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Grootste sportkenner
Santpoort - Jan van der 
Meulen, de bekende pre-
sentator van onder andere 
Dorpsfeest Santpoort, Thi-
alf, Amsterdam City Swim 
en het WK Beachvolley-
bal, heeft de Bureau Sport 
Test 2016 gewonnen. De 
Santpoorter mag zich 
een jaar lang de grootste 
sportkenner van Neder-
land noemen.

De gasten in de studio, waar-

onder zeven topsporters, kre-
gen 25 vragen over belangrij-
ke sportmomenten van 2016 
voorgeschoteld. Na ruim een 
uur bleek dat Jan van der 
Meulen de beste deelnemer 
in het publiek was. Hij ont-
ving een reusachtige beker 
uit handen Erik Dijkstra, die 
het programma samen met 
Frank Evenblij presenteert. 
,,Het is een ongekend mooi 
gevoel’’, reageerde Van der 
Meulen op de vraag wat er 

door hem heen ging. ,,Mee-
doen is belangrijker dan win-
nen, maar in dit geval is win-
nen wel heel fi jn.’’ De direc-
teur van het Haarlemse eve-
nementenbureau Sport Con-
nection was in november 
nog medeverantwoordelijk 
voor de organisatie van de 
Velsertunnel Run.
Bij de promintenten ging de 
winst naar judoka Henk Grol 
uit Haarlem. (foto: Bureau 
Sport)

Bescheiden kerststorm
IJmuiden - Dit jaar geen ‘white christmas’ want daarvoor waren de temperaturen wat te 
hoog. Wel was het een stormachtige kerst met windstoten tot windkracht 8 die wel wat kerst-
bomen deed sneuvelen. (foto: Machiel Kraaij Fotografi e)

IJmuiden - Als één van de laatste klussen is het oorspronke-
lijke naambord van de Velsertunnel teruggeplaatst. Het hou-
ten bord is gerestaureerd en opnieuw in de lak gezet. De 
aannemer is ook begonnen met het ophangen van nieuwe 
verkeersborden. De Velsertunnel gaat op maandag 16 januari 
weer open. Die ochtend kan het verkeer om uiterlijk 05.00 uur 
weer door de tunnel rijden. (foto: Rijkswaterstaat)
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanlei-
ding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft 
of bijzondere gebeurtenis-
sen die plaatsvinden. 

IJmuiden is inmiddels wel 
gewend aan opvallende en 
hoog boven de bebouwing 
uittorende constructies in 
het havengebied. Denk hier-
bij maar ’s aan de driepoten 
die al enige tijd de westelij-
ke horizon sieren, de impo-
sante offshore installaties die 
dikwijls langs de haven zijn te 
bewonderen en de nog gro-
tere schepen met hijsinstalla-
ties voor het vervoer van deze 
installaties. Sinds ruim twee 
maanden ligt in de IJmond-
haven het opvallende schip 
Audacia. Opvallend, niet al-
leen vanwege de lengte van 
225 en breedte van bijna 33 
meter maar ook vanwege de 
zogenaamde ‘stinger’ van 
106 meter lengte die voor de 
boeg uitsteekt en boven de 
kade en het grasveld naast 
de cruiseterminal hangt. De 
totale lengte van het schip 
met stinger is 327 meter.
Het schip is in 2005 gebouwd 
als bulkcarrier door de Jiang-
nan scheepswerf in Shang-
hai, China, in opdracht van de 
Duitse rederij Ingrid Olden-
dorff. Het schip draagt aan-
vankelijk de naam Geeview. 
De rederij doet het schip 
echter al in hetzelfde jaar van 
de hand.
Allseas, een bedrijf dat on-
der andere pijpleidingen voor 

olie- en gastransport op de 
zeebodem aanlegt, koopt de 
bulkcarrier. Eind 2005 ver-
leent Allseas de Keppel Ver-
olme werf in Rozenburg de 
opdracht tot het verbouwen 
van de bulkcarrier tot pij-
penlegger. Bij de verbouwing 
krijgt het schip de stinger. Dit 
is een kantelbare construc-
tie, die men onder water kan 
laten zakken en waarlangs 
een gelaste pijpleiding van-
af het schip verticaal naar de 
zeebodem geleid kan wor-
den. Op 8 mei 2007 wordt het 
schip als pijpenlegger ‘Au-
dacia’ gedoopt op dezelfde 
werf. Na diverse proefvaarten 
krijgt het schip de benodigde 
Lloyd’s-certificering en wordt 
het schip door Allseas in ge-
bruik genomen.
Het schip ligt sinds 17 ok-
tober in de IJmondhaven 
aan de Monnickendamka-
de afgemeerd, onder ande-
re voor onderhoud en re-
paraties. De Audacia zal na 
een overwintering van ruim 
5 maanden begin april 2017 
uit de IJmondhaven ver-
trekken om plaats te maken 
voor de AIDAvita, het eer-
ste cruiseschip van 2017 dat 
op 6 april in de IJmondhaven 
wordt verwacht. De komen-
de maanden vormt het schip 
met z’n stinger een dankbaar 
object voor fotografen. Ook 
autobezitters en vrachtwa-
gen chauffeurs parkeren re-
gelmatig hun auto ‘onder’ de 
stinger voor een stoere plaat. 
Zoiets kan toch alleen maar 
in IJmuiden!
Typisch IJmuiden wenst zijn 
lezers en volgers een goed en 
gezond 2017, met veel mooie 
fotomomenten en nieuwe af-
leveringen van deze rubriek!

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Driehuis - Een dierbare ver-
liezen door een hartaanval, 
helaas hebben veel mensen 
daar ervaring mee. Wanneer 
hulp in de buurt is, wordt dit 
risico kleiner. Daar wordt nu 
hard aan gewerkt, Velsen is 
bijna Hartveilig! Door een 
netwerk van vrijwilligers en 
AED’s op te bouwen, kan 
er binnen zes minuten hulp 
verleend worden en dat is 
heel belangrijk voor de over-
levingskans!
Sinds een jaar werkt Velsen 
eraan om de acute hulp bij 
een hartstilstand te verbete-
ren. Daarom is Velsen aan-
gesloten op het landelijke 
netwerk Hartveilig Wonen. 
We zijn goed op weg om een 
‘Hartveilige gemeente’ te 
worden. Er zijn nog wel ex-
tra vrijwillige burgerhulpver-
leners en AED’s nodig om 
overal in Velsen op tijd hulp 
te kunnen geven. Een AED 
is een Automatische Externe 
Defibrillator, een draagbaar 
apparaat dat helpt bij het re-
animeren.
,,Ik zie in de openbare ruim-
te steeds meer AED’s bui-
ten hangen en dat geeft een 
goed gevoel”,  aldus wet-
houder gezondheidszaken 
Annette Baerveldt. Ze be-
seft heel goed hoe belang-
rijk een project als Hartvei-
lig Wonen is voor een ge-
meente. Zelf heeft ze haar 
broer verloren aan hartfalen, 
een AED had hem misschien 
kunnen redden.
Dat besef geldt ook voor 
Kees Gerrits, eigenaar van 
Café Middeloo in Drie-
huis. Zijn vader overleed 
aan hartfalen. Nu ruim een 
jaar verder gaat het geluk-
kig goed met de familie Ger-
rits en hebben ze de draad 
weer volop opgepakt. ,,Na 
het overlijden van mijn vader 
hebben we heel veel mensen 
in de zaak gehad. Je kunt 
daardoor je verhaal kwijt. We 

voelden ons echt gesteund.” 
Met hun AED doet Middeloo 
ook iets terug. Ze zijn AED-
houders van het eerste uur. 
Eerst in het café zelf, maar 
nu ook eentje aan de gevel.
,,We zijn benaderd of we een 
AED kast aan de muur wil-
den en hebben heel snel ja 
gezegd. Nu de kast aan de 
muur hangt staat deze meer 
in dienst van Driehuis. Dat 
is de belangrijkste motivatie 
geweest, echt voor het dorp. 
Het is zo belangrijk dat er op 
verschillende plekken één 
hangt en deze 24 uur per 
dag beschikbaar is.”
Het netwerk van Velsen is 
bijna compleet, maar AED 
kasten en vrijwilligers die 
kunnen reanimeren of dit 
willen leren, zijn nog steeds 
erg welkom. ,,Ik ben pas te-
vreden als we een volledig 
netwerk in Velsen hebben, 
voor iedere kern dus ook 
in Driehuis”, zo stelt Annet-
te Baerveldt. Met name in 
Driehuis, IJmuiden en Vel-
sen-Zuid zijn er nog tekort 
burgerhulpverleners. An-
nette roept op ook mee te 
doen. ,,Goed voorbeeld doet 
goed volgen: dus heb je bin-
nen een AED hangen, neem 
contact op! En ben je hulp-
verlener of wil je er een wor-
den: we hebben je nodig, 
meld je aan!”
Kees vindt het gemeen-
schappelijke doel van Hart-
veilig Wonen ook belang-
rijk. ,,Het is altijd goed om 
aan zoiets mee te doen. Wil 
je het, doe het! Het hoort 
er ook een beetje bij, zeker 
in onze gemeente met alle 
woonkernen. Dat is wat an-
ders dan een stad, je bent er 
meer voor elkaar, het is ons 
kent ons.”
Zie ook www.hartveiligwo-
nen.nl of kijk op de Face-
bookpagina van Hartveilig 
Wonen Velsen. (foto: Rein-
der Weidijk)
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Donderdag 
29 december

Sociaal Wijkteam orga-
niseert een koffi eochtend 
in Bibliotheek Velserbroek. 
Van 10.30 tot 12.00 uur. 
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Bos 
vol Geheimen. Vanaf 3 jaar. 
Tentoonstelling ‘Kerst- Win-
tergroen’. Workshop knut-
selen van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten 1,50 bovenop 
de entreeprijs. 
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Gesloten. Behalve voor 
kindervertelmiddag voor 
kinderen van 4 tot 8 jaar. 
Van 14.00 tot 16.00 uur. Ook 
mogelijk als verjaardags-
partijtje. Kosten 6,-. Opge-
ven via carla_schut@hot-
mail.nl of 06-26038252. Dit 
kan tot uiterlijk de dinsdag 
ervoor tot 18.00 uur.
Kersttentoonstelling bij 
Museumboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Dagelijks 
te bezoeken van 11.00 tot 
18.00 uur. Ook tijdens de 
kerstdagen en op nieuw-
jaarsdag. Toegang is gratis.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Hol-
land op z’n smalst’. ‘100 
jaar gebouw De Visserij-
school. ‘Geen Zee te Hoog’ 
met schilderijen van Chris 
van Drunen. Geopend van-
af 13.00.

Vrijdag 
30 december

Super Coole Kids dagen 
bij SnowPlanet in Velsen-
Zuid. Voor kinderen van 5 - 
12 jaar. Zie ook www.snow-
planet.nl.
Kersttentoonstelling bij 
Museumboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Dagelijks 
te bezoeken van 11.00 tot 
18.00 uur. Ook tijdens de 
kerstdagen en op nieuw-
jaarsdag. Toegang is gratis.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Bos 
vol Geheimen. Vanaf 3 jaar. 
Tentoonstelling ‘Kerst- Win-
tergroen’. Workshop knut-
selen van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten 1,50 bovenop 
de entreeprijs. 
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: Zie 29/12 en 

gratis rondleiding om 13.30 
uur (vol is vol zie website); 
geopend vanaf 13.00 uur. 
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Gesloten. Behalve voor 
kindervertelmiddag voor 
kinderen van 4 tot 8 jaar. 
Van 14.00 tot 16.00 uur. Ook 
mogelijk als verjaardags-
partijtje. Kosten 6,-. Opge-
ven via carla_schut@hot-
mail.nl of 06-26038252. Dit 
kan tot uiterlijk de dinsdag 
ervoor tot 18.00 uur.

Zaterdag 
31 december

Kersttentoonstelling bij 
Museumboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Dagelijks 
te bezoeken van 11.00 tot 
18.00 uur. Ook tijdens de 
kerstdagen en op nieuw-
jaarsdag. Toegang is gratis.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: Motordraaimid-
dag. Exposities ‘Holland op 
z’n smalst’. ‘100 jaar gebouw 
De Visserijschool. ‘Geen 
Zee te Hoog’ met schilde-
rijen van Chris van Drunen. 
Geopend vanaf 13.00.
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Gesloten. Behalve voor 
kindervertelmiddag voor 
kinderen van 4 tot 8 jaar. 
Van 14.00 tot 16.00 uur. Ook 
mogelijk als verjaardags-
partijtje. Kosten 6,-. Opge-
ven via carla_schut@hot-
mail.nl of 06-26038252. Dit 
kan tot uiterlijk de dinsdag 
ervoor tot 18.00 uur.
Mediatieve viering in de 
Naaldkerk in Santpoort-
Noord. Aanvang 17.00 uur.

Zondag
1 januari

Nieuwjaarsdag
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: Gesloten.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Gesloten.
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Gesloten. 
Kersttentoonstelling bij 
Museumboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Dagelijks 
te bezoeken van 11.00 tot 
18.00 uur. Ook tijdens de 
kerstdagen en op nieuw-
jaarsdag. Toegang is gratis.

Maandag
2 januari

Ruillbeurs voor legpuz-
zels in Wijksteunpunt Zee-
wijk, Zeewijkplein IJmuiden. 
Van 10.00 tot 11.00 uur.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: Gesloten.
Herhaling uitzending van 
Ted Meines, welke afgelo-
pen zaterdag is overleden, 
bij RTV Seaport. Aanvang 
19.00 uur. 

Dinsdag
3 januari

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dins-
dagochtend.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Drie-
huis en Velsen-Zuid in Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 in 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Bos 
vol Geheimen. Vanaf 3 jaar. 
Tentoonstelling ‘Kerst- Win-
tergroen’. Workshop knut-
selen van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten 1,50 bovenop 
de entreeprijs. 
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: Zie 29/12 en 
gratis rondleiding om 13.30 
uur (vol is vol zie website); 
geopend vanaf 13.00 uur. 

Woensdag
4 januari

OIG tweedehandswinkel 
open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Bos 
vol Geheimen. Vanaf 3 jaar. 
Tentoonstelling ‘Kerst- Win-
tergroen’. Workshop knut-
selen van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten 1,50 bovenop 
de entreeprijs. 
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: Zie 29/12 en 
gratis rondleiding om 13.30 
uur (vol is vol zie website); 
geopend vanaf 13.00 uur. 

Donderdag 
5 januari

Sociaal Wijkteam orga-
niseert een koffi eochtend 
in Bibliotheek Velserbroek. 
Van 10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckes-
tijn: 
Tentoonstelling ‘Portret-
ten uit Kennemerland’. Ge-
opend van donderdag tot 
en met zondag van 11.00 tot 
16.00 uur. Zie www.buiten-
plaatsbeeckestijn.nl.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Bos 
vol Geheimen. Vanaf 3 jaar. 
Tentoonstelling ‘Kerst- Win-
tergroen’. Workshop knut-

Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

selen van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten 1,50 bovenop 
de entreeprijs. 
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Hol-
land op z’n smalst’. ‘100 
jaar gebouw De Visserij-
school. ‘Geen Zee te Hoog’ 
met schilderijen van Chris 
van Drunen. Geopend van-
af 13.00.
Stadsschouwburg Vel-
sen: Nieuwjaarsconcert 
Wien bleibt Wien. Aanvang 
20.15 uur.

MijnKerstmarkt valt 
ook dit jaar in de smaak

Velsen - Ondernemer Just 
Ritskes heeft ook dit jaar 
weer een megasucces neer-
gezet met MijnKerstmarkt. 
Dankzij de samenwerking 
met Levensgenieters, Korf 
Catering, Rolvink Bouw, Hut-
ten Verhuur, Kwekerij Loef en 
KVSA ontstond in de Felison 
Cruise Terminal een betove-
rend kerstdorp. Daar vier-
den dit jaar 80 bedrijven uit 
de hele regio met hun werk-
nemers een schitterende en 
smaakvolle kerstavond.
Bij de terminal werden de 
auto’s naar hun plaats ver-
wezen door de vriendelijke 
marshalls. De vuurkorven en 
sneeuwmachine lokten de 
gasten naar de entree. Daar 
werden zij verwelkomd met 
een glas champagne. Het 
feest was begonnen!
Het concept van MijnKerst-
markt bestaat uit een com-
binatie van een luxe koud en 
warm buffet met een kerst-
markt. Korf Catering zorgde 
voor veel feestelijke gerech-
ten en een geweldige ser-
vice. Na het buffet kon men 
met de ontvangen munten 

inkopen doen op de kerst-
markt. Er was ook dit jaar een 
geweldig aanbod van on-
der meer wijn, vleeswaren, 
delicatessen, verzorgings-
producten en homedecora-
tie. Na de kerstmarkt ging 
het feest door met kerstman 
Dennis Sintenie en live-mu-
ziek.
Het mooie van MijnKerst-
markt is dat ondernemers zelf 
hun pakket kunnen kiezen 
voor een vastgesteld bedrag.   
In feite ontzorgt MijnKerst-
markt de ondernemers, want 
zij hoeven alleen het pakket 
te bepalen en te tellen hoe-
veel medewerkers er komen. 
Zo geniet je als ondernemer 
zelf ook van je kerstavond. En 
iedereen is tevreden met het 
zelfgekozen kerstpakket.
Dit jaar kwamen er drie keer 
zoveel gasten als vorig jaar 
naar MijnKerstmarkt: in to-
taal 2000 werknemers ver-
deeld over zes avonden. Ook 
volgend jaar zal MijnKerst-
markt de ondernemers weer 
een prachtig aanbod doen. 
Meer weten? Zie www.mijn-
kerstmarkt.nl. (foto: Ed Geels)  
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Velsen-Zuid - Telstar begint 
op zaterdag 7 januari aan de 
voorbereiding op de tweede 
seizoenshelft. Die dag komt 
Jong Ajax, het team van voor-
malig Telstar-trainer Marcel 
Keizer, naar het Rabobank 
IJmond Stadion. De oefen-
pot begint om 14.30 uur. De 
wedstrijd is gratis toeganke-
lijk voor seizoenkaarthouders 
en sponsoren van Telstar. 
Overige Telstar-fans kunnen 
voor 5 euro een kaart kopen 
bij het secretariaat.

Oefenen tegen 
Jong Ajax

Santpoort-Noord - Op vrij-
dag 6 januari om 20.00 uur 
en op zondag 8 januari om 
15.00 uur komt de Londense 
pianist James Lisney naar ‘t 
Mosterdzaadje om het nieu-
we jaar met wel heel mooie 
muziek te beginnen.  Noctur-
nes van Chopin en sonates 
en Impromptus van Schubert. 
Muziek als balsem op de ziel. 
James Lisney is sinds zijn 
ontdekking van ‘t Mosterd-
zaadje regelmatig te gast. Hij 
heeft het kleine concertzaal-
tje in zijn hart gesloten en is 
verknocht geraakt aan de in-
tieme sfeer van musiceren. 
Gewend als hij is over de he-
le wereld op grote podia te 
spelen, is het musiceren bijna 
bij het publiek op schoot een 
hele ervaring waar hij graag 
de reis uit Londen voor naar 
Santpoort maakt. Met zijn 
humoristische verhalen bij 
de muziek weet deze Schu-
bertspecialist als geen ander 
het publiek in te pakken. Hij 

wordt volgend jaar de eer-
ste pianist die in Mumbai al-
le Schubert werken gaat uit-
voeren. Lisney is er van over-
tuigd geraakt dat de muziek 
van Schubert en Chopin el-
kaar perfect aanvullen. Van-
daar deze programmering. 
Van James Lisney zijn tal van 
cd-opnames gemaakt. Zijn 
transparante, gevoelige en 
virtuoze spel wordt alom ge-
prezen in de internationale 
pers. 
In 2016 vierde James Lisney 
in Frankrijk het feit dat hij 
vijftig jaar piano speelt. Uit 
het album dat hij als kind ver-
diende met een concert, zijn 
eerste honorarium, voerde hij 
bij die gelegenheid alle noc-
turnes van Chopin uit. 
‘t Mosterdzaadje, kerkweg 
29, telefoon 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aan-
vang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.

Santpoort-Noord - Op vrij- wordt volgend jaar de eer-

Nieuwjaarsconcerten 
in ‘t Mosterdzaadje

Velserbroek - In janua-
ri wordt alweer voor de ze-
ventiende keer het Hofstede 
biljarttoernooi gehouden. Er 
zal worden gespeeld in twee 
poules in de speelsoort libre. 
Het toernooi wordt verspeeld 
door zes bezoekende vereni-
gingen aangevuld met twee 
Hofstede-teams. Er zal op vijf 
zaterdagen en vier maandag-
ochtenden worden gespeeld. 
De bezoekende biljartvereni-
gingen zijn Velserbroek (uit 
Velserbroek), Dukdalf, Water-
toren, IJmuiden, Heerendui-
nen en Visserhuis (de laat-
ste vijf komen allen uit IJmui-
den).
De speeldata van de poule-
wedstrijden op zaterdag zijn 
7, 14, 21 en 28 januari en op 
de maandagmorgen 9, 16, 23 
en 30 januari. De fi nales zul-
len op 4 februari worden ge-
speeld. Op zaterdag 7 januari 
zullen de teams van Hofste-
de A en Dukdalf het toernooi 
openen. ‘s Middags speelt 

IJmuiden tegen de Heeren-
duinen. Vervolgens ontmoe-
ten de teams van Hofste-
de B en Visserhuis elkaar op 
maandagochtend 9 januari.
Gestreden wordt om twee 
bekers namelijk een wis-
selbeker voor het winnende 
team en een jaarlijks toe te 
kennen trofee voor de beste 
speler van het toernooi. De-
ze trofee hebben zij de Johan 
Helder trofee genoemd als 
herinnering aan onze oud-
wedstrijdleider en mede ini-
tiator van het biljarttoernooi.
Alle ochtendwedstrijden be-
ginnen om 9.00 uur en ’s mid-
dags wordt er om 13.00 uur 
gestart. Het toernooi wordt 
gespeeld in wijksteunpunt 
De Hofstede van de Stich-
ting Welzijn Velsen, Aletta Ja-
cobsstraat 227.
Al met al beloofd het weer 
een enerverend toernooi te 
worden. Belangstellenden 
zijn van harte welkom. De 
toegang is gratis.

IJmuiden - Op maandag 2 
januari is er weer een ruil-
beurs voor de liefhebbers van 
legpuzzels. In Wijkcentrum 
Zeewijk is van 10.00 tot 11.00 
uur gelegenheid om te ruilen.

Ruilbeurs 
legpuzzels

Nieuwjaarswedstrijden 
bij IJVV Stormvogels

IJmuiden - Traditioneel zijn 
er op 1 januari om 13.00 uur 
nieuwjaarswedstrijden bij 
IJVV Stormvogels. De kanti-
ne is open vanaf 12.00 uur.  
Na afl oop van de wedstrij-
den tussen zaterdag 1 en 
zondag 1 en de partij tussen 
zondag 2 en zaterdag 3 is er 
alle gelegenheid om elkaar 
een mooi 2017 te wensen on-
der het genot van erwten-
soep, warme chocolademelk 
en ander hapjes en drank-
jes. Na de zeer bruisende en 
geslaagde decembermaand, 
met Kerstbuffet en disco voor 
E, D en C junioren, de casi-

noavond voor A en B junioren 
en de kerstbingo is Stormvo-
gels ook weer helemaal klaar 
voor 2017. Deze bruisen-
de club heeft de activiteiten-
kalender al weer klaar voor 
het nieuwe jaar en dat is niet 
mis. En in januari bereiden 
de zaterdag en zondagselec-
tie zich uiteraard voor op de 
tweede competitiehelft met 
een mooi voorbereidingspro-
gramma waarin voor beiden 
een trainingskamp niet zal 
ontbreken. Maar eerst bent 
u op 1 januari van harte wel-
kom in de sfeervol aangekle-
de kantine!

Santpoort-Zuid - Vrijdag 6 
januari om 14.00 uur wordt 
voor in ’t Brederode Huys 
de fi lm Dummie de Mum-
mie en de gouden scarabee 
getoond. Je heet Goos Guts,   
en je woont in het saaiste 
dorp van de wereld. Op een 
dag loop je je slaapkamer 
binnen, je ruikt iets vies, kijkt 
rond, en je ziet ineens een 
mummie in je bed. Wat doe je 
dan? Ja, je schrikt je een on-
geluk, natuurlijk. En dan doe 
je je ogen dicht, je telt tot tien 
en dan is hij weer weg. Maar 
stel je nou eens voor, hè, dat 
die mummie daar na die tien 
tellen nog steeds ligt. En na 
twintig tellen ook! Wat doe 
je dan? Zie ook www.sant-
poortsbelang.nl.

Dummie de 
Mummie

Velsen-Zuid - De politie 
zoekt meer getuigen van de 
aanrijding tussen een mo-
tor en twee personenauto’s 
op donderdagochtend rond 
08.20 uur bij de Wijkertunnel. 
De motorrijder raakte daar-
bij ernstig gewond. De be-
trokken bestuurders, een 41 
jarige man uit ‘s-Gravenzan-
de en een vrouw van 48 uit 
Zandvoort, zijn als getuigen 
gehoord op het politiebureau. 
Getuigen worden verzocht te 
bellen met 0900-8844.

Getuigen 
gezocht

Gemeente spreekt 
over ‘mogelijk’ datalek
Velsen - In antwoord op vra-
gen van raadslid Bram Diep-
straten van Velsen Lokaal, is 
bekend geworden dat het 
niet zeker is dat er sprake 
is van een datalek van ge-
meentelijke en persoonlij-
ke gegevens. Bij een leve-
rancier die met de gemeen-
te samenwerkt is een laptop 
gestolen die mogelijk per-
soonsgegevens bevat. Eerst 
dacht men dat deze via e-
mailberichten op de laptop 
terecht konden zijn geko-
men. Maar omdat Velsen de-
ze op een andere, beveilig-
de wijze bij het bedrijf aan-
levert, is hiervan geen spra-
ke, zo liet wethouder Vennik 
weten. De Informatie Bevei-
ligsdienst Gemeenten (IBD) 
heeft echter aangegeven dat 

niet volledig kan worden uit-
gesloten dat er toch gege-
vens van de gemeente Vel-
sen bij het datalek zijn be-
trokken. Daarom spreekt de 
gemeente nu van een ‘mo-
gelijk’ datalek. Het is name-
lijk mogelijk dat de eigenaar 
van de laptop de betreffende 
e-mailbestanden heeft ge-
kopieerd naar een niet vei-
lige omgeving. Het incident 
wordt daarom wel als ernstig 
datalek behandeld. Het op 
een laptop beschikbaar heb-
ben van deze gegevens rijmt 
niet met de beveiligings-
maatregelen zoals afgespro-
ken. Het incident zou gevol-
gen kunnen hebben voor de 
relatie met het betreffende 
bedrijf, Geotax. Hierover be-
raadt het college zich nog.
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‘Jacob Bron mag
niet ontslagen worden’

Velsen - De arbeidsover-
eenkomst met schouw-
burgdirecteur Jacob Bron 
mag niet worden ontbon-
den. Dat heeft de kanton-
rechter in Haarlem be-
paald.

Het bestuur van de Stads-
schouwburg Velsen had Bron 
geschorst en was een ont-
slagprocedure tegen hem ge-
start vanwege vermeend ver-
wijtbaar handelen en een ver-
stoorde verhouding met het 
bestuur en het personeel. Die 
argumenten zijn door de rech-
ter van tafel geveegd.
‘De kantonrechter stelt dat er 
geen sprake is geweest van 
fi nancieel wanbeleid, terwijl 
evenmin is gebleken dat ver-
weerder een onjuist beeld van 
de fi nanciële situatie heeft ge-
schetst of informatie heeft 
achtergehouden of onjuiste of 
onvolledige informatie heeft 
verstrekt’, schrijft de kanton-
rechter in haar beschikking.
Van een verstoorde verhou-
ding is evenmin sprake, luidt 
het oordeel. ‘De Stadsschouw-
burg Velsen heeft te snel en te 
hard heeft gereageerd met de 
drastische maatregel van een 
schorsing en het aansturen op 
beëindiging van het dienstver-

band, zonder dat enige sub-
stantiële poging was onder-
nomen om vragen aan de zij-
de van het bestuur ten aan-
zien van concrete fi nanciële 
issues op te helderen, eventu-
ele verschillen van inzicht om-
trent het fi nancieel beleid te 
overbruggen en het functio-
neren van verweerder in be-
paalde opzichten bij te sturen.’
De kantonrechter zegt zich te 
realiseren dat de langdurige 
afwezigheid van Jacob Bron 
(sinds mei 2016) een lastige 
hobbel zal zijn bij hervatting 
van de werkzaamheden, zo-
wel voor de directeur als voor 
het personeel. Het tijdsver-
loop, dat mede een gevolg is 
geweest van de aanvankelijk 
onjuist gekozen bestuursrech-
telijke ingang, mag echter niet 
in het nadeel van Bron wer-
ken, aldus de kantonrechter.
Schouwburgdirecteur Bron 
werd deze zomer geschorst 
omdat er een fi nancieel te-
kort van enkele tonnen was 
ontstaan. De rechtbank volgt 
de conclusie van een onder-
zoek waarin wordt gesteld dat 
onder meer teruglopende in-
komsten de oorzaak zijn van 
de roodstand, en niet het ver-
meende fi nancieel wanbeleid 
door de directeur.

Velsen - De gemeente Vel-
sen heeft bij het Rijk een 
subsidie aangevraagd voor 
het opsporen en opruimen 
van niet gesprongen con-
ventionele explosieven uit de 
Tweede Wereldoorlog. De ge-
meente gaf in 2016 en voor-
gaande jaren 120.575,30 eu-
ro hieraan uit. De kosten zijn 
voor 70 procent te verhalen 
op de overheid.

Explosieven-
subsidie

Loft Uitvaartbegeleiding
Colinda Veldman blikt 
met gepaste trots terug
Heemstede - ,,Met gepas-
te trots sluit ik het jaar 2016 
af”, zo zegt Colinda Veldman 
van Loft Uitvaartbegeleiding. 
,,Een jaar waarin vele be-
roemdheden ons ontvielen. 
Denk aan David Bowie, Le-
onard Cohen, Johan Cruijff, 
Mohammed Ali en Fidel Cas-
tro. Maar ook een jaar waarin 
we afscheid hebben moeten 
nemen van niet-beroemdhe-
den. Toch ook heel bijzon-
dere mensen. Uit directe fa-
milie- en/of kennissenkring, 
sportvereniging uit de werk-
kring. Diverse uitvaarten heb 
ik mogen begeleiden. Gro-
te uitvaarten met veel bezoe-
kers, maar ook kleine en in-
tieme uitvaarten. Een band 
met de nabestaanden opge-
bouwd. Met veel liefde, pas-
sie en zorg samen een mooi 
en passend afscheid van hun 
dierbare gecreëerd.”
Colinda vertelt verder: ,,Met 
gepaste trots ook blik ik te-
rug op de allereerste Loft 
Ontzorg- en Uitvaartbeurs 
die plaatsvond op 19 no-
vember in de Oude Kerk in 
Heemstede. Een inspireren-
de en informatieve beurs 
waar vele uitvaartaspecten 
aan bod kwamen. Maar waar 
ook instellingen en stichtin-
gen aanwezig waren op het 
gebied van (ont)zorg bij le-
ven en/of tijdens de laatste 
levensfase en nazorg.” In-
stanties als Adamas Inloop-
huis (voor psychosociale on-
dersteuning voor kanker-
patiënten), Stichting Ambu-
lancewens (vervullen laatste 
wens van niet-mobiele ter-
minale patiënten) en Hospice 
Haarlem (intensieve zorg tij-
dens de laatste levensfase) 

zijn daar voorbeelden van. 
In samenwerking met Mo-
mentaal hebben wij een ‘In 
Memoriam’ gehouden. Een 
ceremonie waarin alle be-
langstellenden hun overle-
den dierbare(n) konden her-
denken en een kaarsje laten 
branden. De muzikale bij-
drage kwam van een Heem-
steeds koor met zo’n 25 zan-
gers en zangeressen. Daar 
was ook het prachtige op-
treden van ‘Opera Familia’, 
dat onder meer het ‘Ave Ma-
ria’ zong.” Een korte fi lmim-
pressie van de beurs staat 
op www.loftuitvaartbegelei-
ding.nl.
Bovendien heeft Colinda het 
‘Rustament’ ontwikkeld. Een 
boekje waarin u in alle rust 
uw gedachten kunt opschrij-
ven over uw afscheid van het 
leven. Het ‘Rustament’ kan 
ook een leidraad zijn voor 
het voeren van zogenaam-
de keukentafel-gesprekken 
met uw dierbaren, zoals uw 
ouders. Meer weten? Bel 06-
20380224 of mail naar info@
loftuitvaartbegeleiding.nl.

Uitzending met 
Ted Meines herhaald

Velsen - Afgelopen zaterdag 
overleed Luitenant-Generaal 
buiten dienst Ted Meines op 
95-jarge leeftijd. De beken-
de veteraan was onder ande-
re medeoprichter en erevoor-
zitter van Stichting Veteranen 
Platform en speelde een gro-
te rol bij de totstandkoming 
van het Nederlandse Vetera-
nenbeleid.
Eerder dit jaar was Meines 
nog gast in radioprogramma 
SpiritualiTijd op RTV Seaport. 
Mark Metselaar, sprak met 
hem, thuis in Leidschendam, 
over de Veteranen-beweging, 
zijn vriendschap met prins 
Bernhard en de band die hij 
heeft met Willem-Alexan-

der. Het interview met Mei-
nes ging over zijn leven, wat 
hem inspireert en bezielt. Hij 
vertelde onder meer over zijn 
jeugd in Friesland en zijn in-
zet voor veteranen. Ook de 
joodse kinderen die hij red-
de tijdens de Tweede We-
reldoorlog en waarvoor hij 
de Yad Vashem onderschei-
ding ontving komen aan bod 
in de uitzending. Evenals zijn 
ontmoeting met Dr. Martin 
Luther King. 
De uitzending met Luitenant-
Generaal Ted Meines wordt 
opnieuw uitgezonden op 
maandag 2 januari om 19.00 
uur. Zie ook www.rtvseaport.
nl.

Velserbroek - Het Vogel-
hospitaal collecteert  voor 
de eerste keer in Velser-
broek. In de week van 16 
tot en met 21 januari gaan 
de collectanten op pad om 
geld in te zamelen voor de 
verzorging van de vogels 
in het Vogelhospitaal. De 
natuur zorgt voor zichzelf, 
hoor je vaak zeggen, maar 
in een stedelijke omgeving 
valt het vaak niet mee. Zo 
krijgen wij regelmatig vo-
gels binnen die slachtoffer 
van het verkeer geworden 
zijn, of van huisdieren, te-
gen spiegelende oppervlak-
ten aangevlogen zijn, ver-
vuild geraakt zijn met die-
selolie, een vishaak heb-
ben doorgeslikt of verstrikt 
geraakt zijn in visdraden. 
In het voorjaar arriveren de 
nestjongen, soms hele nes-
ten, waar de ouders van 
verongelukt zijn. Het zijn al-
lemaal vogels die het Vogel-
hospitaal een tweede kans 
biedt. Wilt u ons daarbij hel-
pen? Neem contact op met 
management@vogelhospi-
taal.nl.

Vogelhospitaal 
zoekt 

collectanten

Lokale afdelingen 
gefuseerd tot VVD IJmond
IJmond - De VVD-afdelingen 
Heemskerk, Beverwijk en Vel-
sen fuseren per 1 januari tot 
één lokaal netwerk: de VVD 
IJmond.
De gesprekken voor de fu-
sie begonnen afgelopen zo-
mer, nadat de leden hiervoor 
het groene licht hadden gege-
ven. De samenwerking kreeg 
vervolgens snel vorm. Het gaat 
om de fusie van de lokale af-
delingen. De gemeenteraads-
fracties houden hun eigen lo-
kale verantwoordelijkheid Het 
nieuwe bestuur bestaat uit 
voorzitter Paul ten Westen-

eind, secretaris Wim Milikan, 
penningmeester Marieke Zim-
merman, Martin Noorman (vi-
ce-voorzitter), Odin Nijenhuis, 
Kevin Benning, Robert Boer, 
Roy Breurken en Wim Masten-
broek. Ten Westeneind: ,,Bin-
nen de IJmond wordt politiek 
en bestuurlijk veel samenge-
werkt, voor een sterke IJmond. 
De IJmondiale VVD afdelingen 
sluiten zich hierbij graag aan 
en kijken uit naar een succes-
volle samenwerking in de re-
gio. De VVD-IJmond wil een 
netwerkfunctie vervullen voor 
alle liberalen in de IJmond.’’
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Alzheimer Café verder 
als Alzheimer Trefpunt
Velsen - Hoewel de titel Alz-
heimer Café bij veel mensen 
tot de verbeelding spreekt, 
roept het in sommige kringen 
andere associaties op. Vaak 
heeft dit te maken met reli-
gie of cultuur. Omdat Alzhei-
mer Nederland iedereen met 
dementie wil bijstaan en be-
reiken, heeft de afdeling Mid-
den-Kennemerland besloten 
met ingang van 1 januari 2017 
de naam Alzheimer Trefpunt te 
gaan gebruiken.
Het Alzheimer Trefpunt is een 
bijeenkomst waar in een on-
gedwongen sfeer kan worden 
gesproken over de ervaringen 
en de problemen die dementie 
met zich meebrengt. Het biedt 
informatie en steun en werkt 
aan meer openheid over de-
mentie.
Iedereen die iets wil weten 
over dementie kan in het Tref-
punt terecht. Of het nu iemand 
is die pas weet dat hij aan een 
vorm van dementie lijdt, ie-
mand die bang is dement te 
worden, iemand die de zorg 
heeft voor iemand met demen-
tie of er als vrijwilliger of pro-
fessional mee te maken heeft. 
Al deze mensen kunnen leren 

en profi teren van elkaars erva-
ringen en van de aanwezige 
kennis en kunde van deskun-
digen en betrokkenen.
Het programma van het Alz-
heimer Trefpunt wordt bege-
leid door een vast team pro-
fessionals vanuit de samen-
werkende partners en veel en-
thousiaste vrijwilligers. 
Elke bijeenkomst staat een 
thema centraal waarvoor een 
deskundige gastspreker wordt 
uitgenodigd die door de vas-
te gespreksleider wordt gein-
terviewd. Vervolgens is er een 
pauze waarin, onder het genot 
van koffi e of thee, op een in-
formele wijze met elkaar ge-
sproken kan worden. De bij-
eenkomst wordt afgerond met 
een plenair deel waarbij er vol-
op gelegenheid is  vragen te 
stellen en ervaringen uit te 
wisselen.
In Midden-Kennemerland 
worden Trefpunten georga-
niseerd in Beverwijk, Castri-
cum, Heemskerk, Uitgeest en 
Velsen. Het nieuwe program-
ma voor het voorjaar 2017 is 
te vinden op alzheimer-ne-
derland.nl/midden-kennemer-
land.

IJmuiden - Op donderdag 
22 december was het voor de 
kinderen van de Franciscus-
school een bijzondere dag.  
De ochtend begon in de klas 
met een heerlijk kerstontbijt. 
Met gevulde magen scho-
ven de kinderen daarna aan 
in het studiecentrum voor 
een kerstviering. Daarin werd 
geluisterd naar het kerstver-
haal, er werden kaarsen aan-
gestoken, maar ook was er 
ruimte voor gedichten en ver-
halen van medeleerlingen. 
’s Middags waren de kinde-
ren vrij zodat ze ’s avonds 
uitgerust van start konden 
gaan bij de kerstwandeling. 
Op het schoolplein werden 
de kinderen welkom gehe-
ten door een heraut. En met 
een prachtige kerstmuts met 

verlichting (geschonken door 
de ouderraad) konden de 
kinderen op pad rondom de 
school. 
Onderweg kwamen de kin-
deren onder andere langs 
Maria en de engel Gabriël, 
een ezelverkoper, de herber-
gier die echt geen plek meer 
had, een prachtig engelen-
koor en de drie wijzen die 
vertelden wat ze mee brach-
ten naar het bijzondere kind. 
Uiteindelijk was daar natuur-
lijk de kerststal waar de kin-
deren konden genieten van 
het kindje Jezus. 
Ondanks de kou gingen alle 
leerlingen en hun ouders met 
een warm hart huiswaarts, 
om daar samen met hun fa-
milieleden van de kerst te ge-
nieten!

Start 2017 gezond en fi t!
IJmuiden - Heb jij ook goede 
voornemens om 2017 gezond 
en fi t te starten? Personal trai-
ner en coach Floor Kok en Bo 
Stokman, eigenaresse van da-
mesmode zaak Bij Bo, helpen 
je graag! 
Na de succesvolle Sport & He-
alth Challenge van afgelopen 
jaar start op vrijdag 6 januari 
de tweede editie. De challenge 
duurt 5 weken, waarin je twee 
keer per week onder begelei-
ding van Floor traint. Je wordt 
aan het begin en het einde 
van de challenge professio-
neel gemeten, zodat je resul-
taten zichtbaar worden! Daar-
naast word je gemotiveerd via 
een besloten Facebookgroep 

en krijg je een sport t-shirt met 
toffe quote ter waarde van 30 
euro. Naast het keihard trai-
nen zijn er drie goed verzorg-
de bijeenkomsten Bij Bo in de 
winkel: ‘Meet the Group’, ‘Alles 
over voeding & lifestyle’ en als 
afsluiter ‘Borrelen Bij Bo’. De 
challenge wordt op zaterdag 
11 februari afgesloten met een 
uitdagende wedstrijd waar-
bij geweldige prijzen gewon-
nen kunnen worden! Na af-
loop ga je met elkaar gezellig 
uiteten. Dit alles kost 39 euro 
per week. Wil je meer info of je 
aanmelden voor deze challen-
ge? Mail dan naar info@bij-
bo.nl. Er is een beperkt aantal 
plekken beschikbaar!

Fishing 
for Litter 

genomineerd
Velsen - Wethouder Te Beest 
zal, als vicevoorzitter van KI-
MO Internationaal, 11 janua-
ri de uitreiking van de Ocean 
Awards in Londen bijwonen. 
Belangrijk omdat Fishing for 
Litter genomineerd is voor de 
award. Er zijn twee fi nalisten. 
Fishing for Litter is een pro-
ject om bestaande veront-
reiniging uit de Noordzee te 
verwijderen en nieuwe ver-
ontreiniging te voorkomen. 
Dit is van groot belang voor 
de kustrecreatie en de vis-
serij. Sinds 2002 coördineert 
KIMO Nederland en België 
de uitvoering van Fishing for 
Litter. In het project zamelen 
Nederlandse visserijschepen 
afval uit zee, dit wordt vervol-
gens aan land gebracht en 
ingezameld en zoveel moge-
lijk gerecycled. Het gaat veel-
al om afval dat bij het opha-
len van de netten wordt aan-
getroffen. Door het mee naar 
de haven te nemen verdwijnt 
het afval defi nitief uit zee. Dit 
is een bewustwording en een 
verantwoordelijkheid voor de 
visrederijen. In 2015 werkten 
circa 90 vissers vrijwillig mee 
aan het project vanuit diverse 
havenbedrijven tussen Delf-
zijl en Breskens.

Velsen - Ook in 2017 geeft 
de gemeente Velsen weer 
veel geld uit aan (het op-
sporen van) onderwijsach-
terstanden. Via de Jeugdge-
zondheidszorg en de peuter-
speelzalen worden kinderen 
opgespoord die tussen de 
2,5 en 4 jaar zijn en een taal-
achterstand hebben. Zij kun-
nen meedoen aan het VVE-
programma, Voor- en Vroeg-
schoolse Educatie, via extra 
dagdelen op de peuterspeel-
zalen. Ook is er een speci-
aal ouderbetrokkenheidpro-
gramma VVE Thuis om de 
taaleducatie thuis via de ou-
ders te ondersteunen. Daar-
mee is totaal ruim 600.000 
euro gemoeid. Ook gaat er 
60.000 euro naar de Interna-
tionala Taalklassen in Haar-
lem en Heemskerk voor an-
derstalige kinderen uit Vel-
sen en 100.000 euro naar het 
Samenwerkingsverband Pas-
send Onderwijs IJmond voor 
schakelactiviteiten voor kin-
deren uit deze doelgroepen 
in groepen 1 en 2. Gemeen-
ten ontvangen voor deze ac-
tiviteiten een specifi eke uit-
kering.

Onderwijs-
achterstand

Zicht op Water voor de 
laatste keer vertoond
Velsen - De lokale fi lm Zicht 
op Water, over de geschie-
denis van het Noordzeeka-
naal en de invloed hiervan op 
de regio, wordt woensdag 11 
en woensdag 18 januari nog 
tweemaal vertoond in het 
Witte Theater. 
Zicht op water is een fi lm 
over de gevolgen van het gra-
ven van het Noordzeekanaal 
voor de mensen in de IJmond 
door de jaren heen. De fi lm 
is onderdeel van het com-
munity building-project ‘Gra-
ven naar het verleden van het 
Noordzeekanaal’. Mede door 
de komst van kanaalgravers, 
vissers en industriearbeiders 
veranderde het karakter van 
de IJmond enorm. De fi lm laat 
de veranderingen in het land-
schap zien, de blijvende band 
van de inwoners met het ge-
bied en hun herinneringen 
aan het veranderende kanaal. 
Nu, 140 jaar na de opening 
van het kanaal in 1876, neemt 

een aantal markante IJmon-
ders ons mee langs zes mijl-
palen in de geschiedenis van 
het kanaal. De fi lm is ge-
maakt door Pauline van Vliet 
en Marieke Rodenburg. De 
fi lm begint beide dagen om 
20.00 uur en kaarten kosten 
6,50 euro. Zie ook www.wit-
tetheater.nl.



Voor de serie Het Meesterwerk in De Nieuwe Kerk Amsterdam stelt 
het Museo del Prado in Madrid een genereuze bruikleen beschik-
baar: El Greco’s Pentecostés (Pinksteren). Vanaf 18 februari tot en 
met 9 april 2017 is het schilderij te zien in de zesde editie van de
serie, waarin kunstwerken schitteren die zó bijzonder zijn dat ze
bijna nooit worden uitgeleend: te kwetsbaar of de publiekslieveling 
van een museum. Niet zelden zijn dit werken met een,  soms on-
verwachte, religieuze of spirituele lading, een werk dat vraagt om
contemplatie en introspectie en dat schittert in de gotische ruimte van
De Nieuwe Kerk.

Het expressionistische karakter van het werk, de kleurrijke vlak-
ken, de ongebruikelijke verticale compositie en het onnatuurlijke 
licht verraden direct Pentecostés toont het moment dat de Heilige 
Geest in vlammen neerdaalt op Maria en de apostelen. Het schilderij 
is geïnspireerd door het Pinksterverhaal uit het Nieuwe Testament.
Deapostel rechts op het doek, die zijn ogen op de kijker richt, wordt 
wel gezien als El Greco zelf. Dit krachtige werk biedt een perfect 
voorbeeld van zijn zeer persoonlijke latere schilderstijl. Het mees-
terwerk is geschilderd als onderdeel van een altaarstuk voor de kerk 
van het klooster Vrouwe Maria van Aragon in Madrid. Andere delen 
van dat altaarstuk, gewijd aan de Annunciatie, de Doop van Christus,
de Kruisiging, en de Verrijzenis, bevinden zich ook in het Prado.

El Greco staat in de kunstgeschiedenis bekend als een van de spec-
taculairste kunstenaars ooit. Hij maakt furore met enkele altaarstuk-
ken, maar voldeed al snel niet meer aan de verwachtingen. Waar-
schijnlijk was hij zijn verstand kwijtgeraakt, meende men tot ver in 
de negentiende eeuw. Anders waren zijn bizarre, langgerekte fi gu-
ren niet te verklaren. Vanaf 1860 werd hij herontdekt. Impressionis-
ten als Manet en Degas namen het initiatief. Picasso en Kandinsky za-
gen hem als een van de belangrijkste voorlopers van hun eigen baan-
brekende kunst. Zo groeide El Greco in korte tijd uit tot aartsvader 
van de avant-garde. Het is deze combinatie van altaarstukkenschil-
der en wegbereider van de moderne kunst die El Greco uniek maakt 
in de kunstgeschiedenis. 

Plus-Wijzer
december 2016www.50pluswijzer.nl

facebook.com/50PlusWijzerEl Greco’s
Pentecostés Meesterwerk 2017

El Greco (1541–1614), Pentecostés,
ca. 1600 Olieverf op doek, 275 x 127 cm.
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Gelukkig nieuwjaar!
Lees de in deze krant 

opgenomen 50 pLus-Wijzer
op WWW.50pLusWijzer.nL
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U kunt de oplossing t/m 8 januari 2017 afgeven of opsturen naar de Jutter en de Hofgeest, 
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden. Vermeld daarbij uw naam, adres, woonplaats 
en telefoonnummer of mail uw oplossing naar aanlever@jutter.nl o.v.v.: PUZZEL. 

Vermeld daarbij uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Puzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzen

MOEDERDAG 

verwennerijmoederdag
met
aardbei

9,50

harde wener bodem
met ’n vulling van spijs
en banketbakkersroom
en daarbovenop
heerlijke verse aardbeien
met slagroom

MOEDERDAG
AARDBEIENTAART

Cadeaubon 8 25,-

Rivièra Maison Week
Summer

23 mei - 28 mei

Kennemerlaan 100 - IJmuIden

Bos bloemen

Visschotel voor 2 personen

Een 
heerlijk 
geur-

pakket

Bos bloemenBos bloemenBos bloemenBos bloemenBos bloemenBos bloemenBos bloemen

Diner 
voor 2 in 

Santpoort-
Noord

Reischeque 8 150,-

24-2-’17

2 kaarten 
voor 
 Jeroen 
van der 
Boom

Rijwiel en Scooter palaceRijwiel en Scooter palace

Avalon omafi ets

2 uur skiën 
inclusief 

materiaal voor 
4 personen 

in Velsen-Zuid

Daniella Quaijtaal
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Horizontaal
1. sigaarvormig luchtschip; 7. nieuwsuitzending; 13. opera
van Verdi; 14. vuurverschijnsel; 15. wijnmaand (afk.); 17.
kerkelijke omroep; 19. godin van de overwinning; 21. eerste
vrouw; 23. kwast in het hout; 24. briefaanhef (afk.); 25. Frans
lidwoord; 26. het beu zijn; 27. bekende Nederlander (afk.);
28. opkomende gedachte; 30. deel van een toneelstuk; 32.
erbium (scheik. afk.); 33. dikdoener; 35. baldadige jongen;
39. bedelmonnik; 42. persoon zonder huidpigment; 45. alumi-
nium (scheik. afk.) 46. belangrijk punt of item; 48. vrouwtjes-
schaap; 49. dopheide; 51. voorzetsel; 52. loopstokken; 55.
proefopname; 57. verbond of unie; 59. scheikundige; 62.
Scandinavische munt; 63. groot muziekinstrument; 65. bloei-
wijze; 66. prijsopgave; 70. kledingstuk; 71. rivier in Oostenrijk;
72. beroving bij drugstransactie; 76. oosterlengte (afk.); 77.
regelmaat; 79. verwoestende virusziekte; 82. hemellichaam;
84. muzieknoot; 85. stukjes vlees met saus; 88. inleidend
muziekje; 90. herfstbloem; 92. zeer eng en naar; 95. ter
inzage (afk.); 96. oosterse winkel; 98. kever; 99. na het
genoemde; 101. binnen de krijtlijnen; 102. achterstandswijk;
103. kleur van de regenboog; 106. laagte tussen twee
bergen; 109. vervaardiger; 111. bontgekleurde papegaai;
112. duw of zet; 113. sleeën; 115. bergweide; 116. water
(Frans); 117. streling; 119. deel van een dag; 121. laten zien;
123. oude Franse munt; 125. oud-Europeaan (Saks); 126.
alpenplantje; 127. deel van een zangkoor (mv.).

Verticaal
1. familielid; 2. octrooi; 3. onmeetbaar getal; 4. deel van een
krantenoplage; 5. glansverf; 6. kletspraat en onzin; 7. winter-
maand; 8. plaats aan het IJsselmeer; 9. Russische munt; 10.
windrichting (afk.); 11. ranonkelachtige plant; 12. weg met
bomen beplant; 16. koningsblauw; 18. Spaanse uitroep; 20.
deel van een visfuik; 22. blanke lakverf; 29. telwoord; 31.
bruinachtige verfstof; 33. katholieke geestelijke; 34. muziek-
noot; 36. bejaarden; 37. oceaan; 38. zwart paard; 39.
verkeersstremming; 40. wig om hout te kloven; 41. vrouw uit
het Midden-Oosten; 43. meetkundig voorwerp; 44. uitzetting
uit een ambt; 47. halsketting; 50. theater in Amsterdam; 53.
telwoord; 54. opschrift of vrachtauto’s; 56. grote zware
hamer; 58. heldendicht van Homerus; 60. vierhandig zoog-
dier; 61. roepnaam van Eisenhouwer; 64. geografisch (afk.);
67. grote blunder; 68. ik (Lat.); 69. kansspel; 73. land in Azië;
74. rivier in Engeland; 75. deel van een tekst; 78. Frans
modehuis; 80. zuivelproduct; 81. pop van een vlinder; 83.
deel van een trap; 86. snaarinstrument; 87. land van
volmaaktheid; 89. blauwwit zacht metaal; 91. duivenhok; 93.
het haar verzorgen; 94. fijne alcoholische drank; 97. het
heilige boek der Moslims; 100. mooi en fraai gelegen; 102.
deel van een huis; 104. soort agave; 105. groene edelsteen;
107. tegen; 108. deel van een camera; 110. gecastreerd
paard; 114. ongeschaafd; 118. anno mundi (afk.); 120. na
dato (afk.); 122. last- en trekdier; 124. compagnon (afk.).

2017
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Lezing over boek ‘Rome 
aan de Noordzee’
Castricum - Auteur Arjen 
Bosman is vrijdag 30 decem-
ber gast in Huis van Hilde. Hij 
vertelt tussen 14.00 en 15.30 
uur over zijn boek ‘Rome aan 
de Noordzee: burgers en bar-
baren te Velsen’. Aansluitend 
krijgt het publiek de gelegen-
heid om vragen te stellen en 
om het boek, dat in de muse-
umwinkel te koop is, te laten 
signeren.
Arjen Bosman groeide let-
terlijk op met de Romeinen 
in Velsen. Zijn beide ouders 
waren amateurarcheologen 
die al vroeg betrokken waren 
bij de opgravingen van de 
Romeinse forten. Arjen heeft 
het stokje van hen overgeno-
men. 
Hij ging archeologie stude-
ren en promoveerde op het 
vondstmateriaal van fort Vel-
sen 1 (1997). Later onder-
zocht hij ook het fort Velsen 
2. Hij is dan ook verantwoor-
delijk voor de inhoud van het 
deel over Velsen in de huidi-
ge tentoonstelling Romeinse 
Kust, die tot en met 31 maart

in het Huis van Hilde te zien 
is.
Rome aan de Noordzee geeft 
de actuele stand van zaken 
en een samenvatting van het 
onderzoek in de afgelopen 
vijftig jaar. De archeologische 
onderzoeken werpen meer 
licht op het dagelijks leven 
van de Romeinse militairen, 
hun leveranciers, hun mee-
gereisde familie en natuur-
lijk de verhoudingen met de 
Friese buren. Van sommigen 
bezoekers de namen kennen 
en van anderen, zoals Apro-
nius en Malorix, zelfs hun da-
den. Dat laatste dan wel van-
uit de schaarse en gekleur-
de geschreven bronnen van 
2000 jaar geleden.
Kortom: Velsen had een bij-
zondere positie in de Ro-
meinse tijd, en is daardoor 
één van de culturele parel-
tjes in de geschiedenis van 
het Noord-Hollandse kust-
gebied. De lezing van Arjen 
Bosman in het Huis van Hil-
de is gratis voor de bezoekers 
van het museum.

‘Kunstencentrum 
Velsen één dag grootste 
galerie van de IJmond’

IJmuiden - Op zondag 15 
januari van 12.00 tot 16.00 
uur neemt de afdeling Ate-
liers van het Kunstencentrum 
Velsen voor één dag het he-
le centrum over voor de grote 
pop-up expositie. Dit is een 
expositie op galerieniveau 
van het beste werk van de 
cursisten van de veelzijdige 
afdeling Ateliers. De toegang 
voor deze expositie in het ka-
rakteristieke gebouw aan de 
P.J. Troelstraweg 20 te IJmui-
den is gratis.
Beeldende kunst kom je niet 
alleen tegen in musea, maar 
ook dagelijks om je heen, ge-
woon op straat. Creatief ta-
lent is niet gebonden aan 
werk of opleiding. Creativi-

teit kun je verder ontwikke-
len. Voor iedere leeftijd en elk 
niveau biedt Ateliers binnen 
het Kunstencentrum Velsen 
een passende cursus aan. 
Je krijgt in inspirerende ate-
lierruimtes les van docenten 
die zelf uitvoerend kunste-
naar zijn. 
Heb je geen tijd om een hele 
cursus te volgen? Er worden 
door het jaar heen korte cur-
sussen en workshops aange-
boden én vanaf dit seizoen 
is er de mogelijkheid samen 
met een vriend(in) ieder een 
halve cursus te volgen. In ja-
nuari start de volgende cur-
susronde dus schrijf je nu in 
op www.kunstencentrumvel-
sen.nl.

Rondleiding 
Zee van Staal

Velsen-Noord - Op zon-
dag 1 januari (Nieuwjaars-
dag) wordt er in het beelden-
park Een Zee van Staal een 
rondleiding van een uur ge-
geven langs alle monumen-
tale beelden. Een gids vertelt 
bij elk beeld iets over de in-
spiratiebronnen van de kun-
stenaar en de uitgangspun-
ten die tot het werk hebben 
geleid. Deelname is  gratis 
en opgeven is niet nodig. Het 
beeldenpark bevindt zich op 
de hoek van de Bosweg en 
de Reyndersweg in Velsen-
Noord. De wandeling begint 
om 14.00 uur vanaf de entree 
van het park. (foto: Peter Ne-
ijenhoff)

De Jonge Stem 
zoekt nieuwe leden

Velsen - In januari start De 
Jonge Stem met een volle-
dig nieuw artistiek team on-
der leiding van Mieke van 
der Hulst als regisseur aan 
de voorbereidingen op de 
musical ‘How to succeed in 
business without really try-
ing’. De uitvoering hiervan 
vindt op 10 en 11 november 
plaats in de Stadsschouw-
burg Velsen. Voor deze voor-
stelling is De Jonge Stem op 
zoek naar nieuwe leden die 
tussen de 12 en 22 jaar oud 
zijn. Vooral jongens worden 

opgeroepen om zich aan 
te melden maar ook meis-
jes zijn van harte welkom. 
Iedere zondagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur wordt 
door de enthousiaste leden 
van De Jonge Stem hard ge-
werkt aan de nieuwe voor-
stelling. Hou je van zingen, 
dansen en acteren? Meld je 
dan via info@dejongestem.
nl aan voor de proefrepe-
titie op woensdag 4 janua-
ri van 19.00 tot 21.00 uur in 
De Abeel, Abelenstraat 1 in 
IJmuiden.

Velsen-Zuid - Zaterdag  
gingen er 13 leden van Full 
Speed afdeling klootschieten 
weer de strijd aan om week-
winnaar te worden. De zon 
deed nog prima zijn best, zo-
dat de jassen in het clubhuis 
konden blijven liggen. Beec-
kestijn was aan de beurt, zo-
dat de klootschieters hun 
krachten met elkaar weer 
konden meten. Daar er ge-
werkt wordt in Beeckestijn, 
moest het parkoers enig-
zins aangepast worden. Uit-
eindelijk werd team 2 met 
Harm, Bertus en Willem eer-
ste met 68 schoten en 12 
meter. Tweede werd team 3 
met Rob, Nico en Bertie met 
80 schoten. Team 4 met Jan 
Stiemer, Jan Granneman en 
Mascha werd derde met 81 
schoten, en vierde werd het 
team van Sander met Ger-
da, Sonja en Fred met 101 
schoten en 2 meter. Volgen-
de week gaan de klootschie-
ters hun krachten opnieuw 
meten. Wilt u eens meedoen 
om te kijken of deze sport 
iets voor u is bel dan met: Ni-
co Prins via 0255-518648 of 
Bertus Mossinkoff via 0255-
510418.

Klootschieten

Storm velt kerstbomen
Velsen - Geen ‘white christ-
mas’ maar een ‘waai kerst-
mis’. Zo kun je het weer tij-
dens afgelopen feestdagen 
wel beschrijven. Gelukkig 
waren er ook enkele zonni-
ge momenten en was er vol-
op gelegenheid om een frisse 
neus te halen. 
De storm zorgde voor enig 
leed: de kerstboom op Plein 

1945 brak door de wind af en 
ging met lichtjes en al plat. 
Ook in Santpoort-Noord 
waaide een grote kerstboom  
aan de Hoofdstraat om. Bei-
de kerstbomen konden niet 
meer worden opgezet. Na de 
kerstdagen werd de boom op 
Plein 1945 verwijderd door 
groenvoorzieningen. (foto: 
Friso Huizinga)
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Gewijzigde openings-
tijden gemeentehuis
In verband met de nieuwjaarsbijeenkomst voor medewerkers is het ge-
meentehuis maandag 2 januari open vanaf 10.00 uur.

Elke boom is geld waard

Lever je kerstboom in!
Op donderdag 5 januari kun je 
weer kerstbomen inleveren voor 
verbranding. Elke boom is 50 eu-
rocent waard. Heb je er veel? 
Breng ze dan naar de brand-
plaatsen aan de Heerenduinweg 
in IJmuiden en het grasveld aan 
de Hagelingerweg (ter hoogte 
van de Biezenweg) in Santpoort-
Noord.

Inleverplaatsen:
• IJmuiden: Kennemerplein, Plein 

40-45, Canopusplein van 12.30 tot 
15.30 uur

• IJmuiden: Heerenduinweg, brand-
plaats van 13.00 tot 19.00 uur 

• Velsen-Noord: Stratingplantsoen 
van 09.00 tot 12.00 uur

• Velserbroek: Vestingplein van 
12.00 tot 16.00 uur

• Velsen-Zuid: voor de brandweer-
kazerne van 12.30 tot 15.30 uur

• Driehuis: Driehuizerkerkweg 
naast de kerk van 12.30 tot 15.30 
uur

• Santpoort-Zuid: Willem de Zwij-
gerlaan naast het station van 12.30 
tot 15.30 uur 

• Santpoort-Noord: Hagelingerweg 

/Burgemeester Weertplantsoen 
van 12.30 tot 15.30 uur

• Santpoort-Noord: Hagelingerweg 
op het veld bij de brandplaats t.h.v. 
Biezenweg van 13.00 tot 19.00 uur.

Verbranding
Op donderdag 5 januari om 18.30 uur 
aan de Heerenduinweg in IJmuiden 
en op donderdag 5 januari om 18.30 
uur aan de Hagelingerweg (ter hoog-
te van de Biezenweg) in Santpoort-
Noord.

Niet verbranden?
Op zaterdag 7 januari 2017 zamelt 
HVC alle overige kerstbomen in. 
HVC rijdt een route via de doorgaan-
de wegen. Dit is een andere route 
dan vorige jaren. Deze route staat op 
www.velsen.nl. Kerstbomen mogen 
vanaf vrijdagavond 6 januari 20.00 
uur tot zaterdagochtend 7 januari 
vóór 8.00 uur worden aangeboden 
bij de ondergrondse containers of op 
de aanbiedplaatsen van de minicon-
tainers. Wij vragen dan ook uw aan-
dacht daarvoor bij het parkeren van 
de auto’s op zaterdag 7 januari. (Fo-
to: gemeente Velsen) Check de (brand)veiligheid

Zet afvalcontainers binnen, sluit 
ramen en deuren goed, en zorg 
dag en nacht voor goede buiten-
verlichting – een paar tips uit de 
checklist die de brandveiligheid 
van uw gebouwen verbeteren. Al-
le tien de tips staan op www.vel-
sen.nl. Zo kunt u schade voorko-
men, en dat scheelt een hoop na-
righeid en geld. 

In deze tijd van het jaar is er veel 
meer schade aan gebouwen dan an-
ders – bijvoorbeeld door vuurwerk. 
Vaak zijn het gelegenheidsschades, 
dat wil zeggen dat de vaak jonge da-
ders niet alle consequenties van hun 
acties overzien. Lees de checklist 
‘(Brand)veilig het jaar uit’ op www.
velsen.nl en doe uw voordeel met 
tien eenvoudige maatregelen.
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enTuin Beeckestijn in oude glorie hersteld.

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u 
een  goede  gezondheid in 2017

Voor een persoonlijke uitwisseling van 
 nieuwjaarswensen nodigt het gemeentebestuur 
van Velsen u hierbij van harte uit voor de 
 nieuwjaarsbijeenkomst.

Deze vindt plaats op maandag 9 januari 2017 
van 17.00 tot 19.30 uur in het Gemeentehuis, 
Plein 1945 te IJmuiden. 

Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen 

persoonlijke uitnodigingen te versturen.

Deze publicatie komt daarvoor in de plaats.

U bent van 
harte welkom
Nieuwjaarsreceptie 2017
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Tussen 18.00 en 02.00 uur

Afsteken van vuurwerk
Vuurwerk mag in de gemeente 
Velsen uitsluitend op 31 decem-
ber 2016 van 18.00 uur tot 1 janu-
ari 2017 02.00 uur worden afge-
stoken.

Geen vuurwerk op schoolpleinen 
Tijdens de jaarwisseling is het ver-
boden om vuurwerk af te steken op 

de Kinderboerderij Velserbeek en de 
schoolpleinen en de omgeving daar-
van. 

De politie zal optreden tegen dege-
nen die dit verbod overtreden. Over-
treding kan leiden tot een hechtenis 
van maximaal 3 maanden of een fi k-
se geldboete. (foto: gemeente Velsen)

Andere dienstverlening 
tijdens feestdagen
Tijdens en rond de feestdagen is 
de dienstverlening van HVC ge-
wijzigd. Ook worden de parkeer-
meters in Velsen op dinsdag 27 
december uitgezet en op maan-
dag 2 januari weer in bedrijf ge-
nomen. Dit ter voorkoming van 
vuurwerkschade.

Afvalcontainers
Verder zullen er vanaf deze week di-
verse openbare prullenbakken in de 
openbare ruimte worden dichtge-
maakt. Zo ook de houders met hon-
denpoepzakjes. Bovengrondse ver-
zamelcontainers voor plastic, meta-
len/ blik en de drankpakken (pmd), 
worden vanwege de brandbaarheid 
in de hele gemeente op 30 of 31 de-
cember verwijderd en tussen 2 en 4 
januari weer teruggeplaatst. 

Ook de ondergrondse (pers) contai-
ner voor kunststofafval bij winkel-
centrum Velserbroek wordt op 31 
december afgesloten. Deze gaat op 2 
januariweer open. De andere onder-

grondse containers voor kunststof 
bij winkelcentra blijven wel toegan-
kelijk. Evenals de glas- en papier-
containers.

Kerstbomen
Na de traditionele kerstbomenver-
brandingen in IJmuiden en Sant-
poort op donderdag 5 januari, wor-
den overgebleven kerstbomen op 
zaterdag 7 januari vanaf acht uur 
s’ochtends door HVC opgehaald. 
Vanaf vrijdagavond 20:00 uur tot 
zaterdagochtend 7 januari (vóór 
8:00 uur) kunnen kerstbomen al-
leen op de doorgaande wegen (an-
ders dan voorheen) bij de cluster-
plaatsen voor minicontainers of bij 
ondergrondse containers worden 
neergezet. Daar worden ze zaterdag 
door HVC opgehaald.

Afval wegbrengen?
Het Afval Breng Station aan de Am-
sterdamseweg in Velsen-Zuid is za-
terdag 31 december geopend tot 
15:00 uur.

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.

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 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 
tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke 
vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt 
u een afspraak maken met één van 
de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op 
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 08.30 tot 17.00 uur bellen met 

het Klant Contact Centrum: 14 0255.

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

Op 20 augustus 2013 heeft het 
college van Burgemeester en 

Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle 
formele bekendmakingen van 
bijvoorbeeld vergunningen, beleid 
en verordeningen te publiceren in 
het elektronisch gemeenteblad. 
De bekendmakingen worden 
ook gepubliceerd in de huis-aan-
huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Het elektronisch gemeenteblad 
is te vinden op www.velsen.nl. 
Informatie over de gemeenteraad 
van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.
velsen.nl.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 17 
december 2016 tot en met 23 de-
cember 2016 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Industriestraat 19A, wijzigen ge-
vel, herindelen bedrijfsunits 
(17/12/2016) 25540-2016; 
Maasstraat 47 t/m 133 (alleen on-
even nummers), plaatsen kolommen 
onder  balkons (19/12/2016)25643-
2016;  
Merwedestraat 98 t/m 112 (alleen 
even nummers), plaatsen kolommen 
onder balkons (19/12/2016)25643-

2016;  
Spaarnestraat 109 t/m 123 (al-
leen oneven nummers), plaat-
sen kolommen onder balkons 
(19/12/2016)25643-2016;  
Van Ostadestraat 1 t/m 79 (alleen 
oneven nummers), plaatsen kolom-
men onder balkons (19/12/2016) 
25643-2016; Leeuweriklaan ong., 
aanbrengen tijdelijke waterreini-
gingsintallatie (21/12/2016) 25758-

2016; 
Industriestraat 16, vergroten be-
drijfswoning (21/12/2016) 25813-
2016; 
Willemsplein 13, afsluiten trapop-
gang (22/12/2016) 25896-2016; 
Zeeweg 262, plaatsen groendrager 
(22/12/22016) 25916-2016; 
Kennemerlaan 167, verhuur loop-
fi etsen (21/12/2016) 26062-2016; 
Snippenbos ong. SB04, oprichten 

Aanvragen
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woning (23/12/2016) 25976-2016. 

Velserbroek
Annie Romeinstraat 8, plaatsen an-
tennemast (21/12/2016)25799-
2016. 

Velsen-Noord
Concordiastraat 84, bouwen be-
drijfshal (20/12/16) 25721-2016. 

Velsen-Zuid
’s Gravenlust 37b, vergroten be-
drijfsgebouw (22/12/2016)25864-
2016. 

Santpoort-Noord
Rijksweg 236, oprichten bedrijfswo-
ning (22/12/2016) 25919-2016. 

Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 7, kappen boom 
(20/12/2016) 25695-2016. 

Driehuis
Driehuizerkerkweg 24, plaatsen 
glazen puien (17/12/2016) 25533-
2016; 
Van den Vondellaan 1B (kavel 2), 
oprichten woning (20/12/2016) 
25724-2016;
Van den Vondellaan 1B (kavel 3), 

oprichten woning (20/12/2016) 
25722-2016. 

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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

Velsen-Noord
Velserkade ong., realiseren  expedi-
tie ruimte (21/12/2016) 21682-2016 
 
Kitesurfpad ong. oprichten 
strandpaviljoen en strandhuisjes 
(23/12/2016) 22149-2016.

Velsen-Zuid
Torenstraat 5, onderhoud rijksmo-
nument (22/12/2016) 22669-2016.

Aanvragen (vervolg)

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 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-

zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Kennemerboulevard ong., plaatsen 
tijdelijke bobsleebaan (23/12/2016) 
24326-2016.

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 47, plaat-
sen tijdelijke trap (22/12/2016) 
23423-2016.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 50, plaat-
sen erker, luifel en dakkapel 
(21/12/2016) 21616-2016.

Velsen-Noord
Banjaertstraat 14 en 16, wijzigen be-
drijfsruimte in 5 appartementen 

(21/12/2016) 14655-2016.

Velsen-Zuid
Oude Pontweg 2, wijzigen verleen-
de omgevingsvergunning renovatie 
Velsertunnel (brandcompartimen-
tering) (21/12/2016) 21789-2016

Verleende Openstellingsvergun-
ning Velsertunnel
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in hun 
vergadering van 20 december 2016 
hebben besloten voor de Velser-
tunnel te Velsen voor het wegver-
keer voor 2x2 rijbanen een openstel-
lingsvergunning als bedoeld in ar-
tikel 8a van de Wet aanvullende re-
gels veiligheid wegtunnels  te verle-
nen (21122016) 21444-2016.

APV artikel 2:17 Evenementen

IJmuiden
Rommelmarkt - diverse data in 2017 
op het Kennemerplein van 09:00 tot 
16:00 uur (19/12/2016) 19431-2016;

Koff erbakmarkten – Plein 1945 
IJmuiden op 22 april, 17 juni en 
2 september 2017 (22/12/2016) 
19430-2016;
Flexwinkel Mountainbike Beach 
event – strand IJmuiden aan Zee 
op15 januari 2017 van 09.30 tot 
13:00 uur (22/12/2016) 21909-2016;
De 30 van Zandvoort – Duingebied 
gemeente Velsen – 25 maart 2017 
van 09:00 tot 15:00 uur (22/12/2016) 
21592-2016;

Velsen-Zuid
Runnersworld Haarlem Beeckestijn 
Cross, landgoed Beeckestijn op 29 
januari 2017 van 10:00 tot 12:45 uur 
(22/12/2016) 24046-2016;
Publieksdagen Velsertunnel te Vel-
sen-Zuid op 7 en 8 januari 2017 
van 09:00-17:00 uur (23/12/2016) 
21424-2016.

Velserbroek
Kerstsamenzang Velserbroek  op 24 
december 2016 van 19:00-20:15 uur  
(22/12/2016) 25335-2016.

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling
De gemeente Velsen maakt bekend, dat de volgende verordeningen 
zijn vastgesteld::

- de eerste wijziging van de Legesverordening 2017;
- de tweede wijziging van de Legesverordening 2017

Ter inzage
De tekst van de wijziging van de verordening is in het elektronisch gemeen-
teblad gepubliceerd.  Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is in te 
zien bij de balie van het stadhuis.  De verordening wordt ook gepubliceerd op 
de website van de gemeente Velsen.
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Verordening Mobiliteitsfonds IJmond 2017
De raad van Velsen heeft  in haar vergadering van 15 december 2016 
besloten:

- de Verordening Mobiliteitsfonds IJmond 2017 vast te stellen;
- de Verordening Mobiliteitsfonds IJmond 2017 in werking te laten treden 

op 1 januari 2017.

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen. Deze verordening wordt ook gepubli-
ceerd op de website www.overheid.nl  Tevens ligt de regeling 12 weken ter in-
zage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Verordening Jeugdhulp gemeente Velsen 2017
De raad van Velsen heeft  in haar vergadering van 15 december 2016 
besloten:

- de verordening Jeugdhulp gemeente Velsen 2017  vast te stellen;
- de verordening Jeugdhulp gemeente Velsen 2017 in werking te laten treden 

op 1 januari 2016
- per gelijke datum de verordening Jeugdhulp gemeente Velsen 2015 in te 

trekken;  

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen. Deze verordening wordt ook gepubli-
ceerd op de website www.overheid.nl  Tevens ligt de regeling 12 weken ter in-
zage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
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Met z’n allen de zee in
IJmuiden - Stichting 
Strandspektakel IJmuiden 
organiseert samen met 
Paviljoen Noordzee en de 
IJmuider Reddingsbrigade 
op 1 januari voor de 33ste 
keer de nieuwjaarsduik. 
Het motto is ‘Dit is pas 
Rauw aan Zee, hier duikt 
iedereen gratis mee.’ De 
organisatie verwacht veel 
deelnemers en een grote 
schare publiek. Iedereen 
is welkom om een duik te 
nemen of om hun helden 
aan te moedigen.

Deelnemers aan de nieuw-

jaarsduik kunnen zich van-
af 11.30 uur inschrijven in 
de grote zaal van Paviljoen 
Noordzee. De duik start om 
13.00 uur. Kom wel op tijd, 
want op het laatste moment 
is het altijd erg druk.
Bij het inschrijven krijgen 
de deelnemers allemaal een  
Unoxmuts, bonnen voor war-
me chocomel of glühwein, 
erwtensoep en het traditio-
nele vaantje. Inschrijven is 
gratis, maar een donatie voor 
de IJRB wordt op prijs ge-
steld.
Na de duik krijgen de deel-
nemers op vertoon van hun 

bonnen gratis chocomel, 
glühwein en erwtensoep. De 
soep wordt gesponsord door 
Unox. Het duikfeest wordt na 
afloop opgeluisterd met ge-
zellige muziek in de zaal.
Tips krijgen het advies om 
een paar oude slippers, een 
handdoek en badjas mee te 
nemen. Dit voorkomt koude 
voeten en onderkoeling.
Meer weten? Bel Stichting 
Strandspektakel IJmuiden of 
Paviljoen Noordzee, telefoon 
0255-514004. Zie ook www.
strandspektakelijmuiden.nl 
of www.paviljoennoordzee.
nl.

Velserbroek - Het is ook 
in Velserbroek tradi-
tie dat in dikwijls barre 
kou sportievelingen met 
een fikse plons het nieu-
we jaar induiken. De or-
ganisatoren verwach-
ten op 1 januari rond de 
klok van 15.00 uur ten 
minste 450 duikers bij 
de Westebroekplas, die 
qua gevoelstempera-
tuur de lijven ongetwij-
feld uitbundig doet ril-
len. De temperatuur van 
de Westbroekplas is na-
melijk veel kouder dan 
de Noordzee! Dus ben je 
echt een ‘held’ als je een 
duik neemt in de West-
broekplas.

Kinderen vanaf 12 jaar wor-
den dit jaar niet alleen be-
loond met een Unox-muts, 
oorkonde en heerlijke kop 
erwtensoep maar krijgen 
van Villa Westend ook een 
cadeautje. 
Deelnemers kunnen zich 
vanaf 14.30 uur melden in 
de verwarmde tent bij Vil-
la Westend. Ter voorberei-
ding op de Nieuwjaarsduik 
wordt vanaf 14.50 uur een 
professionele warming up 
gegeven. Uit boxen klinkt 
dan opzwepende muziek 
om zo alle duikers op te 
warmen en de spieren los 

en warm te maken. Het 
team van de Reddingsbri-
gade zorgt in samenwer-
king met de EHBO voor de 
veiligheid van de vermete-
le Nieuwjaar duikers, die 
exact om 15.00 uur worden 
door een zeer bekende Ne-
derlander zal worden weg-
geschoten. Veiligheid staat 
bij deze zevende Nieuw-
jaarsduik in Velserbroek 
weer hoog in het vaandel. 
Waterschoenen, maar ze-
ker ook een paar elegan-
te pumps, sandalen, laar-
zen of surfschoenen bieden 
bescherming tegen de kou-
de ondergrond alsook te-
gen harde of scherpe din-
gen op het strand of on-
der water. Bovendien houd 
je zo de kou langer buiten. 
Nog een tip: smeer het li-
chaam flink in met vaseline, 
dan dringt de kou minder 
snel door. Na  de duik is het 
zaak weer snel in de war-
me kleren te schieten. De 
duikhelden worden, zodra 
ze vaste grond onder hun 
voeten voelen, getrakteerd 
op snert van Unox in Villa 
Westend. Na afloop wordt 
er een bruisende Nieuw-
jaarsreceptie gehouden in 
Villa Westend om samen te 
toasten op een gezond en 
gezellig 2017. De toegang is 
gratis. 

Nieuwjaarsduik 
in Velserbroek
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