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Tijd voor elkaar...
Velsen - Voor veel mensen is de drukste tijd van
het jaar aangebroken. De
laatste dingen afronden op
het werk, kerstactiviteiten
op de school van de kinderen, boodschappen doen
en natuurlijk cadeautjes inslaan voor iedereen die je
lief hebt.
Tijdens de kerstdagen volgt
de beloning: eindelijk écht
tijd voor elkaar. Genieten

van de geborgenheid van
familie en vrienden. Terugblikken op het jaar. Herinneringen ophalen aan de
dierbaren die er niet meer
zijn. Tijdens het kerstdiner
passeren hoogtepunten en
dieptepunten de revue. Met
een lach en een traan.
Het team van de Jutter en
de Hofgeest wenst u hele fijne feestdagen en een
gezond en gelukkig nieuw-
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jaar. In deze dubbeldikke
kersteditie leest u nog veel
meer gelukwensen van bedrijven, maatschappelijke
organisaties en (sport)verenigingen. Zij spreken zonder uitzondering de hoop uit
dat het u goed gaat. Nu, tijdens de feestdagen, maar
ook straks, als 2018 is begonnen.
Veel leesplezier met deze
dikke kersteditie!

PRETTIGE
FEESTDAGEN!
Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN
0255-511 730

TELSTAR
DE
GRAAFSCHAP
VRIJDAG
22 DECEMBER
20.00 UUR

Aanrijding met bus
foto: Pixabay

Santa Run levert
5.500 euro op

Santpoort-Noord - Bij een
ongeval op de kruising
Vlietweg/Slaperdijkweg
is vorige week donderdag een 63-jarige man uit
Bennebroek ernstig gewond geraakt.
Het slachtoffer kwam omstreeks 15.00 uur op de fiets
vanaf de Slaperdijkweg, waar
hij de Vlietweg overstak. Dit
is een voorrangsweg. Hierover kwam juist een Connexxion-bus
aangereden,

bestuurd door een 59-jarige Haarlemmer. De bestuurder zag te laat dat de fietser overstak. Een aanrijding
was het gevolg. De Bennebroeker liep ernstig hoofdletsel op. Hij is voor behandeling overgebracht naar het
ziekenhuis.
Het ongeval gebeurde precies drie dagen nadat op de
Lange Nieuwstraat in IJmuiden een vrouw om het leven
kwam bij een aanrijding met
een bus.

Verwarde man overleden
IJmuiden - Een 49-jarige
man uit IJmuiden is zondagavond in het ziekenhuis overleden, vermoedelijk als gevolg van de
verwondingen die hij eerder die dag had opgelopen.

IJmuiden - De SantaRun
in IJmuiden heeft 5.500 euro opgeleverd voor de Vrienden van het Rode Kruis Ziekenhuis. Er waren zaterdagmiddag ruim 150 als kerst-

man verklede deelnemers op
de been. Zij liepen van Plein
1945 over de Lange Nieuwstraat naar de rotonde en
weer terug. Bij de finish ontvingen zij een medaille en

was er live-muziek. De SantaRun werd voor de tweede
keer georganiseerd door de
zes Rotary Clubs uit de regio.
(bron: RTV Seaport, foto: Erik
Baalbergen)

De politie kreeg omstreeks
04.15 uur een melding vanuit een woning aan de Schiplaan dat de bewoner ernstig
verward zou zijn. Familieleden hadden geprobeerd de
man te kalmeren, maar dat
was niet gelukt. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek

de man zichzelf ernstig verwond te hebben. Naast snijen steekwonden die hij zich
had toegebracht, had de
man ook gevaarlijke vloeistoffen gedronken.
De man kwam met een mes
op de politie afgelopen. Omdat hij niet reageerde op
het aanroepen van de politie om te stoppen en het mes
weg te leggen, werd er gericht op zijn benen geschoten. De verdachte werd daarop aangehouden en overgebracht naar het ziekenhuis.
De Rijksrecherche heeft een
onderzoek ingesteld.
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Regio - Nu het einde van
het jaar in zicht komt, is
er goed nieuws binnen de
hoorbranche. In meer dan
83% van de gevallen bij
aanschaf van een nieuw
hoortoestel bij HoorCare
Audiciens, krijgen klanten meer terug via de aftrek zorgkosten bij de Belastingdienst dan van de
zorgverzekeraar.
Oók als het huidige hoortoestel nog geen vijf jaar
oud is. De vergoeding voor
hoortoestellen daalde gestaag de afgelopen vijf jaar.
Men krijgt elk jaar min-

IJmuiden - Folkerts Design
& Printing verhuist per 1 februari naar een nieuwe locatie in het havengebied. Het
bedrijf van Jeff Folkerts gaat
op de hoek Kromhoutstraat/
Bronsstraat 9 verder onder
de naam Uitprinten.nl/Nettl IJmuiden. Het pand aan de
Kennemerlaan is verkocht
aan een vastgoedinvesteerder.
,,Na 27 jaar een winkel te
hebben gehad in de Kennemerlaan kiezen we nu voor
een andere formule’’, aldus
Folkerts. ,,We richten ons
vanaf december nog meer op
de zakelijke markt. Met onze verhuizing naar de Kromhoutstraat zoeken we het bedrijfsleven nadrukkelijk op.
De naam Folkerts verdwijnt,
maar al het personeel verhuist mee.’’
Folkerts is een samenwerking aangegaan met Nettl, een alles-in-één formule die haar partners in staat
stelt uiteenlopende online
services aan het dienstenpakket toe te voegen. Naast
een uitgebreid softwaresysteem zorgt Nettl ook ondersteuning op sales- en marketinggebied. Het bedrijf is

der van de zorgverzekering. Er zijn echter mogelijkheden om kosten terug te vragen via de Belastingdienst, HoorCare laat
dit voor klanten berekenen
door een samenwerking
met een onafhankelijke accountant.
Maak een afspraak bij het
derde generatie familiebedrijf HoorCare om kosteloos te laten berekenen
hoeveel er teruggevraagd
kan worden door te bellen
met 0251-234167 of een
e-mail te sturen aan afspraak@hoorcare.nl.

in 2014 in het Verenigd Koninkrijk gestart en heeft daar
130 partners. Inmiddels is
Nettl ook van start gegaan in
Nieuw-Zeeland, Frankrijk en
sinds deze zomer in Nederland. Voor de lancering van
Nettl in Nederland is Juriaan
van Beelen aangetrokken,
wiens roots in Velsen liggen.
Nettl gaat 40 á 50 partnerships aan in Nederland. Jeff
Folkerts behoort tot één van
de eerste vijf partners.
,,De samenwerking met Nettl zorgt ervoor dat wij een belangrijke speler worden op
drie gebieden: print, design
en online’’, aldus Folkerts.
,,Dit is erg interessant voor
onze klanten, want zij kunnen hun volledige communicatie- of marketingvraagstuk
nu bij ons neerleggen. Van
website tot de inrichting van
een beursstand, wij kunnen
het allemaal regelen.’’
Ook nieuw is de komst van
Arthur Moelee van JM Reclame. Deze zeefdrukker uit
Amsterdam vestigt zich ook
in het pand aan de Bronsstraat. Hierdoor is Uitprinten.
nl/Nettl IJmuiden de enige
printer met een eigen textieldrukker in huis in Nederland.

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast, naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, een evenement
of gewoon vanwege de
mooie taferelen die IJmuiden biedt. Achter elke foto
schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden. Deze week aandacht voor de
markante watertoren aan
de Evertsenstraat.
Al jarenlang is het voor
IJmuidenaren dé klok en een
trouw herkenningspunt, voor
grafisch ontwerpers is het
een typisch IJmuidens icoon,
voor kunstenaars en fotografen is het een dankbaar onderwerp voor fraaie plaatjes
en voor een enkeling biedt
het tegenwoordig een woning. We hebben het over de
watertoren aan de Evertsenstraat.
De gemeente Velsen besluit
in 1906 tot de oprichting van
een waterleidingbedrijf en
gasfabriek. Van de gasfabriek
wordt later afgezien omdat
het leveren van gas uit Haarlem goedkoper is. Het waterleidingbedrijf komt er wel.
In 1914-1916 bouwt de ‘Hollandsche Maatschappij tot
het maken van werken in gewapend beton’ een drinkwatercomplex aan de Wijk aan
Zeeërweg. Het complex verrijst op de restanten van de
Adrichemmerduinen. Dit terrein ligt centraal tussen het
oude deel van IJmuiden en
Velseroord, het latere IJmuiden-Oost. Het complex bestaat uit een filtergebouw,
een pompgebouw en een
watertoren. Het grondwater
wordt opgepompt uit elf putten op het omliggende terrein, in het filtergebouw gezuiverd en dan naar het reservoir in de watertoren gepompt. De watertoren is bijna 43 meter hoog. Het reservoir heeft een inhoud van
550 kubieke meter en staat

in verbinding met het waterleidingnet. Volgens het natuurkundige principe van
de ‘communicerende vaten’
komt het water daardoor onder druk uit de aangesloten
kranen.
In 1917 worden het complex en de waterleiding in
gebruik genomen. In 19531954 wordt de toren gerenoveerd en met ‘luchthamer, zandstraal en betonkanon’ van een nieuwe pleisterlaag voorzien. In 1954 wordt
de klok, die dan al enige tijd
stilstaat, schoongemaakt en
gerestaureerd. Al maanden
loopt alles in IJmuiden ‘niet
zoals het lopen moet sinds
de Big Ben van IJmuiden het
heeft laten afweten,’ meldt de
IJmuider Courant.
Door de toenemende vraag
naar drinkwater worden extra bronnen bij Santpoort en
Driehuis en in de Heerenduinen aangeboord. Door gebruik van elektromotoren verliest de watertoren zijn functie. In 1985 wordt de watervoorziening inclusief watertoren overgenomen door Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland (WLZK), dat in 1996
opgaat in het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN). In 2000 verkoopt PWN het complex aan
de gemeente Velsen. Woningbedrijf Velsen mag een
plan ontwikkelen, maar geeft
de opdracht na enige tijd terug. In 2006 verkoopt de gemeente de gebouwen aan
een Zeeuws vastgoedbedrijf,
dat het complex een grondige opknapbeurt geeft. De
watertoren, sinds 2001 een
rijksmonument, wordt verbouwd tot woontoren en herbergt nu elf appartementen.
De toren mag dan een typisch IJmuidens icoon zijn,
maar kent wel zijn gelijke:
in Almelo staat z’n tweelingbroer…
(De foto uit 2003 toont de toren van voor de laatste verbouwing.)
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Kinderkerstfeest
om
18.00 uur in De Dorpskerk
in Santpoort-Noord. Om
21.00 uur volgt de kerstnachtdiens.

▲
Aanang 20.00 uur.

21 DECEMBER
Koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.

Kerst met La Cappellaccia in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.
Dansavond in wijkcentrum De Stek in VelsenNoord. Aanvang 20.00 uur,
zaal open 19.30 uur.

IJmuiden open van 13.00
tot 17.00 uur. Expositie ‘VisLevende kerststal in de sersschepen’ door Jan de
Naaldkerk in Santpoort- Reus. 3 Speurtochten voor
Noord. Te bewonderen kinderen van kleuter tot
vanaf 14.30 uur.
puber.
Noord.

Kerstsamenzang op het
Vestingplein in Velser- Café ‘t Centrum, Kenne- Pieter Vermeulen Musebroek. Aanvang 18.30 uur. merlaan IJmuiden is geslo- um: Tentoonstelling ‘Tuin
ten.
vol Geheimen’. Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur. Workshop
winter-knutselen
26 DECEMBER
13.30 tot 15.30 uur. Kosten
1,50 bovenop de entreeTweede Kerstdag
prijs. Poppenkast voor de
Wijkcentrum De Hofste- kleintjes: ‘Niels en de kriede, Aletta Jacobsstraat belbeestjes’.
227, Velserbroek: Vers gekookt.
3-gangenmenu.
Aanvang 17.00 uur.
(foto: aangeleverd)
28 DECEMBER
Op reis naar Behtlehem
in Het Kruispunt VelserKoffieochtend in Biblibroek. Van 18.30 tot 19.30
otheek Velserbroek. Van
uur.
10.30 tot 12.00 uur.

Zandkunstenaar ‘schets’
kerstverhaal in de Naaldkerk in Santpoort-Noord.
Een levende kerstboom, Aanvang 19.00 uur. Om
kerstballen, cadeautje en 23.00 uur begint de kerstkerstdames bezoeken Win- nachtdiens.
kelcentrum Velserbroek.
Kerstwijding met als theZee- en Havenmuseum ma: ‘Kiezen voor vrede’.
IJmuiden open van 13.00 Doorneberglaan 29. Aantot 17.00 uur. Expositie ‘Vis- vang 19.30 uur.
sersschepen’ door Jan de
Reus. 3 Speurtochten voor Café ‘t Centrum, Kennekinderen van kleuter tot merlaan IJmuiden: Kerstpuber.
avond vanaf 20.00 uur.
Dresscode feestelijk chic.
Café ‘t Centrum, Kennemerlaan IJmuiden: Wild- Kerstnachtdienst bij Bapavond. Vanaf 20.00 uur.
tisten Gemeente IJmuiden,
Eemstraat 30. Aanvang
Dansavond voor 55+ in 21.00 uur.
Zalencentrum Velserduin
met muziek van de Diego’s Kerstnachtdienst in de
en lekker hapjes. Entree 7,- Ichthuskerk, Snelliusstraat
. Velserduinplein 3 IJmui- IJmuiden. Aanvang 22.00
den.
uur.

Kerstexpositie
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a,
Velserbroek. Dagelijks geopend van 11.00 tot 18.00
uur. Tot en met 1 januari.
Ook tijdens de feestdagen.

23 DECEMBER

(foto: aangeleverd)
Kerstexpositie
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a,
Velserbroek. Dagelijks geopend van 11.00 tot 18.00
uur. Tot en met 1 januari.
Ook tijdens de feestdagen.
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Parabool’. Geopend donderdag tot en met zondag van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 euro.

22 DECEMBER
Wijkcentrum De Hofstede, Aletta Jacobsstraat
227, Velserbroek: Open Tafel. Vers gekookt 3-gangenmenu. Aanvang 12.15
uur.

Stadsschouwburg Velsen: Danceworks met
spannende kerstvoorstelling. Aanvang 19.30 uur.
Telstar-De

Graafschap.

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

(foto: aangeleverd)
Concert door piano, viool en strijkkwartet van ErKerstconcert Bel Can- Kerstsamenzang op het nest Chausson en het Rato in de Engelmunduskerk, Broekbergenplein in Sant- vel strijkkwartet in ‘t MosWilhelminakade IJmuiden. poort-Noord.
Aanvang terdzaadje, Kerkweg 29
Aanvang 20.15 uur.
23.55 uur.
Santpoort-Noord. Aanvang
15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.

24 DECEMBER

(foto: aangeleverd)
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin
vol Geheimen’. Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Kerstconcert in het gebouw van muziekvereniging Soli. Aanvang 13.00
uur.

(foto: Peter Herweijer)
Zee- en Havenmusuem extra geopend van 13.00 tot
17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin
vol Geheimen’. Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open van
25 DECEMBER
13.00 tot 17.00 uur. WorkCafé ‘t Centrum, Kenne- shop
winter-knutselen
Eerste Kerstdag
merlaan IJmuiden is ge- 13.30 tot 15.30 uur. KosKerstgezinsdienst in de opend vanaf 20.00 uur.
ten 1,50 bovenop de enIchthuskerk, Snelliusstraat
treeprijs.
IJmuiden. Aanvang 10.00
uur.

Kersttoernooi
Tennishal Velserbroek. De eerste poulewedstrijden beginnen om 12.00 uur. Het
toernooi stopt even met de
kerst maar op 27 december gaat het toernooi weer Musical van de zondagverder.
school bij de Babtisen Gemeente IJmuiden, EemPieter Vermeulen Muse- straat 30. Aanvang 10.30
um: Gesloten.
uur.

27 DECEMBER

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

Wijkcentrum De Hofstede, Aletta Jacobsstraat
227, Velserbroek: 3-gangenmenu diepvries. Aanvang 12.00 uur.

Wijkcentrum De Hofstede, Aletta Jacobsstraat
227, Velserbroek: Vers gekookt.
3-gangenmenu.
Aanvang 12.00 uur.

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

Feestelijke dienst in de
Dorpskerk in Santpoort- Zee- en Havenmuseum

Aanmelden
gratis nieuwsbrief via
nieuws@rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda
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Kerstshow groots spektakel

Velsen - De derde editie van
de Grote Kerstshow is wederom een groots spektakel geworden! In een reeks uitgekiende voorstellingen, waarin professionals en talentvolle amateurs elkaar aanvulden, werd het in groten getale naar de stadsschouwburg
gekomen publiek prima in
stemming gebracht voor de
komende feestdagen.
De Grote Kerstshow is een
productie van KOEL, het vernieuwende concept van de
Velsenaren Eline Schmidt en
Koen van der Wel. De musicalster en drummer/zanger speelden beiden ook
een hoofdrol in de show, met

daarnaast glansrollen voor
Eline’s partner Robert van
Unnik, Florens Eykemans,
Judy Kesnar, Froukje Bouman en de IJmuidense volkszangers René van der Wel en
Frans Zeilmaker.
En er was meer regionaal talent. Ronduit indrukwekkend
waren de optredens van Celine Dib en haar vader en gitarist Samuel, van de pas
14-jarige Jeffrey van Dam
en van ‘slamdichter’ Demi
Baltus, die ritmisch en treffend over Velsen sprak. Ook
in een van de ingenieus gemaakte video’s, waarin diverse vrijwilligersorganisaties in
het zonnetje werden gezet.

IJmuiden - Het centrum
van IJmuiden krijgt zaterdag hoog bezoek! De kerstman zal dan het winkelcentrum bezoeken om te kijken
hoe het met de kerststemming is gesteld.
Rond een uur of elf zal hij
arriveren in zijn arrenslee,
waarin hij tot een uur of drie
in de middag rond zal rijden over de Lange Nieuw-

straat, het Marktplein en
Plein 1945. Natuurlijk maakt
hij tussendoor ruim tijd voor
een praatje en is er de mogelijkheid om met hem op
de foto te gaan. Met het geluid van kerstbellen en het
vrolijke ‘ho ho ho’ tijdens
het doen van de kerstinkopen kan de aanloop naar de
feestdagen niet mooier beginnen.

De veelal prachtig gezongen kerstliedjes, variërend
van traditionals en Amerikaanse evergreens tot Nederlandse klassiekers als
‘Eenzame Kerst’ van André
Hazes en ‘Flappie’ van Youp
van’t Hek, werden begeleid
door een uitgebreid en strak
orkest en het Grote Velsense Kerstkoor. Afwisseling
was er van dansstudio Michelle en het vertederende
KOEL Kids kinderkoor.
De rode draad in de show
vormden de ‘drie wijven uit
het oosten’, gespeeld door
Eline, Judy en Froukje. In een
passend decor met een skyline gedomineerd door drie
typisch Velsense schoorsteenpijpen, ging het drietal op zoek naar ‘een kompassie en de vlam’. Daarbij kwamen zij net als Demi
met veel subtiele en minder
subtiele verwijzingen naar
de lokale actualiteit. Zoals
het hondje dat Eline uit haar
tas haalde en dat luisterde
naar de naam Jacob, toevallig ook de voornaam van de
schouwburgdirecteur. (foto:
RTV Seaport/Dennis Gouda)

Naast de gezellige, vrolijke Kerstman kunt u ook een
muzikaal trio tegenkomen
dat het centrum zal opluisteren met kerstmuziek. Met
ook inmiddels de kerstverlichting in de straat ontstoken en de kerstboom op het
Plein 1945 is het volop kerst
in IJmuiden.
Natuurlijk kan de Kerstman
alleen niet overal voor zorgen. Daarom biedt de ondernemersvereniging IJmuiden Centrum in samenwerking met Gall & Gall, Albert
Heijn en Scouting Michiel
Adriaenszn de Ruyter uit
Velsen-Zuid u zaterdag ook
op verschillende plekken in
het centrum een gratis beker warme chocolademelk
of warme glühwein aan.
Ook op zondag 24 december heeft u nog de mogelijkheid tot het doen van de
laatste aankopen, omdat
veel winkels in het centrum
geopend zullen zijn. Niet elke winkel zal echter open
zijn, dus neem voor de zekerheid even van tevoren
contact op. (foto: Pixabay)

De Moerberg op bezoek
bij Tender College
IJmuiden - De leerlingen van
het Tender College gaan regelmatig op bezoek bij De Moerberg om iets gezellig te doen
met de bewoners. Dit draagt
ertoe bij dat er meer wederzijds begrip komt en het biedt
de bejaarden ook een leuke afleiding. Vorige week zijn
de brugklassen langs geweest
om kerststukjes te maken,
rond Pasen is er een knutselactiviteit met de tweede klassen en tegen de zomer wordt
er met leerlingen uit de bovenbouw een wandeling met een
picknick gemaakt of leerlingen
gaan met de mensen in een
rolstoel naar de markt.
Voor het eerst waren bewoners
nu uitgenodigd om op bezoek
te gaan bij het Tender College.
In het sfeervol versierde res-

taurant van de school werden
ze ontvangen om samen met
de leerlingen kerstkaarten te
maken. In de keuken werden
ondertussen heerlijke hapjes
gemaakt door leerlingen richting horeca. Vakkundig werd
thee of koffie geserveerd en
daarbij genoten de gasten
van zelfgemaakt citroencake,
brownnies, mini oliebolletjes
en nog veel meer lekkers.
Op Facebook zag docente Nederlands mevr. Van der Kraan
een oproep om kerstkaarten te
sturen naar het Nationaal Ouderenfonds om eenzame ouderen een gezellige Kerst te
wensen en bijna alle leerlingen van de school hebben een
kerstkaart gestuurd om deze
leuke actie te ondersteunen.
(foto: aangeleverd)

Leerlingen Parnassia
zingen in De Heideberg
Santpoort-Noord - Afgelopen donderdag hebben leerlingen van groep 8 van de
Parnassia kerstliedjes gezongen tijdens de kerstviering
van hospice De Heideberg.
Alle vrijwilligers van de hospice waren daar bij aanwezig.
Groep 8 van basisschool de
Parnassia zit in een klas-

lokaal bij de hospice, omdat de Parnassia meer groepen heeft dan lokalen. Ze zijn
ontzettend blij met de mensen van de hospice als buren.
De kinderen van groep 8 runnen op dit moment een wereldwinkel. De winst die ze
maken gaat helemaal naar de
hospice. (foto: aangeleverd)
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Kerstvakantie op
boerderij Zorgvrij
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Velsen-Zuid - In de kerstvakantie zijn er van zaterdag 23
december tot en met zondag
7 januari op boerderij Zorgvrij verschillende activiteiten te
doen. Je kunt een waskaars rollen van bijenwas, de kop van
een koe die op stal staat namaken of langs alle dieren op de
boerderij gaan en de vragen van
de speurtocht beantwoorden.
Voor de allerkleinsten is er de
nieuwe tentoonstelling ‘Toverbos’. Met een toverstokje kun je
de dieren uit het bos laten praten. Of kom de koeien en varkens verwennen met een heerlijk bakje bix. Voor alle activitei-

ten wordt een kleine vergoeding
gevraagd. Maar je mag natuurlijk ook gewoon langskomen! Je
bent van harte welkom. Zie ook
www.informatieboerderijzorgvrij.nl. (foto: aangeleverd)

Santpoort-Noord - Alle Santpoorters zijn van harte uitgenodigd voor een warme kerst in 100-jarige Dorpskerk. Op 24 december is er
eerst het traditionele kinderkerstfeest om 18.00 uur. Om
21.00 uur volgt dan de kerstnachtdienst met vertrouwde
kerstliederen, de Dorpskerkcantorij en fluitspel door Da-

sha Beltiukova. Het kerstverhaal wordt gezongen en gesproken en na afloop zingen
we buiten door met gratis
glühwein en warme chocolademelk. Op Eerste Kerstdag,
25 december, is er voor iedereen een feestelijke dienst
met bekende liederen en het
geboorteverhaal, omlijst door
prachtige muziek.

Kerstsamenzang
in Santpoort

Kerst in Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Vier
professionele zangers die in
voor musici de drukste tijd
van het jaar ‘t Mosterdzaadje
trouw blijven en de traditie in
stand houden door op vrijdag
22 december om 20.00 uur
hun vierstemmige kerstmuziek uit te voeren. Muziek uit
alle windstreken door Vocaal
ensemble la Cappellaccia is
een prachtige opmaat voor
het Kerstfeest. Hun motto dit
jaar: ‘No nos cansemos!’ of te
wel ‘Laat ons er niet genoeg
van krijgen!’
La Op Tweede Kerstdag dinsdag 26 december om 15.00

uur is in ‘t Mosterdzaadje een
ultiem staaltje kamermuziek
te beleven met het Concert
voor Viool, Piano en Strijkkwartet van Ernest Chausson. Tevens wordt het Strijkkwartet van Ravel uitgevoerd.
Dit programma, in handen
van jonge professionele musici, is een buitenkans om
mee te maken. t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, telefoon
023-5378625. Vanaf een half
uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie ook www.mosterdzaadje.nl. (foto: aangeleverd)

Santpoort-Noord - De traditionele kerstsamenzang om
de kerst in te luiden vindt ook
dit jaar weer plaats op 24 december om 23.55 uur op het
Broekbergerplein. Een gelegenheidskoor van Zanggroep Voices en een kerstcombo van Muziekvereniging Soli zorgen samen voor
de begeleiding.
Ook dit jaar kunnen we onze
traditie op kerstavond weer
voortzetten. We zijn dan ook
erg blij met de drie sponsors
die ons hierin ondersteunen,
namelijk Assurantiekantoor
Nieuwland & Aarts in Santpoort-Zuid, Study Consultancy in Santpoort-Noord en
Van Waalwijk van Doorn Makelaars-Taxateurs Santpoort.
Ter verhoging van de sfeer op
het Broekbergerplein worden alle bezoekers verzocht
een lichtje of kaarsje mee
te brengen. Uiteraard is de
glühwein en warme chocolademelk weer gratis. Muziekvereniging Soli hoopt deze
samenzang nog jaren te kunnen blijven organiseren en
daarbij een beetje op uw vrijwillige bijdrage!

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

Kinderkerstfeest in de
Dorpskerk Santpoort
Santpoort-Noord - Op zondag 24 december vindt het
jaarlijks
kinderkerstfeest
plaats in de Dorpskerk Santpoort. Het feest begint om
18.00 uur.
Natuurlijk wordt het kerstverhaal verteld. Tussendoor
zingt men kerstliedjes en mogen de kinderen de kerk vol
licht zetten. Zoals altijd wordt
het kinderkerstfeest afgeslo-

ten met het zingen van ‘Midden in de winternacht’ terwijl
de kinderen op de muziekinstrumentjes spelen. Na afloop is er warme chocolademelk.
De organisatie is in handen
van de kindernevendienstleiding. De dienst is geschikt
voor alle leeftijden. Zie ook
www.dorpskerksantpoort.nl.
(foto: aangeleverd)

ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL
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Workshop voor lezers van de Jutter/de Hofgeest

Doe mee met de slagwerkers van Percossa!
IJmuiden - De mannen van
Percossa staan erom bekend
dat ze alles uit de kast halen
als het gaat om percussie.
In hun hitshow ‘BAM!’ maken zij muziek met tandenborstels, kinderwagens, gieters, placemats, badeendjes
en nog veel meer. Hun shows
zijn een uitgekiende mix van
acrobatiek, clownerie, humor, aanstekelijke energie
en natuurlijk slagwerk. Speciaal voor lezers van De Jutter/Hofgeest geeft Percossa
voorafgaand aan hun show
op donderdag 11 januari a.s.,
om 19.00 uur een workshop
in de foyer van de Stads- siek het is wat wij doen. Wij
schouwburg Velsen.
doen eerst een warming up,
dat vinden sommige menWorkshop bodypercussie
sen al hard werken. Dan beEén van de leden van Per- ginnen wij met kleine geluicossa, René Spierings, ver- den - vingerknippen, handen
telt: ,,Ons podium staat voor klappen, stampen - en bou‘BAM’ helemaal vol met in- wen dat uit.”
strumenten. Die kunnen we
niet weghalen voor de work- Zit er ook bodypercussie
shop, dan worden onze tech- in de show?
nici een beetje nerveus. Dus ,,Eigenlijk zit er altijd wel iets
hebben wij een workshop bo- van bodypercussie in onze
dypercussie ontwikkeld voor shows, dus ook in ‘BAM’. De
in de foyer. Zo kunnen lezers oplettende kijker ontdekt het.
van De Jutter/Hofgeest voe- Wij gebruiken het af en toe
len, zien en ervaren hoe fy- als ondersteuning van een

halen en ze komen iets leuks
tegen, neem het gewoon
mee. Over het algemeen weten wij er wel raad mee. En
anders laten we het ‘per ongeluk’ vallen, haha.”
De grote vraag is natuurlijk: valt er geluid te halen
uit een stapel Jutters?
Spierings aarzelt geen seconde: ,,Ja! Als je je fantasie gebruikt kun je er van alles mee: een bundeltje krant
wordt een drumstok, je kunt
met de kranten wapperen of
hem vouwen tot een toeter,

dat komt helemaal goed.”
Een theaterkaart voor Percossa kost 25 euro (incl.
drankje en garderobe). Speciaal voor lezers van de Jutter/de Hofgeest biedt Percossa om 19.00 uur een gratis workshop (body)percussie
aan in de foyer van de Stadsschouwburg Velsen. Aanmelden kan door een kaart voor
de show te bestellen gebruik
makend van promotiecode
Jutter via www.stadsschouwburgvelsen.nl
of
0255515789. (foto’s: Jaap Reedijk)

muziekstuk.”
Mensen mogen ook spullen van thuis meenemen
toch?
Serieus:
,,Nee,
mensen
móéten dingen meenemen.
Dat is spannend voor ons.
Vorige week had iemand
een cactus in de kist gedaan, toen moesten wij wel
even nadenken met zijn allen. Huis-, tuin- en keukenspullen zitten er vaak in, wcpapier, een hark, een dakpan.
Als mensen denken: ik moet
nodig mijn zolder eens leeg-

63 keer 60 jaar getrouwd
Velsen - In 2017 zijn maar
liefst 63 Velsense echtparen 60 jaar getrouwd. Een
bijzonder jubileum waar
de gemeente Velsen graag
aandacht aan besteed. Dus
werden de diamanten jubilarissen ook dit jaar uitgenodigd voor een feestelijke
bijeenkomst.
31 echtparen namen de uit-

Zee- en Havenmuseum
extra geopend in vakantie
IJmuiden - Het Zee- en Havenmuseum is in de kerstvakantie alle middagen geopend, behalve op de beide
kerstdagen en nieuwjaarsdag. Bezoekers zijn welkom
van 13.00 tot 17.00 uur.
Voor kinderen (van peuter
tot puber) zijn er drie leuke speurtochten uitgezet. De
exposities ‘IJmuiden Weerspiegeld’ met werken van de
Nederlandse Zeeschilders en
‘Vissersschepen’ met schilderijen van Jan de Reus zijn
zeer de moeite waard. En op
zaterdagmiddag 30 december is het motorendraaimid-

dag. In de motorenhal draaien dan alle oude scheepsmotoren. Altijd een bijzonder
gebeuren!
Zondagmiddag 31 december
krijgen alle bezoekers een
lekkere oliebol aangeboden
in het sfeervolle museumcafé
(zolang de voorraad strekt).
Kortom, genoeg redenen om
deze vakantie dit verrassend
grote museum te bezoeken.
De Museumkaart is geldig.
Zie ook www.zeehavenmuseum.nl.
Het adres is: Havenkade 55
in IJmuiden. (foto: Peter Herweijer)

nodiging aan om samen
met burgemeester Frank
Dales in Villa Westend in
Velserbroek het feest te vieren. Daar hoorde natuurlijk een heerlijk gebakje bij,
koffie en een glaasje voor
de liefhebbers. Burgemeester Dales heeft elk aanwezig echtpaar hartelijk gefeliciteerd en een persoonlijk

woordje met ze gesproken.
Dat ging over lief en leed,
maar ook klonk regelmatig
een vrolijke lach. Villa Westend trakteerde de gasten
op een kistje wijn en een
giftcard. En natuurlijk werd
er van dit bijzondere moment een mooie foto gemaakt. (foto: Reinder Weidijk)

Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Goedgemutste breisters
Het Terras - Enige tijd geleden
hebben wij vanuit Het Terras een
oproep gedaan voor restjes wol
en katoen. Hier is massaal gehoor aan gegeven. Tassen en
dozen vol wol en katoen werden
binnen gebracht en de dames
van de breiclub waren er super
blij mee.
Er is ook een nieuw goed doel
gevonden zodat de truien, mutsen, sjaals en wanten een goede bestemming vinden. Echter
door verschillende omstandigheden moesten een aantal dames stoppen met breien. De club
bestaat nu helaas nog maar uit 2
leden. Deze breisters zouden het
heel gezellig vinden als er nog
een paar dames bij komen. Praten en breien gaat meestal goed
samen.
Op de club kun je iets voor jezelf maken (zelf materiaal meenemen) of breien/haken voor het
goede doel, van babytruitje tot
omslagdoek, alles is mogelijk.
De club heeft 2 begeleidsters die

om toerbeurt de dames met raad
en d(r)aad bij staan. Houdt u van
breien/haken en gezelligheid
dan bent u elke donderdag van
13.30 tot 15.00 uur welkom in het

De Brulboei - In Buurthuis de
Brulboei kunt u op woensdagavond 10 januari meeleven met
Saroo in LION, een op feiten gebaseerde film. Hij belandt als
vijfjarige in een trein, die hem
1600 km door India voert en
wordt geadopteerd door een Au-

nemende organisaties biedt de
beurs een uitstekende gelegenheid om de organisatie te promoten bij de inwoners van Velsen. In
ruil voor de gratis deelname wordt
van hen wel een originele bijdrage verwacht, bij voorkeur een leuk
beursaanbod voor de bezoekers.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus organisaties die
deel willen nemen aan de beurs
kunnen mailen naar buurtsport@
welzijnvelsen.nl. Niet elk verzoek
kan gehonoreerd worden, omdat
de organisatie streeft naar optimale diversiteit.

Expositie
Hofschilders
De Hofstede - In de maanden december 2017 en januari en februari 2018 exposeren de Hofschilders hun werk
zowel in aquarel als acryl in
Wijkcentrum de Hofstede. De
hofschilders zijn 50-plussers
die elke maandagmorgen onder begeleiding van Cor van
Egmond schilderen. Het is
niet alleen de creativiteit die
hun bindt maar ook het sociale contact is zeer belangrijk.
Er zijn mensen die nog nooit
een penseel gehanteerd hebben en nu na enige jaren hele mooie kunstwerken maken.
Er is ook nog plaats voor enkele mensen die het ook eens
willen proberen. Het werk is
te bezichtigen van maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00
uur en zondags van 10.00
tot 15.00 uur In het Wijkcentrum de Hofstede in Velserbroek. Meer weten? Bel 0235386528

Puzzelbeurs in De 2de Kans
De Stek - Iedere derde woensdag van de maand kunnen legpuzzels geruild worden in Tweedehands kledingwinkeltje de 2de
Kans in Velsen-Noord. In verband
met kerstfestiviteiten kan de puz-

Het Terras – Ook komend jaar
is er weer op maandagavond
Bridge Met Begeleiding (BMB)
in Dorpshuis het Terras. U wilt
meer inzicht krijgen in bieden,
spelen, tempo en leren omgaan
met moeilijke speelproblemen?

Meld u dan nu aan voor BMB.
We starten op maandag 15 januari 2018 om 19.30 uur.
De kosten zijn 60 euro voor 10
lessen. Aanmelden bij: Loes Duineveld, mail: loesduineveld@
hotmail.com tel. 06-27072434

Filmavond voor vrouwen

Gezondheidsbeurs Velsen
Op zondag 28 januari, van 10.00
tot 16.00 uur, wordt in de Zeewijkhal van IJmuiden voor de derde
achtereenvolgende keer de succesvolle Gezondheidsbeurs Velsen gehouden. Doel van de Gezondheidsbeurs is het promoten van de preventieve gezondheidszorg en het belang van een
gezonde leefstijl. Op deze beurs
kunnen bezoekers van 40 jaar en
ouder gratis een kijkje nemen bij
organisaties op het gebied van
de gezondheidszorg, sport, fitness, lifestyle, voeding en welzijn.
Er zijn artsen en fysiotherapeuten
aanwezig die gratis onderzoeken
verrichten en advies geven. Daarnaast kunnen mensen kennis maken met allerlei sport- en beweegvormen. Tevens kan men zich laten voorlichten door tal van organisaties die zich direct of indirect met gezondheid en bewegen
bezig houden. Olga Commandeur zal aanwezig zijn en op vertrouwde wijze het publiek uitnodigen om met haar in beweging
te komen op muziek. Voor deel-

gezelligste Dorpshuis in Velsen;
Het Terras. De bijdrage om mee
te doen is 1 euro per keer. Kom
gewoon eens kijken en een kopje koffie drinken.

Bridge Met Begeleiding

zelbeurs woensdag 20 december
helaas niet doorgaan. Woensdag
17 januari van 14.00 tot 15.30 uur
kan er weer volop geruild worden.
U vindt De 2de Kans aan de achterzijde van De Schulpen, ingang

via de parkeerplaats aan de Van
Diepenstraat. Ruilen op de puzzelbeurs is gratis en de koffie/thee
staan klaar. Voor meer info over de
puzzelbeurs en/of De 2de Kans:
Wijkcentrum de Stek, 0251-226445

stralisch stel (prachtige rol van
Nicole Kidman). Op zijn dertigste
gaat Saroo op zoek naar de plek
waar hij ooit zijn familie kwijtraakte. De film begint om 20.00
uur en kaarten à 3,00 euro zijn
verkrijgbaar aan de zaal. Meer
weten? Bel 0255-510652

VACATURE TOP 5 december
Secretaris van het OIG-IHD bestuur vac.nr: 1566
Opstellen van de agenda.• Notuleert de bestuursvergaderingen • Behandelt de in- en uitgaande post.
Bestuurslid Culturele Stichting Velser Gemeenschap
vac.nr: 1620
Wij behartigen de belangen door overleg met de gemeente
Velsen, de directies van theaters en andere instanties.
Vogelverzorger bij Vogelhospitaal vac.nr: 1631
Hou jij van vogels, ben je tenminste 16 jaar. Bij het Vogelhospitaal zoeken we verzorgers o.a. voeren etc.
Koks/kookbegeleiders voor huiskamer De Drempel in
de Spil
vac.nr: 1634
Nieuwe kookgroep zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om
voor een grote groep te koken en te begeleiden.
Tuinmedewerkers voor de Regenboogtuin in Haarlem
vac.nr: 1639
Vrijwilligers gezocht voor de Regenboogtuin, dit is een Stiltetuin, met een kruidentuin die onderhoud nodig heeft.
Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag en dinsdag van 12.30 tot 15.00 uur, en woensdag en donderdag van
9.30 tot 12.30 uur, terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden
Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs

Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
Telefoonnummer: 0255 548548
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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Resultaten
uit het
verleden….

Alles voor een volledige
woninginrichting
IJmond - Bij Venice kunt u terecht voor de volledige inrichting voor elke woning. De winkel met eigen atelier aan Kennemerlaan 77a in IJmuiden is
inmiddels een begrip geworden in de regio. In de maand
januari 2018 geldt een korting
van 25 procent op alle vouwgordijnen.
Alle producten van stof worden in het atelier aan de Kennemerlaan in IJmuiden gefabriceerd. ,,Bij ons kan daarom eigenlijk alles’’, zegt Monique Venice. ,,Van het inmeten
en ophangen van gordijnen
tot het leggen van een nieuwe
vloer. De collectie is altijd actueel en speelt in op de laatste
woontrends. Wij leveren maatwerk. Bij ons komt de klant al-

tijd op de eerste plaats, we
luisteren goed en werken samen naar de juiste styling toe.’’
,,Wij leveren nieuwe pvc-vloeren met zowel een klik- als
plakverbinding’’, aldus Carlo.
,,Deze vloeren zijn ideaal voor
appartementen omdat ze een
geluiddempend effect hebben zoals tegenwoordig wordt
vereist door wooncorporaties.
Desgewenst kunnen we over
de geluiddemping een kwaliteitscertificaat leveren. We
leggen ook tapijt en bekleden
trappen.’’
Meer weten over de vele mogelijkheden bij Venice? Loop
dan eens binnen aan Kennemerlaan 77a in IJmuiden. Zie
www.gordijnateliervenice.nl.
(foto: aangeleverd)

Puur Santpoort trakteert
Santpoort-Noord - De ondernemers van Puur Santpoort hebben een cadeautje
voor het winkelend publiek.
In het winkelgebied klinkt
nu al een gezellig muziekje, vrijdag en zaterdag trakteren ze buiten op een warme choco in ‘de hut’ en zondag de 24ste is er een extra
koopzondag. Veel winkels
zijn dan extra geopend van

10.00 tot 16.00 uur. Het is er
genieten van die heerlijke
kerstsfeer dus neem lekker
de tijd voor al uw kerstinkopen. Reserveer tijdig uw bestelling bij de (food)winkels
en/of informeer naar de extra openingstijden en mogelijkheden.
Een fijne Kerst... die maken
we samen, liefs uit Santpoort. (foto: aangeleverd)

In december is het gebruikelijk
om terug te kijken op het afgelopen jaar, dus dat doe ik dan
ook graag. Wat betreft het Hospice mag ik zeggen dat het een
uitstekend jaar is geweest. Er
is door de medewerkers en de
vrijwilligers weer hard gewerkt
om onze gasten en hun familieleden respectvol en vol zorgzame liefde bij te staan bij het
afscheid van het leven. Ik heb
van de gasten en de familieleden die ik heb gesproken alleen maar positieve feedback
gekregen en daar mogen we
met z’n allen trots op zijn. Omdat we inmiddels met bijna 100
vrijwilligers werken, die zich
niet alleen in het Hospice inzetten, maar ook bij mensen
thuis, wordt er heel wat van onze medewerkers en vrijwilligers
gevraagd. Daarom mogen we
trots zijn dat we het NOV-certificaat dit jaar hebben ontvangen. Het is voor ons allemaal
fijn om te weten dat we onze
zaken goed geregeld hebben
en dat we voldoen aan de eisen
die aan een vrijwilligersorganisatie gesteld worden.
En zo’n certificaat krijg je niet
zomaar! Ook financieel hebben
we de eindjes weer aan elkaar
kunnen knopen. Dit was ons
echter beslist niet gelukt zonder de bijdragen van onze trouwe donateurs en zonder de giften die we gelukkig ook elk jaar
weer mogen ontvangen.
En dat brengt me dan terug in
de realiteit van nu. In het komend jaar zullen we nog meer
een beroep moeten doen op
donateurs en vele anderen.
Want, de subsidie de we van de
overheid ontvangen wordt elk
jaar minder. In 2018 zal deze
bijna 6% lager zijn dan in 2015.
Niet dat de overheid heeft bezuinigd op deze subsidie, maar
we moeten het beschikbare geld delen met alle hospices in Nederland en dat aantal neemt toe ten gevolge van
de stijgende vraag naar terminale verzorging. Jammer dat de
overheid onvoldoende rekening
heeft gehouden met deze logische ontwikkeling. Omdat wij
wel anticiperen op toekomstige
ontwikkelingen doe ik dan ook
nu alvast een beroep op de lezer om zich aan te melden als
donateur. En, dat zou ik nog bijna vergeten, wij hebben geen
strijkstok. Ook alle bestuursleden zijn vrijwilligers.
Ik wens u allen prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Robert van Westerhoven
Voorzitter Hospice De Heideberg

Kerstfeest bij de
Baptisten Gemeente
IJmuiden - Het gaat goed met
Nederland. De economie groeit,
de werkloosheid daalt en de
koopkracht stijgt. Toch zijn er
ook zorgen zoals criminaliteit,
verkrachting, moord, haat, geweld, honger, onrust, vluchtelingen en spanningen in het
midden- en verre oosten. Met
de kerst vieren we de geboorte
van Jezus Christus, ook wel ‘het
Licht der Wereld’ genoemd. Wat
betekent dit, en wat kun je ermee? Wil je meer weten? Kom
dan naar de diensten va de
Baptisten Gemeente. Het thema

is ‘Laat je Licht schijnen’. Je bent
van harte welkom in de kerstnachtdienst op 24 december
om 21.00 uur, met inspirerende prediking, prachtige kerstliederen en gospels en op Eerste
Kerstdag om 10.30 uur, met een
musical van de zondagschool
(hierna vieren de kinderen hun
eigen kerstfeest in aparte zalen). Vervolgens een boeiende
prediking en mooie kerstliederen. De kerk is gevestigd aan de
Eemstraat 30 in IJmuiden. Zie
ook www.baptistenijmuiden.nl.
(foto: aangeleverd)

Velsen-Zuid - Op 1 januari organiseert SnowPlanet de
Sneeuwjaarsduik. Om 12.00
uur wordt het startschot gegeven om met en frisse duik
in de sneeuw het nieuwe jaar
in te luiden. Volgens de traditie duiken veel mensen in het
water op 1 januari. Bij SnowPlanet doen ze het net even
anders. De warming-up wordt
verzorgd door IJmond Fit, gevolgd door een heuse duik in
de sneeuw doormiddel van
een kort parcours. Natuurlijk
staat er naderhand de erwtensoep klaar om je weer lekker op te warmen.
Iedereen is welkom en de duik
is gratis. Aanmelden kan al-

leen via www.snowplanet.nl/
sneeuwjaarsduik. Tevens vindt
u op deze website meer informatie. (foto: aangeleverd)

Kersttoernooi Velserbroek
Velserbroek - De tennishal in Velserbroek is helemaal
klaar voor de feestdagen! Alles is weer mooi versierd en
de kerstboom staat. Kortom,
het kersttoernooi kan beginnen! Op zondag 24 december start Tenniscentrum Velserbroek weer met het bekende kersttoernooi voor dubbels. De eerste poulewedstrijden beginnen om 12.00 uur. Elke wedstrijd duurt een uur en

er wordt met een vaste partner gespeeld. Alle wedstrijden
zijn inmiddels ingepland. In de
toernooiklapper staat vermeld
welke wedstrijden op welk
tijdstip gespeeld worden. Eerste en Tweede Kerstdag is de
hal gesloten, maar op 27 december gaat het weer toernooi
verder. Nadat alle partijen gespeeld zijn vinden op zaterdagavond 30 december de finales plaats.

Eerste teams VSV pakken
samen vier punten

Stormvogels wint van vv IJmuiden
IJmuiden - Van te voren was
bekend dat koploper Stormvogels in de stadsderby het
heel moeilijk zou krijgen tegen vv IJmuiden, staande
op de vierde plaats. De vele toeschouwers werden getrakteerd op een niet mooie,
maar wel spannende partij
voetbal. Zonder vuurwerk dat was er wel voorafgaande
aan de derby. IJmuiden-trainer Anthony Correia staat er
om bekend tegen een hoger
geplaatste ploeg zijn spelers
op te zwepen alles uit de kast
te halen wat er te halen valt
en niet te schromen de aanval op te zoeken. Tevens kregen zijn spelers de opdracht
van hem het spel van Stormvogels zo veel mogelijk te
ontregelen waardoor ze niet
in hun eigen spel konden
komen. En dat gebeurde dan
ook met als gevolg vele hachelijke momenten voor het
doel van Stormvogels-doelman Sebastiaan de Lijzer, die
vele reddingen moest verrichten en ballen net over of
naast zijn doel zag gaan.
Stormvogels kreeg natuurlijk ook vele kansen en invaller Berry Willemse ging daar
heel effectief mee om door in
de eerste en tweede helft te
scoren en daardoor Stormvogels aan een 2-0-overwinning te helpen.
Binnen een minuut kreeg
Stormvogels twee opgelegde
kansen. Binnen dertig seconden vloog linkerspits Huseyin Yilmaz richting achterlijn
en zijn voorzet belandde voor
de voeten van de schietgrage Thomas Scholten die op
zeven meter afstand de hoek
voor het uitkiezen had, maar
de bal recht in de handen
van doelman Tom Hoogendijk schoot. 20 seconden la-

ter een opgelegde kans voor
Glenn Bruinsma die de bal
vanwege het gladde veld niet
onder controle kon krijgen
en vanaf 10 meter voor een
afzwaaier zorgde. Na deze
twee gemiste kansen werd
het een open wedstrijd met
vele kansen over en weer. Na
9 minuten moest middenvelder Bruinsma met een hamstringblessure het strijdtoneel verlaten en zijn vervanger werd Berry Willemse. Een
minuut later vloog Milan van
Essen (IJmuiden) achter een
dieptepass aan en was eerder bij de bal dan doelman
De Lijzer, maar zijn inzet
hobbelde naast de verkeerde
kant van het doel over van de
achterlijn. Na ruim een kwartier had een afstandsschot
van Danny Blok (Stormvogels) net geen succes en
moest doelman De Lijzer alles uit de kast halen de bal
voor de voeten van Joshua
Dominggus te grabbelen die
alleen voor hem verscheen.
Halverwege de eerste helft
werd Stormvogels behoorlijk
onder druk gezet en hoekschop na hoekschop volgden, maar omdat de hoofden bij een aantal IJmuidenvoorwaartsen niet op scherp
stonden, vlogen de meeste
ballen over het doel of kon
doelman De Lijzer een redding verrichten.
In de 29ste minuut kwam
Stormvogels op voorsprong.
Opnieuw vanaf links gaf
Yilmaz een voorzet die achter het lichaam van Willemse vloog, maar voor de voeten van Scholten belandde,
staande ver voorbij de tweede paal. Nu wist hij Willemse wel in stelling te brengen
en met een droog schot gaf
hij doelman Hoogendijk het

nakijken, 1-0. Met nog zeven
minuten te gaan werd trainer
Correia wegens commentaar
op de leiding richting tribune
gestuurd.
Wat de opdracht van trainer
Correia aan het adres van
zijn jongens in het begin van
de tweede helft was, valt te
raden: de Stormvogels-veste meteen onder druk zetten. Binnen twee minuten
haalde doelman De Lijzer
een inzet van Dominggus uit
de kruising en bij een van
de gevaarlijke hoekschoppen haalde verdediger Rowan van Eijk de inzet van
Kay Brouwer de bal van de
lijn. Ook aan de andere kant
moest doelman Hoogendijk
een spectaculaire redding
verrichten op een hard genomen vrije schop van Danny Blok. In de 72ste minuut
kwam IJmuiden met negen
man te staan: Dominggus
sloeg een tegenstander en
even daarna liet Martijn Visser op een ontactische manier de scheidsrechter weten
totaal niet eens te zijn met
zijn beslissing. Dit was net
op het moment, dat IJmuiden
de boel om wilde gooien om
op zoek te gaan naar de gelijkmaker.
Met nog een kwartier op de
klok volgde een lage voorzet
vanaf links van invaller Slobbe en opnieuw stond Willemse klaar de stand naar 2-0 te
tillen (zie foto). Stormvogels
toonde na dit doelpunt mededogen, controleerde hierna de derby.
Door deze overwinning is
Stormvogels winterkampioen
in de derde klasse B. Op 27
januari a.s. wordt de competitie hervat met een uitwedstrijd tegen DCG. (foto: Hans
Willemse)

Velserbroek - VSV zaterdag 1 heeft de smaak te
pakken en boekte thuis tegen VVA/Spartaan de 3e
overwinning op rij. De zondag 1 stond voor de moeilijke opgave om tegen koploper De Zouaven in ieder
geval niet te verliezen en
boekte met een 1-1 uitslag
een fraai resultaat.
Voor de zaterdag 1 was er
alles aan gelegen om de
laatste wedstrijd van dit
jaar tegen VVA/Spartaan
door te laten gaan, want
na 2 overwinningen op rij
waren zij ‘in the winning
mood’ en de verwachting
was dat de tegenstander,
die normaal op kunstgras
speelt, op het zware grasveld van VSV in het nadeel
zou zijn. Trainer Paul Meinders was vrijdag nog persoonlijk op inspectie gegaan en liep toen nog op
het hoofdveld tot zijn enkels in het water, maar zaterdag waren de plassen
weg en keurde de scheidsrechter het veld goed. Een
hard werkend VSV kreeg
in de eerste helft van het
technisch betere VVA/
Spartaan veel weerstand
en het was dan ook niet
verrassend dat zij na 10 minuten tegen een 0-1 achterstand aankeken. Ongelukkigerwijs maakte een
speler van VVA/Spartaan
10 minuten later binnen de
16 hands en Raymond Barends schoot de toegekende penalty onberispelijk in
(1-1). Na de rust was het
weer VVA/Spartaan die het
initiatief nam en counterde slim naar een 1-2 voorsprong. Het veld werd echter steeds zwaarder bespeelbaar en VSV kon het
beste met deze omstandigheden omgaan. Allereerst
gleed Tim Post een voorzet
van Jan ven der Rijt binnen
en kort daarop verschalkte
Remco Knol, met een fraai
afstandsschot, de keeper
van VVA/Spartaan en stelde daarmee, mede door
sterk keeperswerk van
Ko Best, de 3-2 zege veilig. Met dit resultaat werd
VVA/Spartaan op de ranglijst gepasseerd en staat
VSV nu op de 10e plaats,
met nog een inhaalwedstrijd uit tegen Robin Hood
te gaan.
Voor de zondag 1 was het
zaak om de negatieve spi-

raal tegen koploper Zouaven te doorbreken, maar
had de pech dat clubtopscorer Nino Henning zich
wegens ziekte moest afmelden. Good old Robert
Uijtenbosch was zijn vervanger. Achteraf zal trainer Ron Bouman niet rouwig om deze wissel zijn geweest, want het was uitgerekend Robert Uijtenbosch
die, op aangeven van Siebe Hoenderdos, fraai de
1-1 in de touwen kopte.
VSV had stilletjes op meer
kunnen hopen, want Mitchel Bormann werd tegen het einde van de eerste helft door de keeper
van Zouaven onderuit geschoffeld en die kon daarop met ‘rood’ vertrekken.
Met de beste kansen voor
VSV wisten de Zouaven
met 10 man toch op voorspong te komen en de late gelijkmaker werd daarom toch als een gewonnen punt gevierd. Mocht
VSV de inhaalwedstrijd tegen Texel thuis in februari
in winst weten om te zetten
dan komt de middenmoot
weer in zicht, maar eerst
gaat de selectie in de winsterstop een trip naar Barcelona maken, waar tevens
de kunsten van de plaatselijke voetbalclub zullen
worden aanschouwd.
Afgelopen week werd ook
bekend dat trainer Ron
Bouman VSV aan het einde van het seizoen gaat
verlaten.
Op social media werd als
reden gemeld dat financiële problemen van VSV
daaraan ten grondslag
zouden liggen, maar dat
nieuws kan naar het rijk
der fabelen worden verwezen. VSV heeft de laatste jaren ruim boven haar
stand geleefd en daarmee
sterk op haar reserves ingeteerd. Het nieuwe bestuur wil daaraan een einde maken en gaat vanaf dit
seizoen aan een sluitende begroting werken. Dit
zal ook consequenties voor
de trainingsstaf gaan krijgen en zal onder meer de
salariëring van de hoofdtrainer in lijn met de status
als 2e klasse-club worden
gebracht. Daarmee gaat
de club op zoek naar een
nieuwe trainer die aan de
zondagselectie tevens een
nieuwe boost kan geven.
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Zwembad De Heerenduinen veilig en schoon

U bent van
harte welkom

Zwembad De Heerenduinen heeft
in 2017 opnieuw voldaan aan de
eisen en normen van het landelijk
Keurmerk Veilig & Schoon.

Nieuwjaarsreceptie 2018

De keuring van De eerenduinen,
vallend in categorie D van multi unctionele zwembaden met een ruim
voorzieningenniveau, is in oktober
uitgevoerd door de ona ankelijke en
deskundige certi cerende instelling
lo d s egister ualit ssurance.

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u
prettige kerstdagen en een goede gezondheid
in 2018
Voor een persoonlijke uitwisseling van
nieuwjaarswensen nodigen wij u van harte
uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst.

Schoon
p een zwembad zijn nogal wat wettelijke eisen en richtlijnen van toepassing. Die zijn o.a. vastgelegd in
de et h gi ne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
V
. aar ook dient voldaan
te worden aan de aterleidingwetgeving en legionellapreventie, de wet
ilieubeheer en aan verschillende
ouwbesluiten.

Deze vindt plaats op maandag 8 januari 2018
van 17.00 tot 19.00 uur in het Gemeentehuis,
Plein 1945 te IJmuiden.
Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen
persoonlijke uitnodigingen te versturen.
Deze publicatie komt daarvoor in de plaats.

Veilig
aast de wettelijke eisen is het
zwembad ook beoordeeld op veiligheid. Velsen hee t een toezichtplan, dat gericht is op verdrinkings-

gevaar, de bevoegdheid, bekwaamheid en herkenbaarheid van het personeel. Dit plan is akkoord bevonden,
zo ook het calamiteiten- en ontruimingsplan en velen andere plannen
en procedures. Kortom wembad
De eerenduinen voldoet aan alle
criteria van het keurmerk. Veiligheid
en h gi ne staan steeds voorop en iedereen kan met een gerust hart elke
dag komen zwemmen. et zwembad
blij t in de tussentijd uiteraard keihard werken om het keurmerk ook in
de komende jaren te behouden. oto
gemeente Velsen

Uit het college

Foto: Eric van Leuven

Gewijzigde openingstijden
Rond kerstmis en de jaarwisseling zijn de openingstijden van het gemeentehuis als volgt gewijzigd:

aandag 25 december erste Kerstdag
Dinsdag 2 december Tweede Kerstdag
aandag 1 januari ieuwjaarsdag
aandag 8 januari 2018

esloten
esloten
esloten
pen vana 10.00 uur

•

et jaarverslag 201 -201 over
choolverzuim en voortijdig
schoolverlaten van school gaan
zonder diploma is uit. In dat
schooljaar daalde het verzuimcijer in idden- en uid-Kennemerland van 1.
naar 1.5 5 vergeleken met het jaar ervoor. ie
zonder diploma van school gaat,

krijgt begeleiding naar een andere opleiding o naar werk. De
speerpunten van beleid worden
voortgezet.
eer in ormatie op www.velsen.nl
bestuur-organisatie gemeenteraad
raadskalender collegeberichten
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Wie worden de Velsense sportkampioenen van 2017?
De gemeente Velsen vraagt iedereen om kandidaten voor te dragen
voor de titel van Velsense Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent (tot 18 jaar) en Master (vanaf
40 jaar) van het jaar 2017.

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het portgala op vrijdag maart 2018 in het Thalia Theater in IJmuiden. ent u iemand die
aan onderstaande voorwaarden voldoet o kent u iemand, o een team,
dat aan onderstaande voorwaarden voldoet, gee deze sporter s dan
v r 22 januari 2018 op via de aanmeldknop op de website van www.
sportgalavelsen.nl o stuur een email naar sportgala velsen.nl.
lk jaar kiest de gemeente Velsen haar sportkampioenen en worden andere sporters in het zonnetje gezet. ie een kandidaat kent,
mag hem o haar o een heel team
voordragen. r zijn vij categorie n
portman, portvrouw, portploeg,
Talent en aster. De prestatie dient

behaald te zijn in het kalenderjaar
201 en de sport moet onderdeel zijn
van een sportbond die aangesloten
is bij het
C
. en deskundige jur bepaalt wie de winnaars zijn.
De prijsuitreiking vindt plaats in het
Thalia Theater in IJmuiden en de
presentatie van het portgala is in
handen van rank noeks, sportverslaggever bij tudio port.
Wie kunnen genomineerd worden?
De individuele sporters die lid zijn
van een Velsense vereniging; dat
mag een niet-Velsenaar zijn die lid
is van een Velsense vereniging o een
Velsenaar die lid is van een niet-Velsense vereniging. Teamsporters die
uit Velsen komen en lid zijn van een
team dat niet uit Velsen komt worden individueel genomineerd.
ele teams, als het een Velsens team
is, inclusie alle niet-Velsense leden.
Aan welke criteria moet de nominatie voldoen?
- ls je 1e, 2e o e bent geworden bij

een
ederlands kampioenschap
van een toernooi o wedstrijdenreeks.
- ls je 1e, 2e o e bent geworden bij
een uropees kampioenschap.
- ls je 1e, 2e o e bent geworden bij
een ereldkampioenschap.
- ls je 1e, 2e o e bent geworden bij
een ereldbekerkampioenschap.
- ls je 1e, 2e o e bent geworden bij
een uropacupwedstrijd.
- ls je 1e, 2e o e bent geworden bij
een wedstrijd van vergelijkbaar niveau als de punten onder b tot en
met e .
- ls je een individuele sportprijs
hebt gewonnen van een o ci le
sportbond.
- ls je een individuele sportprijs
hebt gewonnen tijdens een internationaal toernooi.
Aanmelden.
ominaties moeten v r 22 januari 2018 worden doorgegeven via
de aanmeldknop op de website van
www.sportgalavelsen.nl ok kunt
u de nominaties mailen naar sport-

gala velsen.nl. Voor vragen kunt u
ook bellen met imon de eers, a deling portzaken gemeente Velsen
0 -28 02505. oto einder eidijk

Laat uw klacht/melding
horen!
Losliggende stoeptegels, straatverlichting stuk of rioolproblemen? Meld het ons!

ok wil de gemeente graag weten o
u last hee t van overhangend groen
o vandalisme. ij zien graag uw reactie op de homepage van www.velsen.nl melding openbare ruimte.

et digitale ormulier is vereenvoudigd, waardoor u nog makkelijker en sneller uw melding kan
doorgeven. In drie klikken wordt
deze automatisch doorgestuurd
naar de juiste a deling.

?
g
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w
t
i
D
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o
O
g
R
a
WA
De kapotte tuinstoel levert u in bij het afvalbrengstation.
Alleen dan kunnen we de stoel recyclen.
Vragen? hvcgroep.nl

Landelijke Naturalisatiedag
Sinds vorige week vrijdag 15 december 2017 heeft Velsen er weer
10 Nederlandse ingezetenen bij.
Ten overstaan van burgemeester
Dales hebben de Velsenaren afkomstig uit diverse landen op de
landelijke Naturalisatiedag de eed
dan wel de belofte afgelegd.

iermee hebben ze o cieel het ederlanderschap verkregen.
urgemeester Dales ging in zijn toespraak
in op wat het betekent om de ederlandse nationaliteit te hebben en op
de bijzondere verbondenheid met ons
land, die daarmee gepaard gaat. et
gezelschap werd eestelijk onthaald.

a het o ci le gedeelte brachten de
nieuwe ederlanders een bezoek aan
het ee- en avenmuseum te IJmuiden.
15 december is het Koninkrijksdag, de
verjaardag van het Koninkrijk der ederlanden. p die dag in 1 5 kondigde koningin Juliana het tatuut voor
het Koninklijk der ederlanden a .
Vandaar dat deze dag is uitgeroepen
tot landelijk aturalisatiedag. os van
deze landelijke eestdag vindt er in de
gemeente om de zes weken een naturalisatieceremonie plaats, waarbij inwoners de ederlandse nationaliteit
verkrijgen. oto einder eidijk

Infopagina
21 december 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Gewijzigde afvalinzameling
Met de feestdagen gaat alles anders, ook de afvalinzameling van
HVC. Check daarom de afvalkalender (www.inzamelkalender.
hvcgroep.nl) en kijk wanneer uw
bak wordt geleegd of de zakken
worden opgehaald. Ook kunt u
de HVC afval-app raadplegen.

Tijdens de kerstdagen maandag
25 en dinsdag 2 december en op
ieuwjaarsdag maandag 1 januari leegt VC geen a val-en rolcontainers kliko s. r zijn daarom in
week 52 en week 1 gewijzigde op-

haaldagen. ok als de voor u gebruikelijke ophaaldag niet op een
eestdag valt, kan uw a val toch op
een andere dag worden opgehaald.
De VC a valbrengstations zijn
tijdens erste en Tweede Kerstdag
en op ieuwjaarsdag eveneens gesloten. Van 2 tot en met 1 december bent u welkom op de a valbrenstations tijdens de vaste openingstijden.
VC wenst u leuke eestdagen en
een duurzaam 2018 toe

Allemaal diamanten!
aar lie st echtparen waren dit jaar 0 jaar getrouwd. De gemeente Velsen had hen vorige week woensdag 1 december jl. allemaal uitgenodigd om
dit jubileum te komen vieren in Villa estend in Velserbroek. ie niet op eigen gelegenheid kon komen, werd opgehaald. In totaal maakten 1 diamanten koppels gebruik van deze uitnodiging. De bruidsparen werden verwelkomd door burgemeester rank Dales, die graag met de echtparen a zonderlijk bij de raai versierde kerstboom op de oto wilde. oto einder eidijk

Nieuws uit
het zwembad
College bezoekt MyTec
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben vorige week dinsdag 12 december jl. de opleidingen MyTec bezocht van het Nova
College in Beverwijk. Doel van het
bezoek: kennismaken met de onderwijsvernieuwing van de mboopleidingen Elektrotechniek, Procestechniek en Werktuigbouwkunde.

Vernieuwing volgens het
Tec concept samen met bedrijven in de regio
binnen Techport. innen het
Tec model volgt een student een opleiding - bijvoorbeeld llround operationeel technicus en leert daarnaast ook de beginselen van lektrotechniek en
erktuigbouwkunde.
edrijven hebben namelijk behoe te aan vakmensen op een bepaald gebied, die van aangrenzende beroepen
ook kennis hebben.
MyTec
Tec is een initiatie binnen de sa-

menwerking Techport Industries,
waar de ocus ligt op de sectoren
energie, o shore, maakindustrie en
topsector high tech s stems materials. De kern van Techport ligt in de
IJmond, maar de aandacht gaat uit
naar samenwerking met alle partijen
in de etropoolregio msterdam en
oord- olland die actie zijn in deze
sectoren. Vanuit de regio Techport
werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact
.
rank Dales, burgemeester Velsen,
aan het eind van het werkbezoek
ijn dat wij een open kijkje in de
keuken mochten hebben. ij zijn erg
onder de indruk van de onderwijsinnovatie en zien in de
Tec-opleidingen van het ova College een pareltje voor de regio. p de oto
ichel van ergen rank Dales in gesprek met ans nijders rechts ,
voorzitter College van estuur ova
College.

Openingstijden 23 december t/m 6 januari (Kerstvakantie):

ondag
aandag
Dinsdag
oensdag
Donderdag
Vrijdag
aterdag

ecreatiebad
0 .00-12.00 uur gezinnen
0 .00-12.00 uur gezinnen
10.00-1 . 0 uur
10.00-1 . 0 uur
10.00-1 . 0 uur
10.00-1 . 0 uur
10.00-1 . 0 uur
10. 0-1 .00 uur

edstrijdbad
12.00-1 .00 uur
12.00-15.00 uur
10.00-15. 0 uur
10.00-15. 0 uur
10.00-15. 0 uur
10.00-15. 0 uur
10.00-15. 0 uur
12.00 15.00 uur

aterdag 0 december sluit het wedstrijd bad om 1 . 0 uur i.v.m. a zwemmen.
ondag 1 december sluit het zwembad om 12 uur na het gezinszwemmen.
et banen zwemmen op maandag van 1 .00 15.00 uur vervalt. Vana 1 .00
uur gelden de reguliere openingstijden voor het wedstrijd- en recreatiebad.
et zwembad is gesloten op maandag 25 en dinsdag 2 december, zondag 1
december na 12.00 uur en maandag 1 januari. Van 0 december t m januari ligt in het wedstrijdbad de igzag Tropical-hindernisbaan
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Afsteken van vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk is aan
regels gebonden. Vuurwerk mag
uitsluitend op 31 december 2017
van 18.00 uur tot 1 januari 2018
02.00 uur worden afgestoken.

Vuurwerkvrije zones
Tijdens de jaarwisseling is het verboden om vuurwerk a te steken
op sommige locaties binnen de gemeente. innen de gemeente Velsen
zijn dit de volgende locaties
- lle scholen en schoolpleinen e.o.;
- Kinderboerderij Velserbeek e.o.,
Velsen- uid;
- Korenmolen
De
andhaas,
stelaan 8 te antpoort- oord
e.o.;
- Kerbert Dierentehuis,
eeren-

duinweg 8 te IJmuiden e.o.
De politie zal optreden tegen overtreders van dit verbod. vertreding
kan leiden tot een hechtenis van
ma imaal maanden o een kse
geldboete.
Illegaal vuurwerk
et penbaar inisterie, de politie
en de gemeente Velsen waarschuwen voor het gebruik van illegaal
vuurwerk, dat voornamelijk a omstig is uit ost- uropa. Dit vuurwerk zorgt voor veel slachto ers. De
stra en voor het bezit ervan zijn bovendien hoog. Kijk voor meer in ormatie op www.politie.nl themas
vuurwerk.

(Brand)veilig het jaar uit
Statistieken tonen aan dat de
schade aan gebouwen, bijvoorbeeld door vuurwerk, tijdens deze periode van het jaar veel groter is dan de rest van het jaar.

et merendeel van deze schades
zijn gelegenheidsschades, dat wil
zeggen dat de daders niet alle con-

se uenties van hun daden overzien. r is een checklist
rand
veilig het jaar uit opgesteld. et 10
eenvoudig te realiseren maatregelen kunt u het preventieniveau van
gebouwen aanmerkelijk verbeteren. vindt deze checklist op www.
velsen.nl.

Gebruikt frituurvet en
bakolie? Lever het in!
Lever het in bij de supermarkt of
bij het afvalbrengstation! Vet en
olie krijgen dan een nieuw leven
als biodiesel. Hoe mooi is dat?

en huishouden gebruikt jaarlijks
zo n acht kilo rituurvet. Dit kan u
inleveren op het VC a valbrengstation en in de gele container bij u
in de buurt. a verzameling gaan vet
en olie naar een abriek voor de verwerking tot biodiesel. p die biodiesel kunnen weer auto s rijden.
Gele container
ond de eestdagen gebruiken we
vaker rituur- o bakolie. ijvoorbeeld om rites, oliebollen o appelappen te bakken. Dit gebruikte rituurvet o olie kunt u weer terug gieten in de originele verpakking o in
een lege plastic es. ok bakolie o
restjes jus mogen hierbij. Doe de a gesloten verpakking in een gele container bij u in de buurt veelal bij supermarkten o breng deze naar het
a valbrengstation.

Welke olie inleveren?
Dit zijn vloeibaar rituurvet, vast
rituurvet, rituurolie, plantaardige
olie, jus en restjes bakolie. iet alleen de olie kunnen we rec clen. ok
plastic dat overblij t, wordt gescheiden in een eigen rec clingproces en
weer verwerkt tot nieuwe plastic
producten. eer in ormatie vindt u
ook op www.vetgoedbezig.nl.

Wist u dat..

de gemeente Velsen alle
huishoudens in 2020
elektriciteit neutraal wil
laten zijn?
Het opwekken van duurzame
energie heeft voor de gemeente
Velsen hoge prioriteit. Binnen de
gemeente Velsen zijn duurzame
bronnen binnen handbereik, zoals zonne-energie, warmte-koude opslag, windenergie en hergebruik van industriële warmte
(warmtenet). De gemeente werkt
hard om deze bronnen op grote
schaal toe te passen.

Wat doet de gemeente zelf?
p diverse gemeentelijke gebouwen
zijn zonnepanelen geplaatst. ok
wordt een deel van het gemeentehuis door middel van warmtekoude
opslag
K voorzien van warmte. De gemeente hee t de ambitie
dat alle huishoudens in 2020 energieneutraal zijn voor stroom. Daarvoor zoekt ze de samenwerking met
inwoners, woningbouwcorporaties,
maatschappelijke instellingen en
bedrijven.
Wat kunt u als inwoner doen?
et meest eenvoudig is het plaatsen
van zonnepanelen op uw dak. en
investering in zonnepanelen is te-

genwoordig binnen
8 jaar terugverdiend. et is raadzaam om voora in ormatie in te winnen bij een
installateur o bij het gratis in ormatieloket www. Duurzaambouwloket.nl. ls uw eigen dak niet geschikt is en u wilt toch bijdragen
aan het opwekken van zonne-energie, dan kunt u zich ook wenden tot
de co peratie nergiek Velsen en
zonnepanelen op daken van derden
leggen. Voor meer in ormatie www.
energiekvelsen.nl.
Bij verbouwing
Indien u uw woning gaat verbouwen
o een woning gaat kopen, denk dan
ook aan de mogelijkheid om de CV
ketel te vervangen door een warmtepomp. p dit moment is hiervoor
subsidie verkrijgbaar via www.rvo.
nl subsidies-regelingen investeringssubsidie-duurzame-energieisde warmtepompen-isde.
Voor
meer in ormatie kunt u zich ook
wenden tot www.duurzaambouwloket.nl. p de oto einder eidijk
het bestuur van nergiek Velsen vlnr ; Joost Kok, rank Cornet en en
ouda
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Werkzaamheden op kruising
en in Engelmundusstraat
Vanaf maandag 8 januari 2018
start BAM Infra Wegen - in opdracht van de gemeente Velsen met werkzaamheden aan de kruising Kalverstraat / Engelmundusstraat / Frans Naereboutstraat en
het Velserduinplein. Op de kruising komt een verkeersplateau en
de Engelmundusstraat wordt opnieuw bestraat.

Planning
e verwachten dat we ongeveer 2
weken aan de kruising zullen werken. De totale werkzaamheden inclusie herinrichting ngelmundusstraat duren o 8 weken, maar dat
is ook a ankelijk van het weer.
Slecht weer zorgt voor vertraging
ij slecht weer vorst, sneeuw etc.
loopt dit werk vertraging op. e hopen natuurlijk dat dat niet gebeurt.
aar als het nodig is, zetten we de
vertraging op de acebookpagina van
de gemeente acebook gemeentevelsen o op de website www.velsen.
nl. illustratie gemeente Velsen

Kort parkeren in centrum
van Santpoort-Noord
In de week van 15 januari 2018
wordt op twee plaatsen in het
centrum van Santpoort-Noord
bij wijze van proef een blauwe
zone ingesteld . Dit om kort(er)
parkeren te stimuleren.

innen de blauwe zones is parkeren van maandag tot en met zaterdag tussen 00-18 00 uur gedurende 1,5 uur toegestaan bij vertoning
van de begintijd van het parkeren
op de parkeerschij . uiten dit tijdvenster zijn de parkeervakken vrij
toegankelijk. arkeerdruk is de reden voor het instellen van de blauwe zones in de winkelomgeving.
et het instellen van de blauwe zo-

C.V. der Doesstraat

Engelmundusstraat
Tijdens het werk zijn de kruising en
de ngelmundusstraat voor al het
doorgaande verkeer a gesloten. ewoners omwonenden worden in de
eerste week van januari 2018 per
brie ge n ormeerd. inkeliers zijn
persoonlijk op de hoogte gesteld. De
markt blij t voorlopig nog op het oude gedeelte van het Velserduinplein
staan. Dat betekent, dat de ngelmundusstraat toegankelijk blij t

vana de ange ieuwstraat zodat
de marktkooplieden vana de ange ieuwstraat het Velserduinplein
kunnen benaderen.

nes komt de gemeente tegemoet
aan de wens van de inkeliersvereniging antpoort- oord.
Waar?
De blauwe zones worden ingesteld bij het oostelijk deel van de
parkeergelegenheid aan het urgemeester
eertsplantsoen inclusie de westzijde van het deel
van de agelingerweg tussen het
urgemeester
eertsplantsoen
en de oo dstraat en het deel van
de oo dstraat ten zuiden van de
uis ten iltstraat tot en met de
parkeervakken ter hoogte van het
pand met nummer 2
zie situatieschetsen .

Bekendmakingen algemeen
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 discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel
meer.

in het gemeentehuis. et KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag
van 08.00 tot 1 .00 uur. p donderdag
van 08.00 uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen o
vragen die daarmee te maken hebben,
kunt u een a spraak maken met n
van de vakspecialisten via 1 0255.

Kunt u iets niet vinden o hee t u een
vraag el dan 1 0255, u hoe t hiervoor geen netnummer te draaien. iteraard kunt u ook gewoon langskomen bij het Klant Contact Centrum

Burgerzaken
urgerzaken werkt uitsluitend op a spraak. Via onze website www.velsen.
nl kunt u 2 uur per dag een a spraak
maken.
kunt natuurlijk ook elke

werkdag van 08. 0 tot 1 .00 uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een a spraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen aciliteert meldingen o klachten over discriminatie. ij het Klant Contact Centrum
van het gemeentehuis is een ormulier verkrijgbaar, waarop u uw melding o klacht kunt noteren. raag
deze vervolgens versturen naar ureau Discriminatiezaken Kennemerland in aarlem. eer in ormatie op
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
p 20 augustus 201 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vana 1 januari 201 alle
vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch
gemeenteblad. Daarnaast wordt er ook
gepubliceerd op de In opagina van de
gemeente in de huis-aan-huisbladen
De Jutter en De o geest. et elektronisch gemeenteblad is te vinden op
www.velsen.nl. In ormatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van het aadsplein is te vinden
op www.velsen.nl gemeenteraad.

Infopagina
21 december 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 9
december 2017 tot en met 15 december 2017 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Krentenboomho ong., oprichten 50
woningen 11 12 201
20 -201 ;
adarstraat ong., oprichten
appartementen
parkeergarage
1 12 201
22 2-201 ;
Velserduinweg 2 8, wijzigen praktijk- en winkelruimten naar 2 appar-

tementen 1 12 201
2 1-201 ;
angevlak 1, plaatsen dakkapel
1 12 201
2 8-201 .
Velsen-Noord
Duinvlietstraat , plaatsen dakkapel
11 12 201
20 -201 .
Velsen-Zuid
Velserbeek 5, plaatsen speeltoestellen
11 12 201
2008-201
ijksmonument .
Santpoort-Noord
Velserhoo tlaan 1, kappen boom
noodkap 11 12 201
2100-201 ;
eeweg ong., aanleggen verharding
etspad eeweg Duin-en Kruidberg
11 12 201
20 -201 ;
oo straat 1 0, tijdelijk gebruik

deel achterer als terras 11 12 201
21 -201 ;
Kerkweg 1 8 en150, plaatsen dakopbouw met 2 dakkapellen en 1 dakraam aan voorzijde 15 12 101
250 -201 .

voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie tedelijk choon
Velsen. Voor meer in ormatie over
welstand 1 0255

Driehuis
Driehuizerkerkweg 188, starten ed
reak ast 1 12 201
2 1 201 .

Verlenging beslistermijn
urgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
. van de et algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen
dienen te beslissen, verlengd met zes
weken

Rectificatie:
Santpoort-Noord
Dokter de rootlaan , plaatsen dakkapel 0 12 201
1 2 -201 .
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen

IJmuiden
James
attstraat b, verhogen
en splitsen twee opslagunits dak
11 12 201 2
1-201 .

Besluiten
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)
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 Burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Velserhoo tlaan 1, kappen boom
noodkap 1 12 201
2100201 ;
roenelaantje
001 , legaliseren
tuinhuis 15 12 201 2
1-201 .

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Santpoort-Zuid
ouise de Colign laan , plaatsen
dakkapel 15 12 201 2 520-201 .

IJmuiden
Velserduinweg 50, legaliseren era scheiding 1 12 201 20 5201 ;
Cepheusstraat 2, vervangen groen
door moestuin, plaatsen er a scheiding 1 12 201 2
5-201 .

Driehuis
i ron mus van lphenlaan 5,plaatsen erker met balkon 11 12 201
28508-201 ;
Driehuizerkerkweg
en 5, aanpassen lui el 1 12 201 2 5 201 .

Velsen-Noord
e ndersweg 1,wijzigingen hoo dzakelijk gevels, interieur, veranda s
ten opzichte van verleende vergunning 15 12 201 10 0-201 .

Velserbroek
Dammersweg 1 , plaatsen berging
15 12 201
-285 -201 ;
estbroekerweg 12 , plaatsen 2
dakkapellen 15 12 201
28
201 .

Santpoort-Noord

Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17
Velserbroek
nieuwjaarsduik, op1 januari 2018 van 15.00 tot 15 0 uur,
locatie
strand
estbroekplas
15 12 201 2
5-201 .
Verleende standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
IJmuiden
verkoop bloemen en planten op
woensdag t m zaterdag, locatie Kennemerplein hoek Kennemerlaan te
IJmuiden 1 12 201
1 8-201
verlenging .
Velsen-Noord
verkoop slagerproducten en worst
op vrijdag, locatie ijkerstraatweg
ter hoogte van 1
te Velsen- oord
1 12 201
0550-201 verlenging .

Beleidsregels Evenementenveiligheid
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in de
vergadering van 12 december hebben besloten op grond van Art 4:81
tot en met 4:84 Awb en 1:3 lid 4 Awb, Gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening 2009 en het Evenementenbeleid gemeente Velsen
2016

• beleidsregels venementenveiligheid gemeente Velsen 201 vast te stellen
• beleidsregels venementenveiligheid gemeente Velsen 201 in werking te
laten treden daags na publicatie

Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking op 22 december 201
Ter inzage
De integrale tekst is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de
gemeente Velsen en wordt ook gepubliceerd op de website www.overheid.nl.

10 21 december 2017
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Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen 2018
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in de
vergadering op 5 december 2018 hebben besloten:

Inwerkingtreding
De beleidsregels bijzondere bijstand treden in werking op 1 januari 2018.

• de beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen 2018 gemeente
Velsen vast te stellen;
• de beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen 2015 gemeente
Velsen in te trekken;
• de beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen 2018 in werking
te laten treden op 1 januari 2018;

Ter inzage
De integrale tekst van de beleidsregels is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Tevens liggen de beleidsregels 12 weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze verordening wordt ook gepubliceerd op de website overheid.nl.

Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie

Kerstconcert op
Tweede Kerstdag

Kerstconcert op
Tweede Kerstdag

Santpoort-Noord - Op
Tweede Kerstdag kunt u
weer genieten van het traditionele kerstconcert van
de muziekvereniging Soli. Als u er even tussenuit
wilt bent u om 13.00 uur
van harte welkom in het
gebouw van de muziekvereniging Soli.
Op Tweede Kerstdag wordt
hier het traditionele kerstconcert gegeven door het
opleidingen- en het harmonieorkest van de vereniging. Tijdens dit concert

kunt u genieten van de orkesten die zeer aansprekende kerstmuziek zullen spelen, maar kunt ook
meezingen met de kerstliedjes. In een ongedwongen en gezellige sfeer is
er na afloop gelegenheid
om nog even na te praten
onder het genot van een
drankje.
Na het gratis toegankelijke
concert wordt een collecte
gehouden om de kosten te
kunnen dekken. (foto: aangeleverd)

Velsen – Er is tijdens de
raadsvergadering van 7 december mogelijk een misverstand ontstaan over het beeindigen van de overeenkomst met Vluchtelingenwerk Velsen. Geen paniek,
want de gemeente is al bezig met een nieuwe overeenkomst. De overeenkomst
met Vluchtelingenwerk Velsen nadert de vooraf bepaalde looptijd. Vluchtelingenwerk Velsen kan, net als andere partijen, de dienstverlening aan statushouders opnieuw aan de gemeente Velsen aanbieden. Momenteel
zijn hierover gesprekken met
Vluchtelingenwerk Velsen.

Nieuwjaar in
De Hofstede

Velserbroek - De Hofstede
houdt op 5 januari 2018 een
nieuwjaarsreceptie voor alle
bewoners en de omwonenden. U bent allen van harte
welkom om tussen 14.00 uur
en 16.00 uur om gezamenlijk
een hapje en een drankje te
komen nuttigen en te proosten op het nieuwe jaar.

• De subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Velsen 2018
dening 2017 Velsen:

lingen zijn opgenomen, maar
waarin deze ook direct door organisaties en verenigingen digitaal zijn te raadplegen en te
gebruiken. Deze database, het
digitale fondsenloket, krijgt een
directe link via de website van
de gemeenten, waardoor het
voor organisaties en verenigingen eenduidig en eenvoudig te
bereiken is. Ook het direct indienen van aanvragen bij fondsen is via het digitale loket mogelijk.
Het researchteam van Vindsubsidies actualiseert dagelijks de zeer gedetailleerde regelingenbeschrijvingen in de
database van het fondsenloket.
Daarnaast verzorgt zij een dagelijkse nieuwsvoorziening met
het belangrijkste Europese, nationale, en regionale subsidienieuws.
Begin 2018 wordt het fondsenloket opengesteld. Daarover
zal uitgebreid worden bericht.
De gemeenten volgen het gebruik nauwkeurig en zullen ook
de raadplegers vragen naar
hun ervaringen. Op basis daarvan nemen de gemeenten eind
2018 een besluit over eventuele
voortzetting van de deelname.

Vluchtelingenwerk

Geld vinden makkelijker
voor verenigingen en
organisaties in IJmond

kunt u genieten van de orkesten die zeer aansprekende kerstmuziek zullen spelen, maar kunt ook
meezingen met de kerstliedjes. In een ongedwongen en gezellige sfeer is
er na afloop gelegenheid
om nog even na te praten
onder het genot van een
drankje.
Na het gratis toegankelijke
concert wordt een collecte
gehouden om de kosten te
kunnen dekken. (foto: aangeleverd)

Velserbroek - De Hofstede
houdt op 5 januari 2018 een
nieuwjaarsreceptie voor alle
bewoners en de omwonenden. U bent allen van harte
welkom om tussen 14.00 uur
en 16.00 uur om gezamenlijk
een hapje en een drankje te
komen nuttigen en te proosten op het nieuwe jaar.

IJmond - Verenigingen, organisaties en inwonerinitiatieven in de IJmond kunnen vanaf 2018 makkelijker op zoek
naar geld voor hun activiteiten
en projecten. Via de websites
van de gemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Velsen kunnen
zij straks rechtstreeks de landelijke database van Vindsubsidies.nl raadplegen, met daarin de informatie over alle beschikbare particuliere, landelijke, provinciale en regionale
fondsen en regelingen.
Regelmatig kloppen maatschappelijke organisaties zoals
verenigingen, buurthuizen of
inwonerinitiatieven voor ondersteuning aan bij de gemeente
als zij op zoek zijn naar alternatieve financiering voor hun activiteiten, projecten of investeringen. Niet alleen met het doel
om meer geld binnen te krijgen, maar ook om minder afhankelijk te worden van gemeentelijke subsidie.
De IJmondgemeenten hebben
besloten in zee te gaan met
Vindsubsidies.nl. Dit bedrijf
heeft een landelijke database
ontwikkeld waarin niet alleen
(vrijwel) alle fondsen en rege-

Santpoort-Noord - Op
Tweede Kerstdag kunt u
weer genieten van het traditionele kerstconcert van
de muziekvereniging Soli. Als u er even tussenuit
wilt bent u om 13.00 uur
van harte welkom in het
gebouw van de muziekvereniging Soli.
Op Tweede Kerstdag wordt
hier het traditionele kerstconcert gegeven door het
opleidingen- en het harmonieorkest van de vereniging. Tijdens dit concert

Geld vinden makkelijker
voor verenigingen en
organisaties in IJmond

Ter inzage
De integrale tekst is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de
gemeente Velsen en wordt ook gepubliceerd op de website www.overheid.
nl
lingen zijn opgenomen, maar
waarin deze ook direct door organisaties en verenigingen digitaal zijn te raadplegen en te
gebruiken. Deze database, het
digitale fondsenloket, krijgt een
directe link via de website van
de gemeenten, waardoor het
voor organisaties en verenigingen eenduidig en eenvoudig te
bereiken is. Ook het direct indienen van aanvragen bij fondsen is via het digitale loket mogelijk.
Het researchteam van Vindsubsidies actualiseert dagelijks de zeer gedetailleerde regelingenbeschrijvingen in de
database van het fondsenloket.
Daarnaast verzorgt zij een dagelijkse nieuwsvoorziening met
het belangrijkste Europese, nationale, en regionale subsidienieuws.
Begin 2018 wordt het fondsenloket opengesteld. Daarover
zal uitgebreid worden bericht.
De gemeenten volgen het gebruik nauwkeurig en zullen ook
de raadplegers vragen naar
hun ervaringen. Op basis daarvan nemen de gemeenten eind
2018 een besluit over eventuele
voortzetting van de deelname.

• De subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Velsen 2018

vast te stellen.
• De subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Velsen 2018
in werking te laten treden op 1 januari 2018.

IJmond - Verenigingen, organisaties en inwonerinitiatieven in de IJmond kunnen vanaf 2018 makkelijker op zoek
naar geld voor hun activiteiten
en projecten. Via de websites
van de gemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Velsen kunnen
zij straks rechtstreeks de landelijke database van Vindsubsidies.nl raadplegen, met daarin de informatie over alle beschikbare particuliere, landelijke, provinciale en regionale
fondsen en regelingen.
Regelmatig kloppen maatschappelijke organisaties zoals
verenigingen, buurthuizen of
inwonerinitiatieven voor ondersteuning aan bij de gemeente
als zij op zoek zijn naar alternatieve financiering voor hun activiteiten, projecten of investeringen. Niet alleen met het doel
om meer geld binnen te krijgen, maar ook om minder afhankelijk te worden van gemeentelijke subsidie.
De IJmondgemeenten hebben
besloten in zee te gaan met
Vindsubsidies.nl. Dit bedrijf
heeft een landelijke database
ontwikkeld waarin niet alleen
(vrijwel) alle fondsen en rege-

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in de
vergadering van 12 december 2017 hebben besloten op grond van
het Convenant VVE Voor en Vroegschoolse Educatie Velsen (2015),
de uitvoeringsnotitie ouderbetrokkenheid in VVE in Velsen 2015 en
op grond van artikel 3, tweede lid van de Algemene Subsidie Verordening 2017 Velsen:

Nieuwjaar in
De Hofstede

Velsen – Er is tijdens de
raadsvergadering van 7 december mogelijk een misverstand ontstaan over het beeindigen van de overeenkomst met Vluchtelingenwerk Velsen. Geen paniek,
want de gemeente is al bezig met een nieuwe overeenkomst. De overeenkomst
met Vluchtelingenwerk Velsen nadert de vooraf bepaalde looptijd. Vluchtelingenwerk Velsen kan, net als andere partijen, de dienstverlening aan statushouders opnieuw aan de gemeente Velsen aanbieden. Momenteel
zijn hierover gesprekken met
Vluchtelingenwerk Velsen.

Vluchtelingenwerk

De integrale tekst is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de
gemeente Velsen en wordt ook gepubliceerd op de website www.overheid.
nl

