afdeling Publieksza-
ken. Tevens zijn deze stukken digitaal 
in te zien op de website www.velsen.
nl via het menu bekendmakingen/ di-
rect naar/ meer nieuws/ inzage (ont-
werp)besluiten.  Tijdens deze perio-
de van terinzagelegging, kan eenie-
der naar keuze mondeling of schrifte-
lijke zienswijzen inbrengen tegen zo-
wel de ontwerpomgevingsvergunning 
als de ontwerpverklaring van geen be-
denkingen. Zienswijzen moeten wor-
den gericht aan het college van bur-
gemeester en wethouders van Velsen, 
afdeling Publiekszaken, werkeenheid 
Vergunningen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden (bezoekadres Dudok-
plein 1 te IJmuiden). Voor het ken-
baar maken van mondelinge ziens-
wijzen kunt u contact opnemen met 
de werkeenheid Vergunningen, tele-
foon 140255. Het betreft de volgende 
ontwerpbesluit(en):

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan ong., het aanleg-

gen van een busbaan Deeltrace 1 
van de HOV-verbinding te Velsen 
(24/07/2013) w13.000280.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvra(a)g(en) 
dienen te beslissen verlengd met zes 
weken:

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 196, plaatsen 2 dak-
kapellen (zijgevel) (21/10/2013) 
w13.000429.

IJmuiden
Loggerstraat 19 D, legaliseren ver-
dieping in bedrijfshal (22/10/2013) 
w13.000432;
Loggerstraat 17 F, legaliseren tussen-
vloer (6/11/2013) w13.000453;
Kruisberglaan 279, doorbreken draag-
muur (23/09/2013) w13.000371.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 7a, plaatsen 
aanbouw (28/10/2013) w13.000437.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 

en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 

Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

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

omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
J.M. van Nassaulaan 61, plaatsen 
dakkapel (voorgevel) (11/12/2013) 
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w13.000446.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Oosteinderweg 19, maken 
muurdoorbraak (16/12/2013) 
w13.000436.

Velsen-Noord
Tracé Velsen-Noord naar Bever-
wijk, aanleggen 150 kv hoogspan-
ningsverbinding Beverwijk-Velsen  
(16/12/2013) w13.000340;

Parlevinkerstraat 23, plaat-
sen 2 lichtreclame-installaties 
(11/12/2013) w13.000417.

Velserbroek
Geen mededelingen

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Standplaats art. 5:18 APV

U13.010962, op 24 december 2013, 
kerstsamenzang op het Vestingplein 
te velserbroek (11/12/2013);

U13.010824, op de volgende zon-
dagen in 2014; 16 maart, 20 april, 
25 mei, 29 juni, 27 juli, 31 augus-
tus, 28 september en 19 oktober op 
het Velserduinplein te IJmuiden 
(11/12/2013);
u13.011066,  verlenging periode 1 ja-
nuari 2014 tot en met 31 december 
2019 locatie Kennemerplein, IJmui-
den, verkoop van snacks, van wo t/m 
za (11/12/2013);
u13.011044, verlenging periode 1 ja-
nuari 2014 t/m 31 december 2019, 
locatie Burg. Weertplantsoen, 
Santpoort-Noord, verkoop van 

vis en vis gerelateerde producten 
(12/12/2013)
u13.011063, bevolkingsonderzoek 
borstkanker periode 1maart 2014  
t/m 31 mei 2014, Vestingsplein, 
Velserbroek (12/12/2013).

Verkoopvuurwerk APV art. 2:56
Lange Nieuwstraat 775, IJmuiden, 
verkoop consumentenvuurwerk, 
verkoopdagen 28, 30 en 31 december 
2013 (12/12/2013)

Besluiten (vervolg)

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

Da Costalaan 8, 1985 AL Driehuis 

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 

Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten: 

- het parkeerverbod aan beide zijden 
van de Driehuizerkerkweg te Vel-
sen-Zuid, op het gedeelte  tussen de 
Tolsduinerlaan en de het toegangs-
pad naar het perceel Driehuizer-
kerkweg 2b (ter hoogte van de sport-
velden), in te trekken door middel 
van het verwijderen van de bord E1, 
zoals bedoeld in bijlage 1 van het Re-

glement verkeersregels en verkeers-
tekens 1990.

- een in tweerichtingen bereden 
(brom)fietspad in te stellen op Drie-
huizerkerkweg te Velsen-Zuid, op 
het gedeelte  tussen de Tolsduiner-
laan en de het toegangspad naar het 
perceel Driehuizerkerkweg 2b (ter 
hoogte van de sportvelden), door 
middel van het plaatsen van borden 
G12a en G12b, zoals bedoeld in bijla-
ge 1 van het Reglement verkeersre-

gels en verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (postbus 
465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via DigiD) 

een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen  bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant. 
Deze advertentie is bedoeld als extra 
service.

Ontwerp-wijzingingsplan “Bouwmarkt Velserbroek”
Burgemeester en wethouders van 
Velsen zijn voornemens een wijzi-
gingsplan vast te stellen voor het 
realiseren van een bouwmarkt op 
Bedrijventerrein Velserbroek. In 
het bestemmingsplan “Bedrijven-
terrein Velserbroek” is een bin-
nenplanse wijzigingsbevoegd-
heid opgenomen om een bouw-
markt toe te voegen.

Krachtens artikel 3.9a van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 

3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht, ligt het ontwerp-wijzigings-
plan Bouwmarkt Velserbroek (idn: 
NL.IMRO.0453.WP1303BOUW-
MARKT1-O001), voor een ieder met 
ingang van 20 december 2013 gedu-
rende zes weken  ter inzage. 

Het ontwerpwijzigingsplan en daar-
op betrekkinghebbende onderzoe-
ken/rapportages is in te zien bij de 
receptie van het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. De receptie is 

van maandag tot en met vrijdag ge-
opend van 09.00 uur tot 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 uur 
tot 20.00 uur. Eveneens is een exem-
plaar van het ontwerp-wijzigings-
plan in te zien bij de centrale biblio-
theek, Dudokplein te IJmuiden.Het 
wijzigingsplan is tevens te raadple-
gen op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Gedurende de termijn dat het ont-
werp-wijzigingsplan ter inzage ligt, 
kan een ieder zijn of haar zienswij-

zen omtrent het ontwerp kenbaar 
maken. Indien u dit schriftelijk doet 
kunt u de zienswijzen richten aan 
het college van B&W  van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden of 
via ro@velsen.nl. Voor mondelin-
ge zienswijzen kunt u een afspraak 
maken met de heer Pijpers (telefoon 
0255-567200).
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Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat na uitvoerig 
onderzoek is gebleken dat on-
derstaande personen niet meer 
woonachtig zijn, op het adres 
waar zij in de gemeentelijke ba-
sisadministratie persoonsge-
gevens van de gemeente Vel-
sen staan ingeschreven. Hun per-
soonslijst zal daarom worden op-
geschort met als reden: verblijf-
plaats onbekend. Dit betekent dat 
zij daardoor formeel niet meer in 
Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende perso-
nen:

Akşit, S. geb. 01-08-1967 
Post, P.C. geb. 07-09-1981
Bekteş, S. geb. 01-06-1987 
Ricchiuto, F. geb. 07-03-1988
Dienaar, J. geb. 26-09-1959 
Rong, R.M. geb. 16-08-1960
Eymael, M.M.T. geb. 31-01-1961 
Sadiqi, M.B. geb. 17-07-1963
Kathusing, J.A.K. geb. 21-04-1972 
Valakidis, S. geb. 01-02-1965
Khattabi El, N. geb. 25-02-1993 

Waard van, R.L. geb. 10-12-1990
Kleijn de, K. geb. 25-10-1987 
Wilczek, G.L. geb. 02-02-1981
Massaoudi, E. geb. 21-10-1980 
Wojciechowska, D. geb. 09-02-1977
Nebel, B. geb. 19-03-1990 
Wojdaszka, W.J. geb. 25-06-1974

Voor informatie kunt u terecht bij de 
Publieksdienstverlening, wer-
keenheid burgerzaken, tel. (0255) 
567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend-
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders.

Publicatie beslissingen ingevolge wet GBA

19 december 20139

Forza! IJmond doet mee 
bij verkiezingen 2014
Velsen - Het is een feit: Forza! 
doet in Velsen mee aan de ge-
meenteraadsverkiezingen 2014 
onder de naam Forza! IJmond. Dit 
heeft lijsttrekker en het nu onaf-
hankelijke raadslid Beryl Dreijer 
bekend gemaakt. 
Op de conceptkandidatenlijst 
staat ook de IJmuidenaar Jo-
han Sieraad, bekend van de fa-
cebook-pagina ‘Je bent IJmuide-
naar als’, talloze publieksacties en 
voor velen hét rechts sociale ge-
zicht van Velsen. 
Forza! Nederland is in Haarlem-
mermeer opgericht door Fortuy-
nist Paul Meijer en bewijst al jaren 
van toegevoegde waarde te zijn in 
de Haarlemmermeerse politiek. 
Het succes van Haarlemmermeer 
zal in Velsen navolging krijgen. 
Forza! wil nieuwe kiezers aan zich 
binden met een sterk en herken-
baar verkiezingsprogramma en 
een ‘dreamteam’ aan kandidaat-
raadsleden waaronder beken-
de liberalen zoals Sylvia Bakker, 
Martin Kooiman en Luc Putman. 
Zij vormden voorheen het bestuur 
van de VVD-afdeling Velsen. Ge-
brek aan daadkracht en helde-

re liberale standpunten heeft 
ze doen overstappen naar For-
za! IJmond. Andere namen op de 
kieslijst die inmiddels ook bekend 
zijn geworden zijn die van Sander 
Scholts (ondernemer) en Marc 
van Eck.
Speerpunten voor het verkie-
zingsprogramma zijn onder an-
dere veiligheid, economie, bereik-
baarheid en goede zorg voor hen 
die het nodig hebben.
Forza! IJmond gaat een eigen 
Fortuynistische koers varen. For-
za! IJmond wil geen fusie van de 
IJmond-gemeenten, maar vindt 
wel dat veel meer samenge-
werkt moet worden. Als in Bever-
wijk en Heemskerk initiatief wordt 
genomen om ook daar als For-
za! aan de raadsverkiezingen van 
19 maart deel te nemen zal For-
za! IJmond deze van harte on-
dersteunen. Wie lid wil worden of 
zich wil aanmelden kan dat doen 
via: hetkanwel@forzaijmond.nl 
Forza! IJmond is uiteraard ook op 
sociale media te vinden: op Twit-
ter via @ForzaIJmond of ‘like’ de 
pagina op Facebook: www.face-
book.com/forzaijmond.

Kerst-zaalvoetbal
toernooien in OG-hal
Regio - Op dinsdag 24 de-
cember (in de kerstvakantie) 
is er voor de jongeren in Vel-
serbroek (14-18 jaar) weer het 
Kerst-zaalvoetbaltoernooi in de 
OG-hal. 
In dit Kersttoernooi met cir-
ca honderd deelnemers nemen 
straat- en vriendenteams van 
spelers uit Velserbroek het te-
gen elkaar op. De wedstrijden 
beginnen om 15.00 uur en ein-
digen om 17.00 uur.  
Ook voor de leeftijden onder 
de 14 zijn er twee zaalvoetbal-

toernooien: Om 11.30 uur is het 
toernooi voor de leeftijden van 
8 tot en met 10 jaar en daar-
na, om 13.00 uur, is het toernooi 
voor de leeftijd 11 tot en met 13 
jaar. De organisatie van de zaal-
voetbaltoernooien is in handen 
van Buurtsport Velsen, in sa-
menwerking met het Ambulant 
Jongerenwerk Velserbroek. 
Voor alle toernooien geldt: De 
toegang is gratis. Zaalschoenen 
(geen zwarte zolen) zijn ver-
plicht. Meer informatie: Ad Ot-
ten, 06-11883720. 

Sierduiven- en 
Hoendersshow
IJmuiden - Kleindiersportver-
eniging IJmond en Omstreken 
sluit dit jaar weer af met de show 
van Sierduiven en Hoenders tot 
zelfs de kleinste Hoenders die er 
bestaan. Na het openen van de 
tentoonstelling op vrijdag 20 de-
cember om 20.00 uur door Ank 
Jongman voorzitter van de Velser 
Gemeenschap mogen de fokkers 
kijken of hun dier een topper is 
in de ogen van de keurmeesters.  
Iedereen is van harte welkom op 
zaterdag 21 en zondag 22 de-
cember van 12.00 tot 16.00 uur. 
Het verenigingsgebouw bevindt 
zich aan de Heerenduinweg 6b 
voorbij het zwembad, links in de 
hoek. De toegang is gratis.

Feestdagen
bij Seaport

Velsen - Tijdens de kerstvakantie 
hoeft u Seaport FM niet te missen. 
Beide kerstdagen is de zender 
van 09.00 tot 19.00 uur te beluis-
teren met achtereenvolgens Erik 
Beekman, Rene Verstraten en Bob 
Evers. Op tweede kerstdag wordt 
er aansluitend vanaf 19.00 uur 
een kerstnachtdienst uitgezonden 
vanuit de Meerkerk in Hoofddorp. 
Mike van der Velden en Robert 
van Veelen (voorheen Radio LO-
GOS) sluiten de dag muzikaal af. 
Van vrijdag 27 tot en met 31 de-
cember zal de normale program-
mering van toepassing zijn waar-
bij alleen de editie Velsen Van-
daag tussen 17.00 en 19.00 uur 
komt te vervallen. Ook de man-
nen van Dutch Design hebben 27 
december vrijaf. Op Nieuwjaars-
dag is het eerste live-programma 
‘s morgens om 11.00 uur te beluis-
teren. Dan is er onder andere aan-
dacht voor de traditionele Nieuw-
jaarsduik, georganiseerd door Pa-
viljoen Noordzee en de IJmuider 
Reddingsbrigade. Daarna worden 
de reguliere uitzendingen hervat.

Vletterlieden roeien 
voor Serious Request
IJmuiden - Roeiteam ‘t Haakie  
van de Vletterlieden gaat met 
elf man deelnemen aan de Roei 
Elfstedentocht voor Serious 
Request, samen met nog twee 
teams. De drie teams gaan 200 
kilometer roeien in vier dagen. 
Elk team roeit dagelijks tussen 
de 15 en 20 kilometer. 
Roeiteam ‘t Haakie is in IJmui-
den en omstreken goed be-
kend door de jaarlijkse deelna-
me aan de Sloepenrace. IJmui-
den heeft geen Sloepenrace 
meer, maar wel presenteerde 
het team zich dit jaar tijdens 
het Havenfestival.
Zij trainen elke week twee keer 
en doen mee aan Sloepenraces 
door het hele land.
De meeste wedstrijden zijn 
zo’n 16 kilometer, de race bij 
Terschelling is langer, 33 kilo-
meter.
Bert van der Peet is enthou-
siast over de actie voor Seri-
ous Request. ,,Vier dagen roei-
en in Friesland in weer en wind 
is  een uitdaging. Ook om het 
geld bij elkaar te brengen. De 
andere twee teams komen 
uit Friesland en daar leeft de-

ze Elfstedentocht op het water 
nog meer. De actie wordt goed 
ondersteund, onder meer door 
Unox, Chocomel en onze eigen 
Vletterlieden. Ook onderweg 
worden we goed geholpen, er 
rijdt een bus mee met de deel-
nemers en er is een speciale 
kraan om de sloep, een Wha-
ler, uit het water te tillen op 
de plekken waar de schaat-
sers normaliter moeten klunen. 
Wij hopen ook in deze regio 
nog veel sponsors te vinden, 
want wij streven naar een be-
drag van 25.000 euro. Het leu-
ke is dat wij starten en finishen 
in Leeuwarden. Na afloop van 
de tocht, op 24 december, kun-
nen wij direct de cheque naar 
het Glazen Huis in Leeuwarden 
brengen.’’
Mensen die ‘t Haakie wil spon-
soren kunnen dit doen via de 
site www.kominactie.nl/roei-
elfstedentocht, de officiële si-
te van Serious Request. Dit jaar 
wordt geld bijeengebracht om 
het sterftecijfer bij kinderen die 
diarree hebben terug te bren-
gen tot nul. Er sterven jaarlijks 
800.000 kinderen aan diarree.
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Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat na uitvoerig 
onderzoek is gebleken dat on-
derstaande personen niet meer 
woonachtig zijn, op het adres 
waar zij in de gemeentelijke ba-
sisadministratie persoonsge-
gevens van de gemeente Vel-
sen staan ingeschreven. Hun per-
soonslijst zal daarom worden op-
geschort met als reden: verblijf-
plaats onbekend. Dit betekent dat 
zij daardoor formeel niet meer in 
Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende perso-
nen:

Akşit, S. geb. 01-08-1967 
Post, P.C. geb. 07-09-1981
Bekteş, S. geb. 01-06-1987 
Ricchiuto, F. geb. 07-03-1988
Dienaar, J. geb. 26-09-1959 
Rong, R.M. geb. 16-08-1960
Eymael, M.M.T. geb. 31-01-1961 
Sadiqi, M.B. geb. 17-07-1963
Kathusing, J.A.K. geb. 21-04-1972 
Valakidis, S. geb. 01-02-1965
Khattabi El, N. geb. 25-02-1993 

Waard van, R.L. geb. 10-12-1990
Kleijn de, K. geb. 25-10-1987 
Wilczek, G.L. geb. 02-02-1981
Massaoudi, E. geb. 21-10-1980 
Wojciechowska, D. geb. 09-02-1977
Nebel, B. geb. 19-03-1990 
Wojdaszka, W.J. geb. 25-06-1974

Voor informatie kunt u terecht bij de 
Publieksdienstverlening, wer-
keenheid burgerzaken, tel. (0255) 
567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend-
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders.

Publicatie beslissingen ingevolge wet GBA
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Forza! IJmond doet mee 
bij verkiezingen 2014
Velsen - Het is een feit: Forza! 
doet in Velsen mee aan de ge-
meenteraadsverkiezingen 2014 
onder de naam Forza! IJmond. Dit 
heeft lijsttrekker en het nu onaf-
hankelijke raadslid Beryl Dreijer 
bekend gemaakt. 
Op de conceptkandidatenlijst 
staat ook de IJmuidenaar Jo-
han Sieraad, bekend van de fa-
cebook-pagina ‘Je bent IJmuide-
naar als’, talloze publieksacties en 
voor velen hét rechts sociale ge-
zicht van Velsen. 
Forza! Nederland is in Haarlem-
mermeer opgericht door Fortuy-
nist Paul Meijer en bewijst al jaren 
van toegevoegde waarde te zijn in 
de Haarlemmermeerse politiek. 
Het succes van Haarlemmermeer 
zal in Velsen navolging krijgen. 
Forza! wil nieuwe kiezers aan zich 
binden met een sterk en herken-
baar verkiezingsprogramma en 
een ‘dreamteam’ aan kandidaat-
raadsleden waaronder beken-
de liberalen zoals Sylvia Bakker, 
Martin Kooiman en Luc Putman. 
Zij vormden voorheen het bestuur 
van de VVD-afdeling Velsen. Ge-
brek aan daadkracht en helde-

re liberale standpunten heeft 
ze doen overstappen naar For-
za! IJmond. Andere namen op de 
kieslijst die inmiddels ook bekend 
zijn geworden zijn die van Sander 
Scholts (ondernemer) en Marc 
van Eck.
Speerpunten voor het verkie-
zingsprogramma zijn onder an-
dere veiligheid, economie, bereik-
baarheid en goede zorg voor hen 
die het nodig hebben.
Forza! IJmond gaat een eigen 
Fortuynistische koers varen. For-
za! IJmond wil geen fusie van de 
IJmond-gemeenten, maar vindt 
wel dat veel meer samenge-
werkt moet worden. Als in Bever-
wijk en Heemskerk initiatief wordt 
genomen om ook daar als For-
za! aan de raadsverkiezingen van 
19 maart deel te nemen zal For-
za! IJmond deze van harte on-
dersteunen. Wie lid wil worden of 
zich wil aanmelden kan dat doen 
via: hetkanwel@forzaijmond.nl 
Forza! IJmond is uiteraard ook op 
sociale media te vinden: op Twit-
ter via @ForzaIJmond of ‘like’ de 
pagina op Facebook: www.face-
book.com/forzaijmond.

Kerst-zaalvoetbal
toernooien in OG-hal
Regio - Op dinsdag 24 de-
cember (in de kerstvakantie) 
is er voor de jongeren in Vel-
serbroek (14-18 jaar) weer het 
Kerst-zaalvoetbaltoernooi in de 
OG-hal. 
In dit Kersttoernooi met cir-
ca honderd deelnemers nemen 
straat- en vriendenteams van 
spelers uit Velserbroek het te-
gen elkaar op. De wedstrijden 
beginnen om 15.00 uur en ein-
digen om 17.00 uur.  
Ook voor de leeftijden onder 
de 14 zijn er twee zaalvoetbal-

toernooien: Om 11.30 uur is het 
toernooi voor de leeftijden van 
8 tot en met 10 jaar en daar-
na, om 13.00 uur, is het toernooi 
voor de leeftijd 11 tot en met 13 
jaar. De organisatie van de zaal-
voetbaltoernooien is in handen 
van Buurtsport Velsen, in sa-
menwerking met het Ambulant 
Jongerenwerk Velserbroek. 
Voor alle toernooien geldt: De 
toegang is gratis. Zaalschoenen 
(geen zwarte zolen) zijn ver-
plicht. Meer informatie: Ad Ot-
ten, 06-11883720. 

Sierduiven- en 
Hoendersshow
IJmuiden - Kleindiersportver-
eniging IJmond en Omstreken 
sluit dit jaar weer af met de show 
van Sierduiven en Hoenders tot 
zelfs de kleinste Hoenders die er 
bestaan. Na het openen van de 
tentoonstelling op vrijdag 20 de-
cember om 20.00 uur door Ank 
Jongman voorzitter van de Velser 
Gemeenschap mogen de fokkers 
kijken of hun dier een topper is 
in de ogen van de keurmeesters.  
Iedereen is van harte welkom op 
zaterdag 21 en zondag 22 de-
cember van 12.00 tot 16.00 uur. 
Het verenigingsgebouw bevindt 
zich aan de Heerenduinweg 6b 
voorbij het zwembad, links in de 
hoek. De toegang is gratis.

Feestdagen
bij Seaport

Velsen - Tijdens de kerstvakantie 
hoeft u Seaport FM niet te missen. 
Beide kerstdagen is de zender 
van 09.00 tot 19.00 uur te beluis-
teren met achtereenvolgens Erik 
Beekman, Rene Verstraten en Bob 
Evers. Op tweede kerstdag wordt 
er aansluitend vanaf 19.00 uur 
een kerstnachtdienst uitgezonden 
vanuit de Meerkerk in Hoofddorp. 
Mike van der Velden en Robert 
van Veelen (voorheen Radio LO-
GOS) sluiten de dag muzikaal af. 
Van vrijdag 27 tot en met 31 de-
cember zal de normale program-
mering van toepassing zijn waar-
bij alleen de editie Velsen Van-
daag tussen 17.00 en 19.00 uur 
komt te vervallen. Ook de man-
nen van Dutch Design hebben 27 
december vrijaf. Op Nieuwjaars-
dag is het eerste live-programma 
‘s morgens om 11.00 uur te beluis-
teren. Dan is er onder andere aan-
dacht voor de traditionele Nieuw-
jaarsduik, georganiseerd door Pa-
viljoen Noordzee en de IJmuider 
Reddingsbrigade. Daarna worden 
de reguliere uitzendingen hervat.

Vletterlieden roeien 
voor Serious Request
IJmuiden - Roeiteam ‘t Haakie  
van de Vletterlieden gaat met 
elf man deelnemen aan de Roei 
Elfstedentocht voor Serious 
Request, samen met nog twee 
teams. De drie teams gaan 200 
kilometer roeien in vier dagen. 
Elk team roeit dagelijks tussen 
de 15 en 20 kilometer. 
Roeiteam ‘t Haakie is in IJmui-
den en omstreken goed be-
kend door de jaarlijkse deelna-
me aan de Sloepenrace. IJmui-
den heeft geen Sloepenrace 
meer, maar wel presenteerde 
het team zich dit jaar tijdens 
het Havenfestival.
Zij trainen elke week twee keer 
en doen mee aan Sloepenraces 
door het hele land.
De meeste wedstrijden zijn 
zo’n 16 kilometer, de race bij 
Terschelling is langer, 33 kilo-
meter.
Bert van der Peet is enthou-
siast over de actie voor Seri-
ous Request. ,,Vier dagen roei-
en in Friesland in weer en wind 
is  een uitdaging. Ook om het 
geld bij elkaar te brengen. De 
andere twee teams komen 
uit Friesland en daar leeft de-

ze Elfstedentocht op het water 
nog meer. De actie wordt goed 
ondersteund, onder meer door 
Unox, Chocomel en onze eigen 
Vletterlieden. Ook onderweg 
worden we goed geholpen, er 
rijdt een bus mee met de deel-
nemers en er is een speciale 
kraan om de sloep, een Wha-
ler, uit het water te tillen op 
de plekken waar de schaat-
sers normaliter moeten klunen. 
Wij hopen ook in deze regio 
nog veel sponsors te vinden, 
want wij streven naar een be-
drag van 25.000 euro. Het leu-
ke is dat wij starten en finishen 
in Leeuwarden. Na afloop van 
de tocht, op 24 december, kun-
nen wij direct de cheque naar 
het Glazen Huis in Leeuwarden 
brengen.’’
Mensen die ‘t Haakie wil spon-
soren kunnen dit doen via de 
site www.kominactie.nl/roei-
elfstedentocht, de officiële si-
te van Serious Request. Dit jaar 
wordt geld bijeengebracht om 
het sterftecijfer bij kinderen die 
diarree hebben terug te bren-
gen tot nul. Er sterven jaarlijks 
800.000 kinderen aan diarree.
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