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Onvergetelijke avond
bij de Witte Leeuwen
Velsen-Zuid - De familie Rook uit IJmuiden heeft
vrijdagavond een onvergetelijke avond beleefd bij Telstar 1963 NV. Zij waren als
VIP-gast aanwezig bij de
wedstrijd tegen De Graafschap.
In het licht van de kerstgedachte zijn Van der Valk
Taxiservice, De Jutter/Hofgeest en Telstar op zoek gegaan naar een gezin dat een
extra steuntje in de rug kon
gebruiken. De oproep resulteerde in meer dan 35 mails

over de familie Rook. Vader
John, net 50 jaar geworden,
heeft onlangs te horen gekregen dat hij ernstig ziek is. Het
verhaal maakte zo’n indruk dat
we er snel uit waren wie het
avondje Telstar echt verdiende
- ook omdat zoon Jeroen groot
fan is van de Witte Leeuwen.
Helen, John, Jeroen, Denise en
schoonzoon Stijn werden vrijdagavond met de taxi opgehaald van huis, genoten in de
businessclub van het matchdiner (aan tafel bij Simon Kistemaker) en kregen mooie
plaatsen toegewezen op de

tribune. Na afloop van gewonnen wedstrijd (3-2) mocht Jeroen het veld op voor de ereronde en ontving hij een gesigneerde bal uit handen van
man of the match Andrija Novakovich.
Als initiatiefnemers zijn wij blij
dat wij de familie Rook een
mooie avond hebben kunnen
bezorgen.
Met dank aan de Witte Leeuwen, die een fantastische
wedstrijd speelden en ervoor
zorgden dat de clu b als nummer vier de winterstop in gaat.
(foto: 1963-pictures.nl)

Velsen - Nog een paar dagen en dan is het alweer 2018. Het is gebruikelijk om rond oud
en nieuw stil te staan bij het afgelopen jaar. Wij doen dat volgende week met het uitgebreide jaaroverzicht. Voor het zover is wensen wij u een hele fijne jaarwisseling en een gezond
en gelukkig 2018! Informatie over het afsteken van vuurwerk en het inleveren van kerstbomen is te vinden op de gemeentelijke Infopagina. Hiervoor keert u de krant om. (foto:
Pixabay)

DEZE WEEK IN DE KRANT!

Massale opkomst bij
manifestatie Tata Steel
Velsen-Noord - Duizenden medewerkers van Tata Steel zijn vorige week
naar Velsen-Noord gekomen om te protesteren tegen de voorgenomen fusie
met ThyssenKrupp. Door
de samenvoeging dreigen
in Nederland 2000 banen
verloren te gaan.
,,De fusietrein dendert door
en de medezeggenschap
en de vakbonden worden er
compleet buiten gehouden’’,
aldus FNV-bestuurder Aad in
’t Veld. ,,Wij eisen inspraak en
een garantie voor de huidige en toekomstige werkgelegenheid in IJmuiden. Zonder
garanties komt er geen fusie.
Deze manifestatie is het begin. Hardere acties en stakingen volgen hierna.”
In Duitsland heeft ThyssenKrupp inmiddels in de onderhandelingen met Duitse
vakbonden gesproken over
werkgelegenheidsgaranties.
In Nederland zijn over de fusie nog helemaal geen gesprekken met de FNV of de
medezeggenschap gevoerd.
Tata Steel heeft ook nog
steeds geen informatie aan
de vakbond verstrekt.
De FNV eist volledige helderheid over de toekomstplannen, voordat de definitieve
overeenkomst tussen Tata en
Thyssen wordt getekend. Ook

accepteert de FNV geen afbouw van 2000 arbeidsplaatsen bij Tata Steel Europa en
moet er een werkgelegenheidsgarantie komen voor de
komende tien jaar voor alle
Nederlandse vestigingen.
De vakbond strijdt oor het behoud van de kracht van het
Nederlandse staalbedrijf. ,,We
willen de garantie dat er geinvesteerd blijft worden, bijvoorbeeld in de Hoogovens.
Ook moet Tata Steel IJmuiden
een geïntegreerd staalbedrijf
blijven, dus geen outsourcing van werkgelegenheid
naar lagelonenlanden en
geen verplaatsing van afdeling of werkpakketten. En Tata Steel Nederland moet baas
in eigen huis blijven, zodat zij
zelfstandig kunnen beslissen over de winst die in Nederland gemaakt wordt. Dat
is niet alleen in het belang
van de medewerkers van Tata Steel in IJmuiden, maar van
heel Nederland.” (foto: Leo
Tillmans)
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Stralende gezichten
op MijnKerstmarkt.nl
IJmuiden - Bijna 100 ouderen hebben woensdag een
feestelijke middag beleefd in
de Felison Cruise Terminal.
Zij waren uitgenodigd door
MijnKerstmarkt.nl, dat een
uniek verwenconcept aanbiedt aan bedrijven.
De organisatoren van MijnKerstmarkt.nl zijn van mening
dat niemand alleen kerst zou
moeten vieren en hadden
daarom contact gezocht met
Stichting Welzijn Velsen en
de Stichting OIG/IHD.
Samen werd een groep ouderen geselecteerd die een
uitnodiging ontving voor het
kerstspektakel in de IJmuidense haven. Voor de bezoekers stond een hapje en
een drankje klaar. Daarnaast
mocht iedereen een cadeau

IJmuiden - De afgelopen
dagen zijn op diverse plekken vernielingen gepleegd.
In IJmuiden was het meerdere keren raak.
Op de Lange Nieuwstraat
werden de autobanden van
een 86-jarige minder valide
man lekgestoken. De man
kon hierdoor niet naar zijn
familie om kerst te vieren. Na
een oproep op social media
heeft een bedrijf uit IJmuiden
de banden vervangen. Op het
Pruimenboomplein besmeur-

uitzoeken bij een van de kramen op de kerstmarkt. De
verwennerij en gezelligheid
zorgde voor veel stralende
gezichten. ,,Het voelt goed
om als organisatie op deze manier iets terug te doen
voor mensen die het kunnen
gebruiken”, aldus organisator
Just Ritskes.
MijnKerstmarkt.nl is een
uniek concept waarbij werknemers van regionale bedrijven hun eigen kerstpakket
bij elkaar kunnen shoppen
in combinatie met een kerstborrel of feest met live-entertainment.
Het evenement wordt tot en
met 22 december gehouden in de Felison Christmas
Terminal in IJmuiden. (foto:
Dennis Gouda)

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
Typisch IJmuiden.

We schrijven eind 2017 en aflevering tweehonderd van Typisch IJmuiden. Achter ons liggen honderdnegenennegentig
afleveringen met typisch IJmuidense onderwerpen. Intussen
zijn veel bestaande en verdwenen gebouwen, evenementen,
gebeurtenissen, straatbeelden
en mooie taferelen, en bekende en minder bekende IJmuidenaren de revue gepasseerd.
Bij elk onderwerp vraag ik mij
nieuwsgierig af “hoe het zo gekomen is”. Aan de hand van
een foto probeer ik de achtergrond toe te lichten, waarbij de historie dikwijls op de
voorgrond staat. IJmuiden is
immers een levendige havenplaats met een minstens net zo
levendige geschiedenis. En als
je goed om je heen kijkt zie je
dat IJmuiden zoveel moois te
bieden heeft. Mijn enthousiasme voor dat alles deel ik graag
met anderen via deze rubriek.
En de trouwe lezer kan ik gerust stellen: nog onderwerpen
genoeg!
Inspiratie voor onderwerpen
doe ik op tijdens wandelingen
en fotorondjes door IJmuiden
en uit gesprekken, kranten en
den onbekenden een voor- diverse facebookpagina’s, zodeur met zwarte verf, terwijl als ‘Een IJmuidenaar leeft’. Op
op de Kennemerlaan de spie- deze fotopagina leggen veel
gels van diverse auto’s werden vernield.
Op social media is verontwaardigd gereageerd op het
vandalisme. Er wordt opgeroepen om elkaars eigendommen extra goed in de gaten te houden.
Het is nog niet bekend of
de politie verdachten heeft
aangehouden (foto: politie/
Edwin Verweij)

IJmuidenaren hun fotografische ei (of is het ‘IJ’?) zodat anderen ervan kunnen genieten.
Op ‘Een IJmuidenaar leeft’ heb
ik afgelopen oktober de oproep
gedaan om typisch IJmuidense
onderwerpen aan te dragen en
via ‘likes’ te stemmen. Hieruit is
een top vijf ontstaan.
Op nummer één staat OudIJmuiden. Tine Verduijn schrijft:
‘Daar liggen mijn roots en herinneringen; lief en leed werden er gedeeld. Je kon iedere buurvrouw of buurman tante of oom noemen.’ Dit onderwerp kreeg veel bijval van andere leden. Op twee staat de
kleine sluis ‘waar we met z’n allen gingen zwemmen al mocht
het natuurlijk niet’. Op drie
staat het jongerencentrum in
de PEN-centrale. ‘Het was een
uniek concept, gesubsidieerd
door onze eigen gemeente; het
was het een mix van optredens
van toen echt goede popgroepen, creatief bezig zijn, of lekker je vrienden kunnen ontmoeten’. Op vier staat het overzwemmen naar het Forteiland;
de gevaarlijke stroming maakte het extra spannend! Op vijf
staat de vissershaven ‘met de
vissers op de trolders en kotters en de vishallen. Er is altijd reuring en hier is IJmuiden
groot mee geworden; heerlijk
Rauw aan Zee.’ Al met al een
breed scala aan onderwerpen!
In 2018 hoop ik weer verder de
mist rond typisch IJmuidense
onderwerpen te kunnen doen
optrekken. Over mist gesproken: dat hebben we de laatste
tijd veel gezien. Maar zelfs in de
mist is IJmuiden mooi! De foto
is begin december gemaakt bij
de steiger van oliehandel Schepers in de Vissershaven.

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE
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Hele familie fietst
Alpe d’HuZes

Santpoort-Zuid - De sportieve familie Kuiper fietste 50 jaar geleden al regelmatig van Castricum
naar zwembad Velserend in
Santpoort-Zuid, lekker door
de duinen. En ze zijn nooit
gestopt met fietsen. In 2018
gaan vijf familieleden meedoen aan de Alpe d’Huzes.
Deze keer voor hun overleden vrouw en moeder Ans
Kuiper, daarom heet het
team Alpe d’Ans. ,,Want’’,
zegt Anita Rijbroek-Kuiper.
,,We moeten van kanker
een chronische ziekte maken. Daarvoor is veel onderzoek en geld nodig.’’
Anita Rijbroek woont nu met
haar man Bram in het mooie
Santpoort-Zuid. Haar vader
woont nog steeds in Castricum, dus die fietstocht Santpoort – Castricum wordt nog
regelmatig gemaakt. Anita is
verpleegkundige in Alkmaar,
Bram is chirurg in het Spaarne
Ziekenhuis. Hun mooie maar
zware werk brengt ze regelmatig in contact met kankerpatiënten. Bram fietste in 2010
individueel en in 2011 met
een team van het ziekenhuis
mee met Alpe d’HuZes. Anita en haar ouders gingen mee

als vrijwilligers. In 2011 fietste Anita zelf individueel mee.
Ze ging drie keer de berg op.
Haar vader van toen 80 jaar
fietste toen mee met de Alpe d’HuZus, de vrijwilligerstocht en ging twee keer omhoog met de fiets. Het zou niet
de laatste keer zijn. Ook andere bergen werden beklommen
door de familie. Het waren gezellige en sportieve uitjes.
,,Ook mijn moeder fietste altijd
mee,’’ vertelt Anita. ,,Tot ons
grote verdriet bleek zij in 2013
kanker te hebben en in januari 2015 overleed zij. Dat jaar
zouden wij op haar verjaardag naar de Alpe d’Huez gaan,
maar mijn vader had een ongeval met de fiets en moest
aan zijn knie geopereerd worden. In 2016 hebben we op 14
juni, mijn moeders verjaardag,
weer samen de Alpe d’Huez
gefietst en toen hebben we de
as van mijn moeder Ans uitgestrooid op de Col de la Croix
de Fer.’’
In 2018 gaat bijna de hele familie weer gezamenlijk meefietsen met Alpe d’HuZes op
7 juni. Jan Kuiper is dan 87 en
zou wel eens de oudste deelnemer kunnen zijn. Vanwege
de eerdere knie-operatie kan
hij niet meer op een racefiets

en heeft hij speciale toestemming gekregen om op de ebike mee te doen. Jan Kuiper
mikt op twee keer de berg op,
Anita op drie of vier keer, zus
Monique en haar man Marcel
Krom vier keer en Bram maar
liefst zes keer. Nog niet zeker
is of broer Rob Kuiper meedoet, maar dan wel hardlopend.
Er wordt flink getraind om
die beruchte berg (1860 meter) met een stijgingspercentage van maximaal 14 procent te overwinnen. De afstand omhoog is 13,2 kilometer. Anita: ,,Dat wij nu zonder
mijn moeder gaan fietsen is
heel vreemd. Maar in mijn hart
is mijn moeder er altijd bij. Tijdens het fietsen krijgen we
volop power van het publiek,
maar ook van de gedachte aan
kankerpatiënten die niet langs
de kant kunnen gaan staan als
zij het gevecht even moe zijn.
‘Peanuts zo’n hellinkje’, denk ik
dan. We fietsen voor alle kankerpatiënten, van nu en in de
toekomst. Want ook wij en andere mensen kunnen getroffen worden door kanker.
Wij zijn zelf al druk bezig om
geld in te zamelen via kennissen en familie, via middenstanders in Santpoort en onze werkgevers. Wij waren erg
ontroerd toen wij onlangs een
donatie ontvingen van de ouders van baanrenner Mathijs
Büchli, die met het onderdeel
keirin zilver won op de Olympische Spelen. Zij woonden
ooit bij ons in de straat. Dat gaf
ons een bijzonder warm gevoel. We hopen dat meer mensen ons willen sponsoren. Alpe d’HuZes heeft een nieuw
beleid waarbij wordt gegarandeerd dat al het sponsorgeld wordt uitgegeven aan onderzoek. Op de website www.
opgevenisgeenoptie.nl is ons
team te vinden onder de naam
Alpe d’Ans. Op die manier kan
men ons en het onderzoek
naar kanker sponsoren.’’

Dubbelzeskamp beleeft
vierenveertigste editie
Velsen - Op donderdag
28 en vrijdag 29 december
wordt in sporthal Zeewijk het
startschot gegeven voor alweer de 44ste Dubbelzeskamp. Dit evenement is niet
meer weg te denken in het
gemeentelijk
schoolsportaanbod. Aan de Dubbelzeskamp kunnen leerlingen van
alle basisscholen in Velsen
deelnemen. Over beide dagen zijn er 85 teams van de
verschillende scholen actief.
De Dubbelzeskamp is een
happening voor de schooljeugd met verschillende
spelen, waarbij samenwerken, behendigheid en snelheid een rol spelen. Ook dit
jaar zal er een uitdagend opblaasbaar spel onderdeel zijn
van de zeskamp.
Op donderdag 28 december zullen de leerlingen van

groep 3, 4 en 5 met elkaar
de strijd aangaan en op vrijdag 29 december komen de
leerlingen van groep 6, 7, en
8 in actie. Op donderdag is er
zowel een ochtend- als een
middagprogramma.
De ochtendserie begint om
09.30 uur en eindigt circa
12.15 uur, de middag serie
begint om 13.00 uur en eindigt om circa 16.00 uur. Op
vrijdag begint het programma om 09.30 uur en zal de
prijsuitreiking circa 13.00 uur
zijn.
De organisatie is in handen van de gemeente Velsen (Sportloket Velsen) en
het Recreators Sportteam.
Een evenement, als dit, is niet
mogelijk zonder de circa 40
medewerkers, die twee dagen de kinderen begeleiden.
(foto: gemeente Velsen)

Vrijwilligers Welzijn
met kerst in het zonnetje
Velserbroek - Maandag 18
december werden alle vrijwilligers van de Hofstede door
Stichting Welzijn Velsen in het
zonnetje gezet. Zij konden onder het genot van een hapje en
drankje hun kerstpakket ophalen. Alle vrijwilligers kregen
een enveloppe met daarin 15

zogeheten Wellies. Daarmee
konden zij hun eigen kerstpakket samenstellen wat een hele bijzondere ervaring was. Jo
Cadeau, Slijterij Zeewijck, Simons kaas en noten en Zoet
aan Zee hadden hun kramen
opgezet met een ruime keuze
aan lekkernijen waar je met je

Wellies terecht kon. Zo konden
de vrijwilligers dus naar hartenlust kiezen uit heel diverse lekkernijen. De vier kramen
hebben ook op drie andere locaties van Stichting Welzijn
Velsen gestaan waar dit evenement iedere keer een groot
succes was.

IJmuiden - Het Reddings Team Zeedieren Velsen heeft een
groot aantal flesjes water ontvangen met hun eigen logo erop. Dit cadeau is gesponsord door Water Concepts - drankjes
met een boodschap. De medewerkers en de zeedieren zijn
deze sponsor zeer dankbaar! (foto: RTZ-Velsen)
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Eindelijk rust voor
bewoner Zijkanaal B
Velserbroek - Woonbooteigenaar Stefan Frenkel Frank
hoopt na een jarenlang juridisch gevecht met de gemeente Velsen eindelijk rust
te krijgen op zijn woonark in
Zijkanaal B, op de ligplaats
die hem in 2010 door Rijkswaterstaat was aangeboden.
De Raad van State besliste
uiteindelijk dat de ligplaats
helemaal niet illegaal is ingenomen, zoals de gemeente
altijd beweerde en dat de geluidsbelasting van de A9 en
de brandveiligheid nooit een
rol hadden mogen spelen bij
weigering van de gemeente

om de ligplaats toe te kennen. Eigenlijk had de vergunning nooit geweigerd mogen
worden omdat er geen enkel verschil is tussen Frenkel
Frank’s ligplaats en de omringende ligplaatsen, aldus
de hoogste bestuursrechter.
Frenkel Frank hoopt nu dat
de burgemeester hem persoonlijk komt vertellen dat
de gemeente deze uitspraak
volgt en zijn ligplaats eindelijk toestaat.
Op de foto de oorspronkelijke ligplaats zoals Frenkel
Frank hem in 2010 aanvaardde. (foto: aangeleverd)

Gezondheidsbeurs Velsen
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. De organisatie is in handen van een
samenwerkingsverband van
Stichting Welzijn Velsen, CareworX,
huisartsenpraktijk Het Baken, Fysiotherapiepraktijk Smit, Health Care
Connect en Press4Life. Ook
de Gemeente Velsen is hier
nauw bij betrokken.
Doel van de Gezondheidsbeurs is het promoten van
de preventieve gezondheidszorg en het belang van een
gezonde leefstijl, onder andere door genoeg te sporten en te bewegen. Uit onderzoek blijkt dat veel chronische ziekten hierdoor voorkomen of teruggedrongen
kunnen worden. Ook blijkt,
dat steeds meer 40+ers het
belang hier van inzien.
Op deze beurs kunnen bezoekers van 40 jaar en ouder [gratis] een kijkje nemen
bij een 40-tal 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 kun-

nen mensen kennis maken met allerlei sport- en beweegvormen (yoga, jeux des
boules, walking football en
nog veel meer). Tevens kan
men zich laten voorlichten
door tal van organisaties die
zich direct of indirect met gezondheid en bewegen bezig
houden.
Olga Commandeur zal – net
als vorig jaar - weer aanwezig zijn en op vertrouwde wijze het publiek uitnodigen om
met haar in beweging te komen op muziek.
Voor deelnemende 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.
Meer informatie kan ingewonnen worden bij de Buurtsportcoaches Nicole Sheridan (0255-510186) en Ad Otten (06-11883720).

Regio - Verenigingen, organisaties of bewonersinitiatieven kunnen voor hun activiteiten en projecten vanaf begin 2018 makkelijker op
zoek naar bijdragen via de site www.vindsubsidies.nl. De
gemeenten Velsen, Beverwijk
en Heemskerk zijn in zee gegaan met deze organisatie
die een landelijke digitale database heeft met vrijwel alle
fondsen en regelingen. Deze worden dagelijks geactualiseerd. Ook is er een dagelijkse nieuwsvoorziening met
belangrijk subsidienieuws.

Nieuwjaarswedstrijd
RKVV Velsen
Driehuis - Op maandag
1 januari staat voetbalvereniging RKVV Velsen weer
in de spotlights tijdens de
nieuwjaarswedstrijd
met
aansluitend de nieuwjaarsreceptie.
Het programma begint om
14.00 uur met de wedstrijd
tussen het huidige eerste elftal en (G)Oud Velsen
1. Bij (G)Oud Velsen 1 zijn
onder andere Rick Schotvanger, Rob Spronk, Marcel
Looij, Martin Wal en Remko
Hoek te bewonderen.
Velsen nodigt al haar leden,
sponsoren, vrijwilligers en
supporters uit om te komen
genieten van deze wedstrijd, waarbij er voor, tijdens en na de wedstrijd voldoende ruimte is om elkaar
een sportief en gezond 2018
toe te wensen. Na de wedstrijd vindt de oergezellige
Nieuwjaarsreceptie plaats
in de kantine.
Velsen heeft ook dit jaar
weer een fantastische loterij
op poten gezet waarbij zeer
uiteenlopende en interessante prijzen te winnen zijn.
(foto: aangeleverd)

Nieuwjaarsconcert
IJHmusementsorkest
IJmuiden - Heeft u de Musical Proms gemist in de Stadsschouwburg Velsen? Dit is
een unieke kans om een gedeelte her te beleven tijdens
het sprankelende nieuwjaarsconcert van de IJmuider
Harmonie.
Op zondag 7 januari geeft
het IJHmusementsorkest met
medewerking van zangeres
Lisanne Wensink en zanger
Dennis Koppen het traditionele Nieuwjaarsconcert in de
Burgerzaal van het stadhuis.
Onder leiding van Dirigent
Theo Bleeker zal het nieuwe
jaar muzikaal worden inge-

luid met een geweldig repertoire aan prachtige werken.
Met geweldige muziek het
nieuwe jaar in. De IJmuider
Harmonie maakt hier al 10
tallen jaren een feestje voor
iedereen van.
De entree is gratis toegankelijk. Zaal open om 11.30 uur,
aanvang concert 12.00 uur.
Net als ander jaren vol is helaas ook vol, dus kom op tijd.
Na afloop kunt een kleine bijdrage buiten de deuren van
het gemeentehuis geven voor
de vele gemaakte kosten. (foto: aangeleverd)

Kerst op Franciscusschool
IJmuiden - Vorige week dinsdag vonden er maar liefst drie
optredens plaats voor de kinderen van de Franciscusschool. Deze werden verzorgd
door het improvisatie-theatergezelschap Ziezus.
Er was een voorstelling voor
de bovenbouw, daarna voor
de onderbouw en in de middag mocht de middenbouw
komen kijken. De inbreng van
de kinderen werd direct meegenomen in het theater. Leerlingen mochten zelf naar voren komen op het podium, en
teksten van de kinderen werden in de liedjes verwerkt. Dit
zorgde voor extra veel plezier!
De kinderen hebben heel veel

gelachen bij deze voorstelling!
Woensdagochtend stond ook
in het teken van kerst. In het
speellokaal werden de groepen uitgenodigd voor een
kerstviering. De dienst stond
onder leiding van pastor Ton
Hekkenberg. Het thema van
deze viering was ‘Op weg naar
het licht’. Groep 7 had hierin een grote rol. Het kerstverhaal werd nagespeeld door de
leerlingen van die groep. Daarnaast was er ruimte voor zang
en luisteren naar verhalen. Op
donderdagavond houden de
kinderen met elkaar het kerstdiner, een gezellige en sfeervolle afsluiting van een mooi
kerstweek. (foto: aangeleverd)
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Makkelijk energie
besparen via datalogger

IJmond - De op 4 september
gestarte uitgebreide EHBOen reanimatiecursus van het
Rode Kruis was een groot
succes. Omdat er nu ook
een wachtlijst is, zal de afdeling IJmond op 22 januari een
nieuwe uitgebreide EHBOcursus starten. Ook deze totaalcursus is een Europees
gecertificeerde opleiding.
De lessen worden gegeven
op de dinsdagavonden van
19.30 tot 21.30 uur in het gebouw aan de ’s-Gravenlust
35 te Velsen Zuid (op het terrein waar ook de Brandweer
is gevestigd).
De cursus omvat 10 lesavonden. Gediplomeerde instructeurs leren op een praktische manier en met behulp
van echte Lotus slachtoffers,
de cursisten hoe in voorkomende gevallen op de juiste
manier eerste hulp kan worden verleend bij ongevallen
in en rond het huis, maar ook
op straat of op het werk. Vast
onderdeel is ook de reanimatie en het gebruik van een
Automatische Externe De-

fibrillator (AED). De cursus
leidt op competentie gericht
op, d.w.z. dat de docent bepaald of iemand competent is
en er geen examen aan het
eind van de cursus wordt afgenomen. Examenvrees hoeft
dus geen beletsel te zijn.
Nadat de cursus met succes
is doorlopen bestaat de mogelijkheid om als vrijwilliger
deel te gaan uitmaken van de
groep Rode Kruis vrijwilligers
die bij diverse evenementen
en sportwedstrijden, in en
buiten de gemeentegrenzen,
klaar staan om eerste hulp
te verlenen. De gecertificeerde EHBO’er verleent op verantwoorde wijze eerste hulp
en schakelt bij ernstige verwondingen de professionele hulpverlening in. Hiervoor
zijn mensen nodig die stevig
met beide benen op de grond
blijven staan in noodsituaties,
en die graag voor anderen in
nood zorgen.
Zie ook www.rodekruisijmond.nl of mail naar opleidingen@rodekruisijmond.nl. Velsen - In januari wordt
(foto: aangeleverd)
alweer voor de achttiende keer het Hofstede Biljarttoernooi gehouden. De
wedstrijden worden gespeeld in twee poules in de
speelsoort libre. Het toernooi wordt verspeeld door
zeven bezoekende vereniJan St., Rob, Ard en Sangingen aangevuld met een
der wist de strijd tenslotte
Hofstede-team. De bezoete winnen met 72 schoten,
kende
biljartverenigingen
gevolgd door Raymond,
zijn de BC’s Velserbroek (uit
Jan Gr., Harm en Gerda
Velserbroek), Het Terras ( uit
met 75 schoten. De teams
Sant-poort Noord ), Dukdalf,
met Nico, Sonja en Willem
Watertoren, IJmuiden, Hee(77schoten) en Lia, Monirenduinen en Visserhuis (de
que en Bert (82 schoten)
laatste vijf ko-men allen uit
hadden kennelijk wat meer
IJmuiden).
moeite met het parcours.
De speeldata van de pouleNa terugkeer in het clubwedstrijden op zaterdag zijn
huis konden de deelne6, 13, 20 en 27 januari en die
mers hun gourmetschoop maan-dagmorgen 8, 15,
tel in ontvangst nemen en
22 en 29 januari. De finales
zich gaan voorbereiden op
staan gepland op 3 februari.
de komende kerstdagen.
Op zaterdag 6 januari wordt
Zie ook www.fullspeedhet toernooi geopend door
sport.club of bel 0255de teams van de Hofste518648.
de en Dukdalf. ‘s Middags

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid - Op de laatste zaterdag voor kerst had
het bestuur van Full Speed
klootschieten besloten er
een bijzondere draai aan te
geven. Zo konden de leden
die op 23 december zouden meespelen een vleespakket winnen. Veertien
potentiële winnaars stonden daarom te popelen het
Beeckestijn-parcours
in
een record aantal schoten
af te leggen.
Het sombere grijze weer
kon de strijdlust niet beinvloeden en met donderend geweld werden de
kloten over het parcours
gedreven. Het team met

IJmond - Slim energie besparen begint met inzicht in energieverbruik. Omgevingsdienst
IJmond biedt ondernemers de
kans om gratis inzicht te krijgen
in de inregeling van de stook-,
koel- en ventilatie installatie met
de datalogger. Daar is, voornamelijk in wintermaanden en
in vakantieperiodes, vaak veel
energiebesparing te realiseren.
Onderzoek van TNO heeft aangetoond dat sommige ondernemingen tot wel 10 euro per vierkante meter vloeroppervlak per
jaar kunnen besparen. Hoeveel
m2 oppervlak heeft uw pand?
In de wintermaanden wordt met
name tijdens feest- en vakantiedagen onnodig verwarmd, gekoeld of lucht ververst. Kunt u
uw installatie handmatig uitzetten? Of stookt deze gewoon
door? Het is aan te raden voor
een goede optimalisatieregeling
te zorgen, zodat onnodig verwarmen of ventileren voorkomen wordt. De datalogger meet
of installaties optimaal staan ingeregeld, of er in het pand voldoende is geïsoleerd en welke besparingen er te realiseren
zijn. Veel gebouwen worden tegenwoordig geklimatiseerd. Dit
wil zeggen dat de ventilatie-,
verwarmings- en koelinstallatie

op gezette tijden van de dag aan
en uit gaan. Dat gaat nog niet in
elk gebouw optimaal, waardoor
soms ’s avonds de verwarming
nog aanslaat en tijdens vakanties de lucht ververst wordt.
De datalogger geeft inzicht en
aan de hand van het meetrapport bieden energiespecialisten
van Omgevingsdienst IJmond u
handvatten om actie te nemen
op de inregeling. Na de meting
kunt u uw installateur verzoeken
om het systeem opnieuw in te
regelen. De energiespecialisten
van Omgevingsdienst IJmond
hebben inmiddels ruim vijf jaar
ervaring met het inzetten van de

datalogger. Het plaatsen en uitlezen wordt kosteloos verzorgd
door Omgevingsdienst IJmond.
U hebt dus zonder investering
direct rendement!
Bent u ook benieuwd naar het
stookgedrag van uw installatie
en of u direct kunt gaan besparen? Meld u aan opwww.odijmond.nl/datalogger. Na het maken van een afspraak, komt een
energiespecialist van de omgevingsdienst bij u langs voor de
installatie van de datalogger. Dit
duurt ongeveer een half uur. De
datalogger meet vervolgens gedurende één tot twee weken.
(foto: OD IJmond)

speelt Visserhuis tegen de
Heerenduinen. Op maandagochtend 8 januari ontmoeten de teams van Het
Terras en IJmuiden elkaar.
Er wordt gestreden om een
wisselbeker voor het winnende team en een jaarlijks
toe te kennen trofee voor de
beste speler van het toernooi. Deze trofee heet de

Johan Helder trofee, als herin-nering aan de oud-wedstrijdleider en mede-initiator
van het biljarttoernooi.
Alle ochtendwedstrijden beginnen om 9.00 uur en ’s
middags wordt er om 13.00
uur gestart. Het toernooi
vindt plaats in Wijksteunpunt De Hofstede in Velserbroek. (foto: aangeleverd)

28 december 2017

2 JANUARI

▲
28 DECEMBER

Dubbelzeskamp in Sporthal Zeewijk. Ochtendprogramma begint om 09.30
uur en duurt tot 12.30 uur.
Het middagprogramma is
van 13.00 tot circa 16.00 uur.
Koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.

broek. Dagelijks geopend
van 11.00 tot 18.00 uur. Tot
en met 1 januari. Ook tijdens
de feestdagen.
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. Motordraaimiddag.

31 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.

29 DECEMBER

Dubbelzeskamp in Sporthal Zeewijk. Ochtendprogramma begint om 09.30
uur en rond circa 13.00 uur
is de prijsuitreiking.
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.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin
vol Geheimen’. Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur.

30 DECEMBER

Kerstexpositie Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a, Velser-

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.
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. Gratis oliebol in het
museum café.
Pieter Vermeulen Museum: Gesloten.
Café ‘t Centrum, Kennemerlaan IJmuiden: Vanaf 14.00
uur traditionele drankverloting. Aansluitend geopend tot
in de kleine uurtjes.

1 JANUARI

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.

(foto: Machiel Kraaij)
Nieuwjaarsduik IJmuiden.
Inschrijven kan vanaf 11.30
uur bij Paviljoen Noordzee.
Duiken om 13.00 uur.
Nieuwjaarsduik
Velserbroek, Villa Westend, Westlaan 1. Startschot 15.00 uur.
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Telstar als nummer
vier de winterstop in

Kledingbeurs Het Kruispunt
van 10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Zee- en Havenmuseum: Velsen-Zuid - Telstar en
extra geopend van 13.00 tot De Graafschap hebben nog17.00 uur.
al wat overeenkomsten. Beide clubs vervullen een sleutelrol in de regio, moeten
het hebben van hard wer3 JANUARI
ken, spelen vaak in de kelder
OIG
tweedehandswin- van de competitie en bovenkel open aan Industriestraat, al: ze hebben een echte culIJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
tuitstraling’
06-26038252.
De Doetinchemmers en
Wijkcentrum De Hof- IJmuidenaren nemen het
stede, Aletta Jacobsstraat zijn van een betaald voetbalVelserbroek:
Restaurant, organisatie namelijk niet al
3-gangenmenu.
Aanvang te zwaar. In de loop der ja12.00 uur.
ren zijn de supportersgroeZee- en Havenmuseum peringen logischerwijs naar
IJmuiden open van 13.00 elkaar toegegroeid. Afgelotot 17.00 uur. Expositie ‘Vis- pen vrijdagavond was het in
sersschepen’ door Jan de het Rabobank IJmond StaReus. 3 Speurtochten voor dion weer tijd voor een onkinderen van kleuter tot pu- vervalste Cultclash. Maar deber.
ze keer met een hele andere
Stadsschouwburg Velsen: uitgangspositie.
Buurman & Buurman. Aan- Beide ploegen doen dit jaar
vang 14.00 en 16.00 uur.
namelijk echt mee om de
Meester Kikker in ‘t Bre- ‘knikkers’. Het gedegradeerderode Huys, Bloemendaal- de De Graafschap, dat ansestraatweg 201 Santpoort- derhalfjaar geleden Ajax nog
Zuid. Aanvang 14.00 uur.
van de landstitel wist te houden, eindigde de jaargang
2016/2017 op een teleurstellende 12e positie. Voor Telstar was er niets nieuws on4 JANUARI
der de zon: zestiende. Hoe
anders is het in het najaar
van 2017. Met name de prestaties van de Witte Leeuwen
verbazen vriend en vijand. De
confrontatie tussen de nummers vier en vijf kreeg voorafgaand (terecht) het stempel ‘topper’.
‘Gewoon je kloten eraf werken’, was de veelzeggende boodschap op het spandoek van de Superboeren.
Koffieochtend in Bibli- Een veelgebruikt credo van
otheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Parabool. Geopend donderdag tot en met
zondag van 11.00 tot 16.00
uur. Toegang 4 euro.
Zee- en Havenmuseum:
extra geopend van 13.00 tot IJmuiden - Tijdens de
17.00 uur.
Open Nederlandse kampioenschappen op de kortebaan in Hoofddorp heeft
Lars Bottelier twee bronzen
medailles gewonnen. Hij
behaalde deze medailles op
de 800m en de 1500m vrije
slag.
Op de 800m vrije slag kwam
Aanmelden
hij tot een tijd van 8:13.80,
gratis nieuwsbrief via een verbetering van zijn
record met 3 senieuws@rtvseaport.nl persoonlijk
conden. Op de 1500m vrije
slag verbrak hij zijn perrtvseaport.nl/agenda
soonlijk record met 10 seconden en is de nieuwe tijd
15:35.27. ,,Ik ben erg blij met
mijn persoonlijke records,
vooral op de 1500m vrije
slag. Die had ik laatst nog

de man die de clubs voor altijd met elkaar zal verbinden:
Simon Kistemaker. De nononsense mentaliteit van de
Kist was gedurende de hele
wedstrijd op het veld waar te
nemen. Telstar en De Graafschap maakten er bij tijd en
wijle een spijkerharde wedstrijd van. Maar ook het voetbal zelf was een aantrekkelijk schouwspel: zoals verwacht kon worden. In de
dichte mist was het moeilijk
waar te nemen dat Andrija
Novakovich in buitenspelpositie raak schoof. Aan de andere kant was het een kleine
acht minuten later wel ‘geldig raak’. Uit het niets schoot
Van den Hurk, buiten de zestien, de bal achter keeper De
Boer. Niet veel later bracht
Novakovich met een listige
‘boogkopal’ de Witte Leeuwen op gelijke hoogte.
Novakovich liet in het vervolg
van de wedstrijd sinds lange
tijd weer zijn klasse zien. Samen met Melvin Platje was
hij de absolute aanvallende uitblinker van het veld.
Het schot van eerstgenoemde eindige in de 64e minuut
nog tegen de binnenkant van
de paal en lat, vervolgens
was de Reading-huurling er
als de kippen bij om de bal
binnen te koppen. Even leek
de Cultclash gelijkte eindigen door een gelukkige treffer van Serrarens. Platje bekroonde een ongekend succesvolle eerste seizoenshelft
met een droge knal uit een
hoekschop. De Witte Leeuwen gaan als vierde de winterstop in. (Douwe de Vries)

Tweemaal brons
bij NK voor Bottelier
verbroken met flink wat seconden en nu weer.’’
Ook verscheen Bottelier
aan de start op de 200m
en 400m vrije slag en 200m
vlinderslag. Op de 200m
vrije slag behaalde Bottelier een dertiende plaats in
de voorrondes met een tijd
van 1:54.58. Op de 400m
vrije slag zwom Bottelier
naar een nieuw persoonlijk
record en werd hij zevende
in de A-finale in een tijd van
3:58.70. Op de 200m vlinderslag plaatste Bottelier
zich als eerste voor de B-finale in een tijd van 2:09.55,
maar gaf hij voorrang aan
de finale van de 1500m vrije
slag.
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IJmond Bereikbaar
blij met extra spitspont

IJmond - IJmond Bereikbaar sluit 2017 met een positief en trots gevoel af. Vandaag
is officieel groen licht gegeven
voor het behoud van de extra
spitspont in 2018 en een vervolg van IJmond Bereikbaar.
Er is de afgelopen jaren constructief samengewerkt aan de
bereikbaarheid van de regio.
De IJmondgemeenten, Omgevingsdienst IJmond, het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat (I&W), Provincie
Noord-Holland en het bedrijfsleven werkten onder andere via
het programma Beter Benutten
MRA samen aan de doelen van
IJmond Bereikbaar: een betere
doorstroming van het verkeer
in de spits en een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit.

Het resultaat mag er zijn. Ruim
170 bedrijven hebben een frisse blik geworpen op vervoer
van en naar hun bedrijf. Met
de fietsstimuleringscampagne ‘Goed op weg’ is onder hun
werknemers een actieve fietscommunity ontstaan.
Tijdens de afsluiting van de
Velsertunnel financierden de
IJmondgemeenten en Rijkswaterstaat gezamenlijk een extra pont over het Noordzeekanaal. Regelmatige tellingen van
het aantal gebruikers laten een
sterk stijgende lijn zien. ,,We
mogen concluderen dat sinds
de extra spitspont in de vaart is,
veel meer mensen op de fiets
naar het werk komen”, aldus
Sophie Zwetsloot, programmamanager mobiliteit bij de Om-

gevingsdienst IJmond. ,,We zijn
dan ook bijzonder blij dat we er
samen met de IJmondgemeenten en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in geslaagd zijn de pont ook in 2018
in de vaart te houden.”
Naast geld voor de extra
spitspont heeft IJmond Bereikbaar opnieuw subsidie gekregen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De
komende jaren maakt de fietscampagne nog steeds deel uit
van de plannen van IJmond
Bereikbaar. De fietsstimuleringsmaatregelen worden uitgebreid met pilots op het gebied van innovatieve oplossingen op fietspaden en de gemeenten maken plannen voor
een snelfietsroute.
Onder de naam ‘Slimme &
Duurzame Mobiliteit IJmond’
worden met oog op het verbeteren van de luchtkwaliteit
en emissievrij rijden ook nieuwe elementen toegevoegd. Het
betreft maatregelen op het gebied van gedragsverandering,
aanleg kleinschalige infra, slimme & duurzame logistiek en innovatieve projecten C-ITS. De
samenwerking tussen de gemeenten,
Omgevingsdienst
IJmond, Rijkswaterstaat, Provincie en het bedrijfsleven blijft
essentieel. (foto: IJmond Bereikbaar)

Alle knuffels verzamelen!
IJmuiden - De afgelopen twee weken hebben de kleuters van de Origon in IJmuiden wel
heel erg hun best gedaan. Zij hebben er met elkaar voor gezorgd dat kinderen in Oost-Europa die wees zijn en in een weeshuis wonen, of kinderen die verstandelijk beperkt zijn, in het
bezit komen van één of meerdere knuffels. Hier is grote behoefte aan. Stichting WHOE zorgt
ervoor dat de knuffels bij die kinderen terecht komen in onder andere Roemenië en Oekraine. Stichting Whoe staat voor Werkgroep Hulptransporten Oost Europa en is gevestigd in
Apeldoorn. (foto: aangeleverd)

Ondernemersborrel in
Felison Cruise Terminal
IJmuiden - De kerstborrel
van OV IJmond vond dit jaar
plaats bij MijnKerstmarkt.nl
in de Felison Cruise Terminal. Bijna honderd ondernemers waren getuige van de
geboorte van de talkshow NV
IJmond, het regionale broertje van NV Haarlem en beoogde opvolger van NV Velsen.
Het centrale thema van deze korte talkshow, die gold
als een voorproefje van wat
NV IJmond kan worden, was
netwerk-etiquette. Hoe belangrijk is een eerste indruk?
Wat is er voor nodig om een
succesvol netwerker te worden? En wat moet je echt
niet doen? Deze en andere
vragen werden beantwoord
door een panel dat naast netwerkdeskundige Anne-Marie van Leggelo bestond uit
Kevin de Jong (Bannink Accountants en Belastingadviseurs), Tim de Rudder (wethouder EZ van Beverwijk),
Patty Duijn (uitvaartondernemer) en Just Ritskes (Graphic
Sign/MijnKerstmarkt.nl).
,,Je hebt maar een kans om
een goede eerste indruk te
maken’, zei Van Leggelo. ‘Dat
gebeurt in een paar seconden en als dat niet goed gaat,
zijn er vier bijeenkomsten nodig om die slechte eerste indruk weer weg te poetsen.’’
Overmatig alcoholgebruik is
not done, net als iemand niet

aankijken als je een visitekaartje in ontvangst neemt.
,,Het is wel zo netjes om aandacht te besteden aan degene waarmee je staat te praten.’’
De jonge fiscalist Kevin de
Jong nam de tips gretig in
zich op. ,,Je moet vooral ook
jezelf zijn’’, gaf de meer ervaren Patty Duin als extra tip
aan hem mee. ,,Ik zoen alle vrouwen’’, reageerde Just
Riskes gevat op de discussie of zoenen wel of niet gewenst is op een netwerkbijeenkomst. ,,De heren moeten
de dames het initiatief laten’’,
aldus expert Anne-Marie van
Leggelo. ,,En dan links beginnen.’’ Ervaringsdeskundige
Tim de Rudder neemt zich elke bijeenkomst voor om een
of enkele nieuwe contacten
te leggen.
De presentatie van NV
IJmond was in handen van
Michael Struis en Gertjan
Huijbens. Normaal gesproken is Jaap Sluis ook van de
partij, maar hij was verhinderd. ,,We hebben de ambitie om in 2018 samen met
OV IJmond vier talkshows
te organiseren’’, aldus Huijbens. ,,Maar dan wel weer in
een theatersetting, want tijdens een borrel is niet ideaal.
Veel mensen stonden met elkaar te praten en dat kwam
de aandacht niet ten goede.’’
(foto: Friso Huizinga)

Meester Kikker
in ’t Brederode Huys
Santpoort-Zuid
Op
woensdag 3 januari om 14.00
uur wordt er voor (klein)kinderen, ouders en grootouders in ’t Brederode Huys
de film Meester kikker getoond. ‘Soms ben ik een kikker. Dat is mijn supergeheim. Niemand mag het weten, behalve jullie.’ Sita, Wouter en de andere kinderen in

de klas lachen. Leuke grap
van de meester. Totdat hij op
een dag de klas in komt met
kroos in zijn haar. Zijn kleren zijn nat en gescheurd.
De meester is aangevallen
door een ooievaar, zegt hij…
Het is het begin van een komisch, maar ook spannend
avontuur. Zie ook www.santpoortsbelang.nl.

www.

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

schoolverzuim

Velsen - In de regio Midden- en Zuid-Kennemerland
is het schoolverzuim over het
schooljaar 2016-2017 met
1545 meldingen gedaald,
ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Toen waren er
nog 1739 leerlingen die onoNimeuw bofek
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uitgangspunt voor een vol- het gaat dan om jongeren die
gende voorstelling. De enge- vroegtijdig dus zonder diplolen, Maria en Jozef, herders ma de school verlaten. Vanen natuurlijk het kindje Jezus. wege de verbeterde arbeidsOp een groot scherm in de markt kiezen zij voor werk.
Naaldkerk kon het publiek Om te voorkomen dat zij lahaar virtuoze kunsten vol- ter alsnog werkloos worden, IJmuiden - Met een groep en- woont - dat zij last heeft van
gen. Het kerstverhaal kwam werken zij met de trajectbe- thousiaste leden trok PvdA Vel- het zwerfvuil op straat. Ze heprachtig tot zijn recht. De geleider aan het alsnog be- sen vorige week zaterdag de kelde de bezuinigingen van de
teksten die werden voorge- halen van diploma’s of com- wijk Oud-IJmuiden in. Ondanks gemeente op de inzet van de
dragen waren helder en be- petenties om hun diploma af de gure wind waren over het veegploeg, maar verbaasde zich
grijpelijk en de kerstliederen te ronden. Daarvoor wordt algemeen de meeste bewo- ook over het gebrek aan verantwerden door iedereen mee- ook samengewerkt met de ners tevreden. Positief waren woordelijkheid van haar buren.
gezongen.
betreffende werkgevers. Van de mensen over de nieuwe wo- ,,Ik heb mijn buurvrouw een
En zo werd het oude verhaal de 324 schoolverlaters in Vel- ningen die er gebouwd zijn. Het spons en zemen lap cadeau geopnieuw verteld, in tekst, sen startte een derde deel woongenot is er erg hoog, zeker daan. Maar ze heeft ze, aan de
beeld en geluid. (foto: Jaap aan een opleiding, bijna een als je dat afzet tegen de ‘woes- ramen te zien, nog niet gebruikt
kwart werd begeleid naar tenij’ die het 15-20 jaar geleden helaas!”, zei ze met humor.
Schoen)
december 2013
werk. Voor 22 procent van www.50pluswijzer.nl
was. En ondanks de nabijheid
PvdA Velsen zal de genoemdeze schoolverlaters werd van de haven en industrie gaf de onderwerpen aankaarten
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aan een aantrekkelijk Velsen. der wateroverlast.
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Santpoort-Noord - Naar
schatting 400 belangstellenden woonden zondagavond
in de Naaldkerk de gezinskerstviering bij. Tijdens de
dienst werd het kerstverhaal
niet alleen verteld, het werd
ook op een bijzondere manier inzichtelijk gemaakt door
zandkunstenaar
Monique
Groffen. Het resultaat was indrukwekkend.
Op een glasplaat tekende Groffen met zand vliegensvlug fragmenten uit het
kerstverhaal. Als het af was,
veegde zij het weg, maar
soms was de tekening het
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lokaal– Hetnieuws
uit de regio!
Driehuis
Kraaktheater
in Driehuis komt de volgende maanden met drie voorstellingen. Reserveren is verplicht. Het Kraaktheater is
gevestigd aan Nicolaas Beetslaan 5 in Driehuis.
Op vrijdag 12 en zaterdag 13
januari speelt Veeking ‘De
Goede Dood’’, over de laatste
avond van Bernard. Hoewel
er wordt geworsteld en gehuild blijft Bernard zelf rustig. Hij is klaar om te sterven.
Voorstelling om 20.30 uur, reserveren via www.veeking.nl.
Toegang 10 euro.
Zaterdag 31 januari is de
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College wil schouwburg
helpen met 1,5 miljoen
Velsen - Het college van Velsen wil de in financiële problemen verkerende Stadsschouwburg Velsen helpen
met een eenmalig bedrag
van 1,5 miljoen euro. Een
bedrag van 1 miljoen wordt
al in 2018 naar de schouwburg geschoven. Het aanvullende bedrag van 0,5 miljoen euro wordt alleen uitgekeerd als dat in 2018 of daarna nog nodig is. Het college
van Velsen gelooft in de toekomst van Stadsschouwburg

december 2013
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Iedere ochtend zit ik al vroeg
in de auto op weg naar mijn
werk. Rond die tijd is het nog
donker. Ik hoef niet de snelweg op en ben meestal zo’n
20 minuten onderweg.
Iedere ochtend schrik ik mij
keer op keer lam van fietsers
die zonder verlichting deelnemen aan het verkeer. Ze
doemen op uit het niets, lijken zich van geen kwaad bewust en reageren geïrriteerd
met kwade blikken wanneer
ik met ‘groot licht’ knipper.
Iedere keer vraag ik mij af,
hoe er aan het verstand van
al die fietsers kan worden
gebracht, dat het levensgevaarlijk is om in het donker
te fietsen zonder verlichting.
Waar is de controle van de
politie? En als die er wel is,
dan is die blijkbaar niet frequent genoeg en zijn de consequenties blijkbaar niet vervelend genoeg. Want het
gaat niet om een enkeling
die zonder licht fietst.
Hoe zou het zijn wanneer in
de periode november, december iedere week, meerdere dagen, op verschillende plekken in de gemeente langs de fietspaden die in
de buurt van de scholen liggen, tussen 07.30 en 08.30
uur, controles worden uitgevoerd.
AL die fietsers zonder licht
van de weg te halen, op te
vangen in een grote bus
waar ze hun gegevens zelf
mogen invoeren. Dat er in
die bus filmpjes worden getoond waarop de gevolgen van aanrijdingen te zien
zijn. Dat er in die bus medewerkers zijn die kunnen helpen met het licht te maken.
Dat er zonder licht niet ver-

der gefietst mag worden. Dat
er een winkelketen aanwezig
die de nodige verlichting in
de verkoop heeft, die daar direct kan worden aangeschaft
en worden betaald. Dat het
doorrijden zonder goede verlichting geen optie is. EN dat
de boetes zo hoog zijn dat er
een nieuwe smartphone voor
kan worden gekocht.
Van scholen wordt tegenwoordig verwacht dat zij
aandacht besteden aan actief burgerschap en sociale integratie, van de leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt verwacht dat hij/
zij leert over zorg en leert
zorgen voor zichzelf, anderen
en zijn omgeving, en hoe hij/
zij de veiligheid van zichzelf
en anderen in verschillende
leefsituaties (wonen, leren,
werken, uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden.
De verantwoording van de
ouders zie ik graag toegevoegd in deze. Cliché zinnen
als ‘Jong geleerd, oud gedaan’, Voordoen-Nadoen, Het
goede voorbeeld geven, zijn
in deze treffend. En wanneer
u of jij als lezer nu denkt dat
ik met een vinger alleen naar
de grote groep fietsende
scholieren wijs, dan heeft u
het mis! Ik wijs met mijn hele
hand naar al die fietsers zonder licht: de scholieren, de
mensen op de racefietsen,
de mountainbiker, de senioren, de junioren, de oude van
dagen, de moeders, de vaders. Al die fietsers die blijkbaar zelf niet doorhebben dat
ik als automobilist jullie gewoon niet zie!
Manon Dillenius, IJmuiden

Feest in 70’s-stijl
bij jarig Wiawaha
Velsen-Zuid - Half december vierde scoutinggroep Wiawaha haar laatste feest van het jubileumjaar. Na een gezellige familie- en vriendendag, een super familieweekend en een
geslaagde reünie stond er
nog één feestje op de kalender: het eindfeest in jaren 70-stijl!
Dus dook iedereen in de
(verkleed)kast voor hippiekleding met peacetekens
en bloemen, broeken en
shirts met wijduitlopende
mouwen en pijpen, schoenen met platteauzolen,

haarbandjes en zonnebrillen. De welpen, scouts, explorers, roverscouts, aftak,
leiding en bestuur hadden
echt enorm hun best gedaan op de kleding en zagen er fantastisch uit. Ook
het clubhuis had een metamorfose ondergaan met een
glimmende muur vol elpees,
slingers cd’s, discobollen,
ballonnen, een podium en
natuurlijk een dj.
Het werd een fantastisch
dansfeest waarin iedereen
zich lekker kon uitleven. Zie
ook www.wiawaha.nl. (foto:
aangeleverd)
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Werkgeverspremie
anderstaligen

Kerstactie voor
gezonde zwerfkatten
IJmuiden - Al ruim 15 jaar
verzorgt Stichting Zwerfkatten havengebied IJmuiden
dagelijks 150 onplaatsbare
katten. Een deel leeft in de
IJmuidense haven waar vrijwilligers de voerronde doen
en de katten vangen voor
castratie. Daardoor is er geen
natuurlijke uitbreiding en de
groep wordt langzaamaan
kleiner.
Toch zit de opvang van de
stichting vol. Met gewonde zwerfkatten, zoals de
poes met de gapende wond
waar ooit een oor heeft gezeten. Ook ‘uitgeprocedeerde’ asielkatten vinden hier
een thuis. ,,Door het werken
met zwerfkatten zijn we gespecialiseerd in de verzorging van katten die niemand
wil. Omdat ze onzindelijk zijn,
of agressief. Wij zijn hun àllerlaatste kans. Als wij nee
zeggen betekent dat meestal
de dood van het dier. We creeren daarom altijd dat extra
plaatsje, maar onze opvangcapaciteiten en middelen zijn
beperkt. Dat moet veranderen.”
Er zijn inkomsten nodig. Dagelijks zijn er 10 kilo brokjes nodig en 30 blikken vlees.

De dierenartskosten liegen
er ook niet om. ,,Iedere nieuwe kat kost 150 euro aan
castratie, vaccineren, chippen en parasietvrij krijgen.
En geregeld zijn ze ziek door
de extreme omstandigheden
waarin ze hebben geleefd. Zo
zien we veel katten met vreselijke gebitsproblemen.”
,,De dieren zijn dikwijls getraumatiseerd en hebben een
omgeving nodig waar ze veilig zijn en in vrijheid kunnen leven. Onze opvang creeert deze omstandigheden
zo optimaal mogelijk maar er
moet hoognodig onderhoud
worden gepleegd. Komend
jaar hopen we het vochtprobleem aan te pakken want
daar hebben we het meest
last van.”
De kattenstichting is afhankelijk van giften en vraagt
dringend om hulp. Daarin krijgt zij steun van een
sponsor die tussen 15 december en 15 januari iedere gift die binnenkomt op
NL85INGB0004761772 t.n.v.
St. zwerfkatten havengebied
IJmuiden met 50 procent verhoogt. Zie ook www.zwerfkattenijmuiden.nl en Facebook. (foto: SZHIJ)

Velsen - Om ook anderstaligen aan werk te helpen zal de
gemeente Velsen vanaf januari 2018 overgaan tot een subsidieregeling Stimuleringspremie
werkgevers. Deze is bedoeld om
belemmeringen op de arbeidsmarkt te verkleinen. Met de subsidie kan de werkgevers kosten
verhalen, zoals re-integratie, een
tolk en training voor mensen die
nog niet of niet voldoende Nederlands spreken en schrijven.
Het gaat dan vooral om statushouders die aanvankelijk een lagere arbeidsproductiviteit hebben. Het gaat om een tijdelijke
subsidieregeling waardoor de
doelgroep makkelijker werk kan
vinden dat past bij hun kennis,
vaardigheden en competenties.

Iedereen
doet mee
Velsen - Mensen met een ziekte of handicap, psychiatrisch
patiënten, gezinnen met opvoedingsproblemen, mensen zonder werk, eenzame ouderen, ze
horen er allemaal bij volgens de
gemeente Velsen. Sinds 2015
zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning, opvang, wonen, meedoen aan
de maatschappij, inkomen en
toeleiding naar specialistische
hulp. Inmiddels is er al veel gebeurd, zo zijn er wijkteams gekomen waar bewoners met alle vragen terecht kunnen en er
zijn diverse ontwikkelingen en
pilots om Velsenaren nog beter te helpen. De Wmo-raad
heeft in Velsen een adviserende rol. Volgens een Wmo-onderzoek zijn cliënten tevreden.
Wel zijn er een aantal verbeterpunten opgenomen in het
nieuwe beleid, zoals het verbeteren van de toegang tot voorzieningen en bekendheid van
de wijkteams. Onlangs zijn de
laatste stappen gezet voor vernieuwing van de cliëntenparticipatie waarbij ook initiatieven
van inwoners worden gevraagd
bij het oplossen van vraagstukken. Dat gaat van toegankelijkheid van openbare ruimte tot
het voorkomen en bestrijden
van huiselijk geweld. Mensen
blijven langer thuis wonen, ook
mensen met een beperking,
daarom wordt de zelfredzaamheid worden ondersteund in de
eigen omgeving. Maar ook zal
beschermd wonen en opvang
worden geboden voor mensen
die niet meer thuis kunnen wonen. Daarvoor wordt samengewerkt met partners als MEE,
Socius, Welzijn, de wooncorporaties en zorgorganisaties.
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Gezellig acteren
en zingen met
GRIJS

Mosterdzaadje nieuwe
jaar in met James Lisney
Santpoort-Noord - Twee
concerten gaat de Londense pianist James Lisney in
‘t Mosterdzaadje geven. Op
vrijdag 5 januari om 20.00
uur en op zondag 7 januari
om 15.00 uur.
Op vrijdag wordt het nieuwe
jaar ingeluid met de zeer geliefde Bach-transcripties gemaakt door de grootste pianisten van de 20ste eeuw
Rachmaninov, Busoni, Cortot
en Hess. Ook waagt James
zich aan Gershwin’s Rapsody in Blue. Samen met zijn
dochter, de 21 jarige talentvolle Emma Lisney voert hij
Bartok (Rhapsody) en Beethoven (Sonate in G, opus 96)
uit. Het nieuwjaarsconcert
laat virtuositeit contrasteren
met diepgang.
Het pianorecital op zondag
7 januari om 15.00 uur staat
in het teken van Schubert en
Chopin. Voor James Lisney
de ideale combinatie in klank
en emotie. Hij gaat met deze

Santpoort-Noord - Voor alle 60-plussers met een jonge
geest die het leuk vinden om
te zingen, te acteren en een
beetje te bewegen is er nu
G.R.IJ.S. De Gezellige Revueclub IJmond Senioren werkt
met docente Eline Schmidt
aan een leuke zelfgemaakte
en eigentijdse revue. Als inspiratie nemen ze liedjes uit
de tijd van bijvoorbeeld Dorus
en Wim Sonneveld. Ze verzinnen zelf een korte voorstelling met veel humor en gezelligheid.Eline Schmidt is een
ervaren actrice, zangeres en
musical-ster. Onder haar bevlogen leiding gaat G.R.IJ.S.
repeteren op maandagochtend van 10.30 tot 12.00 in
de zaal van Velserhooft in
Santpoort Noord. Ze beginnen op 15 januari en komen
dan 20 keer bij elkaar. Kosten voor deelname zijn 149
euro. Deze nieuwe revueclub
is een initiatief van Stichting Cultuur Verbindt IJmond
en KOEL Creative Productions (De makers van De Grote Kerstshow).Voor informatie 06-29016877 of mail naar
info@koelproductions.nl Direct aanmelden kan via www.
koelproductions.nl.

serie concerten de hele wereld over en is de eerste die
het in Mumbai brengt. Schuberts Sonate in G. is niet alleen Lisneys favoriet.
Ook de grote Russische pianist Svialotslav Richter gaf
aan deze sonate zijn voorkeur. Chopin’s ‘Fantasie’ in f
opus 49 is een grootse Ballade, heldhaftig en strak georganiseerd. En tot slot de
Grande Polonaise Brilliant,
een van de grote pronkstukken van Chopin. Hier komen
virtuositeit en waardigheid
samen in een van de meest
aristocratische dansen van
Polen.
Een pracht opening van het
nieuwe muziekjaar.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg Kijk voor het actuele nieuws op
29, telefoon 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aan- WWW.JUTTER.NL
vang is de zaal open. Toe- WWW.HOFGEEST.NL
gang vrij, een bijdrage in de
onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl. (foto:
aangeleverd)

De Pionier schaatst
voor schoon drinkwater
Velerbroek - De kinderen van
groep 3 tot en met 8 van basisschool De Pionier hebben zich
in november op een bijzondere manier ingezet voor schoon
drinkwater. Op de Kunstijsbaan
in Haarlem werd maar liefs
2.112,45 euro bij elkaar gereden.
Schaatsen voor Water is een
jaarlijkse landelijke scholierendag georganiseerd door Plan
Nederland. In Nederland komt
schoon drinkwater uit de kraan,
maar in veel Afrikaanse landen
is dat een ongekende luxe. Wereldwijd sterven er elke dag
ruim 2.000 kinderen als gevolg
van vervuild drinkwater.
Met de opbrengst van Schaatsen voor Water worden in de
regio Amhara in het noordwesten van Ethiopie drinkwater-

voorzieningen aangelegd en er
wordt gezorgd voor goede sanitaire voorzieningen op scholen.
Voor elk geschaatst rondje kregen de 140 leerlingen
een kruisje op hun stempelkaart. Met die stempelkaart
en de sponsorenvelop hebben
zij geld opgehaald en ingeleverd. Het grote bedrag is geteld
en gestort op de rekening van
Plan Nederland. De kinderen
hebben met veel plezier geschaatst! Ouders en leerkrachten hielpen met het aantrekken
van de schaatsen. Vrijwilligers
van Plan Nederland, ouders en
leerkrachten hebben gestempeld. Dat was een koud klusje, maar er was koffie en thee
om weer even warm te worden.
(foto: aangeleverd)

Kijk voor het actuele nieuws op

WWW.JUTTER.NL

WWW.HOFGEEST.NL

Nieuwe sportkleding voor Parnassiaschool
Santpoort-Noord - De
kinderen van bassischool
Parnassia verschijnen dit
schooljaar in nieuwe sportkleding op de alle sporttoernooien.
De naam en het logo op
het nieuwe sporttenue
zijn nieuw. Het is niet langer meer Parnassiaschool,
maar basisschool Parnassia, de school waar ieder
kind uniek mag zijn. Ook
de kleuren zijn heel anders, niet langer groen en
wit, maar blauw met groen,
de kleuren die ook terugkomen in het nieuwe logo. De nieuwe sportkleding heeft de school aan
kunnen schaffen, mede
door sponsoring van Hap-

py Homework en de ou- ‘oude’ Parnassia sporttederraad. Tijdens het korf- nues afgeleverd en zijn
baltoernooi in de herfstva- er 25 kinderen dolgelukkantie hebben de kinderen kig gemaakt met deze outvoor het eerst in de nieuwe Kijk
fit.voor
Dit het
project
actuelezorgt
nieuwservoor
op
outfit gespeeld. Dit bracht dat kinderen door sport
meteen geluk, want één WWW.BEVERWIJKER.NL
een nieuw en sociaal leven
WWW.HEEMSKERKSECOURANT.NL
van de teams is op de eer- op kunnen bouwen en uit
ste plaats geëindigd.
de gretige klauwen van de
De oude sporttenues heb- jeugdbendes blijven. Een
ben een heel mooie be- aantal kinderen is al zover
stemming gekregen. De gekomen dat ze een oppartner van een leerkracht leiding op een universiteit
van de Parnassia heeft een kunnen volgen. Wilt u meer
reis door Colombia ge- over dit project weten, kijk
maakt en heeft 25 setjes dan op de volgende site:
van de oude sportkleding www.straatkinderenmedelmeegenomen. In Medellin lin.com
is een project voor straat- De Parnassia is er heel
kinderen.
trots op dat hun “oude”
Dit project geleid door een sportkleding zo goed teNederlander. Daar zijn de recht gekomen is.

Kijk voor het actuele nieuws op
WWW.BEVERWIJKER.NL

WWW.HEEMSKERKSECOURANT.NL

Plus-Wijzer
www.50pluswijzer.nl

Hollandse Meesters
uit de Hermitage

december 2017

facebook.com/50PlusWijzer

Gazing Ball van
Jeff Koons in
De Nieuwe Kerk

Ode aan de
ongrijpbaarheid van
Lennaert Nijgh

Rembrandt van Rijn, Flora, 1634. © State Hermitage Museum, St Petersburg.
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Pauline
Cornelisse
in Velsen

Jonge talenten Jeans
zingen tophits in Velsen
Velsen - Jonge toptalenten
die de sterren van de hemel
zingen. Dat is in een notendop wat Jeans is. En wat geen
spijkerbroek lukt, doet Jeans
met gemak: al meer dan 25
jaar mee gaan en nog niet
sleets zijn! Op dinsdag 16 januari (20.15 uur) is hun nieuwe show ‘A Brand New Day’
te zien in de Stadsschouwburg Velsen, een wervelend
spektakel vol bekende popsongs en prachtige duetten.
‘Magic’ is van topniveau.”
Met hun vorige show ‘Magic’
zette Jeans zich afgelopen
seizoen weer helemaal op de
kaart. ‘A Brand New Day’ is
de bruisende opvolger. Hier-

in worden swingende hits afgewisseld met ontroerende
ballads. Steeds voorzien van
nieuwe, kleurrijke kostuums
en prachtig licht en begeleid
door een spetterende live
band.
Waar kun je meezingen met
muziek, geraakt worden door
een gevoelig lied, af en toe
hardop lachen en flashbacks
beleven naar het discotijdperk? Juist, bij Jeans.
Prijs: 31 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255515789. (foto: Vanessa Wessels)

Tineke Schouten terug
met hitshow ‘T-Splitsing’
Velsen - Vanaf het moment
dat Tineke Schouten op haar
achtste verjaardag een speelgoedgitaar kreeg, had zij nog
maar één wens: een beroemde zangeres worden. Het liep
iets anders, maar beroemd is
La Schouten zeker. Zij staat
bekend als een van Nederlands beste comédiennes en
als koningin van de typetjes.
Vorig seizoen maakte zij grote indruk met haar show ‘TSplitsing’ over keuzes maken.
Daarom komt zij, met haar
band, op woensdag 17 januari (20.15 uur) opnieuw naar
de Stadsschouwburg Velsen.
Tineke Schouten speelt graag
in de Stadsschouwburg Velsen: ,,Het IJmuidens publiek
heeft mij enorm gesteund
toen wij vorig jaar een liefdadigheidsvoorstelling voor
Metakids speelden. Zelfs na
‘n aantal eerdere uitverkochte zalen, was toch ook deze
show weer uitverkocht. Top,
trouw publiek en leuke mensen achter de schermen!” Op

woensdag 17 januari staat zij
met de reprise van T-splitsing opnieuw in haar geliefde schouwburg.
Prijs: 39 euro, inclusief garderobe en pauzedrankje.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255515789. (foto: Roy Beusker)

Velsen - Kan korstmos troost
bieden? Wel als het aan cabaretière Paulien Cornelisse ligt. Op vrijdag 19 januari (20.15 uur) is haar nieuwe programma ‘Om mij moverende redenen’ te zien in
een nagenoeg uitverkochte Stadsschouwburg Velsen.
Cornelisse staat bekend om
haar goed ontwikkelde taalgevoel en om haar fijne, gekantelde blik op de wereld
om haar. Kleine onbenulligheden groeien bij haar uit tot
reusachtige proporties. Zij
kan heerlijk doordraven, bijvoorbeeld als zij vertelt over
haar tripje naar een afgelegen jeugdherberg in IJsland
– met een dak van mos natuurlijk – en de mysterieuze man die maar buiten blijft
staan. Ook vindt zij de tijd
tussen het hebben van traphekjes in je huis – nodig om
jonge kinderen te verhinderen de trap op of af te gaan –
en de traplift nogal kort. Prijs:
26 euro, inclusief garderobe
en pauzedrankje. Meer informatie en reserveren/aanmelden wachtlijst: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel.
0255-515789.

Ode aan
Marvin Gaye
Velsen - Marvin Gaye is een
legende. Nog steeds wordt
hij beschouwd als een van de
meest invloedrijke zangers en
liedjesschrijvers van de Amerikaanse muziek. De carrière van de singer/songwriter
en sexy performer omspant
de volledige Rhythm & Bluesgeschiedenis: van de ‘Doo
Wop’ in de jaren vijftig tot aan
de ‘Soul’ van de jaren tachtig. Geheel terecht dus dat er
een dampende muzikale ode
aan zijn werk gebracht wordt
in ‘What’s Going On’. Op zaterdag 20 januari (20.15 uur)
laten Martin Jacott, John Oldenstam, Jared Hiwat en
Maureen Fernandes met een
live band in de Stadsschouwburg Velsen de fantastische
muziek van Gaye horen. De
levensloop van Marvin Gaye
is ronduit grillig te nomen. In
zijn twintiger jaren komt bij
Motown Records terecht en al
snel groeit hij uit tot de populairste zanger van dat platenlabel. Prijs: 26 euro, inclusief
garderobe en pauzedrankje.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.

Stadsschouwburg Velsen

Avond vette grappen
met Richard Groenendijk
Velsen - Toen de cabaretier
een paar weken geleden in
première ging met zijn nieuwe show ‘Om alles’ regende het sterren. Die waardering voor de humor van de cabaretier is iets dat Velsenaren
die Groenendijk kennen allang
weten. Op dinsdag 23 januari (20.15 uur) zijn de vileine,
vette grappen vol zelfspot in
‘Om alles’ te zien in de Stadsschouwburg Velsen. Groenendijk is scherp, heel erg grappig
en zeer ad rem. Hij maakt een
hoop kabaal, heeft een grote mond, maar uiteindelijk een
klein hartje.
De onderwerpen in ‘Om alles’ zijn herkenbaar, Groenendijk geeft, al dan niet via een
van zijn vele treffend neerge-

zette typetjes, weer flink af op
de grootstedelijke elite, hun
dubieuze moraal en exorbitante levensstijl. Bijvoorbeeld
in een conference over een te
hip feestje in een Rotterdams
penthouse. Of hij hekelt BNers, deze keer onder meer Patty Brard. Met zijn hoge snelheid van grappen, zijn sterke timing en zijn rake typeringen laat Richard Groenendijk
in ‘Om alles’ de zaal een avond
lang brullen van het lachen.
Maar er zijn ook momenten
van ontroering, bijvoorbeeld
als hij een liedje zingt. Reserveer snel de laatste kaarten.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.
(foto: Dik Nicolai)

‘From Sammy with love’
in Stadsschouwburg
Velsen - Twee van onze
beste musicalsterren, Stanley Burleson en Freek Bartels komen op donderdag
18 januari (20.15 uur) naar
de Stadsschouwburg Velsen
met ‘From Sammy With Love’.
Zij brengen topentertainer
Sammy Davis Jr. (1925-1990)
weer tot leven! De man die
onvergetelijke indruk maakte
met het lied ‘Mr. Bojangles’.
Beiden kruipen beurtelings
in de huid van Davis, lid van
de Ratpack (met onder andere Dean Martin en Frank Sinatra).
De musical ‘From Sammy
With Love’ schetst een biografisch portret van Sammy

Davis jr., de zwarte topentertainer die bekend werd met
het lied ‘Mr. Bojangles’.
‘From Sammy With Love’ was
in 2013 al een groot succes
en Zweden en regisseur Jonna Nordenskiöld verweefde
voor de Nederlandse versie
de persoonlijke anekdotes
en bespiegelingen van Burleson en Bartels, af en toe vol
zelfspot. Dat illustreert hoe zij
en hun familie omgaan met
vooroordelen waar zij zelf
mee te maken krijgen. Prijs:
35 euro, inclusief garderobe
en pauzedrankje.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.
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Elke boom is geld waard

Lever je kerstboom in!

U bent van
harte welkom

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

Nieuwjaarsreceptie 2018

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u
een goede gezondheid in 2018

De bommen kunnen worden ingeleverd op de volgende plaatsen:

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

• IJmuiden: Kennemerplein Plein
40-45, Canopusplein van 12.30 tot
15.30 uur
• IJmuiden: Heerenduinweg brandplaats van 12.30 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 brandweerkazerne van 12.30 tot 15.30 uur
• Driehuis: Driehuizerkerkweg naast
de kerk van 12.30 tot 15.30 uur
• Santpoort-Zuid: Willem de Zwijgerlaan 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 12.30 tot 19.00 uur.

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.

Verbranding
Op woensdag 10 januari om 18.30 uur
aan de Heerenduinweg in IJmuiden
en op woensdag 10 januari om 18.30
uur aan de Hagelingerweg (circusveld) in Santpoort-Noord.
Niet verbranden?
Op zaterdag 13 januari 2017 zamelt
HVC alle overige kerstbomen in. HVC
rijdt een route via de doorgaande wegen. Deze route staat op www.velsen.
nl. (foto: gemeente Velsen)

Afsteken van vuurwerk
is aan regels gebonden
Foto: Eric van Leuven

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

Maandag 1 januari (Nieuwjaarsdag )
Maandag 8 januari 2018

Gesloten
Open vanaf 10.00 uur

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 af te steken
op sommige locaties binnen de gemeente. Binnen de gemeente Velsen
zijn dit de volgende locaties:
- Alle scholen en schoolpleinen
e.o.;
- Kinderboerderij Velserbeek e.o.,
Velsen-Zuid;
- Korenmolen
De
Zandhaas,
Wüstelaan 83 te SantpoortNoord e.o.;

- Kerbert Dierentehuis, Heerenduinweg 8 te IJmuiden e.o.
De politie zal optreden tegen overtreders van dit verbod. Overtreding
kan leiden tot een hechtenis van
maximaal 3 maanden of een fikse
geldboete.
Illegaal vuurwerk
Het Openbaar Ministerie, de politie
en de gemeente Velsen waarschuwen voor het gebruik van illegaal
vuurwerk, dat voornamelijk afkomstig is uit Oost-Europa. Dit vuurwerk zorgt voor veel slachtoffers. De
straffen voor het bezit ervan zijn bovendien hoog. Kijk voor meer informatie: op www.politie.nl > themas>
vuurwerk.
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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 Sportgala op vrijdag 9 maart 2018 in het Thalia Theater in IJmuiden. Bent u iemand die
aan onderstaande voorwaarden voldoet of kent u iemand, of een team,
dat aan onderstaande voorwaarden voldoet, geef deze sporter(s) dan
vóór 22 januari 2018 op via de aanmeldknop op de website van www.
sportgalavelsen.nl of stuur een email naar sportgala@velsen.nl.
Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar sportkampioenen en worden andere sporters in het zonnetje gezet. Wie een kandidaat kent,
mag hem of haar of een heel team
voordragen. Er zijn vijf categorieën:
Sportman, Sportvrouw, Sportploeg,
Talent en Master. De prestatie dient

behaald te zijn in het kalenderjaar
2017 en de sport moet onderdeel zijn
van een sportbond die aangesloten
is bij het NOC*NSF. Een deskundige jury bepaalt wie de winnaars zijn.
De prijsuitreiking vindt plaats in het
Thalia Theater in IJmuiden en de
presentatie van het Sportgala is in
handen van Frank Snoeks, sportverslaggever bij Studio Sport.
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 of een
Velsenaar die lid is van een niet-Velsense vereniging. Teamsporters die
uit Velsen komen en lid zijn van een
team dat niet uit Velsen komt worden individueel genomineerd.
Hele teams, als het een Velsens team
is, inclusief alle niet-Velsense leden.
Aan welke criteria moet de nominatie voldoen?
- Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij

een Nederlands kampioenschap
van een toernooi of wedstrijdenreeks.
- Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een Europees kampioenschap.
- Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een Wereldkampioenschap.
- Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een Wereldbekerkampioenschap.
- Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een Europacupwedstrijd.
- Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een wedstrijd van vergelijkbaar niveau als de punten onder b) tot en
met e).
- Als je een individuele sportprijs
hebt gewonnen van een officiële
sportbond.
- Als je een individuele sportprijs
hebt gewonnen tijdens een internationaal toernooi.
Aanmelden.
Nominaties moeten vóór 22 januari 2018 worden doorgegeven via
de aanmeldknop op de website van
www.sportgalavelsen.nl Ook kunt
u de nominaties mailen naar sport-

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

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 26 december) en op
Nieuwjaarsdag (maandag 1 januari) leegt HVC geen afval-en rolcontainers kliko’s. Er zijn daarom in
week 52 en week 1 gewijzigde op-

haaldagen. Ook als de voor u gebruikelijke ophaaldag niet op een
feestdag valt, kan uw afval toch op
een andere dag worden opgehaald.
De HVC afvalbrengstations zijn tijdens Eerste en Tweede Kerstdag
en op Nieuwjaarsdag eveneens gesloten. Van 27 tot en met 31 december bent u welkom op de afvalbrenstations tijdens de vaste openingstijden.
HVC wenst u leuke feestdagen en
een duurzaam 2018 toe!
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Al het medicijnafval levert u in bij de apotheek.
Naalden leveren gevaar op als u ze thuis weggooit.
Vragen? hvcgroep.nl

Eendjes voeren
Twee weken geleden plaatsten wij
een berichtje over eendjes voeren.
Brood voeren aan vogels is eigenlijk niet zo goed: ze worden er dik
en lui van. Een beter idee is om ze
graan te voeren.

Maar wat moet je dan met je oude
brood? Wij stelden voor om dit naar
kinderboerderij Velserbeek te brengen, maar Arita Immerzeel (columniste van de IJmuider Courant) vond
één optie wel wat weinig. En dat zijn
we eigenlijk wel met haar eens. Vandaar dat we er nog een keer aandacht
aan besteden.
Je kunt je oude brood prima roos-

teren of er paneermeel van maken.
Maar misschien is het allerlekkerste
wel om er wentelteefjes van te maken!
Kijk bijvoorbeeld even hier: www.
wentelteefjesrecept.net. Veel meer
mogelijkheden met je oude brood dus!
Bedankt voor je suggesties Arita!
Kinderboerderij Velserbeek is trouwens wel blij met bruin brood. De
korstjes gaan naar de vogels in de volière, een beetje als bijvoer naar andere dieren, en naar de zwanen en ganzen als het heel koud is. Ongesneden
bruinbrood (heel of half ) gaat naar de
knaagdieren; die maken daar holletjes
en vreetgangen doorheen. (foto: gemeente Velsen)

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

gemeentevelsen |

gemvelsen

Grondwateroverlast
Velsen-Noord

VEEGREGLEMENT
HET IS ZOVER! OP 1 JANUARI OM 12.00 UUR VEEGT HEEL NEDERLAND Z’N STRAATJE SCHOON. ALS SUPPORTER VAN SCHOON
ZET JE NATUURLIJK JE BESTE BEZEM VOOR. LEES DAAROM HIER DE ONGESCHREVEN REGELS VAN NIEUWJAARSVEGEN.

1
3

5
7

Wens eerst je buren Gelukkig Nieuwjaar. Dan zit de stemming er meteen lekker in.

2

Op 1 januari om 12 uur stipt gaat Nieuwjaarsvegen van start. Verslapen? Geen punt. De rest van de week mag je ook
nog vegen, tenzij je buren je voor zijn…

4

Verhoog de veegvreugde met wat lekkers. Oliebollen,
appelflappen of kippenvleugeltjes over? Restje champagne
in de koelkast? Deel het met je buren!
Wie geen bezem bezit of om een andere reden niet in
staat is te vegen, kan meehelpen om koffie te zetten en
warme chocolademelk te maken.
Er is geen tijdslimiet. Blijf vegen tot je er schoon
genoeg van hebt of geef je bezem aan een ander.
Estafette-vegen is toegestaan.

Doe je best maar overveeg je niet. Uit ervaring blijkt dat
20 minuten vegen, 10 minuten rust voor deelnemers met
een gemiddelde veegconditie goed werkt.

6
8

Nieuwjaarsvegen is afgelopen wanneer de straat vrij is van
vuurwerk. Een democratische meerderheid bepaalt wat schoon is.

Geniet ervan! Je spreekt je buren misschien een heel jaar niet meer.

ALLE GEKHEID OP EEN (BEZEM)STOKJE. LET VOORAL OP DE VOLGENDE ZAKEN:

Maak voor je eigen veiligheid en dat van je medevegers eerst het oude vuurwerk nat.
Neem hiervoor een emmer water mee naar buiten.
Steek niet-afgegaan vuurwerk (blindgangers) nooit opnieuw aan!
Laat kinderen altijd vegen onder begeleiding van volwassenen.
Vuurwerkresten mogen bij het huisvuil buiten in de restcontainer.

EN OHJA,
NODIG AL JE VRIENDEN
UIT OM OOK MEE TE DOE
TER VERHOGING VAN DEN
VEEGVREUGDE.
ZIJ KUNNEN ZICH AAN
MEL
SUPPORTERVANSCH DEN VIA
OON.NL

De gemeente Velsen heeft de
afgelopen weken rond de 15
meldingen gekregen uit Velsen
Noord in verband met water in
de kelders of kruipruimte. Deze
meldingen kwamen na een oproep van de actiegroep Droge
Kelders Velsen Noord.

Naast de inspanningen van de gemeente is het nu belangrijk voor
de inwoners om te kijken op welke manier zij ook zelf maatregelen
kunnen nemen door bijvoorbeeld
de kelder waterdicht te maken, of
het optrekken van vocht in muren
te voorkomen.

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de situatie in
Velsen Noord, daar zijn de inwoners via verschillende bewonersavonden van op de hoogte gehouden. De conclusie was dat er geen
sprake is van structureel te hoge grondwaterstanden. Daar waar
nodig heeft de gemeente Velsen
enkele kilometers drainage aangebracht en ook in de toekomst gaat
dit proces door onder andere in het
Stratingplantsoen.

De gemeente is echter wel in gesprek met de actiegroep Droge
Kelders om te kijken hoe bewoners goed geïnformeerd kunnen
worden over maatregelen in hun
woning. Dit verbetert het woongenot en maak de woning ook duurzamer.
Kijk op www.velsen.nl burger
waterloket grondwater grondwateroverlast-en-tips voor tips bij
grondwateroverlast.

Nieuws uit
het zwembad

Prullenbakken en meters
op slot voor vuurwerk
Om schade te voorkomen aan divers
straatmeubilair door het vuurwerk,
worden rond de feestdagen door
HVC de prullenbakken in de openbare ruimte afgesloten. Ook de zakjes voor hondenpoep worden op veel
plekken weggehaald. Ten slotte gaan

parkeermeters op de Lange Nieuwstraat in verband met vuurwerk op
slot op 28 december en op 2 januari weer open. In die periode hoeft er
voor parkeren niet betaald te worden.

(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.

Het merendeel van deze schades
zijn gelegenheidsschades, dat wil
zeggen dat de daders niet alle consequenties van hun daden over-

zien. Er is een checklist ‘(Brand)
veilig het jaar uit’ opgesteld. et 10
eenvoudig te realiseren maatregelen kunt u het preventieniveau van
gebouwen aanmerkelijk verbeteren. U vindt deze checklist op www.
velsen.nl.

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

Zondag**
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag*

Recreatiebad
09.00-12.00 uur (gezinnen)
09.00-12.00 uur (gezinnen)
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.30-16.00 uur

Wedstrijdbad
12.00-16.00 uur
12.00-15.00 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
12.00 15.00 uur

*Zaterdag 30 december sluit het wedstrijd bad om 14.30 uur i.v.m. afzwemmen.
**Zondag 31 december sluit het zwembad om 12 uur na het gezinszwemmen.
Het banen zwemmen op maandag van 13.00 – 15.00 uur vervalt. Vanaf 17.00
uur gelden de reguliere openingstijden voor het wedstrijd- en recreatiebad.
Het zwembad is gesloten op maandag 25 en dinsdag 26 december, zondag 1
december na 12.00 uur en maandag 1 januari. Van 30 december t m 7 januari ligt in het wedstrijdbad de Zigzag Tropical-hindernisbaan!
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Giet oliebollenvet niet in
de gootsteen of het toilet
Oliebollen, wie houdt er niet van?
Ieder jaar gaan we massaal aan
de slag om deze lekkernij voor de
feestdagen te bakken, maar waar
laat je het vet? Tijdens Kerstmis
en Nieuwjaar spoelen Nederlanders massaal frituur- en oliebollenvet door de gootsteen of toilet
wat verstoppingen veroorzaakt in
het riool.

Zowel vast als vloeibaar vet gaat namelijk klonteren en stollen als het in
het rioolwater terecht komt. Daarnaast raakt de waterzuiveringsinstallatie in uw woongebied overbelast. Dat kan worden voorkomen
door het gebruikte vet in een melkpak of fles te gieten en weg te brengen naar de vetrecyclecontainer bij

u in de buurt. U vindt deze containers vaak bij supermarkten, scholen,
sportclubs, kinderboerderijen of milieustraten.
Samen voor een gezonde waterketen
Het hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeenten en drinkwaterbedrijven werken met elkaar aan
een schoner milieu en een goede waterkwaliteit. Ook u kunt een bijdrage leveren door vetresten niet door
de gootsteen of het toilet te spoelen,
maar ze in te leveren bij een vetrecyclecontainer of de milieustraat van
uw gemeente.
Meer informatie over wat nog meer
niet in het riool mag? Neem dan een
kijkje op www.nietinhetriool.nl.

Wist u dat...

de gemeente Velsen zelf
geen woningen bouwt?
Woningen worden gebouwd door
projectontwikkelaars en door de
woningcorporaties. De gemeente
denkt wel mee over het type woningen en bepaalt waar er wordt
gebouwd.

Gemeente neemt rioolstelsel Spaarnwoude over
De gemeente Velsen neemt
per 1 januari 2018 het rioolstelsel over van het Recreatieschap
Spaarnwoude. Dat hebben zowel het college van Velsen als
het algemeen bestuur van het
Rcereatieschap
Spaarnwoude
besloten.

Het rioolstelsel wordt overgenomen omdat het Recreatieschap
zich gaat richten op haar kerntaken en het beheer van riolering
daar niet bij hoort. Daarnaast beheert de gemeente Velsen al een
zeer uitgebreid rioolstelsel en beheert bovendien al verschillende
gemalen in het Recreatieschap.

Na overdracht is de gemeente Velsen aanspreekpunt voor het oplossen van eventuele storingen en of
verstoppingen in de pompgemalen
en het rioleringssysteem. Voor de
duidelijkheid, het gaat hierbij om
het rioleringssysteem in de openbare ruimte. De riolering op eigen
terrein blijft de verantwoording
van de eigenaar van het perceel.
Als er een storing optreedt in het
openbare rioleringssysteem, kunt
u via www.velsen.nl een melding
openbare ruimte doen of bellen
met het Klant Contact Centrum,
0255-567200.

Mix van verschillende woningen
en bewoners per wijk
De gemeente bepaalt in de Structuurvisie waar er gebouwd mag worden. Ook gaat de gemeente in overleg
met de projectontwikkelaars en met
de woningcorporaties over het type
woningen dat wordt gebouwd. De gemeente streeft naar een mix van verschillende woningen en bewoners in
de verschillende kernen en wijken:
eengezinswoningen met een tuin, appartementen, koop- of huurwoningen. Dit legt de gemeente vast in de
Woonvisie. Mooie voorbeelden van
zo’n mi zijn de vernieuwing van Zeewijk en Oud-IJmuiden.
Sociale huurwoningen
De drie woningcorporaties in de gemeente verdelen de bestaande sociale huurwoningen. De gemeente maakt
ieder jaar afspraken met de corpo-

raties en de huurders over bijvoorbeeld vernieuwing van woningen,
over duurzaamheid, betaalbaarheid,
maar ook over hoe er regionaal wordt
samengewerkt met andere gemeenten en corporaties. Bij nieuwe bouwlocaties in de dorpskernen wordt ook
ingezet op een deel sociale woningbouw. Woningen bouwen neemt echter veel tijd in beslag. Van voorbereiding tot oplevering duurt vaak enkele jaren.
Kleinschalig opdrachtgeverschap
In IJmuiden en Driehuis zijn het afgelopen jaar kavels verkocht waar mensen hun eigen droomhuis konden realiseren. Aan het Snippenbos in IJmuiden en de Van den Vondellaan in Driehuis worden deze huizen momenteel
gebouwd. Aan het Jan Ligthartgebouw aan de Eksterlaan in IJmuiden
wordt binnen hard gewerkt aan eigen
appartementen (zogenaamde kluswoningen). Nieuwe zelfbouwkavels
worden nu onderzocht in IJmuiden
en Velsen-Noord. Kijk voor meer informatie en een impressie op www.pioniereninijmuiden.nl. (foto: gemeente Velsen)
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Tips voor gezellig hout stoken voor u en uw omgeving
De afgelopen jaren is het gebruik
van met hout gestookte installaties toegenomen. Inmiddels gebruiken zo’n 20% van de Nederlandse huishoudens open haarden, inzethaarden en vrijstaande
kachels voor het verwarmen en
creëren van sfeer in huis. Echter
kan stoken met hout voor omwonenden hinder en gezondheidsklachten veroorzaken. Om overlast te beperken heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) een aantal stooktips voor u.

Stooktips: juiste kachel, schoonmaken, droog hout
Zo is het van belang te zorgen voor
de juiste grootte kachel in verhou-

ding tot de ruimte die u wilt verwarmen. Schoorstenen en rookkanalen moeten goed afgestemd zijn met
de haard of kachel en minstens één
keer per jaar door een erkend vakman schoongeveegd worden. Maak
het vuur aan met aanmaakblokjes en
kleine houtjes en stook alleen droog,
onbehandeld hout. Stook niet bij
windstil of mistig weer.

Door de stooktips te volgen kunnen overlast en gezondheidsklachten voor uw omgeving worden voorkomen en beperkt. Meer informatie
over de tips kunt u vinden op www.
rivm.nl. Overweegt u de aanschaf
van een met hout gestookte kachel?
Kies dan voor een palletkachel, meer
informatie hierover vindt u op www.
milieucentraal.nl.

Stooktips: frisse lucht, controleer de vlam
Voldoende frisse lucht in de ruimte waar gestookt wordt is belangrijk,
net als volledige luchttoevoer tijdens
het stoken. Controleer dit door naar
de kleur van de rook en de vlam te
kijken. En als laatste: laat houtvuur
vanzelf uitbranden.

Gezondheidseffecten
Houtrook bevat ongezonde stoffen
en draagt bij aan luchtverontreiniging. De GGD geeft informatie over
mogelijke gezondheidseffecten van
blootstelling aan houtrook. Ook geven zij voorlichting over stoken met
zo min mogelijk overlast en effect op
uw gezondheid. Op www.ggdkenne-

merland.nl vindt u meer informatie
over gezondheidseffecten van houtrook.
Visie Luchtkwaliteit 2017- 2021
De vier IJmondgemeenten werken
sinds 2012 samen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Initiatiefnemer van de Visie Luchtkwaliteit is
het platform Milieu en Gezondheid
waarin portefeuillehouders gezondheid en milieu van de vier IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk,
Velsen en Uitgeest zijn vertegenwoordigd. Afgelopen vier jaar werkte dit platform nauw samen met Omgevingsdienst IJmond, GGD Kennemerland en Provincie Noord-Holland. Meer informatie vindt u op
www.odijmond.nl luchtkwaliteit.

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. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag
van 08.00 uur 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.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een
vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon langskomen bij het Klant Contact Centrum

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze website www.velsen.
nl kunt u 24 uur per dag een afspraak
maken. U kunt natuurlijk ook elke

werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum
van het gemeentehuis is een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014 alle
vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch
gemeenteblad. Daarnaast wordt er ook
gepubliceerd op de Infopagina van de
gemeente in de huis-aan-huisbladen
De Jutter en De Hofgeest. Het 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: www.velsen.nl gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 16
december 2017 tot en met 22 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.

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 66, verbouwen woning naar vakantiewoning (19 12 2017) 32822-2017

IJmuiden
Industriestraat 52, realiseren open
loods (17 12 2017) 32546-2017
Lange Nieuwstraat ong., realiseren 57 appartementen en een supermarkt met parkeerdek (21 12 2017)
33090-2017

Ingetrokken aanvraag
vingsvergunning

Velserbroek
Ambachtsweg ong., bouwen horecagelegenheid (16 12 2017) 325432017
Spitsaak 69, plaatsen dakkapel
(19 12 2017) 32865-2017
omge-

Santpoort-Noord
Zeeweg (Duin- en Kruidberg), vervanging (half )verharding fietspad
Zeeweg (21 12 2017) 31487-2017

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit 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 waarbinnen zij op de volgende aanvragen
dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
IJmuiden
Kennemerstrand ong. (IJmuiden K
746), herinrichten Kennemerstrand

(20 12 2017) 28659-2017
Strandweg 11 en13, Kotterkade 2,
plaatsen betonnen keerwand als erfafscheiding en plaatsen schuifhek
(20 12 2017) 28509-2017
Rectificatie:
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Santpoort-Noord
Hagelingerweg 20J, vervangen dakraam en kozijn (06 12 2017) 269772017
Velserbroek
Westlaan 41, organiseren 10 evenementen in 2018 (05 12 2017)
28427-2017
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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.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
Wijk aan Zeeërweg 56, plaatsen dakopbouw (19 12 2017) 29134-2017
Lierstraat 54, plaatsen dakkapel
(19 12 2017) 28493-2017
Zwaanstraat 49, plaatsen erker en
veranderen kozijn (19 12 2017)
28562-2017
Rembrandtlaan 47, bouwen garage
(19 12 2017) 29169-2017
Wijk aan Zeeërweg 99, plaatsen dak-

kapel (18 12 2017) 30307-2017
Planetenweg 269
9000 tijdelijk
plaatsen J P (20 12 2017) 276362017
Peperkers 23 plaatsen balkonbeglazing (20 12 2017) 31191-2017

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 2, bouwen
damwand (19 12 2017) 21571-2017

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 125, plaatsen aanbouw 1e verdieping achterzijde
(19 12 2017) 27138-2017

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 2, bouwen
houthok en veranda (19 12 2017)
21571-2017
Anna van Saksenlaan 21, kappen 6
bomen (22 12 2017) 29793-2017

Santpoort-Noord
Curaçaostraat 39, legaliseren appartement eerste verdieping en plaatsen
reclamebord voorgevel (19 12 2017)
27881-2017
Velserbroek
Zwanebloembocht 92, plaatsen afdak (22 12 2017) 25267-2017

Geweigerde omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Verleende standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
Geweigerde exploitatievergunning
31143-2017
koffiehuis
Joe Cool, Kanaalstraat 25 te IJmuiden (15 12 2017)

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Velsen maken hierbij bekend dat de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Velsen (CAR VAR) per 1 augustus 2017, 1 december 2017, 1 janu-

ari 2018 en 1 juli 2018 is gewijzigd
zal wijzigen. Hiermee worden gemaakte afspraken uit de cao-akkoorden 2017-2019 respectievelijk 20162017 geformaliseerd.

Ter inzage
De tekst van de wijziging van de verordening is in het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is ook in te zien bij de balie

van het stadhuis. De wijzigingen in
de verordening worden ook gepubliceerd op www.overheid.nl. Het besluit tot wijziging treedt in werking
op de dag na bekendmaking.

gemaakt schriftelijk (Postbus 465
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van

burgemeester en wethouders van
Velsen.

se parkeervoorzieningen te klein.
Daarom is het wenselijk om de nota
zodanig aan te passen dat bij sloopnieuwbouw van sociale huurwoningen alleen voor de extra te realiseren
wooneenheden moet worden voldaan
aan de vigerende parkeernormen.

menbeleid 2015:

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:

Parkeerplaats aan de Wieringer Aak

1991 XK VELSERBROEK
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Parkeernormenbeleid
In het gemeentelijk parkeernormenbeleid is vastgelegd hoeveel
parkeerplaatsen er bij ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden
gerealiseerd. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen na realisatie parkeeroverlast
veroorzaken.

Sinds het vaststellen van het huidige
parkeernormenbeleid in 2015 is echter gebleken dat door dit beleid sloop-

nieuwbouw van sociale huurwoningen niet altijd mogelijk is.
Bij dergelijke ontwikkelingen moeten
namelijk regelmatig meer parkeerplaatsen gerealiseerd worden dan er
voor de sloop waren. In een aanzienlijk deel van het verouderde bezit van
de woningcorporaties in Velsen is de
omliggende ruimte om te voldoen aan
de vigerende parkeernormen te beperkt en zijn de financiële mogelijkheden voor bijvoorbeeld ondergrond-

Daarom heeft het college besloten bijgaand stuk tekst in de paragraaf “Parkeerbehoefte oude of bestaande functie” op te nemen in het Parkeernor-

Bij sloop-nieuwbouw van sociale
huurwoningen dient alleen voor de te
realiseren extra wooneenheden (ten
opzichte van het oude aantal) te worden voldaan aan de vigerende parkeernormen. Dit betekent dat indien
dezelfde hoeveelheid sociale huurwoningen wordt gebouwd als gesloopt
geen extra parkeerplaatsen hoeven te
worden gerealiseerd.
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Algemene bekendmaking
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat de raad
van Velsen in zijn vergadering van
21 december 2017 heeft besloten:

- de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen

2018’ vast te stellen;
- de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen
2016’ per 1 januari 2018 in te trekken;
- de ‘Verordening maatschappelij-

ke ondersteuning gemeente Velsen
2018’ in werking te laten treden op
1 januari 2018.
Ter inzage
De verordening is gepubliceerd in
het elektronisch gemeenteblad en op

de website www.overheid.nl. De verordening wordt zes weken ter inzage gelegd bij het Klant Contact Centrum van de gemeente.

Algemene bekendmaking
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat de raad
van Velsen in zijn vergadering van
21 december 2017 heeft besloten:

- de ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Velsen 2018’ vast te stellen;
- de ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Velsen 2017’ per 1 januari

2018 in te trekken;
de ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Velsen 2018’ in werking te laten
treden op 1 januari 2018.

Ter inzage
De verordening is gepubliceerd in
het elektronisch gemeenteblad en op
de website www.overheid.nl.

Bekendmaking
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 Algeme-

ne Plaatselijke Verordening 2009
en het Evenementenbeleid gemeente Velsen 2016:

• beleidsregels Evenementenveiligheid gemeente Velsen 2017 vast te

stellen
• beleidsregels Evenementenveiligheid gemeente Velsen 2017 in werking te laten treden daags na publicatie

Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking op 22
december 2017

Veranderingen in kinderopvang
In de huis-aan-huis bladen van 14 december 2017 heeft informatie gestaan over de veranderingen in de kinderopvang.

De naam “peuterspeelzaal” komt per 1 januari 2018 te vervallen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
In het kader van de Harmonisatiewet zijn de peuterspeelzalen binnen de gemeente Velsen inmiddels als kinderdagverblijf (KDV) ingeschreven in het LRKP.
In de gemeente Velsen betreﬀen het de volgende kinderdagverblijven (voorheen Peuterspeelzalen) van de Stichting Welzijn Velsen:
Kinderdagverblijf (KDV)
De Wimpel
t Piraatje
t Heuveltje
De Brulboei
Peutercentrum De Drie Turven
Peutercentrum Zoeﬀ
Peutercentrum de Vlinder
Peutercentrum De Vuurvliegjes
De Speelweide
KDV Olleke Bolleke
Kinderopvang Hummelhoek

Peuterspeelzaal adres
t Tolletje
Casembrootstraat 58 1972 CC Ijmuiden
t Piraatje
Torricellistraat 41 1972 RT Ijmuiden
t Heuveltje
Nicolaas Beetslaan 1 1985 HH Driehuis
De Brulboei
Kanaalstraat 166 1975 BJ Ijmuiden
De Drie Turven Planetenweg 338 1974 BP Ijmuiden
Zoeﬀ
Eenhoornstraat 2C 1973 XT IJmuiden
De Vlinder
Heirweg 2A 1951 CD Velsen-Noord
Heerenduinweg 45 1971 JA Ijmuiden
De Weid 22 1991 ET Velserbroek
Frans Netscherlaan 4c 2071 AZ Santpoort-Noord
Bloemendaalsestraatweg 201 2082 GE Santpoort-Zuid

Noodkap melding
Op de parkeerplaats bij Beeckestijn stond een Esdoorn waarvan de stam helemaal was ingescheurd. Om veiligheidsredenen is de Esdoorn inmiddels

gekapt.

registratienummer LRKP
246626252
185011160
204505094
575379327
248477973
214173392
173093310
177495935
101533196
228259289
112787897

