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Huis aan Huis geïntegreerd in de Jutter en de Hofgeest

Twee sterk lokale uitgevers 
bundelen krachten
IJmond - Met ingang van 2 
maart worden huis-aan-huis-
bladen de Beverwijker en 
Heemskerkse Courant uitge-
geven door Rodi Media. In  
Velsen wordt weekblad Huis 
aan Huis geïntegreerd in de 
Jutter en de Hofgeest.

,,We zijn met onze zondags-
kranten al dekkend in Noord-
Holland boven het Noordzee-
kanaal en deze overname past 
perfect in ons streven om lezers 
en adverteerders ook met on-
ze midweekse titels huis-aan-
huis te kunnen bedienen’’, al-
dus Eric Kooij, commercieel di-
recteur Rodi Media. ,,We antici-
peren constant op nieuwe uit-
dagingen en we spelen in op 
waar commercieel en redactio-
neel behoefte aan is. Wij doen 
onze Velsense titel Huis aan Huis 
over aan Kennemerland Pers. De 
krant zal worden geïntegreerd 
in de Jutter en de Hofgeest. Zie 
het als een soort ruil die voor 
beide partijen aantrekkelijk is.”
Voor Frits Raadsheer, alge-
meen directeur van Kennemer-
land Pers, is er absoluut sprake 
van een win-win situatie. ,,De 
identiteit van de Beverwijker, 
Heemskerkse Courant, de Jut-
ter en de Hofgeest blijft behou-
den. Huis aan Huis zal niet meer 
in de fysieke vorm herkenbaar 

zijn, maar de Jutter en de Hof-
geest zijn voortaan beeldbepa-
lend voor Velsen. Rodi Media 
en Kennemerland Pers gaan el-
kaar niet beconcurreren, maar 
zetten juist in op samenwerken. 
Met name voor de trouwe le-
zers en adverteerders van Huis 
aan Huis levert de samensmel-
ting van de kranten voordelen 
op. Er zijn talloze mogelijkhe-
den om plaatsingscombinaties 
te maken met uitgaven van Ro-
di Media en Kennemerland Pers. 
Met Kennemerland Pers geven 
wij titels uit van Castricum tot 
en met Mijdrecht, Uithoorn en 
Aalsmeer. Bij al die titels in voor-

noemde gebieden gaan Rodi 
Media en Kennemerland Pers 
commerciële en redactionele 
krachten bundelen en daardoor 
elkaar absoluut versterken.”
De kranten van Kennemerland 
Pers zijn recentelijk overgegaan 
van het kleinere Berliner Maga-
zineformaat naar het handzame 
tabloid. 
Verder zijn er wat subtiele es-
thetische aanpassingen doorge-
voerd. Veel lokaal nieuws, vas-
te rubrieken, aantrekkelijke spe-
cials en het gemeentenieuws 
blijven de basis vormen van de 
bestaande formule. (foto: Vin-
cent de Vries/RM)

Veel animo voor 
open dag Kuba moskee

De bezoekers werden ontvan-
gen in de ontmoetingsruimte. Tij-
dens het drinken van een kopje 
thee of ko�  e werd uitleg gegeven 
over het programma en de activi-
teiten in en om de moskee. In de 
zaal naast de ontmoetingsruim-
te stond een stand met informatie 
over de moskee en de islam. Om 
het half uur werden bezoekers in 
groepen door de moskee geleid. 
In het leslokaal op de eerste etage 
werden allerlei activiteiten voor de 
kinderen georganiseerd. Zij kon-

den deelnemen aan een kleuren-
wedstrijd of zich laten schminken. 
Buiten konden de kinderen zich 
vermaken op het springkussen en 
konden ze tussendoor gratis sui-
kerspin eten. 
Als laatste onderdeel van de rond-
leiding stond een bezoek aan de 
gebedsruimte op het programma. 
Hier werden de bezoekers ontvan-
gen door de imam, en andere des-
kundige begeleiders. Door de be-
zoekers werden veel vragen ge-
steld. De imam nam de tijd om de 

gestelde vragen uitgebreid te be-
antwoorden. 
Na de rondleiding gingen de 
meeste bezoekers niet meteen 
naar huis, maar genoten nog na 
van allerlei lekkernijen zoals bak-
lava, een broodje döner of Turkse 
pizza. Tijdens het eten werd met 
de aanwezigen nog lang nage-
praat. Ook de bestuursleden van 
het vrouwen- en jongerenorgaan 
van de Kuba moskee waren aan-
wezig om er een succesvolle dag 
van te maken. 
Alle bezoekers kregen een klom-
pen sleutelhangertje als aanden-
ken aan het 25-jarig bestaan van 
de moskee. Uit recensies van het 
gastenboek blijkt dat de bezoe-
kers de dag erg informatief en leuk 
vonden! (foto: Erik Baalbergen)

IJmuiaden - Zondag werd het 25-jarig bestaan van de Kuba mos-
kee groots gevierd. Het gebedshuis aan de Planetenweg zette 
haar deuren open voor iedereen die binnen wilde kijken. Niet al-
leen mensen uit Velsen wisten de weg naar de Kuba moskee te 
vinden, ook bezoekers uit de omliggende plaatsen kwamen naar 
de open dag.

IJmuidense schaats-
tweeling weer succesvol

IJmuiden - Afgelopen zater-
dag kwamen in Tilburg de bes-
te Nederlandse marathonrij-
ders van de C-junioren bij el-
kaar om daar te strijden voor 
het Nederlands kampioen-
schap.

Daphne Iskes uit IJmuiden had 
zich voor deze wedstrijd gekwa-
li� ceerd en stond daar met 49 
andere rijders klaar om te strij-
den voor de nationale titel. De 
wedstrijd werd verreden over 
15 rondes. Daphne wist de kop-
groep goed bij te houden en be-
haalde in de eindsprint een fan-
tastische vijfde plaats.

Haar tweelingzus Manon Iskes 
had zich gekwali� ceerd voor de 
NK Kortebaan in Biddinghuizen 
die ook afgelopen zaterdag werd 
gehouden. Omdat deze over een 
recht stuk van 140 meter wordt 
verreden kan dit niet plaatsvin-
den op een reguliere kunstijs-
baan. De snelste sprinters van 
Nederland reden daar via een 
afvalsysteem diverse malen de-
ze afstand. In de eind� nale, die 
ging tussen vier rijders, behaal-
de Manon een bronzen plak met 
haar derde plek. Op de foto Ma-
non naast haar teamgenoot Pien 
Hersman die eerste werd. (foto: 
aangeleverd)

Verkiezingsdebatten live
Velsen - De verkiezingstijd is be-
gonnen! Vorige week is de online 
stemhulp Velsen.mijnstem.nl ge-
presenteerd en vanavond (don-
derdag) om 18.30 uur is de aftrap 
van een reeks verkiezingsdebat-
ten op RTV Seaport. 
Voorafgaande aan de laatste 
raadsvergadering voor de ge-
meenteraadsverkiezingen gaan 
de tien lijsttrekkers aan de hand 
van vijf stellingen van de stem-
hulp met elkaar de strijd aan in 
vijf mini-debatjes. Dit gebeurt in 
de Raadzaal, het centrum van de 
lokale democratie.
De onderwerpen waarover wordt 

gedebatteerd zijn het experimen-
teren met een basisinkomen, le-
ningen voor starters, subsidie 
voor het aanpassen van wonin-
gen van ouderen, de kosten van 
de zorg en het verplichten van 
mensen met een uitkering om 
een tegenprestatie te leveren.
Na donderdag breekt het debat-
circus in Velsen los. Gesprekslei-
ders Esther van der Veur en Gert-
jan Huijbens van Raadsplein TV 
zijn er bij zes betrokken. Hiervan 
worden twee debatten live op tv 
uitgezonden: het jongerendebat 
op 7 maart en het slotdebat op 
17 maart. 

‘Rennende
 rukker’

Haarlem -  Justitie  heeft 
twee maanden voorwaar-
delijke cel straf geëist tegen 
de verdachte die bekend  
staat als de ‘ rennende  ruk-
ker’ . De 35-jarige Artur Z. viel 
in de zomer van 2015 niets-
vermoedende vrouwen in 
IJmuiden lastig. Hij kon wor-
den opgepakt toen een van 
zijn slachto� ers hem herken-
de in een supermarkt.

KORT NIEUWS:

Vertrouwd
en dichtbij

#TeamCDA: 
deze week Ruben 
Oostwouder en 

JanKees Salverda
Zie verderop in de krant.

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

D E Z E  W E E K  I N  O N Z E  K R A N T !
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COLOFON

Verschijnt donderdag 
EDITIE 8: VElsErbroEk, DrIEhuIs, 
VElsEn-z., sanTpoorT-z. En 
sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties: 
Dinsdag voor 17.00 uur 
verkoop@jutter.nl 
verkoop@hofgeest.nl

advertentieverkoop: 
Jeroen van Duijn 
Mobiel 06-33836478 
Gerda Ritskes 
Mobiel 06-45708874

advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef redactie:
Friso Huizinga

redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp, 
Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836

bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplaGE hoFGEEsT: 15.250
oplaGE juTTEr: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Aan de Zuiderkruisstraat, tussen 
de Plutostraat en de Eenhoorn-
straat, staat al bijna vijftig jaar 
een winkelgalerij met aanvanke-
lijk 14 winkelpanden en 16 bo-
venliggende maisonnettewonin-
gen. De naam ‘De Dolfijn’ is nog 
net leesbaar op een lichtbak aan 
de noordelijke zijgevel. Het com-
plex is in 1968/1969 gebouwd. In 
de beginjaren huisvest de galerij 
de muziekwinkel van ‘Appie’ Wij-
ker (waar ik trouw elke week de 
top 40 haalde), de Snoepkoning, 
snackbar Beja en verder onder 
meer een herenkapsalon, banket-
bakkerij, slagerij, stomerij, dieren- 
en hengelsportzaak, dameskap-
salon, slijterij, rijwielhandel, speel-
automatenhal en een Joegosla-
visch restaurant. In de loop der 
jaren worden diverse winkelpan-
den samengevoegd en herbergt 
het complex onder meer de eer-
ste Aldi in IJmuiden en wisselend 
diverse andere zaken. Momen-
teel biedt het complex nog on-
derdak aan een afhaalrestaurant, 

een snackbar, een fysiotherapie-
praktijk en een badkamerverko-
per die ‘wegens waterschade ho-
ge kortingen’ geeft...
In 2006 overlijdt de in Berlijn wo-
nende Italiaanse eigenaar van 
het complex. De zoektocht naar 
de buitenlandse erfgenamen zal 
tijd gaan kosten. Om - zolang de 
nieuwe rechtmatige eigenaar 
zich niet meldt - niet in de proble-
men te komen richten huurders 
de ‘Stichting Beheer Huurpan-
den Padovan Eenhoornstraat-Zui-
derkruisstraat IJmuiden’ op. Deze 
stichting behartigt de belangen 
van de huurders, int de huren en 
zoekt de erfgenamen. Twee ge-
vonden hoogbejaarde Italiaanse 
erfgenamen van de eigenaar blij-
ken inmiddels ook te zijn overle-
den. De Duitse advocaat van de 
overleden eigenaar die de erfenis 
afhandelt, heeft namens de erf-
genamen het pand aan twee Ne-
derlanders verkocht. Deze laten 
zogenoemd conservatoir beslag 
leggen op het pand. Maar in het 

kadaster staat geen nieuwe eige-
naar geregistreerd.

Door achterstallig onderhoud 
holt de bouwkundige staat ach-
teruit. De gemeente Velsen laat 
in 2012, onder toepassing van 
‘spoedeisende bestuursdwang’, 
noodreparaties uitvoeren omdat 
brokken beton naar beneden val-
len en de trap en het hekwerk op 
de galerij aan de achterzijde in 
slechte staat verkeren. 
De gemeente is al jaren op zoek 
naar de eigenaar of diens erfgena-
men om deze de rekeningen van 
de noodreparaties en de achter-
stallige OZB te presenteren.
Om de zaak nog ingewikkelder te 
maken, legt de eigenaar van een 
in het complex gevestigde zaak 
in 2012 een claim neer bij de erf-
genamen en laat beslag leggen 
op het pand. Omdat de opgeleg-
de maar nooit betaalde dwang-
sommen opgeteld de waarde van 
het complex zouden hebben be-
reikt, beweert hij nu de eigenaar 
te zijn en probeert hij de bewo-
ners en ondernemers uit het com-
plex te krijgen. Het is te hopen dat 
de rechtmatige eigenaar opstaat, 
de huurders kunnen blijven en 
de winkelgalerij opgeknapt gaat 
worden!

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 IJmui-
den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over 
IJmuiden. Deze week aandacht voor de winkelgalerij ‘De Dolfijn’ 
aan de Zuiderkruisstraat.

Regio - Dit jaar kunnen de leden 
van FNV weer profiteren van gra-
tis hulp met de belastingaangif-
te over 2017. Het is wel belang-
rijk om u tijdig aan te melden om-
dat anders de aangifte niet bin-
nen de gestelde termijn kan wor-
den verzorgd. De termijn voor dit 
jaar is door de belastingdienst 
vastgesteld van 1 maart tot en 
met 30 april 2018. FNV-leden in 
de IJmond kunnen zich hiervoor 
aanmelden in de periode 28 fe-
bruari tot en met 28 maart 2018, 
op woensdag van 9.00 tot 13.00 
uur via telefoonnummer 06-
42619649 voor een afspraak in de 
maand april.

FNV Belasting-
service

Online stemhulp Velsen.
mijnstem.nl gelanceerd

Velsen.mijnstem.nl is een hulp-
middel voor iedere Velsenaar die 
op woensdag 21 maart een stem 
uit mag brengen tijdens de ge-
meenteraadsverkiezingen. 
Tijdens het invullen van de stem-
hulp geef je jouw mening op stel-
lingen door het verplaatsen van 
een slider. De stellingen gaan 
over uiteenlopende kwesties, zo-
als bijvoorbeeld het invoeren van 
cameratoezicht, een verbinding 
over het water naar Amsterdam, 
wijkbewoners samen zelf laten 
beslissen over inrichting van hun 
woonomgeving, meer gemeen-
telijk geld uittrekken voor be-
houd sportvoorzieningen, of over 
subsidie voor het verduurzamen 
van woningen.
Na het verplaatsen van de slider 
kan je door op een partij te klik-
ken jouw mening vergelijken met 
de opvattingen van de verschil-

lende partijen. Ook kun je bij ie-
dere stelling opzoeken wat de ar-
gumenten van alle partijen zijn. 
Na het invullen van de stemtest 
verschijnt de uitslag met daar-
in een overzicht van de partij-

en waar jouw mening het meest 
mee overeenkomt en kan je door-
klikken naar de websites van de 
politieke partijen.

Meer informatie over de gemeen-
teraadsverkiezingen is te vinden 
op www.velsen.nl/verkiezingen. 
Uiteraard staat hier ook een link 
naar de stemhulp. (foto: Reinder 
Weidijk)

Velsen - Burgemeester Frank Dales heeft samen met de lijsttrek-
kers, kandidaatsraadsleden en campagneleiders het startsein ge-
geven voor de online stemhulp Velsen.mijnstem.nl. Dat gebeurde 
vorige week in de publiekshal van het gemeentehuis.

Decorade Art Fair in 
Chateau Marquette

Heemskerk - Komend week-
end vindt de zeventiende edi-
tie van de Decorade Art Fair 
plaats in Chateau Marquette. 
Liefhebbers van zowel eigen-
tijdse als klassieke kunst zul-
len weer hun hart kunnen op-
halen om iets spannends te 
vinden tussen de vele verras-
sende werken die worden ge-
presenteerd door beeldende 
kunstenaars, kunstgaleries en 
-handelaren.

Naast de vaste deelnemers met 
een nieuwe collectie, zijn er nieu-

we exposanten met interessante 
kunstcollecties. Deze 17de edi-
tie komt met boeiende figuratie-
ve en realistische, maar ook met 
abstracte, eigentijdse en klas-
sieke kunstwerken. Vooral he-
den, maar ook verleden in aller-
lei stijlen, vormen en expressies 
zal men aantreffen in de getoon-
de schilderijen, aquarellen, pren-
ten en etsen. Dit geldt ook voor 
de mooie glaswerken, beelden, 
houten en keramische objecten 
en handgemaakte sieraden zo-
als ringen, kettingen, hangers, 
broches. Verder schitterend zil-
ver, flonkerend kristal, maar ook 
moderne schilderijen in metaal. 
Iedere bezoeker  ontvangt in de 
kunstboekenstand van Uitgeve-
rij Arti een kunstmagazine. Mee-
gebrachte objecten laten taxe-
ren voor inkoop of inruil kan ook. 
Als leuk souvenir kan men een 
portret laten maken in houtskool 
door Clare van Stolk. Zij is winna-
res bij het tv-programma ‘Sterren 
Op Het Doek’ met een schilderij 
van Sonja Barend. 
De beurs is op vrijdag 23 februari 
open van 19.00 tot 22.00 uur, gra-
tis entree. Zaterdag en zondag 
van 11.00 tot 17.00 uur, entree 8 
euro. Het kasteel is rolstoelvrien-
delijk. (foto: aangeleverd)

De lekkerste Oosterse 
specialiteiten bij Fontana
Velserbroek - Bij Chinees In-
disch Specialiteiten Restaurant 
Fontana hebben ze de lekker-
ste Oosterse gerechten, van Pe-
king eend tot Indische of Chine-
se rijsttafel.
Laat u verwennen in dit gast-
vrije restaurant of haal de ge-
rechten af om er lekker rus-
tig thuis van te genieten. Een 
goede tip van Fontana: heeft u 
een grote afhaalbestelling, geef 
dat dan telefonisch wat eerder 
door zodat u niet zo lang hoeft 

te wachten. Voor speciale gele-
genheden of etentjes met fami-
lie en vrienden kunt u ook kie-
zen voor catering op een door u 
gekozen locatie. Dat kan al van-
af 10 personen. U ziet het, bij 
Fontana is het niet alleen maar 
lekker eten, maar ook handig 
zaken doen. Open op dinsdag 
tot en met zondag. Chinees In-
disch Specialiteiten Restaurant 
Fontana, Velserbroekse Dreef 1, 
Velserbroek, 023-5383603. Zie 
www. restaurantfontana.nl.

Voorjaarsvakantie in 
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - Het IJmuider Zee- 
en havenmuseum is in de voor-
jaarsvakantie (24 februari tot 
en met 4 maart) alle middagen 
behalve maandag geopend van 
13.00 tot 17.00 uur.
De vakantieweek begint op 
zaterdag 24 februari met de 
maandelijkse motorendraai-
middag. Op zondag 25 febru-
ari om 14.30 uur is de laat-
ste gratis (na entree) rondlei-
ding. Inschrijven vooraf via de 
website wordt aanbevolen. De 
pas geopende tentoonstelling 
‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’ nodigt zeker ook uit 
voor een bezoek. Of neem nog 
gauw een kijkje bij de exposi-
ties ‘IJmuiden Weerspiegeld’ 
of ‘Vissersschepen van Jan de 
Reus’. Beide tentoonstellingen 
lopen bijna af. 
Op dinsdag- en donderdagmid-
dag zijn de medewerkers van de 
museumbibliotheek aanwezig. 
een unieke kans om hier eens 
binnen te lopen. Voor boeken-
liefhebbers is er ook een groot 

scala aan tweedehands nauti-
sche boeken te koop. Voor kin-
deren zijn er drie leuke speur-
tochten van peuter tot puber. 
Museumkaart is geldig. Zie ook  
www.zeehavenmuseum.nl (fo-
to Peter Herweijer)
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22 FEBRUARI
Koffieochtend in Bibliotheek 
Velserbroek. Van 10.30 tot 12.00 
uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Amulet’. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro.

23 FEBRUARI
Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Amulet’. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro.

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘Tuin vol Geheimen’. 
Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open 
van 13.00 tot 17.00 uur.

Telstar-FC Volendam. Aanvang 
20.00 uur.

Trio Yati in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.

Stadsschouwburg Velsen: Hom-
mage Lennaert Nijgh in een ‘Een 
tip van de sluier’. Aanvang 20.15 
uur.

24 FEBRUARI

(Foto: aangeleverd)
Speeltuin De Veilige Haven 
opent weer haar deuren. Tijdens 
de schoolvakantie is de speel-
tuin op van maandag tot en met 
vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Zaterdag en zondag van 13.00 
tot 17.00 uur. Buiten de school-
vakanties om op dinsdag en 
donderdag vanaf 15.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Amulet’. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro.

Zwerfvuil opruimen met PvdA. 
Actie start om 12.00 uur op 
Marktplein IJmuiden. Om 16.00 
uur vindt een afsluitende borrel 
plaats.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘Vissersschepen’ 
door Jan de Reus, ‘IJmuiden 
Weerspiegeld’ en ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’. 3 Speur-
tochten voor kinderen van kleu-

ter tot puber. Motordraaimiddag

(Foto: Trend Media)
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Checkpoint. Aanvang 19.00 uur. 
(PR Trend Media)

Dansavond in wijkcentrum De 
Stek in Velsen-Noord. Aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

25 FEBRUARI
Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Amulet’. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘Vissersschepen’ 
door Jan de Reus, ‘IJmuiden 
Weerspiegeld’ en ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’. 3 Speur-
tochten voor kinderen van kleu-
ter tot puber. Gratis rondleiding 
(na entree) om 14.30 uur.

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘Tuin vol Geheimen’. 
Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open 
van 13.00 tot 17.00 uur.

Shantykoor Vijfhuizen tijden Zo-
MiPo in De Stek in Velsen-Noord. 
Aanvang 14.00 uur.

(Foto: aangeleverd)
Marcel Worms op piano in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.

Marcel Worms op piano in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.

(Foto: aangeleverd)
Stadsschouwburg Velsen: Henk 
Schiffmacher komt vertellen 
over zijn leven en werk in een 
theatercollege. Aanvang 16.00 
uur.

26 FEBRUARI
Start Schoolbasketbaltoernooi 
om 09.00 uur in Sporthal IJmui-

▲

den-Oost.

Postzegelavond van Postzegel 
Verenging Santpoort in Het Ter-
ras, Dinkgrevelaan 17 Santpoort-
Noord. Vanaf 19.00 uur.

27 FEBRUARI
Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velser-
broek. 

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den en museumbibliotheek ex-
tra geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. 

28 FEBRUARI
OIG tweedehandswinkel open  
aan de Industriestraat IJmui-
den. Van 09.00 tot 12.00 uur. In-
fo: 0255-522330.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘Vissersschepen’ 
door Jan de Reus, ‘IJmuiden 
Weerspiegeld’ en ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’. 3 Speur-
tochten voor kinderen van kleu-
ter tot puber. 

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘Tuin vol Geheimen’. 
Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open 
van 13.00 tot 17.00 uur. Work-
shop knutselen van 13.30 tot 
15.30 uur. Kosten 1,50 bovenop 
de entreeprijs. 

(Foto: Rob Becker)
Stadsschouwburg Velsen: Carel 
Kraayenhof met zijn bandone-
on en meesterpianist Juan Pablo 
Dobal. Aanvang 20.15 uur.

1 MAART
Sportinstuif in Het Polderhuis in 
Velserbroek. Kinderen van groep 
1 tot en met 3 zijn tussen 10.00 
en 12.00 uur welkom en van 
groep 4 tot en met 8 van 13.00 
tot 15.30 uur. Kosten 2,-.
Koffieochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den en museumbibliotheek ex-
tra geopend van 13.00 tot 17.00 
uur.

(Foto: Piek)
Stadsschouwburg Velsen: Bram 
van der Vlugt in ‘Mooi weer van-
daag’. Aanvang 20.15 uur.

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda

Veel mensen die ik spreek heb-
ben er eigenlijk geen beeld bij en 
willen dan van me weten hoe het 
eigenlijk toegaat in het hospice.
Ik leg dan graag uit dat ik, als ik 
het hospice binnenkom steeds 
weer word getroffen door de 
energie van de vrijwilligers die 
op dat moment dienst hebben.
Want er heerst altijd een atmos-
feer van activiteit.
U moet zich een huishouden 
voorstellen met 4 gezinsleden 
die ernstig ziek zijn, waarvan met 
een grote regelmaat het bedden-
goed moet worden verschoond 
en die, omdat ze ziek zijn, extra 
verwend worden. 
Dat houdt dus in dat er een 
voortdurende stroom van was-
goed naar en van de wasmachi-
ne gaat en dat de strijkplank vrij-
wel altijd bemenst is.
Verder wordt er koffie en thee 
gezet voor onze gasten en voor 
hun gasten. Daarnaast moet er 
ook nog driemaal per dag ge-
geten worden, waarbij veel re-
kening gehouden wordt met de 
specifieke wensen van onze gas-
ten. Gelukkig hebben we voor de 
schoonmaak onze Lorinda, die 
dag in dag uit bezig is om alle 
ruimten schoon te houden, zodat 
onze vrijwilligers zich helemaal 
op de gasten kunnen richten.
Ondertussen zie ik andere vrijwil-
ligers die in de tuin bezig zijn, of 
met andere klussen in en om het, 
of de administratie doen.
Omdat onze coördinatoren niet 
altijd aanwezig kunnen zijn, wor-
den hun taken dan waargeno-
men door vrijwilligers die zijn ge-
traind als waarnemend coördina-
tor. En dan heb ik het uiteindelijk 
alleen nog maar over de werk-
zaamheden van de vrijwilligers 
en niet over de mogelijke emoti-
onele belasting.
Want, uiteindelijk moet er voort-
durend afscheid genomen wor-
den van de gasten waar je toch 
een zekere band mee opbouwt.
Kortom, als vrijwilliger bij het 
Hospice ben je een pluim meer 
dan waard.

Robert van 
Westerhoven 
Voorzitter 
Hospice De 
Heideberg

Wat doet een 
vrijwilliger 
eigenlijk?

Recharge jezelf met Mind-
Walk outdoortraining

Regio - Veel mensen hebben 
moeite met ontspannen, om-
dat ze de tijd er niet voor nemen 
of gewoon omdat ze niet weten 
hoe ze zich moeten ontspannen. 
Voor iedereen die ervaart dat ‘het 
hoofd te vol is’ (of het gewoon 
heerlijk vindt om in het bos te 
wandelen) is er nu Mind-Walk.
Mind-Walk is mindful wandelen, 
gecombineerd met invloeden uit 
de yoga, ontspanningsoefenin-
gen, ademhalingsoefeningen en 
meditatie. Het is een veilige, ef-
fectieve manier om je gezond-

heid en fitheid te verbeteren, zo-
wel geschikt voor beginnende als 
gevorderde wandelaars van alle 
conditieniveaus.
In een groep van 6 tot 10 per-
sonen gaan ze de natuur in on-
der begeleiding van een erva-
ren coach. Deelnemers leren ver-
schillende ontspanningstech-
nieken en ademhalingsoefenin-
gen. Deze oefeningen zijn geïn-
tegreerd in een wandeling van 
ongeveer 3 tot maximaal 5 km 
per keer. 
Mind-Walk is ontmoeten en ont-
moeten. Lijkt het je wat om lek-
ker te wandelen, je fitter en ener-
gieker te voelen, heerlijk te ont-
spannen en te genieten van de 
natuur, je hoofd leeg te lopen en 
minder stress te ervaren waar-
door je stemming verbetert en 
je een goed gevoel krijgt; te ont-
moeten en ontmoeten? Meld 
je dan vandaag nog aan voor 
de cursus en wandel jezelf naar 
balans. Mail naar: mindwalk@
wandel-bewust.nl of bel: 06-
37331753. 
De cursus start op zondag 4 
maart en is van 10.00 tot 11.00 
uur. Locatie: NP Zuid Kennemer-
land, ingang Duin en Kruidberg. 
Cursuskosten: 90 euro. Overige 
data: 11, 18, 25 maart, 1, 8, 22, 29 
april, 6 en 13 mei. (foto: aangele-
verd)

G Disco in Velserbroek
Velserbroek - Na een succes-
volle eerste editie wordt op za-
terdag 3 maart voor de tweede 
maal een G Disco gehouden in 
de discozaal van ontmoetings-
centrum De Koe. Ook deze keer 
wordt het  georganiseerd door 
stichting Ook Voor Jou in sa-
menwerking met het Sociaal 
Wijkteam Velserbroek. Hier-
na volgen er nog drie G-Disco 
avonden in De Koe, namelijk 
op de zaterdagen 7 april, 5 mei 
en 2 juni.

De discoavond begint om 19.30 
uur en duurt tot 22.00 uur en is 
voor mensen met een beperking 
vanaf 18 jaar. De toegang is 2,50 
euro, maar is wel inclusief één 
consumptie voor een alcohol-
vrij drankje. Voor eventueel mee-
gekomen begeleiding, is de toe-
gang uiteraard gratis. Dj’s Rens 
en Frank verzorgen wederom de 
muziek waarop gedanst kan wor-
den en uiteraard kunnen er ook 
verzoeknummers worden aange-
vraagd.
Voor mensen met een beperking 
is het lastiger om mensen te ont-
moeten terwijl ook deze groep  
graag een leuke avond wil stap-
pen om zo nieuwe contacten 

op te doen, te dansen en nieu-
we vrienden maken. In het re-
guliere uitgaansleven is dit vaak 
niet mogelijk vandaar dit initia-
tief. In het kader van de partici-
patiesamenleving zullen vrijwilli-
gers van Stichting Ook Voor Jou 
en van ontmoetingscentrum De 
Koe ervoor zorgen dat de avond 
goed verloopt.
Stichting Ook Voor Jou is een 
kleinschalige zorgorganisatie 
met twee vestigingen. In Velser-
broek is de woonvorm gezins-
huis Onder de Panne gevestigd 
waar zeven bewoners met el-
kaar wonen en leven als een ge-
zin. Twee zorgouders, vier bege-
leiders en een klein aantal vrijwil-
ligers verzorgen de 24 uurs zorg 
voor de stichting binnen deze 
woonvorm. 
Daarnaast is er in Krommenie 
lunchroom Tante Tee, waar men-
sen met een beperking die graag 
in de horeca werken onder-
steund door professionele bege-
leiding aan de slag kunnen. De 
lunchroom is kleinschalig zodat 
de deelnemers zoveel als moge-
lijk alle voorkomende werkzaam-
heden zelf kunnen uitvoeren. Zie 
ook www.ookvoorjou.com. (foto: 
aangeleverd)

PvdA ruimt zwerfvuil op
IJmuiden - PvdA Velsen hecht 
aan een aantrekkelijke leefomge-
ving. In het verkiezingsprogram-
ma pleit de partij voor leefbare 
wijken waar mensen zich thuis 
voelen. 
Veiligheid is daarvoor een nood-
zaak. Maar ook dat alles schoon 
en heel is. In dat kader is zwerf-
vuil de PvdA een doorn in het 
oog. Daarom gaat de partij op 

zaterdag 24 februari met een 
groep enthousiaste campaigners 
het zwerfvuil te lijf. In twee groe-
pen zal PvdA Velsen alle kernen 
van Velsen aandoen. 
De actie start om 12.00 uur op 
het Marktplein in IJmuiden. Een 
ieder die zich aan wil sluiten is 
van harte welkom! Om 16.00 
uur vindt een afsluitende borrel 
plaats. 

Velsen - Vindt u het steeds moei-
lijker zelf uw belastingaangifte te 
doen, dan biedt WonenPlus-Vel-
sen de mogelijkheid gebruik te 
maken van het team belasting-
aangifte. Een groep deskundi-
ge vrijwilligers verleent thuis as-
sistentie bij het invullen van de 
aangifte. De belastingvrijwilligers 
nemen eerst de tijd kennis te ma-
ken want het gaat over heel per-
soonlijke zaken. Om gebruik te 
kunnen maken van de belasting-
hulp van WonenPlus is het nood-
zakelijk lid te zijn of worden van 
WonenPlus. Afhankelijk van de 
woonsituatie is dit op jaarbasis 
10 euro of 20 euro. Het verschil 
van het abonnementsgeld heeft 
te maken met een tegemoetko-
ming op het abonnement voor 
huurders van de Woningbouw-
corporaties in Velsen. De belas-
tinghulp van WonenPlus is voor 
ouderen en mensen met een be-
perking, die een eigen vermogen 
bezitten tot ongeveer 21.000 eu-
ro per persoon. Het gaat om een-
voudige aangiften die betrekking 
hebben op box 1 (inkomen, bui-
tengewone uitgaven, eigen wo-
ning en giften e.d.). De kosten 
van deze dienst zijn 15 euro per 
formulier. Meer weten? Bel 0255-
518888.

Hulp bij 
belasting-
aangifte
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Activiteiten en evenementen
6 maart  Greenhome bijeenkomst 
9 en 10 maart  NLdoet 
22 maart  Lenteborrel voor verenigingen en stichtingen 
7 april  NVM Open Huizen Dag
10 juni  Rabobank Fietsdag

Rabobank IJmond vindt fi nanciële zelfredzaamheid van jongeren erg belangrijk. Onze ambitie is om 
jongeren te leren omgaan met geld om hen fi nancieel zelfredzaam te maken, zodat zij later kansrij-
ker in de maatschappij staan. Toch is deze zelfredzaamheid niet vanzelfsprekend, daarom willen wij 
jongeren op een interactieve manier meenemen in verschillende fi nanciële onderwerpen. Wat komt er 
bijvoorbeeld allemaal kijken bij het afsluiten van een hypotheek? Waar moet je aan denken als je een 
eigen bedrijf begint? Wat is beleggen precies? Rabobank IJmond neemt jongeren mee in deze thema’s 
met de ‘Minimasters Middelbare Scholen’.

Wij bieden vier verschillende interactieve minimasters om middelbare scholieren kennis te laten maken 
met de thema’s jongeren en geld, beleggen, hypotheken en een eigen bedrijf starten. Elke minimaster 
duurt één lesuur en wordt gegeven door gespecialiseerde adviseurs van Rabobank IJmond. 
Aanmelden voor de Minimaster(s)? Vul het aanmeldformulier in op www.rabobank.nl/ijmond-minimas-
ters en Rabobank IJmond neemt contact op voor het inplannen van de Minimaster. Er zijn geen kosten 
verbonden aan volgen van de Minimasters.

Minimasters Middelbare Scholen

Rabobank IJmond vindt het belangrijk dat iedereen zelf zijn bankzaken kan regelen. Om u hierbij te 
helpen organiseren wij (gratis) workshops Rabo Internetbankieren. Onze mobiele adviseurs helpen u 
graag op weg door middel van allerlei praktijkoefeningen tijdens deze workshop.

Heeft u interesse in het volgen van de workshop?
Stuur een e-mail naar andre.castricum@rabobank.nl of neem telefonisch contact op via (023) 513 05 13.
Na uw aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor de workshop.
Kijk voor meer informatie over deze service op www.rabobank.nl/ijmond 

Samen internetbankieren 
met Rabobank IJmond

RaboNieuws
Dichtbij en betrokken 

Rabobank IJmond  • Februari 2018

RaboNieuws
Dichtbij en betrokken 
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Colofon
Rabobank IJmond

(023) 513 35 00
info.ijmond@rabobank.nl 
www.rabobank.nl/ijmond

facebook.com/RaboIJmond

twitter.com/RaboIJmond

Activiteiten en evenementen
31 oktober   Rabobank Ledencafé - Café Brasserie De Wildeman in Santpoort-Noord

1 november  Rabo Fashion & Food Event - A9 Studio’s in Uitgeest

2 november  Ouderwetse gezelligheid - De Jansheeren in Heemskerk (= VOL)

  Grenzen verleggen - Tata Steel Congrescentrum in Velsen-Noord

3 november  ‘Rabo Fit & Vitaal Event - Rabobank IJmond Stadion in Velsen-Zuid

4 november  Ouderwetse gezelligheid - Café Brasserie De Wildeman in Santpoort-Noord (= VOL)

Tijdens het Rabobank Ledencafé op maandag 31 oktober geeft de directie een 
toelichting op de ontwikkelingen binnen uw bank, presenteren we de hoofd-
punten uit het nieuwe Kracht van de IJmond onderzoek en bespreken we ideeën 
voor een vitalere IJmond regio.  Door het kleinschalige karakter, is er voldoende 
ruimte voor dialoog. Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom in Café Brasserie de 
Wildeman in Santpoort-Noord. Deelname is gratis.

Rabobank Ledencafé, 
ruimte voor dialoog

Na de succesvolle editie van 2015, organiseren we van 31 oktober tot en met 4 
november 2016 onze tweede RaboWeek IJmond. In samenwerking met lokale 
ondernemers en vrijwilligers hebben we een mooi programma opgesteld met 
uiteenlopende activiteiten. Inspiratie opdoen, kennis delen en elkaar ontmoeten 
staan hierbij centraal. Kijk voor het volledige programma op www.rabobank.nl/
ijmond (Welkom op de RaboWeek IJmond!) en meld u snel aan. Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Graag tot volgende week!

Studio 1 van de A9 
Studio’s in Uitgeest 
staat dinsdagavond 1 
november geheel in 
het teken van fashion 
en culinair genieten. 
Lokale ondernemers 
presenteren u de 
nieuwste mode-
trends en trakteren u 
na a� oop op culinaire 
hoogstandjes. Ook 
geniet u van spet-
terende optredens van Dance Studio Patty uit Heemskerk en Sandy Kandau, ook 
wel bekend als ‘La Voix Changez’. Kortom, een heerlijke avond uit! Kaarten kosten 10 
euro per stuk. Hiervoor krijgt u toegang tot de show, één drankje en vier hapjes. Te-
gen inlevering van uw kaart ontvangt u 10 euro korting (bij besteding van minimaal 
50 euro) bij één van de deelnemende modezaken. Kaarten zijn verkrijgbaar via de 
deelnemende modezaken. 

Fashion & Food Event, een 
heerlijke avond uit

RaboWeek IJmond 2016, 
u bent van harte welkom!

Rabo Fit & Vitaal Event, alles 
over een gezonde leefstijl
Langer � t en vitaal 
leven, dat willen 
we toch allemaal? 
Tijdens het Rabo 
Fit & Vitaal Event 
op donderdag 3 
november in het 
Rabobank IJmond 
Stadion, hoort, proeft 
én ervaart u wat u 
hier zelf aan kunt 
doen. Laat u inspire-
ren door Richard de 
Leth van OERsterk, 
geniet van gezonde 
hapjes van Vivian 
Reijs en bezoek de vi-
taliteitsmarkt. Lokale ondernemers geven u tips en adviezen. Variërend van slimme 
manieren om meer te bewegen tot meer regie krijgen over uw eigen hartritme. 
Van het lezen van voedingsetiketten tot het snel op tafel zetten van een gezonde 
maaltijd. En van een intensieve workout tot een ontspannende stoelmassage. Aan 
het eind van de avond verloot elke ondernemer een gezond of sportief cadeau. Wie 
weet valt u wel in de prijzen! Deelname is gratis. 

De medewerkers van Rabobank IJmond doen op 9 en 10 maart mee met NLdoet, de grootste vrijwilligers-
actie van Nederland. Op 9 maart gaan zij met de cliënten van de Hartekampgroep in IJmuiden een dagje op 
stap. Met één groep gaan zij bowlen bij de Zoete Inval en met de tweede groep gaan zij Kinderboerderij de 
Baak bezoeken in Beverwijk. Zaterdag 10 maart gaat een kleine groep naar Heliomare in Wijk aan Zee. 

NLdoet 

Donderdag 22 maart vindt de jaarlijkse Lenteborrel plaats in het Rabobank IJmond Stadion. 
Een netwerkbijeenkomst voor bestuursleden van verenigingen en stichtingen die bankieren bij 
Rabobank IJmond. Het thema van deze editie is ‘Zelfredzaamheid’.  

Voor de Lenteborrel zijn wij op zoek naar verenigingen en/of stichtingen die met hun succesverhaal 
anderen weten te inspireren en tijdens de borrel hun verhaal willen vertellen. Ben jij of ken jij deze 
vereniging en/of stichting en ben je klant van de Rabobank IJmond neem contact op met 
communicatie.ijmond@rabobank.nl 

De Lenteborrel is tevens de aftrap voor de inschrijving van onze Rabobank Fietsdag, die gepland staat 
op zondag 10 juni 2018. 

Aanmelden voor de Lenteborrel 2018 kan via onze website www.rabobank.nl/ijmond 

Rabobank Lenteborrel 

Nieuwe ledenraadsleden gezocht! Rabobank IJmond heeft een aantal vacatures voor de ledenraad. 
Meer weten? Kijk op onze website voor meer informatie of neem direct contact op via 
communicatie.ijmond@rabobank.nl

Werving en selectie ledenraad



06 22 februari 2018

‘Er moet toch meer zijn…’
Vrijmetselaars Velsen 
houden open avond
Velsen - De vrijmetselaars van 
de Velsense loge De Hoeksteen 
zetten hun deuren weer open 
voor een open avond. Maandag 
5 maart zijn belangstellenden 
van harte welkom in het monu-
mentale vrijmetselaarsgebouw 
in Oud-Velsen. De avond is be-
doeld voor iedereen die wel 
eens wat meer wil weten over 
de vrijmetselarij.

Voorzitter Joop ten Bokkel: ,,Er 
hangt toch nog altijd een zweem 
van geheimzinnigheid rond de 
vrijmetselarij. Onterecht, denken 
wij zelf. Tijdens onze open avond 
proberen wij een eerste indruk te 
geven van wat de vrijmetselarij 
nou precies is, en zeker ook wat 
het níet is. Zo kunnen mensen er-
achter komen of iets is wat het bij 
ze past.”
De Vrijmetselarij is een 300 jaar 
oude broederschap, een wereld-
wijde orde, onderverdeeld in re-
gionale loges, die elk op zich een 
zelfstandige vereniging vormen. 
Een vrijmetselaarsloge is een 
plaats waar je samen met zo’n 
30 andere mannen van verschil-
lende leeftijden, beroepsgroe-
pen en achtergronden aan jezelf 
gaat werken. Persoonlijke ont-
wikkeling dus, in de verbonden-
heid van een hechte groep. Waar 

je op zoek kunt naar antwoorden 
op grote levensvragen.
,,Dat doen we vooral door iede-
re maandagavond met elkaar van 
gedachten te wisselen over aller-
lei verschillende onderwerpen,” 
licht Ten Bokkel toe. Belangrijk 
daarbij is verdraagzaamheid en 
wederzijds respect. Vrijmetsela-
ren zoeken naar wat mensen ver-
enigt en proberen weg te nemen 
wat mensen verdeelt.
De Vrijmetselarij is óók een ge-
nootschap dat gebruik maakt van 
symbolen en rituelen. Die zijn er 
om jezelf beter te begrijpen en 
je iets te leren over hoe je in het 
leven kunt staan. Een Vrijmet-
selaar ziet zichzelf als een ruwe 
steen, die bewerkt moet worden 
tot een zuiver kubieke steen. Het 
doel van de Vrijmetselarij is dan 
ook om een beter en vollediger 
mens te worden, om zo een posi-
tieve bijdrage te kunnen leveren 
aan de wereld.
De open avond van loge De 
Hoeksteen op 5 maart begint om 
20.00 uur, inloop met koffie vanaf 
19.30 uur. De avond duurt tot on-
geveer 22.00 uur. Het adres van 
het loge-gebouw is Torenstraat 
2 in Oud-Velsen. Aanmelden via 
06-53796338 of info@loge-de-
hoeksteen.nl. Zie ook www.loge-
dehoeksteen.nl.

OIG-IHD en Voedselbank 
Velsen samen door
Velsen - Ruim een jaar nadat de 
Voedselbank Velsen gebruik is 
gaan maken van de gastvrijheid 
en de ruimte van OIG-IHD zijn 
beide partijen overeengekomen 
dat het tweede uitdeelpunt naast 
die van de Brulboei blijft gehand-
haafd. 
Gezien de spreiding van de klan-
ten van de Voedselbank in Vel-
sen biedt dit de mogelijkheid om 
dichter bij de klanten de wekelijk-
se pakketten aan te bieden. Met 
de beheerder van OIG-IHD Piet 
Huijboom en vaste medewer-
ker Natalie Smakman zijn de be-

staande afspraken nog eens na-
gelopen en zijn er enkele aanpas-
singen gemaakt die het uitdelen 
ten goede komt. 
Met dit vervolg kan de organisa-
tie van OIG-IHD eigenlijk ook ge-
rekend worden tot de sponsors 
van de Voedselbank Velsen. Bo-
vendien wordt het voor de vas-
te medewerkers van de Voedsel-
bank Velsen mogelijk om in dit 
tweede uitdeelpunt een persoon-
lijke inkleuring te geven aan de 
ontvangst van de klanten en aan 
het uitreiken van de pakketten. 
(foto: aangeleverd)

Voorjaars-
vakantie op 
Zorgvrij
Velsen-Zuid - In de voorjaars-
vakantie is er volop reuring op 
boerderij Zorgvrij. Maak een 
leuk kuikenpotje, stop er zaadjes 
in van tuinkers en binnen een 
paar dagen kun je de tuinkers 
oogsten. Het potje wordt ver-
sierd met gezellige kuikentjes. 
Leeftijd vanaf 4 jaar. Deelname 
kost 2,50 euro. Geen zin om een 
kuikenpotje te maken, kom dan 
knutselen en maak moeder Ko-
nijn met twee jonge konijntjes 
(2 euro). Kinderen kunnen zich 
dagelijks vermaken op Zorgvrij, 
bijvoorbeeld met de speurtocht 
‘ontdek de boerderijdieren’. Ga 
met een tasje met een opdrach-
tenboekje en voer voor de koei-
en op pad. Deze activiteit is ge-
schikt voor kinderen van 7 jaar 
tot en met 10 jaar en kost 3 eu-
ro (borg 5 euro). Ook is er sinds 
kort een app-wandeling die je 
meevoert langs de boerderij en 
het erf. Je kunt de app van te vo-
ren downloaden (IZI travel) of 
de QR-code scannen. Deze co-
de is beschikbaar bij de infor-
matiebalie. Jonge kinderen kun-
nen de tentoonstelling ‘Het To-
verbos’ bezoeken. Door aanra-
king met een toverstafje vertel-
len de dieren uit het bos hun ei-
gen verhaal. Omdat het donker 
is in het bos krijg je een zaklan-
taarn mee. Kosten 1 euro, borg 5 
euro. Zie www.spaarnwoude.nl. 
(foto: aangeleverd)

Santpoort-Noord - In het Ter-
ras wordt op maandag 26 febru-
ari weer een gezellige postzegel-
avond gehouden door Postzegel 
Vereniging Santpoort. De zaal is 
open vanaf 19.00 uur, met later 
op de avond een leuke veiling. 
Voorafgaand kunnen de kavels 
worden bekeken. Meer weten? 
Bel 023-5382274 (na 18.00 uur).

Postzegelavond

Velsen-Noord - Zondag 25 fe-
bruari brengt het ZondagMid-
dagPodium een optreden van 
Shantykoor Vijfhuizen in Wijkcen-
trum De Stek, Heirweg 2, Velsen-
Noord. Het wordt een middag vol 
nostalgische herinneringen aan 
de V.O.C. met Nederlandse liede-
ren en aanstekelijke potpourri’s. 
De voorstelling begint om 14.00 
uur en vanaf 13.30 uur is de zaal 
open. Kaarten à 5,00 euro zijn ver-
krijgbaar aan de zaal.

ZoMiPo 
in De Stek

Velserbroek - Donderdag 1 maart 
vindt in de voorjaarsvakantie de 
SportInstuif plaats in sporthal het 
Polderhuis. Op deze dag kan er 
worden meegedaan aan: voetbal, 
rugby, volleybal en tennis. Ook 
wordt er aandacht besteed aan 
gezonde voeding en krijgen de 
deelnemers fruitwater en fruit. De 
kinderen van de groepen 1 tot en 
met 3 zijn tussen 10.00 en 12.00 
uur welkom, de kinderen van de 
groepen 4 tot en met 8 zijn tussen 
13.00 en 15.30 uur welkom. Kos-
ten 2 euro. Inschrijven via: www.
jeugdsportpasvelsen.nl.

SportInstuif

Regio - De drie IJmondgemeen-
ten hebben in een gezamenlij-
ke brief aan Gedeputeerde Sta-
ten van provincie Noord-Hol-
land laten weten dat zij de pro-
vincie steunen om te komen tot 
een volgende stap voor de rea-
lisatie van de verbinding tussen 
de A8 en A9. Een nieuwe verbin-
ding is hard nodig voor een be-
tere bereikbaarheid in een groot 
deel van Noord-Holland. De Inter-
national Council on Monuments 
and Sites (ICOMOS) heeft nu ook 
een advies gegeven over de weg-
verbinding. Zij vinden dat geen 
van de drie voorgestelde alter-
natieven voldoende ruimte geeft 
aan het behoud van de Stelling 
van Amsterdam in dit gebied. De 
provincie gaat nu in gesprek met 
het Rijk en Icomos en weet zich 
in dit proces dankzij de brief ge-
steund door de IJmondgemeen-
ten. De gemeenten staan nog 
steeds achter hun standpunten 
bij hun keuze voor het Heems-
kerkalternatief maar staan open 
voor een alternatief als dat na de 
planstudiefase 1 beter bijdraagt 
aan de leefbaarheid en bereik-
baarheid van de IJmond.

Naar nieuw 
advies A8-A9

IJmuiden - Elke eerste donder-
dag van de maand zijn belang-
sellenden van harte welkom op 
de koffieochtend die door het 
Sociaal Wijkteam georganiseerd 
wordt in Bibliotheek Velsen. De 
ene maand is er een thema, de 
andere maand geen. Donder-
dag 1 maart is het gezellig kof-
fiedrinken en op donderdag 5 
april staan de bijzondere bijen 
centraal. Het eerste kopje koffie/
thee kost 1 euro, het tweede kop-
je is gratis. De koffieochtend is 
van 10.30 tot 12.00 uur in de bi-
bliotheek aan het Dudokplein 16. 
Meer weten? Bel 088-8876970.

Koffieochtend

IJmuiden – Zand tussen je kie-
zen en op de lak van je nieuwe 
auto, onbedoelde hondenuitlaat-
plek en metershoog onkruid, het 
zijn de onbedoelde gevolgen van 
de lege gaten in het centrum van 
IJmuiden. Vooral dankzij de eco-
nomische crisis duurde het vaak 
erg lang voor er nieuwe bouw-
plannen waren voor al gesloopte 
panden. Dat leidde tot veel erger-
nissen voor omwonenden. Maar 
nu zit er toch vaart in de bouw-
plannen voor de grote gaten in 
het stadsbeeld. De gemeente Vel-
sen laat weten dat in de loop van 
2018 wordt gestart met de bouw 
van 50 grondgebonden wonin-
gen bij De Binnenhaven aan de 
Zeeweg. De projectontwikkelaar 
is Synchroon. Inschrijven voor de-
ze woningen is niet meer moge-
lijk. Er zijn echter nog geen plan-
nen voor het grondgebied van 
Zorgbalans. Dat is dan wel een 
minpuntje. In januari is aan de 
Lange Nieuwstraat gestart met 
de bouw van in totaal 108 appar-
tementen bij Het IJkpunt  en Unic. 
Begin 2019 denkt Woningbedrijf 
Velsen de 78 sociale huurwonin-
gen te kunnen verhuren. Op de 
hoek van het Marktplein levert 
Bouwbedrijf de Nijs medio 2019 
de resterende 30 koopappar-
tementen op. Half maart wordt 
de uitspraak van de rechter ver-
wacht. Intussen is de omgevings-
vergunning al onherroepelijk, 
de gemeente verwacht een voor 
haar positieve uitkomst. Op de 
KPN-locatie die al erg lang braak 
ligt aan de Lange Nieuwstraat 
hebben Velison Wonen is samen-
werking met VOF Lange Nieuw-
straat een plan ontwikkeld voor 
een supermarkt en 57 apparte-
menten. Het beroep van Deka su-
permarkten is door de rechter op 
7 februari ongegrond verklaard, 
dus is het bestemmingsplan on-
herroepelijk geworden. De aan-
nemer verwacht rond de zomer 
te starten met de bouw.

Velsen vult 
gaten

Trio Yati en Marcel Worms 
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Julie Moulin 
is fluitiste in het Concertgebouw-
orkest, haar partner Bruno Bo-
nansea is eerste klarinettist van 
het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest. 
Hun vriendin, de pianiste Sophie 
Labandibar is docente aan het 
Conservvatorium van Lyon. On-
danks alle drukke werkzaamhe-
den vieren zij hun hartstocht voor 
de kamermuziek in de vorm van 
het Trio Yati.
Op vrijdag 23 februari om 20.00 
uur zijn ze te gast in ‘t Mosterd-
zaadje met een Frans gekleurd 
programma. Het is lang geleden 
dat de pianist Marcel Worms in ‘t 
Mosterdzaadje optrad. Op zon-

dag 25 februari om 15.00 uur 
neemt hij plaats achter de vleu-
gel met het programma: ‘Inspired 
by Chopin’
Behalve muziek van Chopin zelf, 
laat hij vooral de muziek horen 
van componisten die door Cho-
pin zijn beïnvloed en geïnspi-
reerd. De Poolse pianocompo-
nist bij uitstek had grote impact 
op vele generaties componisten 
na hem. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, te-
lefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl. (fo-
to: aangeleverd)

Vrijwilligers Buurtbus 
in het zonnetje gezet
Santpoort - De fractie van 
D66Velsen heeft op woensdag 
14 februari de jaarlijkse Valen-
tijns-taart uitgereikt aan de vrij-
willigers van de Buurtbus. Deze 
vrijwilligersorganisatie zorgt in-
middels al enkele jaren in voor 
een kleinschalige buurtbusver-
binding (lijn 481) tussen Sant-
poort en Bloemendaal.
Doordat de bus echt de wijken in 
gaat kunnen veel mensen, veel-
al ouderen, langer zelfstandig 
blijven. Zij kunnen makkelijker 
zelf boodschappen doen, erop-
uit trekken of ergens op bezoek 
gaan. Voor velen is de Buurtbus 
dan ook van onschatbare waar-
de. Er wordt daarom veel gebruik 
gemaakt van deze verbinding. 
Connexxion zorgt daarbij voor 
het materieel.
Het bestuur en alle chauffeurs 
zetten zich hier geheel vrijwil-
lig voor in, een prachtig initia-

tief dat D66Velsen van harte toe-
juicht. Met de Valentijnstaart wil-
len zij al die vrijwilligers hartelijk 
bedanken.
De taart werd in ontvangst geno-
men door chauffeur Dick Reeu-
wijk, vrijwilliger van het eerste 
uur bij de Buurtbus. Bestuursle-
den José Groot en Jaap Bakker 
waren daar ook bij aanwezig. Tijd 
om de taart meteen uit te delen 
en op te eten was er niet, want de 
bus moest natuurlijk wel op tijd 
blijven rijden.
De Valentijnstaart is een jaar-
lijks initiatief van D66Velsen om 
een lokale vrijwilligersorganisa-
tie in het zonnetje te zetten. Eer-
der kregen bijvoorbeeld al de 
vrijwilligers van landgoed Beec-
kestijn en de vrijwilligers van de 
Reddingsbrigade een taart op 
Valentijnsdag om hen te bedan-
ken voor hun inzet. (foto: aange-
leverd)

De Ruïne van Brederode 
in de bibliotheek
Velsen - Tot 1 maart, de start van 
het nieuwe Brederodeseizoen, kan 
iedereen toch genieten van de 
prachtige, maar nu nog gesloten, 
Ruïne van Brederode.
Tot dan zijn In de Bibliotheek in 
IJmuiden foto’s geëxposeerd van 
de Santpoortse fotograaf Govert 
de Jong. De foto’s zijn door hem in-
gelijst en voor 25 euro te koop. De 
opbrengst is geheel voor de Ruïne 
en zal worden besteed aan de aan-
koop van een middeleeuwse helm 
uit de tijd van Willem, de 2de heer 
van Brederode en de vermoedelij-
ke bouwer van kasteel Brederode 
en een rapier, een soort zeventien-

de-eeuws zwaard uit de tijd van de 
laatste heer van Brederode, Wol-
fert.
De bewerkte foto’s roepen een 
enigszins magisch sfeertje op die 
doen verlangen naar het werkelijke 
dwalen door deze unieke en bijna 
mystieke plek, wat vanaf 2 maart 
weer mogelijk is. In de vitrine bij 
binnenkomst in de bibliotheek kan 
de bezoeker zich vergapen aan at-
tributen uit de Ruïne zelf en alvast 
een idee opdoen van de vele activi-
teiten voor jong en oud, die het ko-
mende jaar zijn te bezoeken en er-
varen.Voor informatie zie www.Ru-
inevanbrederode.nl

Vroege subsidie voor 
Stadsschouwburg
Velsen - Stadsschouwburg Vel-
sen werkt hard aan een organisa-
tie die klaar is voor de toekomst 
en de herstructurering die hier-
voor nodig is. Per 1 april moet 
alles zijn uitgewerkt en doorge-
voerd. In april zou ook het eerste 
deel van de door gemeente Vel-
sen beloofde 1 miljoen euro wor-
den overgemaakt. Maar omdat 

de liquiditeitspositie van Stads-
schouwburg Velsen in maart on-
der druk komt te staan heeft de 
gemeente Velsen toegezegd dit 
eerste deel van de subsidie al in 
maart toe te kennen. De gemeen-
te geeft, na overleg met het be-
stuur, aan alle vertrouwen te heb-
ben in een goede uitvoering van 
de gemaakte afspraken.
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Velsen kansloos tegen 
JOS/Watergraafsmeer
Driehuis - Zondag stond voor RK-
VV Velsen de lastige uitwedstrijd 
tegen Jos Watergraafsmeer op 
het programma. Deze ploeg de-
gradeerde vorig jaar uit de hoofd-
klasse.
Velsen begreep meteen dat het 
een lastig wedstrijdje zou wor-
den: JOS nam het initiatief, speel-
de elkaar rustig de bal toe en 
wachtte tot zich een kansje voor-
deed. Reggie Schaap en Omar Li-
mon misten voorlopig nauwkeu-
righeid of troffen Sander van der 
Lugt op hun weg. Het eerste ge-
vaar namens Velsen kwam pas in 
de twintigste minuut. Een pass 
van Bastiaan Scholten bereik-
te Marc Kloosterboer die zijn in-
zet nog net tot corner zag ver-
werkt en een verre ingooi van Mi-
chiel de la Mar naar Jesse van de 
Meer resulteerde in een schot dat 
op het dak van het doel beland-
de. Halverwege de eerste helft 
was het wel raak: een diepe bal 
van Tim Groenewoud bereikte 
Jesse van de Meer die kon door-
lopen en doelman Teddy Janssen 
kansloos liet: 0-1. Gezien het spel-

beeld geheel tegen de verhou-
ding in. De gelijkmaker liet ech-
ter niet lang op zich wachten. Een 
aanval van JOS over de linkerkant 
belandde in het stafschopgebied 
waar Sander van der Lugt in eer-
ste instantie de bal onder con-
trole leek te hebben. Maar om-
dat iedereen elkaar een beetje 
in de weg liep en de bal weer in 
het spel kwam kon Davey Claus 
de gelijkmaker scoren: 1-1.  De 
meeste kansen voor rust waren 
verder voor JOS en de Amster-
damse voorsprong kon niet uit-
blijven: vlak voor rust een snel-
le uitbraak van Omar Limon, die 
zich vlak voor het strafschopge-
bied met een korte draai van Mi-
scha Plug ontdeed en Sander van 
der Lugt het nakijken gaf: 2-1.
Het overwicht van JOS bleef ook 
na rust overeind en de twee-
de kans was raak: een afstands-
schot van zo’n twintig meter ver-
dween via de vingertoppen van 
Sander van der Lugt in het doel: 
3-1. Velsen zag de bui al han-
gen want JOS was oppermach-
tig en de mannen van Ton Pronk 

liepen constant achter de fei-
ten aan. Even later schoot Davey 
Claus een goede kans meteen in 
de kruising : 4-1. Het was een ver-
loren wedstrijd voor Velsen en 
toen de kleine kansen die er wel 
waren ook nog worden gemist 
is het snel bekeken: Tim Groene-
woud en Rens Greveling hadden 
de stand nog wat draaglijker kun-
nen maken maar vandaag lukte 
er te weinig. Reggie Schaap tik-
te namens JOS de 5-1 binnen en 
spits Omar Limon mocht na een 
trappende beweging op Jesper 
Gutteling met rood de kleedka-
mer opzoeken. De wedstrijd was 
echter gespeeld. Ook in overtal 
kwam Velsen niet meer aan de 
bak. 
Zonder problemen kon JOS veel-
vuldig balbezit houden, Velsen 
van het kastje naar de muur la-
ten lopen en afsluiten op 6-1: 
een fraaie lob over Sander van 
der Lugt van de voet van Reggie 
Schaap. Een kansloze missie van-
daag voor de mannen uit Drie-
huis. Snel vergeten dus. (foto: 
Frans van der Horst)

Stormvogels verliest 
wederom van angstgegner
IJmuiden - Op 7 oktober 2017 speelde Storm-
vogels in Rijsenhout tegen SCW. Ondanks het 
feit dat het team van Sjaak Lettinga driekwart 
van de wedstrijd op de helft van SCW speel-
de, werd toen een 2-1-nederlaag geleden. Op 
sportpark Zeewijk haalde de ploeg van trai-
ner Edwin Maas opnieuw een huzarenstuk uit 
door nu met 0-1 te winnen tegen een slecht 
spelend Stormvogels. SCW is voor Stormvo-
gels duidelijk een angstgegner.
In de matige eerste helft kwam het meeste 
gevaar van linkerspits Hyseyin Yilmaz die zijn 
tegenstander regelmatig zijn hielen laat zien, 
maar ook met individuele acties onnodig de 
bal verspeelde. 45 minuten lang plus nog een 
paar minuten blessuretijd werd het publiek 
de eerste helft op een slechte pot voetbal ge-
trakteerd en de totaal aantal kansen van bei-
de teams waren op een hand te tellen. Na ze-
ven minuten moest Stormvogels-goalie Ger-
main Ebbeling alles uit de kast halen een af-

standsschot van Robin Helder onschadelijk te 
maken door de bal over de lat te tikken.
Na ruim een kwartier speelde Yilmaz zich 
mooi vrij en vanaf de zestienmeterlijn schoot 
hij de bal keihard tegen de onderkant van 
de lat; in de rebound kreeg Fernando Alphe-
naar een niet te missen kans, maar te gehaast 
schoot hij het leder hoog over.
Hierna waren er tot het einde van de eer-
ste helft geen echte wapenfeiten te note-
ren, maar in de blessuretijd sloeg het nood-
lot voor Stormvogels toe. Op links gaf Helder 
een voorzet op maat richting Patrick Fernan-
dez Duarte die subliem de ruststand op 0-1 
kon brengen. 
De tweede helft was van hetzelfde laken een 
pak. In de beginfase voetbalde Stormvogels 
met te weinig energie, maar omdat SCW zich 
alleen tot verdedigen ging beperken en al-
leen de lange bal hanteerde, creëerde Storm-
vogels zich meer kansen dan in de eerste 

helft: Thomas Scholten, die vijf wedstrijden 
‘droog’ staat, kreeg de eerste opgelegde kans, 
maar hij mist duidelijk het zelfvertrouwen en 
faalde opnieuw. Daarna kreeg middenvel-
der Berry Willemse de bal in de kluts voor zijn 
voeten, echter vanaf vijf meter schoot hij de 
bal precies in de handen van doelman Keby 
van den Dool. 
Dat de bal er deze wedstrijd niet in mocht, 
bleek wel met een schot uit de tweede lijn 
van Gregory van Nieuwkoop die keihard op 
de paal belandde.
Trainer Lettinga wisselde drie spelers, maar 
ook dat zette de gewenste zoden niet aan de 
dijk. Een van de wissels was Joey Wolthuis be-
trokken en hij maakte na zes maanden bles-
sureleed zij rentree in het vlaggenschip; hij 
kan terugkijken op een goede en gretige in-
valbeurt en zorgde voor aardig wat gevaarlij-
ke aanvallen. Kortom, hij was dan ook een van 
de weinige pluspunten.

VSV zakt 
verder weg
Velserbroek - Vorige week ver-
loor VSV thuis, na een 1-0 voor-
sprong en met 2-0 op de slof, 
zeer schlemielig thuis tegen 
KFC met 1-2 en daarom was 
de uitwedstrijd tegen DWS van 
groot belang om alsnog de ge-
wenste stap omhoog te kunnen 
maken. Het tegendeel was ech-
ter waar. VSV verloor uiteinde-
lijk met 4-0. Voor de zaterdag 1 
gold hetzelfde verhaal en ook 
zij verloren uit tegen VEW met 
4-0. Door blessures en vakan-
ties moest de zaterdag 1 een 
beroep doen op een aantal spe-
lers uit het 2e team. De zater-
dagtak van VSV groeit als kool 
en herbergt vele jonge talenten 
en hoewel de betreffende spe-
lers zeer verdienstelijk speel-
den is even invallen in een 1e 
team altijd een heel ander ver-
haal. Daarom was het ook niet 
verwonderlijk dat de wedstrijd 
uiteindelijk met 4-0 werd ver-
loren. As zaterdag is VSV vrij 
en op 3 maart staat de belang-
rijke inhaalwedstrijd uit tegen 
Robin Hood op het programma. 
Het is voor trainer Paul Mein-
ders te hopen dat hij dan weer 
over een volledig team kan be-
schikken en met een positief re-
sultaat voorlopig afstand van 
de degradatiezone kan nemen. 
De zondag 1 is door een aan-
tal nederlagen na de winter-
stop rechtstreeks in de degra-
datiezone belandt en snel pun-
ten halen is dan ook voor de ko-
mende tijd het enige devies. Te-
gen DWS uit werd er zeker niet 
onverdienstelijk gespeeld, maar 
als je als team in de onderste 
regionen bent beland, zit vaak 
ook letterlijk alles tegen. VSV 
voetbalde nl zeer verdienstelijk 
en leek zich naar een positief re-
sultaat te spelen maar, na eerst 
een goede redding te hebben 
gemaakt, ging de keeper van 
VSV bij de daaropvolgende uit-
gooi opzichtig in de fout en be-
landde de bal pardoes in het ei-
gen doel. Deze tegenslag kwam 
het team niet meer te boven. 
DWS profiteerde hier maximaal 
van en liep uiteindelijk naar een 
4-0 overwinning uit.  Zondag 
staat de belangrijke inhaalwed-
strijd thuis tegen Texel op het 
programma en VSV moet win-
nen om daarmee een betere po-
sitie op de ranglijst te bemach-
tigen. Aan trainer Ron Bouman 
dus de belangrijke taak om zijn 
team op tijd weer scherp te krij-
gen en de belangrijke 3 punten 
binnen te slepen.  Aanvang van 
de wedstrijd is om 14.00 uur op 
sportpark De Hofgeest.

Schoolbasketbaltoernooi 
alweer voor 35ste keer
Velsen - Maandag 26 februa-
ri om 9 uur start het Schoolbas-
ketbaltoernooi voor leerlingen 
van de groepen 6, 7 en 8 in Sport-
hal IJmuiden-Oost. Er doen maar 
liefst een kleine 200 kinderen in 
bijna 20 teams aan dit toernooi 
mee. Er wordt gespeeld met mix-
teams, variërend van alleen jon-
gens tot alleen meisjes, De mees-
te teams bestaan uit jongens en 
meisjes.
De organisatie is zoals gebruike-
lijk in handen van basketbalver-
eniging Akrides in samenwer-
king met de afdeling Sportzaken 
van de gemeente Velsen en de 
schoolsportcommissie De jeugd-
leden van Akrides hebben de lei-
ding bij de diverse wedstrijden.
De toernooicommissie heeft be-
sloten om de halve finales en fina-
le te laten spelen op zaterdag 10 
maart, ook in sporthal IJmuiden-

Oost. Zo kunnen de finalisten hun 
supporters verzamelen, d. De hal-
ve finales beginnen om 17.30, ter-
wijl om 18.00 in de finale wordt 
uitgemaakt wie zich kampioen 
van Velsen mag noemen. Titelver-
dediger is de Bosbeekschool uit 
Santpoort-Noord. Deze school zal 
er alles aan doen om de wisselbe-
ker weer mee naar school te ne-
men. De prijsuitreiking is direct 
na de finalewedstrijd op zater-
dag 10 maart om 18.15 uur. Aan-
sluitend speelt om 20.00 uur het 
eerste herenteam van Akrides, 
uitkomend in de promotiedivisie 
(de hoogste divisie van de ama-
teurs) tegen Racing Beverwijk. 
Deze derby was vorig seizoen de 
kampioenswedstrijd van de 1e di-
visie, die nipt door Akrides werd 
gewonnen. Het belooft dus een 
groot spektakel te worden met 
veel publiek. (foto: aangeleverd)

VZV jeugd begint goed 
aan tweede seizoenshelft
IJmuiden - Het vuurwerk en de 
oliebollen hebben we alweer  
even achter ons gelaten. De twee-
de seizoenshelft voor VZV DG1 is 
begonnen en ze zijn goed van 
start gegaan. Zo loopt het team 
‘strak in het (zwem)pak,’ met ge-
sponsorde zwembroeken en een 
hagelnieuw wedstrijdtenue, mo-
gelijk gemaakt door Knus & Co en 
Marfio Financiële Diensten., 
Op 20 januari werden de leeftijds-
genoten van SG West-Friesland 
uit  Hoorn met 1-39 verslagen, 
een clubrecord. Helaas is in de af-
gelopen weken één van de spe-
lers zwaar geblesseerd geraakt 
en traden de jongens en meisjes 
van VZV met een gehavend  team 
aan tegen ZPC De Meeuwen uit 
Diemen, ze speelden met 6-6 ge-
lijk. Een enigszins teleurstellende  
uitslag want daarmee heeft het 
team van coaches Chris Bakker 
en Corné Suikerbuik, het even-
tuele kampioenschap niet meer 
in eigen handen en zijn de IJmui-

denaren afhankelijk van de pres-
tatie van onze concurrent voor 
de nummer 1 positie, ZPCH uit 
Hoofddorp.
De jonge spelers van VZV heb-
ben zich echter sportief gere-
vancheerd en afgelopen zater-
dag  een éclatante overwinning 
behaald op ZPC de Ham, uit Wor-
merveer. Er werd met liefst  24-
1 gewonnen. Met een doelsaldo 
van +201 in 14 wedstrijden, heb-
ben de IJmuidenaren de tweede 
plaats stevig in handen. Ook hou-
den ze zicht op koploper ZPCH, 
die 24 maart op bezoek komt in 
de Heerenduinen. En  dat belooft 
vuurwerk.
Wilt u de toppers een keer in ac-
tie zien? Bezoek dan een keer op 
zaterdagmiddag de tribune van 
zwembad de Heerenduinen. Gro-
te kans dat u ze treft. U bent van 
harte welkom  bij het jarige VZV, 
de Velser Zwemvereniging viert 
namelijk dit jaar haar 90ste ver-
jaardag. (foto: aangeleverd)
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Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 februari 20.00 uur Telstar - Jong AJAX

Clinic voor kwetsbare kinderen 

De kinderen werden met de bus 
opgehaald en hadden een spet-
terende, sportieve middag. Na 
ontvangst met een drankje en 
iets lekkers was het tijd voor het 
echte werk. De kinderen kregen 
een voetbalshirt en een paar 
door Nike gesponsorde voetbal-
schoenen. Zo konden ze als een 
echte speler mee het veld op 
met de selectiespelers. Na de cli-
nic werden de kinderen rondge-
leid door het stadion en de dag 
werd afgesloten met een hapje 
en een drankje. En als klap op de 
vuurpijl kreeg elk kind ook nog 

twee tickets voor de eerstvol-
gende thuiswedstrijd!
SC Telstar was niet de enige voet-
balclub waar een voetbalclinic 
georganiseerd werd. In totaal 
volgden circa 400 kinderen uit 
opvanglocaties door heel Neder-
land een voetbalclinic.
Het campagnethema 2018 van 
de Week van Het Vergeten Kind 
is het belang van kleine gebaren 
van echte aandacht. Kleine ge-
baren, zoals het bieden van een 
luisterend oor of het sturen van 
een lief berichtje zorgen ervoor 
dat een kind zich gezien en ge-

liefd voelt. Er zijn in Nederland 
100.000 kinderen die opgroei-
en in gezinnen met meervoudi-
ge problematiek die deze posi-
tieve aandacht nauwelijks krij-
gen. Om deze kinderen te steu-
nen, roept de stichting via www.
hetvergetenkind.nl heel Neder-
land op om deze kinderen te ver-
warmen met een kilometerslan-
ge supportsjaal van lieve berich-
ten. Na de actieperiode deelt Het 
Vergeten Kind ze, sjaal voor sjaal, 
uit aan kwetsbare kinderen in 
Nederland.
De Week van Het Vergeten Kind 
was van maandag 29 janua-
ri tot en met zondag 4 februa-
ri met verschillende activiteiten 
door het hele land. Vaste onder-
delen zijn de uitreiking van de 
‘Kind Centraal’ Award, Het Verge-
ten Kind Filmfestival en de voet-
balclinics.  Zie ook www.hetver-
getenkind.nl. (foto: aangeleverd)

Regio - ,,Mijn vorige voetbalschoenen vonden we in de vuilnis-
bak. Maar nu heb ik echt mijn eigen!” Randy, 7 jaar was een van 
de deelnemers van een voetbalclinic van Het Vergeten Kind.  De-
ze organisatie hield op 31 januari voetbalclinics voor kwetsbare 
kinderen in de stadions van vier Eredivisie en 16 Jupiler League 
clubs, waaronder S.C. Telstar. De kinderen leerden deze dag voet-
balskills van profs en selectiespelers van S.C. Telstar en beleefden 
een onvergetelijke dag met hun idolen. 

Wedstrijd Jong 
Ajax bijna 

uitverkocht
Velsen-Zuid - Vrijdag speelt 
Telstar in de Jupiler League 
een belangrijke thuiswedstrijd 
tegen Jong Ajax. De kaarten 
zijn bijna uitverkocht. De west-
tribune en de oostribune zit-
ten al vol. Voor de zuidtribune, 
doorgaans bestemd voor de 
supporters van de tegenpar-
tij, waren woensdag nog enke-
le kaarten beschikbaar. Moge-
lijk zijn alle kaarten bij het ver-
schijnen van deze krant echter 
toch al verkocht. Dat betekent 
dat alle 3.200 plaatsen in het 
Rabobank IJmond Stadion be-
zet zullen zijn. De laatste keer 
dat  het zo’n volle bak was bij 
Telstar was op 29 oktober 2015 
in de bekerwedstrijd tegen AZ, 
die eindigde in 0-1. 
Het succes van Telstar bete-
kent dat de kaarten voor de 
wedstrijden als warme brood-
jes  gaan. Telstar verloor vo-
rig weekeinde echter de wed-
strijd tegen FC Den Bosch. Het 
was de eerste nederlaag in zes 
wedstrijden, maar dat had ge-
lukkig geen grote gevolgen 
voor de stand op de ranglijst 
omdat de concurrentie ook 
punten liet liggen. 
Jong Ajax is sinds maandag 
de nieuwe koploper in de Ju-
piler League. Het wordt dan 
ook een belangrijke wedstrijd 
voor beide ploegen. Er wordt 
met belangstelling uitgekeken 
naar een mogelijke opstelling 
van Ajax-speler Younes. Maan-
dag speelde hij nog mee met 
Jong Ajax en maakte daar di-
rect een glansrol van. Het is 
nog afwachten of Younes te-
gen Telstar uitkomt. In ieder 
geval hoeft hij niet tegen lege 
tribunes op te kijken!

Repair Café
Santpoort-Zuid - Zaterdag 10 fe-
bruari wordt weer een Repair Ca-
fé gehouden van 13.30 uur tot 
16.00 uur in ’t Brederode Huys 
aan de Bloemendaalsestraatweg 
201. Tijdens het Repair Café draait 
het op elke tweede zaterdagmid-
dag van de maand allemaal om 
repareren.  Het biedt, naast dat 
het een gezellige ontmoetings-
plaats is voor de buurtbewoners, 
de gelegenheid om elektrische 
apparaten, klokken, horloges, 
meubeltjes, speelgoed, compu-
ters, mobiele telefoons, fietsen, 
enz. ter reparatie aan te bieden. 
In principe gebeurt dit gratis, een 
vrijwillige bijdrage is welkom. 

Velsen - De gemeente Velsen 
gaat de achtste termijn afbeta-
len van het HOV (Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer) tussen IJmui-
den en Haarlem. Het gaat voor 
2018 om 167.000 euro. Het ge-
deelte dat de gemeente mee-
betaalt aan het project zou be-
staan uit 15 jaarlijkse termijnen. 
Maar nu het HOV totaalbedrag 
veel lager is uitgekomen ziet het 
er naar uit dat niet al die termij-
nen moeten worden betaald. Dit 
jaar wordt duidelijk hoeveel Vel-
sen nog moet betalen. Oorspron-
kelijk zou het  totaalbedrag uit-
komen op een bedrag van 67 
miljoen euro, grotendeels be-
taald door de provincie Noord-
Holland. Vorig jaar werd na afron-
ding van het project bekend dat 
door slim aanbesteden het to-
taalbedrag uitkomt op circa 36 
miljoen euro. 

Achtste
termijn HOV

Warme Truiendag in PVM
Driehuis - Groep 5 van de Jan 
Campertschool vierde op 1 febru-
ari Warme Truiendag, de jaarlijk-
se energiebesparing dag, met het 
Pieter Vermeulen Museum. 
Op school vertelde Joost Kok van 
Coöperatie Energiek Velsen over 
duurzame energie en zonnepane-
len die ook, als cadeau van Ener-
giek Velsen, op het dak van het 
museum zijn geplaatst. De ouders 
werden opgeroepen om mee te 
doen met de actie om zonnepa-
nelen te kopen op het dak van De 
Kleine Verhuizer in het havenge-
bied.
In het museum werden de kinde-

ren welkom geheten in het Ener-
gie-duurzaamheids-proeflokaal.
In een filmpje werd duidelijk dat 
de fossiele brandstoffen die wor-
den verbrand om energie op te 
wekken in  energiecentrales op-
raken én dat ze zorgen voor ver-
vuiling van de lucht: een oorzaak 
van klimaatverandering. Duidelijk 
is dat we over moeten op duurza-
me energie.
In groepjes gingen de kinderen 
aan de slag met proefjes om te 
ontdekken hoe nieuwe manieren 
van energie opwekken werken 
en hoe je zuiniger om kunt gaan 
met energie. Ze ontdekten hoe-

veel stroom een gloei-, spaar-, ha-
logeen-, en led-lamp verbruiken: 
daarbij kwam de led-lamp na-
tuurlijk als winnaar uit de bus. Ze 
bekeken op welke manier, onder 
andere door isolatie, je de warm-
te van een modelhuisje maximaal 
binnen kunt houden en testten 
hoe je zonnewarmte kunt gebrui-
ken. Als klap op de vuurpijl knut-
selden de kinderen een Picosol in 
elkaar: een zonnebloem die werkt 
op een zonnecel. 
Een mooie afsluiting van een su-
perleuke en leerzame Warme Trui-
en-middag in het Pieter Vermeu-
len Museum. (foto: aangeleverd)

Open dag Kuba moskee
IJmuiden - Vanwege het 25–ja-
rig bestaan van de Kuba moskee 
wordt op zondag 18 februari een 
open dag gehouden voor alle in-
woners uit Velsen en de regio.  
Op 16 februari 1993 opende de 
Kuba moskee aan de Planeten-
weg haar deuren en sindsdien 
vervult de moskee een belang-
rijke functie voor de moslims uit 
Velsen en omstreken. De eerste 
Turken kwamen eind jaren 60 
naar Nederland om bij de toen-
malige Hoogovens en in de vis-
serij te werken. Al snel ontstond 
er behoefte aan een gebedsruim-
te. Om hieraan gevolg te geven  
werd gedurende een aantal jaren 
diverse ruimten gehuurd. Om-
dat de gemeenschap door ge-
zinshereniging snel groeide was 
er behoefte aan een permanen-
te ruimte. Begin jaren negen-
tig reisde de gemeente-architect 
Siem Schaafsma naar Turkije om 
daar verschillende moskeeën te 
bezoeken wat resulteerde in een 
ontwerp van een moskee naar 
het model van een dorpsmoskee. 
In 2008 is het educatief en cultu-
reel centrum erbij gebouwd om-
dat de activiteiten zich uitbreid-
den. De Kuba moskee wil een bij-
drage leveren aan de samenle-
ving door met verschillende or-

ganisaties samen te werken. 
De laatste jaren is de Kuba mos-
kee actief om veel meer naar bui-
ten te treden door het organise-
ren van allerlei activiteiten. 
Het bestuur en de leden laten 
het 25-jarig bestaan niet onop-
gemerkt voorbij gaan. In Velsen 
en omstreken zullen nog veel 
mensen zijn die de Kuba mos-
kee nooit van binnen hebben ge-
zien. Die kans krijgen ze tijdens 
de open dag op 18 februari. De 
open dag begint om 10.00 uur en 
duurt tot 14.00 uur. Gedurende 
de open dag worden bezoekers 
ontvangen in de ontmoetings-
zaal waar ze gratis thee of koffie 
krijgen. Hierna volgt onder des-
kundige begeleiding de rondlei-
ding. Tijdens de rondleiding kun-
nen vragen gesteld worden en 
mogen foto’s gemaakt worden. 
Als het weer redelijk is zal er voor 
de kinderen een springkussen 
zijn, kunnen ze zich laten schmin-
ken en is er voor hen een kleur-
wedstrijd. De winnaars ontvan-
gen een cadeautje en alle kinde-
ren krijgen een gratis suikerspin. 
Alle bezoekers ontvangen een 
klein aandenken aan het 25-ja-
rig bestaan. Wat dit aandenken is 
ziet u op zondag 18 februari.

Wie kan vertellen over 
100 jaar staaltransport?
IJmuiden - Het IJmuider Zee- en 
Havenmuseum is voor de nieu-
we tentoonstelling ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’, te zien 
vanaf zaterdag 25 februari, op 
zoek naar mensen met verhalen 
over de logistiek van het staalbe-
drijf.
De aanvoer van grondstoffen en 
de afvoer van materialen van en 
naar verre oorden vereist een ge-
weldige organisatie en inzet. Van 
planning op kantoor tot afhan-
deling in de havens. Iedere scha-
kel telt.
Heeft u in deze sector gewerkt 

of bent u nog werkzaam bij Ta-
ta Steel en heeft u een bijzonder 
verhaal, of wilt u graag iets vertel-
len over uw werkzaamheden, dan 
kunt u zich melden bij het muse-
um.
Het is de bedoeling dat een aan-
tal verhalen wordt opgenomen 
zodat bezoekers van de tentoon-
stelling dit kunnen beluisteren.
Aanmelden kan via e-mail: info@
zeehavenmuseum.nl of secretari-
aat museum via 0255-538007 of 
via www.zeehavenmuseum.nl.
Laat uw gegevens achter en u 
wordt teruggebeld.

Watertoren wint 
Hofstede biljarttoernooi
Velserbroek - Onder zeer grote 
belangstelling zijn afgelopen 
zaterdag de finales van het 
18de Hofstede biljarttoernooi 
gespeeld.  Als winnaar van het 
toernooi kwam het team van 
de Watertoren uit de bus. 

In een enerverende finale ver-
sloegen zij de biljarters van Hee-
renduinen met ruim verschil (88 
tegen 75). Een trotse Jan Zijlstra 
mocht voor zijn team de felbe-
geerde wisselbeker in ontvangst 
nemen. 
Tot beste speler van het toer-
nooi werd Dick de Haan van 
team de Hofstede uitgeroepen. 
Hij speelde 247 punten bij el-
kaar. Hij bleef daarmee John 
Warmerdam van de Hofstede 
met 226 punten en René Stam-
mis van Velserbroek en Rinus 
van Henten Heerenduinen, bei-
den met 208 punten in de pun-
tentelling ruim voor. Dick kwam 
hierdoor in het bezit van de in 

2013 nieuw geïntroduceerde 
Johan Helder trofee. Gezien het 
door hem vertoonde spel een 
prestatie van formaat.
Ook de strijd om de derde en 
vierde plaats was beslist de 
moeite van het bekijken waard. 
Hier bleek Velserbroek duidelijk 
een maatje te groot voor de Hof-
stede en won met 84 tegen 76.
En dat de biljartsport bij de 
55-plussers nog steeds verbroe-
derd was wederom duidelijk te 
merken. De belangstelling in het 
wijkcentrum tijdens de wedstrij-
den was overweldigend en hoe 
verbeten er tijdens het toernooi 
ook voor de partijwinst werd ge-
streden. Na afloop was er ruim-
schoots gelegenheid om onder 
het genot van een hapje en een 
drankje de onder-linge contac-
ten verder te verstevigen. 
Al met al reden voor het bestuur 
om volgend jaar weer een Hof-
stede biljarttoernooi te organi-
seren. (foto: aangeleverd)
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Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 23 februari 20.00 uur Telstar - FC Volendam

Veel contracten verlengd
Telstar heeft de contracten van 
Rody de Boer, Jerdy Schouten, 
Anass Najah, Elso Brito, Rodny Ca-
bral, Shaquill Sno, Donny van Ipe-
ren, Toine van Huizen en Jasper 
van Heertum met één jaar ver-
lengd.
Een flink aantal spelers maakt 
sinds het begin van dit sei-
zoen deel uit van de selectie van 
Mike Snoei. Rody de Boer,  Jerdy 
Schouten, Anass Najah, Elso Bri-
to, Rodny Cabral, Shaquill Sno, en 
Jasper van Heertum maakten al-

len in de zomerstop hun opwach-
ting bij Telstar. Donny van Iperen 
en Toine van Huizen zijn al langer 
bekende gezichten in de selectie 
van Telstar.
,,Wij zijn met Telstar een weg in-
geslagen en door deze verlengin-
gen vroegtijdig te regelen kun-
nen wij deze ingeslagen route 
continueren’’, aldus technisch di-
recteur Piet Buter. ,,De komende 
periode zullen wij met meer spe-
lers in gesprek gaan over hun toe-
komst.” 

Telstar pakt punt 
tegen Fortuna Sittard

Spelers geven clinic
Het is weer zover! In de Voorjaars-
vakantie staat er weer een fantas-
tische clinic gepland in het Rabo-
bank IJmond Stadion. Onze wit-
te leeuwen doen het op dit mo-
ment erg goed, maar ze hebben 
op woensdag 28 februari toch de 
tijd kunnen vinden om met hun 
jongste fans het veld op te gaan. 
De clinic bestaat uit verschillen-

de activiteiten: van voetbalspel-
len tot een persconferentie met 
de spelers. 
Op deze middag krijgen kinderen 
in de leeftijd vijf tot twaalf jaar de 
kans om te proeven aan het prof-
voetballer bestaan. Aanmelden 
kan via www.sctelstar.nl. Deelna-
me kost vijf euro. (foto: 1963-pic-
tures.nl)

Telstar heeft vorige week een 
punt weten te behalen in de 
moeilijke uitwedstrijd tegen 
Fortuna Sittard. Toch zal het ge-
voel overheersen dat er meer in 
zat voor de Witte Leeuwen.

In de eerste helft kwam Telstar 
vroeg op voorsprong. Melvin 
Platje zette Mohamed Hamda-
oui vrij voor de doelman. Hij om-
speelde deze en rondde beheerst 
af. Fortuna Sittard had veel balbe-
zit, maar kwam amper tot kansen. 
Naarmate de eerste helft vorder-
de kreeg Telstar een aantal goe-
de kansen de score uit te brei-
den. Novakovich, Platje en Bri-
to waren dichtbij een doelpunt, 
maar de uitblinkende doelman 

van de Fortunezen hield de Lim-
burgers overeind. In de tweede 
helft begon Telstar met een kans 
voor Novakovich die op de doel-
man stuitte. Daarna nam Fortuna 
Sittard direct het initiatief, maar 
kwam het niet tot grote kansen. 
Nog voor het uur verstreken was 
verscheen toch de gelijkmaker op 
het bord. Lars Hutten ging neer in 
de zestien en Semedo benutte de 
gegeven strafschop. 
In het laatste half uur zette Fortu-
na Telstar onder druk, maar de ve-
le hoge ballen werden vakkundig 
weggewerkt door de defensie. In 
de tegenaanval bleek het vizier 
niet op scherp te staan waardoor 
beide ploegen met een punt af-
sloten. (foto: 1963-pictures.nl)

Pop-up store kloppend 
hart van PvdA Velsen
Velsen - De lokale afdeling van 
de PvdA heeft gedurende een 
maand de beschikking over een 
pop-up store. Zaterdag 24 febru-
ari om 16.00 uur opent de Store 
op het Marktplein 29 in IJmuiden 
voor het eerst haar deuren. Geïn-
teresseerden kunnen informatie 
halen over de standpunten van 
de partij,  kennis maken met de 
kandidaten voor de raad, of ge-
woon langskomen voor een bak-
kie koffie.
De PvdA wil zichtbaar en toe-
gankelijk zijn. De opening van 
de pop-up store sluit mooi aan 
bij andere activiteiten, waarmee 
de partij in contact komt met 
kiezers. Via Dialoogtafels heeft 
PvdA Velsen op tal van inhoude-
lijke thema’s ideeën voor het ver-
kiezingsprogramma opgehaald. 
Door middel van de maandelijk-
se ‘PvdA in de Buurt-acties’ kun-
nen bewoners laten weten hoe 

zij hun buurt ervaren. Al deze ac-
tiviteiten - en dus ook de pop-up 
store - dragen hopelijk bij aan het 
verkleinen van de kloof tussen de 
burger en de politiek.
De pop-up store is in de komen-
de weken het kloppend hart van 
PvdA Velsen. De kandidaten gaan 
vanuit dit clubhuis hun verschil-
lende campagne-activiteiten or-
ganiseren. Sowieso vindt er elke 
zaterdag tussen 15.00 en 17.00 
een ZaMiBo plaats (een Zaterdag-
MiddagBorrel). Iedereen is wel-
kom, De overige activiteiten zul-
len apart vermeld worden op de 
website van de PvdA: www.pvda-
velsen.nl.
De pop-up store van PvdA Velsen 
is in principe op de volgende mo-
menten geopend: woensdag van 
13.00 uur tot 17.00 uur, donder-
dag van 10.00 uur tot 14.00 uur 
en zaterdag van 11.00 uur tot 
17.00 uur.

Film IJmuider Harmonie
IJmuiden - IJmuider Harmonie 
houdt op 17 maart een nostal-
gische filmavond. De orginele 8 
mm films, video’s en tv beelden 
vanaf halverwege de vorige eeuw 
passeren de revue. 
Alle muziekonderdelen van toen 
en nu op film vastgelegd door de 
jaren heen worden vertoond op 

een groot scherm. 
IJmuider Harmonie heet alle 
(oud-)leden hartelijk welkom in 
het clubgebouw voor een avond-
je nostalgie. Aanmelden via 
b.halma@quicknet.nl of ruijg50@
kpnmail.nl. Aanvang 20.00 uur, 
zaal open om 19.30 uur. (foto: 
aangeleverd)

Hippische Winterspelen
Velsen-Zuid - Afgelopen zondag 
werd bij manege Hippisch Cen-
trum de Hippische Winterspelen 
georganiseerd. Een groot aan-
tal leerlingen had zich voor deze 
sportieve en gezellige wedstrijd 
ingeschreven op deze zonnige 
zondag.
’s Morgens was het een druk-
te van belang op stal. De pony’s 
werden gepoetst en ingevloch-
ten en de deelnemers waren ver-

kleed naar het land dat zij had-
den uitgekozen. Een team be-
stond uit vier amazones en zij re-
den een dressuurproef, sprongen 
een parcours en reden met el-
kaar een behendigheidsrace en 
tot slot moesten er theorievragen 
worden beantwoord.
IZondag 25 februarizijn er FNRS-
dressuurproeven bij de manege. 
Zie www.hippischcentrumvelsen.
nl. (foto: aangeleverd)

De Ruïne van Brederode 
in de bibliotheek
Velsen - Tot 1 maart, de start van 
het nieuwe Brederodeseizoen, kan 
iedereen toch genieten van de 
prachtige, maar nu nog gesloten, 
Ruïne van Brederode.
Tot dan zijn In de Bibliotheek in 
IJmuiden foto’s geëxposeerd van 
de Santpoortse fotograaf Govert 
de Jong. De foto’s zijn door hem in-
gelijst en voor 25 euro te koop. De 
opbrengst is geheel voor de Ruïne 
en zal worden besteed aan de aan-
koop van een middeleeuwse helm 
uit de tijd van Willem, de 2de heer 
van Brederode en de vermoedelij-
ke bouwer van kasteel Brederode 
en een rapier, een soort zeventien-

de-eeuws zwaard uit de tijd van de 
laatste heer van Brederode, Wol-
fert.
De bewerkte foto’s roepen een 
enigszins magisch sfeertje op die 
doen verlangen naar het werkelijke 
dwalen door deze unieke en bijna 
mystieke plek, wat vanaf 2 maart 
weer mogelijk is. In de vitrine bij 
binnenkomst in de bibliotheek kan 
de bezoeker zich vergapen aan at-
tributen uit de Ruïne zelf en alvast 
een idee opdoen van de vele activi-
teiten voor jong en oud, die het ko-
mende jaar zijn te bezoeken en er-
varen.Voor informatie zie www.Ru-
inevanbrederode.nl

Bezoek voor kleuters 
Vliegende Hollander
IJmuiden - De kleuters van de 
Vliegende Hollande zijn bezig ge-
weest met het thema ‘kunst’. In de 
klas hebben ze prachtige schilde-
rijen gemaakt, ook was er een 
tentoonstelling waar veel ouders 
kwamen kijken. 
Gedurende het thema kregen 
de kleuters ook nog bezoek van 
wel een heel speciale schilde-
res, Hanneke Boot uit Velser-
broek. Hanneke schildert name-
lijk niet met haar handen maar 
met haar mond. Door een spier-
ziekte is zij niet in staat om haar 
handen goed te gebruiken en 
heeft zij geleerd om de meest 
mooie schilderijen te maken met 
de verfkwast in haar mond. Met 
een speciale bus, die zij zelf be-
stuurt, en haar hulphond Luigi 

kwam zij naar school en demon-
streerde haar artistieke kunsten. 
Op school heeft zij een schilderij 
van Nijntje gemaakt en alle kin-
deren mochten ook proberen of 
zij ook een schilderij konden ma-
ken met hun mond. Dit was wel 
heel erg moeilijk. Hanneke ver-
telde dat zij elke dag wel zo’n 3,5 
uur schildert. De kinderen heb-
ben heel mooie schilderijen van 
haar gezien, zoals die van prinses 
Beatrix, verschillende dieren en 
een motorfiets. 
De juffen en de kinderen waren 
allemaal diep onder de indruk 
van Hanneke en willen haar ook 
hartelijk bedanken dat zij naar 
school gekomen is om deze hele 
speciale kunst te laten zien. (foto: 
aangeleverd)

Publieksprijs Terpen Tijn
Driehuis - Afgelopen zaterdag 
werd de jaarlijkse tentoonstel-
ling in Zorgcentrum Huis ter Ha-
gen afgesloten met de bekend-
making en uitreiking van de Pu-
blieksprijs.
Bezoekers van de tentoonstelling 
konden meedingen naar deze 
prijs. Dit jaar was het een dubbe-
le loting, twee schilderijen had-
den evenveel stemmen. Na lo-
ting viel de prijs op de aquarel 
‘Winter in Driehuis’ van Nel Wil-
lemsen uit Driehuis. En na lo-
ting van de ingevulde stembrief-
jes werd de heer Hans Kosters 

uit Santpoort de gelukkige win-
naar van het schilderij. Terpen 
Tijn heeft haar atelier in Dorps-
centrum Het Terras aan de Dink-
grevelaan in Santpoort-Noord en 
bestaat uit zo’n 31 leden. 
Er wordt zelfstandig gewerkt 
zonder begeleiding op vier ver-
schillende dagdelen, nieuwe le-
den zijn welkom. Iedereen die 
graag schildert of tekent kan vrij-
blijvend een paar keer mee doen. 
Voor inlichtingen kunt u contact 
opnemen met Anita van Diepen-
beek, secretaris van Terpen Tijn, 
via 023-5274731.

Voorjaarsvakantie in 
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis - Tijdens de voorjaarsva-
kantie is er van alle te doen in het 
Pieter Vermeulen Museum. Doe 
mee met de Museum-kids-foto-
wedstrijd, geniet evan de pop-
penkast of word museuminspec-
teur.
Op zondag 25 februari, woens-
dag 28 februari  en zondag 4 
maart is er voor de kleintjes om 
13.30 de poppenkastvoorstel-
ling ‘Niels en de kriebelbeestjes’ 
vanaf 3 jaar.  Knutselen kan op 
dinsdag 27, woensdag 28 febru-
ari en donderdag 1 maart  van 
13.30 – 15.30 uur. Het duurt on-
geveer 20-30 minuten en de kos-
ten zijn € 1,50 bovenop de entree 
voor het museum.  Je hoeft je niet 
aan te melden. Dit is ook de laat-
ste week van de tentoonstelling 
‘Tuin vol geheimen.’ Deze expo-
sitie laat kinderen kennis maken 
met alle dieren die in tuinen le-
ven zoals slakken, wormen en in-
secten, maar ook egels en vogels. 
Een tuin vol variatie is goed voor 
het milieu. Met Operatie Steen-
breek willen de gemeente Velsen 
en het Pieter Vermeulen Muse-
um de inwoners van Velsen aan-
moedigen om de tuin in te rich-
ten met planten, struiken en bo-
men en minder tegels.
Als je tijdens de voorjaarsvakan-
tie een inspectie van het museum 
invult op de website van https://
www.museumkids.nl/voorjaars-
vakantie en daarbij een leuke mu-
seumfoto uploadt doe je al mee 

met de fotowedstrijd. Om kans 
te maken op een van de 5 Instant 
fotocamera’s moet je er rekening 
mee houden dat de foto duide-
lijk in het Pieter Vermeulen Mu-
seum moet zijn gemaakt en origi-
neel moet zijn: dus door jezelf/je 
familie gemaakt. Op de foto hoef 
je niet herkenbaar in beeld te zijn. 
Bij de fotocamera zit ook een cas-
sette met foto’s zodat je meteen 
aan de slag kunt.
Tijdens de schoolvakantie is het 
Pieter Vermeulen Museum open 
van dinsdag tot en met vrijdag 
en op zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. Zie www.pietervermeulen-
museum.nl. (foto: aangeleverd)
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Forza! maakt 
kandidaten 
bekend
Velsen - De fractie van Forza! 
IJmond heeft eind januari de vol-
ledige lijst met kandidaten voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 
op 21 maart bekend gemaakt. 
Fractievoorzitter en lijsttrekker 
Sander Scholts is meer dan te-
vreden met de kandidaten: ,,De 
lijst is zorgvuldig samengesteld, 
waarbij alle kandidaten elkaar in-
middels kennen en meerdere ke-
ren hebben gesproken in stevige 
vergaderingen.’’ Er werd daarbij 
gesproken over de punten waar-
voor de partij zich hard gaat ma-
ken: het behoud van het Witte 
Theater en haar functies. En zij 
willen dat statushouders geen 
urgentie voor een huurwoning 
krijgen. Daarnaast worden pro-
gramma’s uitgewerkt met be-
trekking tot sport, ouderenzorg 
en Veiligheid in Velsen. Forza! 
IJmond is tegen een gift van 1,5 
miljoen aan Stadsschouwburg 
Velsen, als enige partij. Op de lijst 
staan 15 kandidaten: 1. Sander 
Scholts, 2. Lieneke Post, 3 Johan 
Visser, 4. Dirk Kraaijeveld, 5. Hel-
leke Demmers, 6. Hennie Plan-
ting, 7. John Wilmink, 8. Ron de 
Vaal, 9. Ferry Levasier, 10. Donny 
Schong, 11. Marjo Plijter-Brou-
wers, 12. Mike Philippo, 13. Ga-
led El Gharbay, 14. Wouter Plijter 
en 15. Jeroen Prins. Meer weten? 
Zie www.forzaijmond.nu.

Driehuis - Huis ter Hagen is op 
zoek naar bridgers die samen 
met bewoners willen bridgen. De 
bridgeclub is elke maandagmid-
dag van 14.00 tot 16.30 uur. Bij 
de bridgeclub van Huis ter Hagen 
staat niet het wedstrijdelement 
bovenaan, maar vooral het gezel-
lig samen bridgen. De bridgeclub 
wordt begeleid en ondersteund 
door twee vrijwilligers van Huis 
ter Hagen. Voor meer informatie 
en/of aanmelden voor deelname 
kunt u bellen met 0255-548100 
en vragen naar de activiteiten-
dienst.

Bridgers 
gezocht

IJmuiden - Dit jaar viert het Chr. 
Mannenkoor IJmuiden een bij-
zonder jubileum. Sinds de oprich-
ting in 1953, nu 65 jaar geleden, 
is het koor regelmatig te horen bij 
optredens en concerten in Velsen 
en omgeving. Het mannenkoor 
viert dit heuglijke feit met een 
feestelijk concert op 14 septem-
ber aanstaande in de Petrakerk 
te IJmuiden. De leden van het 
koor zijn vanaf januari volop be-
zig met het oefenen van de mu-
ziek, om straks goed voor de dag 
te komen. Het belooft een bijzon-
der en gevarieerd programma 
te worden. Naast muziek uit de 
christelijke traditie worden eigen-
tijdse composities en arrange-
menten uitgevoerd. Professione-
le solisten en muzikanten verle-
nen hun medewerking en geven 
een extra feestelijk tintje aan het 
optreden. Nadere informatie over 
de uitvoerenden en wanneer u 
kaarten kunt bestellen volgt later. 
Wat zou het mooi zijn als in dit ju-
bileumjaar een paar nieuwe (pro-
ject)zangers zich melden, die met 
hun stem mee willen doen aan 
het feestelijke jubileumconcert. 
Ze zijn er vast in en rond IJmui-
den! U doet mee in de periode tot 
en met de uitvoering op 14 sep-
tember. Daarna beslist u zelf of u 
mee blijft doen en lid wordt van 
het koor. Aarzel niet langer, kom 
langs en beleef de unieke erva-
ring van het samen oefenen op 
mooie muziek onder de enthou-
siaste leiding van onze dirigent 
Ary Rijke. De oefenlocatie is de 
Petrakerk in IJmuiden, ingang 
Spaarnestraat. Aanvang 20.00 uur 
op elke donderdag.

Mannenkoor 
zoekt zangers

VVIJ laat punten liggen
Velsen - Helaas kon IJmuiden 
haar zegereeks na de winterstop 
niet doorzetten en werd de vier-
de wedstrijd van de tweede sei-
zoenshelft verloren. Tegen Pan-
cratius gingen de elf van Correia 
met 1-0 onderuit. 
IJmuiden toonde de eerste 30 mi-
nuten van de eerste helft goed en 
aanvallend spel waarin Kay Brou-
wer de thuisploeg zelfs nog op 
achterstand zette. Echter werd 
het doelpunt door de jonge 
scheidsrechter (onterecht ) afge-
keurd wegens buitenspel. Daarna 
begon het tij enigszins te keren en 
werd Pancratius sterker. Ondanks 
het feit dat de thuisploeg steeds 
beter in de wedstrijd kwam, leek 
het IJmuiden te zijn die alsnog de 
0-1 op het scorebord wist te zet-
ten. Jordi de Man leek de bal in te 
koppen, maar de keeper uit Bad-
hoevedorp wist wederom een 
voorsprong te voorkomen. Tom 
Hoogendijk wist op zijn beurt de 
voorsprong voor de thuisploeg 
weer te voorkomen na een bes-
te pegel. Er werd dus gerust met 

een gelijke stand; 0-0.
Vroeg in de tweede helft was het 
dan toch raak voor Pancratius. 
Na ongeveer vijf minuten werd 
de bal achter Hoogendijk ge-
schoten. De arbiter keurde het 
doelpunt goed, terwijl zijn assi-
stent buitenspel constateerde. 
De thuisploeg profiteerde vervol-
gens van de beslissingen van de 
scheidsrechter en zijn assisten-
ten en de frustratie die hieruit 
voortvloeide bij IJmuiden. IJmui-
den kreeg nog wel enkele kansen 
maar wist deze door goed keep-
werk niet te benutten. Pancratius 
verzuimde ook haar kansen te be-
nutten en wist ook goed stand te 
houden toen IJmuiden de laatste 
minuten nog een punt probeerde 
binnen te halen. 
Conclusie was dat IJmuiden sim-
pelweg teveel kansen miste en 
daardoor onnodig dure punten 
liet liggen. 
De eerstvolgende wedstrijd is pas 
op 10 maart. IJmuiden neemt het 
om 14.30 uur op tegen de bijna 
hekkensluiter ZSGOWMS1. 

VVD-kamerleden bezoeken 
Nova College en AYOP
IJmond - Maandag hebben de 
Tweede Kamerleden Zohair El Ya-
ssini (woordvoerder MBO) en Di-
lan Yesilgoz-Zegerius (woord-
voerder Duurzaamheid) samen 
met lokale VVD-politici uit Vel-
sen, Beverwijk en Heemskerk een 
werkbezoek gebracht aan het 
Nova College en het Amsterdam 
IJmuiden Offshore Platform (AY-
OP). Het bezoek had als doel om 
van gedachten te wisselen over 
het middelbaar (technisch) be-
roepsonderwijs, de offshore win-
derenergie en de uitdagingen die 

dit in de IJmond met zich mee 
brengt.
Het Nova College start een op-
leiding tot wind technician om 
aan de stijgende vraag aan tech-
nisch personeel in de offshore 
windenergie te voldoen. Deze re-
latief nieuwe branche biedt voor 
onze regio heel veel kansen. Het 
werkbezoek was een uitgelezen 
mogelijkheid om van gedachten 
te wisselen over de uitdagingen 
die er komen kijken hierbij. Zo-
wel het opleiden van voldoen-
de technisch personeel, vernieu-

wing in het technisch onderwijs 
als de behoeftes aan meer moge-
lijkheden voor de windoffshore, 
bijvoorbeeld op de plek van het 
slibdepot in de Averijhaven, wa-
ren onderwerp van gesprek.
Aan het einde van de dag wer-
den de eerste vervolgafspraken 
gemaakt. De VVD IJmond is blij 
om te zien dat wordt erkend dat 
we op het gebied van technisch 
onderwijs en verduurzaming van 
onze industrie als een voorbeeld 
worden gezien. (foto: aangele-
verd)

Gemeenten tegen verhoging 
van aantal nachtvluchten
Velsen - Burgemeesters en 
wethouders van negen ge-
meenten ten noordwesten 
van Schiphol zijn tegen het 
plan om het maximum aan-
tal nachtvluchten voorlopig te 
verhogen naar 32.000. De ver-
hoging staat haaks op de na-
drukkelijke wens van de regio 
om juist de hinder van nacht-
vluchten te verminderen.

In 2013 is als compensatiemaat-
regel overeengekomen om het 
aantal nachtvluchten terug te 
brengen van 32.000 naar 29.000. 
Schiphol kon niet voldoen aan 
de afspraak, uit het Aldersak-
koord, dat er na 20.30 uur op de 
Polderbaan aangevlogen zou 
worden in glijvlucht.
Sinds 2015 is dit maximum aan-
tal nachtvluchten tijdelijk ver-
hoogd naar 32.000. Het Ministe-
rie heeft nu de intentie om het 
aantal van 32.000 vast te leggen 
zodat er een wettelijke basis is 
om dit aantal te handhaven.
Binnen onze regio wordt de over-
last vooral ervaren in de nacht-
periode. Nachtvluchten zorgen 

voor matige tot ernstige slaap-
verstoring en daarmee voor ver-
slechtering van de gezondheid.
Onderzoeken van GGD Kenne-
merland en de GGD Hollands 
Noorden onderschrijven dit. Uit 
deze onderzoeken komt naar vo-
ren dat de gemeenten Uitgeest, 
Castricum, Bergen en Heiloo te 
maken hebben met hoge per-
centages ernstige slaapversto-
ring; Uitgeest; 12%, Castricum 
12%, Bergen 17% en Heiloo 7%.
Ook in de overige gemeenten 
wordt, hoewel in mindere mate, 
hinder ervaren van vliegverkeer 
in de nacht. Hinder die, zo blijkt 
uit de GGD-onderzoeken, hoger 
is dan op grond van eerdere be-
rekeningen, uitgevoerd door het 
Rijk, wordt aangenomen.
De gemeenten Alkmaar, Ber-
gen, Beverwijk, Castricum, Haar-
lem, Heemskerk, Heiloo, Uit-
geest en Velsen herkennen het 
belang van economische groei 
van Schiphol, maar vinden het 
belangrijk dat de hinder, als ge-
volg van de groei, gelijkmatig 
wordt verdeeld. Om aandacht te 
vragen voor de regionale proble-

matiek en om met aanbevelin-
gen te kunnen komen, voerden 
de gemeenten een verkenning 
uit naar de impact van nacht-
vluchten.
Om de hinder in de regio te ver-
minderen, zetten de negen ge-
meenten in op strikte naleving 
van het beleid van vaste aan-
vliegroutes met daarbij gunsti-
ge randvoorwaarden voor de 
aankomend vliegverkeer om een 
glijvlucht goed te kunnen uit-
voeren. Uit de verkenning van de 
regio blijkt verder dat veel nacht-
vluchten niet mainportgebon-
den zijn en daarom economisch 
van minder belang.

De regio roept daarom op tot 
enerzijds een evaluatie en zo no-
dig herberekening van het aan-
tal ernstig slaapverstoorden voor 
de criteria van gelijkwaardigheid 
en anderzijds een maatschappe-
lijke kosten-batenanalyse, waar-
in kosten als gevolg van slaap-
verstoring (zowel ernstig als ma-
tig) en daarmee gezondheids-
problemen worden afgezet te-
gen baten. (foto: Pixabay)

Busje uitgebrand in 
President Krugerstraat
IJmuiden - In IJmuiden is vorige 
week woensdagochtend in alle 
vroegte een geparkeerde auto in 
brand gevlogen. De brand in de 
President Krugerstraat werd rond 
kwart over vier ontdekt, waar-
op direct de brandweer werd ge-
alarmeerd. Bij aankomst van de 
hulpdiensten stond de hele voor-

kant van het busje in lichterlaaie. 
De brandweer heeft het vuur ge-
blust, maar kon niet voorkomen 
dat de wagen grotendeels ver-
woest werd. De politie is een on-
derzoek gestart om de toedracht 
te achterhalen. Opzet wordt niet 
uitgesloten. (foto: Michel van Ber-
gen)

FNRS voor junioren op 
Manege Kennemergaarde

Santpoort-Noord - Afgelopen 
zondag konden de junioren mee-
doen aan de FNRS wedstrijd op 
manege Kennemergaarde. 
Het was een gezellige drukke 
dag: er deden maar liefst 30 rui-
ters en amazones mee! FNRS 
proeven zijn dressuurproeven 
waarbij de ruiter wordt beoor-
deeld door speciale FNRS juryle-
den. De jury schrijft de cijfers en 
beoordeling van de proef op een 
protocol dat je na afloop mee 
naar huis mag nemen. Zo kun je 
altijd terug lezen wat de jury van 
jouw proef vond. 
Aan het eind van de middag werd 
in de foyer de uitslag bekend ge-
maakt: De rubriek F4 werd ge-
wonnen door Fenna Abraham-

se op Simba, tweede werd Yfke 
de Vries op Zsa Zsa, derde Moi-
se Koene op Wellington en Zita 
de Groot werd vierde op Welling-
ton. De rubriek F5 werd gewon-
nen door Robin Meekel op Zin-
zi en in de rubriek F6 ging Coco 
Prakke met de eerste prijs naar 
huis, zij reed op Dancing Queen. 
In de rubriek F7 en 8 won Savan-
nah Raven de eerste prijs op Ni-
vo, Iris Agterberg werd eerste op 
Briljant in de rubriek F9 en 10 en 
tot slot won Anouk Willemse op 
Destiny de eerste prijs in de ru-
briek F14. 
Volgend weekend is het de beurt 
aan de jongste ruitertjes, zij star-
ten in de rubriek F1 tot en met F3. 
(foto: aangeleverd)



Maart actie 

Maak deze maand online uw knip 
afspraak 

 en ontvang 5% korting op uw 
knipbehandeling 

Terrasweg 26 ,2071 BC Santpoort-noord 
023-5381050 

www.tjeerdmeinemacoiffures.nl 

Maak deze maand 
online uw knip 

afspraak en ontvang
 5% korting 

op uw 
knipbehandeling 

Maart actie 

Maak deze maand online uw knip 
afspraak 

 en ontvang 5% korting op uw 
knipbehandeling 

Terrasweg 26 ,2071 BC Santpoort-noord 
023-5381050 

www.tjeerdmeinemacoiffures.nl 

Maart actie 

Maak deze maand online uw knip 
afspraak 

 en ontvang 5% korting op uw 
knipbehandeling 

Terrasweg 26 ,2071 BC Santpoort-noord 
023-5381050 

www.tjeerdmeinemacoiffures.nl 

Terrasweg 26,  1971 BC
Santpoort-N, 023-5381050 

www.tjeerdmeinemacoiffures.nl 

Bel voor een vrijblijvende prijsopgave bij u thuis: 023 - 7514884
Of kom langs in onze winkel gevestigd aan de 

Terrasweg 2B - 2071 BB Santpoort Noord 
Open: Di. t/m vrij. van 10.00 tot 16.00 uur en zat. op afspraak.

06 - 51334723

Specialist in:
• Stofferen van stoelen, fauteuils, 
 banken en exclusief Engels 
 stoffeerwerk.
• Stofferen van uw boot, caravan-
 kussens of projectstoffering.
• Reinigen van uw stoel of 
 bankstel.
• Op maat maken van alle 
 soorten Polyether.

Hét adres voor al uw stoffeerwerk

Hoofdstraat 188
Santpoort-Noord

Tel. 023 - 537 72 24
 www.dingespoort.nl

Bij Tjeerd Meinema kunt u terecht voor knippen, 
kleuren, föhnen, trouw- en feestkapsels maar u 
kunt ook voor een heerlijke hoofdhuidmassage 
bij deze complete kapper terecht, dit kan al van-
af 5,05 euro.
Tevens hebben zij diverse Treatment-behande-
lingen die ervoor zorgen dat het haar weer in 
optimale conditie komt. Denk bijvoorbeeld aan 
pluizige krullen die door een Treatment-behan-
deling weer mooi soepel en compact krullen. 
Maar ook na of tijdens een kleurbehandeling is 
het aan te raden om voor een Treatment-behan-
deling te kiezen. De Treatment zorgt voor een 
langer behoud van de kleur en sluit het haar af. 
De Treatment dringt het haar dieper binnen dan 
een conditioner of een masker en geeft het haar 
daardoor een zeer intensieve verzorging. De Tre-
atment-behandelingen zijn allemaal inclusief 
een luxe wasmassage en is er al vanaf 25,50 euro. 
Zie ook www.tjeerdmeinemacoi� ures.nl of bel 
voor een afspraak met 023-5381050. Terrasweg 
26, Santpoort-Noord.

Michel van Roijen en zijn vrouw Jolanda zijn op 15 februari 
1978 gestart met de dierenwinkel, toen nog genaamd ‘Ama-
zone’. Al binnen twee jaar verhuisden zij naar de Hoofdstraat 
158 te Santpoort-Noord, waar ze 22 jaar als allround dieren-
speciaalzaak fungeerden. 

Als eigenaren van een dorpswinkel werden zij in 1989 enorm ver-
rast door een telefoontje van de VARA. De vraag was of zij een 

aquarium wilden inrichten voor de � lmopname van Mijn vader 
woont in Rio!
Na 22 jaar all round te zijn geweest hebben ze in januari 2000 
de naam van de dierenwinkel veranderd in Van Roijen Dierenspe-
cials en de focus gelegd op hond en kat waarbij zij zich speciali-
seerden op voedingsleer, voedingssupplementen en homeopa-
thie. Hierdoor zij als het ware het voorportaal zijn geworden van 
de dierenarts. Zij heten u dan ook van harte welkom in de winkel.

Bij  Ambachtelijke Meubelsto� eerderij Sant-
poort krijgen uw geliefde meubels een twee-
de kans. Nieuwe sto� ering, schoonmaken, re-
pareren of restaureren, het is al 20 jaar moge-
lijk bij deze vakman in Santpoort-Noord. Ook 
met leren meubels of biezen- of rotanmeubels 
kunt u hier terecht. Hier gaat men duurzaam 
om met uw meubels, want er wordt gewerkt 
met middelen op natuurbasis, ook als het gaat 
om houtworm. Wist u dat ook uw kasten hier 
kunnen worden gerestaureerd?
Aan Terrasweg 2 B vindt u een zeer groot as-
sortiment meubelsto� en dus er is voldoende 
te kiezen. Uiteraard maakt de sto� eerder ook 
graag uw boot- of caravankussens op maat. Er 
wordt snel en vakkundig gewerkt. Bovendien 
is er veel service, want het halen en brengen 
is gratis en er worden geen voorrijkosten ge-
rekend. Op het verrichte werk wordt twee jaar 
garantie gegeven. En de sto� eerder komt voor 
een vrijblijvende o� erte graag bij u langs. Dat 
is dus een echte vakman. 
Bel voor een afspraak 023-7514884 of 06-
51334723 of ga langs bij Terrasweg 2B in Sant-
poort-Noord. Open van dinsdag tot en met 
vrijdag, van 10.00 tot 16.00 uur, op zaterdag al-
leen na afspraak. 

Heerlijke hoofdmassage bij Tjeerd Meinema Coiffures

40 jaar Van Roijen Dierenspecials

Ambachtelijke Meubelstoffeerderij Santpoort
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DCIJ sluit competitie 
voortreffelijk af
IJmuiden - De maanden septem-
ber tot en met februari staan bij 
Damclub IJmuiden (DCIJ) door-
gaans vooral in het teken van de 
nationale competitie. Afgelopen 
zaterdag stond alweer de laatste 
ronde hiervan op het program-
ma. DCIJ 1 en Combinatieteam 
DCIJ/Zaanstreek namen het in 
Hazerswoude op tegen Samen 
Sterk 1 en 2. Waar DCIJ 1 zich al 
veilig had gespeeld in de hoofd-
klasse B, moest Samen Sterk win-
nen om de nacompetitie te ont-
lopen. DCIJ/Zaanstreek en Sa-
men Sterk 2 mochten onderling 
uitmaken wie de nummer vier in 
de tweede klasse C werd. 
DCIJ 1 kende een valse start met 
vroege nederlagen van Jacque-
line Schouten en Albert Roe-
lofs. Daarna scoorde captain Wim 
Winter snel tegen met een aan-
val over rechts. Voorzitter Jesse 
Bos (foto) kwam ditmaal niet ver-
der dan remise, maar mocht zich 
met dit punt wel topscorer van de 
hoofdklasse B noemen met een 
indrukwekkende score van acht 

overwinningen en drie remises. 
Nadat Cees van der Vlis een be-
denkelijke stand in een winnen-
de positie omtoverde, kwam DCIJ 
wederom op achterstand door 
een blunder van Cees van Duy-
venbode.  
Het laatste woord was echter aan 
DCIJ. Kopman Kees Pippel bleef 
op remise steken, maar na over-
tuigende overwinningen van 
Stijn Tuijtel en Martin van Dijk was 
er ineens een voorsprong. Conall 
Sleutel loodste met zijn remise 
vervolgens DCIJ naar de overwin-
ning. Hierdoor werd DCIJ verras-
send vierde, waar handhaving de 
doelstelling was. Ook DCIJ/Zaan-
streek deelde mee in de feest-
vreugde. Dankzij een zwaarbe-
vochten 10-10 bleef het Samen 
Sterk 2 op doelsaldo voor en be-
haalde het eveneens de vierde 
plaats. Bram van Bakel werd met 
zes overwinningen en vier remi-
ses topscorer van het combina-
tieteam en derde in de topsco-
rerslijst van de tweede klasse C. 
(foto: aangeleverd)

Zwemles voor kinderen 
van statushouders
Velsen - Zwemvereniging VZV 
heeft een cheque van 3.000 eu-
ro gekregen van Telstar Thuis 
in de Wijk. Dankzij een gift van 
de JC Ruigrok Stichting kunnen 
VZV en Telstar Thuis in de Wijk 
samen zorgen voor meer maat-
werk bij de zwemlessen aan 
kinderen van statushouders.

Voorzitter Sven van der Vlis van 
de negentigjarige Velser Zwem-
vereniging is verheugd met het 
royale bedrag, dat het moge-
lijk maakt om aan deze doel-
groep in kleinere groepjes zwem-
les te kunnen geven. ,,Wij weten 
in onze waterrijke omgeving dat 
zwemles op jonge leeftijd zeer 
belangrijk is. Vluchtelingen uit 
landen als Syrië en Irak zijn daar 
niet mee opgevoed, ze hebben 
vaak meer angst voor water. Bo-
vendien beheersen ze de taal nog 

niet zo goed. Daarom hebben ze 
meer aandacht nodig.”
Zonder de gift zou dit te kostbaar 
worden. ,,Dankzij de inzet van 
veel vrijwilligers, die de zwem-
lessen verzorgen, kunnen we al-
le Velsenaren relatief goedkoop 
zwemles aanbieden”, legt Van der 
Vlis uit.
,,We moeten echter wel het 
zwembad huren. Daarom be-
staan onze groepen normaliter 
uit zestien kinderen, dan blijft 
het betaalbaar. Met dit extra geld 
kunnen we de groep verkleinen 
tot maximaal twaalf kinderen.”
Bij VZV halen jaarlijks aan zo’n 150 
kinderen van 5 tot 8 jaar hun A-, 
B- of C-diploma.  Ongeveer 10% 
daarvan zijn kinderen van vluch-
telingen die in Velsen zijn komen 
wonen. ,,Steeds meer mensen 
met een andere culturele achter-
grond weten ons te vinden. Wij 

hopen dat dit initiatief nog meer 
inwoners aanzet om toch voor-
al zwemles te nemen. En het zou 
mooi zijn als ze daarna bij ons 
doorstromen naar de zwemvaar-
digheid en het waterpolo”
De cheque werd overhandigd 
door oud-wethouder en vice-
voorzitter AnneMieke Korf van 
Telstar Thuis in de Wijk. ,,De sa-
menwerking met VZV past bij 
ons initiatief welkom op maat 
voor nieuwkomers”, legt zij uit. 
,,Het totale bedrag van 5.000 eu-
ro dat we hiervoor van het Ruig-
rokfonds hebben ontvangen, zal 
naast de zwemles ook worden 
gebruikt voor School’s cool. Dit 
programma koppelt vrijwillige 
thuismentoren aan leerlingen die 
extra steun goed kunnen gebrui-
ken, zoals deze kinderen.” 
Zie ook www.telstarthuisinde-
wijk.nl. (foto: Ron Pichel)

Regio - In de regio Zuid-Kenne-
merland en IJmond is een drin-
gend tekort aan woningen. Dat 
blijkt uit het Regionaal Actiepro-
gramma Wonen (RAP) dat de re-
giogemeenten vierjaarlijks op-
stellen. In deze regio werkt men 
samen aan het ontwikkelen van 
nieuwe woningbouwlocaties, zo-
als bepaald door de provincie. Dit 
om overcapaciteit van bepaal-
de woningen of verstedelijking 
van groen tegen te gaan. Men wil 
dan ook vooral bouwen in stede-
lijk gebied. De laatste cijfers wij-
zen uit dat de woningbehoefte 
in deze regio niet wordt gehaald. 
Dit betekent dat de regio op zoek 
moet blijven naar aanvullende 
woningbouwlocaties. Voor de re-
gio Zuid-Kennemerland/ IJmond 
is een tekort aan woningen van 
12.700 woningen geraamd tot en 
met 2025. Tot en met 2040 staat 
de bouw van 22.350 woningen 
gepland, maar er is geen reke-
ning gehouden met de (benodig-
de) sloop van woningen. Velsen 
maakte een eigen berekening: in 
2025 is de woningbehoefte 1.350 
woningen. Velsen wil tot die tijd 
3.993 woningen bouwen, maar 
dan moeten ook 2.487 verouder-
de woningen worden gesloopt. 
Dat betekent dat er netto 1506 
woningen bij komen, er zou dan 
zelfs een overschot van 156 wo-
ningen ontstaan. Goed nieuws 
dus voor woningzoekers. 

Tekort aan 
woningen

IJmond - Bij het solliciteren on-
dervinden veel 50-plussers na-
deel vanwege hun leeftijd. Zij wil-
len graag meer persoonlijke on-
dersteuning en iemand die hen in 
contact brengt met werkgevers. 
IJmond Werkt! Gaat daarom als 
proef in 2018 en 2019 extra bege-
leiding geven aan zestig 50-plus-
sers met een bijstandsuitkering. 
Het gaat om 20 kandidaten uit el-
ke gemeente (Heemskerk, Bever-
wijk en Velsen) die nog niet eer-
der hulp hebben gekregen van 
IJmond Werkt! Zij krijgen hulp bij 
het opstellen van hun CV via ene 
jobcoach en zij worden via ba-
nenmarkten en dergelijk direct 
in contact gebracht met werk-
gevers. Voor 50-plussers die niet 
bij deze kandidaten horen blijft 
de dienstverlening van IJmond 
Werkt! als gebruikelijk. Aan de an-
dere kant zal IJmond Werkt! ook 
de  werkgevers stimuleren en fa-
ciliteren om ouderen in dienst te 
nemen. Bijvoorbeeld door hen 
te ontzorgen door tijdelijke de-
tachering waarbij IJmond Werkt! 
het salaris betaalt en vergoeding 
van bepaalde kosten.

Steun voor 
werkloze 
50-plussers

Regio - In Noord- en Zuid-Ken-
nemerland zijn 14 paddenwerk-
groepen actief om de padden-
trek veilig te begeleiden. Naast 
de trek door 52 tunnels in dit ge-
bied moeten er nog altijd on-
geveer 25.000 amfibieën, zo-
als padden, kikkers en salaman-
ders, handmatig worden overge-
zet. Dat gebeurt tijdens de pad-
dentrek van half februari tot half 
april. Er zijn mensen nodig om na 
het vallen van de avond een paar 
uur padden ‘te rapen’ en ‘s mor-
gen om de emmers met padden 
te legen die aan het eind van de 
schermen van de paddenroute 
staan. Zowel mensen die weke-
lijks iets kunnen doen als reser-
vemensen voor piekm,omenten 
zijn van harte welkom. Er zijn 
nog mensen nodig voor de over-
steek bij de Duin- en Kruidber-
gerweg in Santpoort-Noord. In-
teresse? Stuur dan een mail naar 
amfibienvelsen@gmail.com. 
Meer info op www.padden.nu.

Helpen bij 
paddentrek

Bridgen bij Het Terras
Santpoort-Noord – Bridgeclub 
Het Terras heeft een leuke aan-
bieding om kennis te maken: zes 
keer bridgen voor totaal 10 euro. 
Het motto van deze club is: het is 
fijn om hoog te scoren, maar ge-
zelligheid scoort hoger. ’s Mid-
dags bridgen is voor hen die ’s 
avonds de deur niet meer uit wil-
len een geweldig alternatief. Voor 
recent opgeleide, beginnende 
bridgers, is dit een unieke kans 
om leerzame clubervaring op-
doen. Elke dinsdagmiddag wordt 
er gespeeld, in drie lijnen, van 
13.30 tot 16.30 uur (met een ge-

zellige nazit) in de zaal van Velser-
hooft, Valckenhoeflaan 1B. 
De aanbieding geldt van dinsdag 
20 maart tot en met dinsdag 24 
april 2018, maar wilt u al eerder 
beginnen dan kunt u elke dins-
dagmiddag aanschuiven. Ook als 
u geen bridgepartner hebt bent 
u van harte welkom, u wordt ge-
koppeld aan een speler. Deel-
name verplicht niet tot lidmaat-
schap.  Opgeven voor het brid-
gen kan bij Gerda Bauritius. Zij 
geeft u graag nadere informa-
tie via 06-22069062 of via e-mail: 
gbauritius@hotmail.com. 

Kortgeleden plofte de glossy 
.IJmuiden op de deurmat. Prima 
dat de gemeente moeite doet 
om haar imago op te poetsen. 
IJmuiden, liever gezegd Velsen, 
staat immers voor meer dan uit-
stoot van CO2 en fijnstofbelas-
ting.
Storend vond ik het arti-
kel ‘IJmuiden versus Amster-
dam’ waarin wordt vermeld dat 
je voor hetzelfde geld veel be-
ter woont in IJmuiden dan in 
Amsterdam. Kennelijk is dat 
om woningzoekenden uit Am-
sterdam naar IJmuiden te lok-
ken. Vast staat dat het woning-
aanbod in Velsen ontoereikend 
is om te voldoen aan de vraag. 
Wat is dan het gemeentelijk be-
lang om ongericht nieuwe vraag 
aan te boren? Feit is, zo heb ik 

recent in familiekring ervaren, 
dat Amsterdammers de woning-
markt onder druk zetten door 
voor een gemiddeld apparte-
ment 20.000 euro meer te bie-
den dan de vraagprijs, waardoor 
de Velsense kandidaat die toch 
ook al meer bood dan de vraag-
prijs met lege handen bleef 
staan. Als vervolgens de nieu-
we eigenaar gewoon in Amster-
dam blijft werken en dagelijks 
met de auto gaat pendelen le-
vert dat onze gemeente alleen 
maar meer last dan lust op. 
Ik hoop dat het nieuw te vor-
men college ook dit soort afwe-
gingen betrekt bij nieuwe plan-
vorming om Velsen voort te stu-
wen in de vaart der volkeren. 

Kees Maas, Velsen-Zuid

LEZERSPOST

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

IJmuiden - Het interieur van 
de kringloopwinkel aan de In-
dustriestraat in IJmuiden heeft 
een ware metamorfose onder-
gaan. Een aantal actieve vrijwilli-
gers hebben een prachtige hou-
ten midden-opstelling gemaakt. 
De oude stellages moesten na ja-
ren vervangen worden. Servie-
zen, glaswerk en andere hebbe-
dingen krijgen nu een prominen-
te plek en komen zo prachtig tot 
hun recht. De kinderspelletjes, 
boeken en huishoudelijke artike-
len staan langs de wanden. Het 
grote kledinggedeelte en meu-
belhal blijven voorlopig zoals ze 
zijn. De opbrengst van alle goe-
deren is voor het ouderenvervoer 
in de gemeente Velsen. De win-
kel is open op woensdagochtend 
van 9.00 tot 12.00 uur. (foto: aan-
geleverd)

Winkel OIG/IHD 
in nieuw jasje

Bel Canto zingt Macbeth
IJmuiden - Zaterdag 14 en zon-
dagmiddag15 april voert Bel Can-
to de opera Macbeth van Giusep-
pe Verdi op in Stadsschouwburg 
Velsen. 
Na het grote succes van de ope-
ra Aïda twee jaar geleden heeft 
men wederom gekozen voor een 
opera van Verdi. De solisten zijn 
reeds allemaal bekend. De hoofd-
rol van Lady Macbeth wordt ver-
tolkt door Francis van Broekhui-
zen, bekend van radio en televi-
sie (onder andere Maestro). Alle 
koordelen worden door Bel Canto 
gezongen. De regie is in handen 
van Xandra Mizée, dirigent is Mar-
co Bons. Kaarten kosten 30 euro, 
inclusief garderobe en een drank-
je in de pauze. (foto: aangeleverd)

Fietsersbond tegen 
onveilige snelfietsroute
Santpoort-Noord – De gemeen-
teraad vergadert donderdag 
over de nieuwe Snelfietsroute 
tussen het Pontplein in Velsen-
Zuid naar Haarlem. 

Han van Spanje van Fietsers-
bond Velsen is het niet eens met 
de plannen: ,,De geplande route 
gaat over de Hagelingerweg en 
de Broekbergenlaan waarvan de 
fietspaden nu al te smal zijn. De-
ze zouden 2,5 meter breed moet 
worden volgens de voorschrif-
ten. De gemeente wil de paden 

niet echt verbreden dus de onvei-
ligheid zal toenemen. Deze rou-
te is nu al levensgevaarlijk, vooral 
de Broekbergenlaan. De fietsstro-
ken daar zijn veel te smal en de 
auto’s staan rechts van de strook 
geparkeerd, wat gevaarlijke situ-
aties oplevert. De ‘Snelfietsrou-
te’ moet niet door een straat waar 
50 km wordt gereden door grote 
bussen en andere auto’s. Ook niet 
door een straat waar al veel scho-
lieren rijden. Fietsersbond Velsen 
kiest voor een veiliger route naar 
Haarlem.’’ (foto: Fietsersbond)

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

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

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

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

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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Muzikaal geluksmomentje: Carel 
Kraayenhof in Stadsschouwburg
Velsen - Carel Kraayenhof heeft 
op heel Nederland een onuitwis-
bare achter gelaten toen hij op 
zijn bandoneon bruid Máxima 
een traan ontlokte met Piazolla’s 
‘Adiós Nonino’. Met de Argentijn-
se meesterpianist Juan Pablo Do-
bal komt Kraayenhof op woens-
dag 28 februari (20.15 uur) naar 
de Stadsschouwburg Velsen om 
een nieuw muzikaal geluksmo-
mentje toe te voegen aan de vele 
die hij Velsen al bezorgde. Samen 
spelen ze oude en nieuwe (Ar-
gentijnse) folkloremuziek in hun 
theaterconcert ‘Hotel Victoria’. 

Over het mooie en gekke leven 
van muzikanten, dat zich vaak in 
hotels afspeelt. 
,,Er zitten mooie kanten aan dat 
reizen,” vertelt Carel Kraayenhof, 
,,We trekken van stad naar stad, 
ik vind ons vaak een soort zee-
lieden. Voor muzikanten is het 
een rare combinatie van passie, 
werk en hobby, dat artiestenle-
ven.” En dus brengen bandoneo-
nist Kraayenhof en pianist Dobal 
een keur aan odes aan het reizen, 
het artiestenleven en natuurlijk 
het hotel. Het titelnummer ‘Hotel 
Victoria’ is bijvoorbeeld een tan-

go van Feliciano Latasa, die hij 
noemde naar het fameuze Gran 
Hotel Victoria in Buenos Aires. 
Dat was een ontmoetingsplaats 
van vele musici en artiesten die 
hun fortuin zochten in de gro-
te stad. Zo reist het publiek mee 
op de Zuid-Amerikaanse klanken 
van twee topmusici.
Prijs: 23 euro, inclusief gardero-
be en pauzedrankje. Meer infor-
matie en reserveren: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of tel. 0255-
515789. (foto: Rob Becker)

Van der Vlugt in ‘Mooi weer vandaag’
Velsen - Op donderdag 1 maart 
(20.15 uur) komt topacteur Bram 
van der Vlugt met zijn collega’s 
naar de Stadsschouwburg Vel-
sen. Ze spelen ‘Mooi weer van-
daag’, een toneelstuk van David 
Storey. Dat was een lang gekoes-
terde wens van Van der Vlugt die 
uitkomt. ,,Een magisch en bijzon-
der stuk,” noemt hij het. ,,Intrige-
rend, want mensen zeggen niet 
wat ze willen zeggen en hebben 
daar een reden voor. Iedereen 
ontvlucht de kern. Dat maakt het 
spannend, grappig en ongrijp-
baar.”  ‘Mooi weer vandaag’ gaat 
over twee mannen die met el-
kaar praten, maar hun gesprek-
ken lopen steeds op niets uit. Je 
vermoedt dat er iets met ze aan 
de hand is, maar dat kan van alles 
zijn. Dan komen er twee vrouwen 
bij, die de uiterlijke beleefdheid 
van de mannen doorbreken. Wat 
is hier aan de hand? (foto: Piek)

Nieuwe show Alex Klaasen 
is pop-up-spektakelshow
Velsen - Zanger, acteur, musi-
calster en cabaretier Alex Klaa-
sen is van veel markten thuis. 
De afgelopen jaren schitterde 
hij als Toon Hermans in de musi-
cal ‘Toon’, hij was te zien in diver-
se voorstellingen van het Ro The-
ater (o.a. ‘De gelaarsde poes’) en 
in films als ‘Gooische Vrouwen’ en 
‘Chez Nous’. Gelukkig vond Klaa-
sen het weer tijd voor een nieuw 
soloprogramma en dat is ‘Show-
ponies’ geworden, waarvan een 
try out te zien op zondag 4 maart 
(19.30 uur!) te zien in de Stads-
schouwburg Velsen. Een pop-up-
spektakelshow en feelgoed re-
vue over showbizz, roem én hys-
terische fans. Omdat hij geen zin 
meer had om alleen op het to-
neel te staan, neemt hij collega-
knollen Freek Bartels, Daniel Cor-
nelissen en Jip Smit mee.
Alex Klaasen is een showpony. Al-
tijd strak in de vlechten, glad ge-
kamd, de hoeven gelakt en hon-
gerig naar een oorverdovend ap-
plaus. Maar wie is hij nou echt? 
Wat gaat er schuil achter al die 

veren en strikken? Tijd dus voor 
‘Showponies’, met een cursus 
‘echt-zijn voor beginners’, een 
musical over uitzinnige fans, een 
klucht die eigenlijk een opera wil 
zijn, een nep-orkest en een sui-
kerklontjes-afterparty met Pony 
St. Clair. Dat wordt een doldwa-
ze avond vol humor, liedjes en ty-

petjes. Precies al die dingen waar 
Klaasen in uitblinkt. Ren snel voor 
de beste plekken in de stal!
Prijs: € 32,50, incl. garderobe en 
pauzedrankje. Meer informa-
tie en reserveren: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of tel. 
0255-515789. (foto: Mark Enge-
len)

Stadsschouwburg Velsen
Schiffmacher vertelt 
over zijn bonte leven

Vele beroemdheden, van the Red 
Hot Chili Peppers tot Pamela An-
derson, zaten bij hem in de stoel. 
Op zondag 25 februari (16.00 
uur!) vertelt Henk Schiffmacher 
over zijn ontmoetingen met 
mensen van diverse pluimage: 
van de lokale visboer tot de Ma-
ori’s van Nieuw-Zeeland en van 
de laatste koppensnellers uit Bor-

neo tot Lady Gaga. Schiffmacher 
ziet zichzelf als ‘the poor man’s 
Rembrandt’, één van en voor het 
volk. In dit theatercollege neemt 
de rasverteller het publiek mee 
op een bizarre en vaak hilarische 
reis door zijn veelbewogen leven. 
Natuurlijk is er ook volop ruimte 
om vragen te stellen over de bij-
zondere handel en wandel van 

de tattookoning. Onlangs kwam 
in het nieuws dat Schiffmacher 
bij het repeteren van dit theater-
college zijn stem kwijt is geraakt: 
,,De grootste uitdaging is mijn ei-
gen enthousiasme in toom hou-
den,” vertelde hij, ,,Ik heb veertig 
jaar in het vak gezeten, de gekste 
dingen meegemaakt en de we-
reld zien veranderen. Daar vertel 
ik over, met de nodige flair.” Prijs: 
22,50 euro, inclusief garderobe 
en pauzedrankje.Zie ook www.
stadsschouwburgvelsen.nl. (foto: 
aangeleverd)

Velsen - Henk Schiffmacher staat bekend als wereldreiziger, avon-
turier, charmeur, provocateur én als koning van de tattoo. Hij 
wordt internationaal erkend als een van de belangrijkste figuren 
in de wereld van de tatoeage. 

Extra show Checkpoint 
in Stadsschouwburg
Velsen - Zet je veiligheidsbril op 
en doe je gehoorbeschermers 
aan (die krijg je uitgereikt) want 
er komen ontploffingen! In de 
voorjaarsvakantie, op zaterdag 
24 februari (19.00 uur), is ‘Check-
point’ te zien in een uitverkoch-
te Stadsschouwburg Velsen. We-
gens groot succes wordt er een 
extra show gespeeld om 15.30 
uur. De kaartverkoop is inmiddels 
gestart.
Checkpoint is in het theater net 
zo spannend en vol experimen-
ten als op televisie. Natuurlijk met 
presentatrice Rachel Rosier. De 

wind in je gezicht voelen, mee 
zweven met een hovercrafttest,  
tegen de muur plakken met een 
klittenbandpak, drie vaders op-
tillen met een speciale construc-
tie of over water lopen in de maï-
zena-race: niks is te gek, het thea-
ter wordt letterlijk en figuurlijk op 
zijn kop gezet in deze spectacu-
laire en interactieve familievoor-
stelling.
Wie durft mag op het toneel met 
het testteam meedoen aan aller-
lei leuke proefjes. Maar ook als 
je in de zaal zit, word je bij de 
show betrokken. Je ontwijkt gi-

gantische ringen van rook of er-
vaart hoe luchtdruk zich door de 
zaal beweegt. Je kunt meedoen 
met de ‘Klapper van de week’, de 
‘Kracht van veel’ en de ‘Jongens 
tegen de Meisjes’. Zodat voor 
eens en voor altijd duidelijk zal 
worden wie de beste is van de 
test: de jongens of de meiden? 
Wie houdt van grappige en gek-
ke tests zal zich deze avond in ie-
der geval niet vervelen.
Prijs: 32 euro, inclusief garderobe. 
Meer informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of tel. 0255-515789.

Wereldtournee start in Velsen

Nieuwe show ‘Brigitte 
Kaandorp Wereldtournee’
Velsen - Brigitte Kaandorp gaat 
voor het eerst sinds drie jaar 
weer op tournee. Tijdens haar 
theaterpauze heeft de cabaret-
diva zich opgewarmd voor een 
heuse wereldtournee die de 
toepasselijke titel ‘Brigitte Kaan-
dorp Wereldtournee’ meekrijgt. 
Voor de aftrap van haar wereld-
tournee koos Brigitte de Stads-
schouwburg Velsen. Een beetje 
haar huistheater. Op dinsdag 17 
april (20.15 uur) is zij weer even 
terug in haar ‘huistheater’.
De nieuwe Kaandorp wordt 
vooral een muzikale show waar-
in Brigitte begeleid wordt door 
een grote live band (onder lei-
ding van Bernd van den Bos) en 
zelfs drie backing-vocals. Pra-
tend en zingend gaat de po-
pulaire entertainster de groot-
ste zalen deze lente plat spe-
len. Met honderd procent nieu-
we Nederlandse hits als ‘Er zijn 
weer blote benen buiten’, ‘Als ik 
jou zie krijg ik zin in de zomer’ 

en ‘Joh, wat heb je een rooie 
kop! (Heb je in de zon geze-
ten?)’. Maar natuurlijk zingt Bri-
gitte ook een selectie uit haar  
geliefde ‘gouwe ouwe’-liedre-
pertoire. 
Brigitte zelf: ,,Het wordt een 
zwoel zinderende zomershow, 

met een lach, een traan en mee-
zingen!”
Prijs: 33,50 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. 
Meer informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.
nl of tel. 0255-515789. (foto: PR 
Kaandorp)
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Over het algemeen gaan jongeren 
minder vaak naar de stembus, terwijl 
hun stem juist het verschil kan ma-
ken. Jongeren stemmen vaak anders 
dan oudere mensen. Logisch, want 
ze houden zich in het dagelijks leven 
met andere dingen bezig.

Door zowel online als persoonlijk in ge-
sprek te gaan met jongeren, betrekken we 
hen meer bij de lokale politiek. We infor-
meren over wat de gemeente doet, hoe je 
moet stemmen en wat je moet doen als je je 
stempas kwijtraakt. Ook laten we zien dat 
de gemeenteraad beslist over thema’s die 

voor jongeren belangrijk zijn, zoals wonen 
en werken, horeca, sport, duurzaamheid en 
veiligheid. Bovendien willen we graag van 
de jongeren zelf horen wat zij belangrijk 
vinden.

Komende weken laten we zien wat jongeren 
zelf te zeggen hebben via de website en so-
cial media van de gemeente Velsen. 

Wilt u meer weten?
Volg dan #Velsenindestemming op soci-
al media, kijk op velsen.nl/verkiezingen of 
mail naar verkiezingen@velsen.nl.

Wist u dat...
...er dit jaar speciale aandacht is 
voor jongeren tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen?

In de voorjaarsvakantie van 24 fe-
bruari tot en met 4 maart is het 
zwembad De Heerenduinen extra 
geopend voor recreatieve zwem-
mers. 

Zwemmen is gezond, maar ook leuk! Spe-
ciaal voor de vakantie ligt er een te gekke 
opblaasbare Dolfi jnrun (zie foto) in het 
wedstrijdbad om op te springen en vanaf 
te glijden.

- Het recreatiebad is open van  maandag 
t/m vrijdag 10.00 - 16.30 uur.

- Het wedstrijdbad is geopend van 
maandag t/m donderdag van 10.00 - 
15.30 uur. Op vrijdag van 10.00 - 14.15 
uur.

Het banen zwemmen op maandag 26 fe-
bruari van 13.00 - 15.00 uur komt te ver-
vallen. Alle overige activiteiten voor en 
na het recreatieve zwemmen blijven on-
gewijzigd.

Zwembad extra open 
tijdens voorjaarsvakantie

De gemeente zorgt voor een goed leef-, 
woon- en werkklimaat in Velsen. Zij vat 
haar taken als het ophalen van huisvuil, 
aanleg en onderhoud van riolering, onder-
houd van groen en straatverlichting dan 
ook serieus op. Deze diensten worden on-
der meer betaald uit de opbrengst van de 

gemeentelijke belastingen. In deze editie 
van de Infopagina treft u de Belastingspe-
cial aan. Daarin kunt u alles lezen over 
de gemeentelijke belastingen. Tarieven, 
maar ook informatie over de wijze van be-
talen, kwijtschelding en het indienen van 
bezwaarschriften.

Speciale Infopagina over 
gemeentelijke belastingen

• Velsen tekent deze week een samenwer-
kingsovereenkomst, waardoor BRAK! 
IJmuiden deel kan gaan nemen aan een 
internationaal netwerk van kleinschali-
ge wetenschapscentra. De kennis en er-
varing die daar voorhanden is, komt dan 
beschikbaar voor BRAK!, en BRAK! kan 
die weer gebruiken voor onze inwoners 

en bedrijven. Door de samenwerking kan 
BRAK! ook fondsen werven bij o.a. de Eu-
ropese Unie. 

Meer informatie op: www.velsen.nl/be-
stuur-organisatie/gemeenteraad/raadska-
lender/collegeberichte.

   Uit het college

De gemeente Velsen stelt 2 miljoen 
euro beschikbaar voor innovatie in 
de maak- en onderhoudsindustrie. 
Vanaf 1 maart a.s. kan het Velsense  
Midden-en Kleinbedrijf ( MKB) in 
deze sector hiervoor subsidie aan-
vragen.

Letterlijk betekent innovatie ‘vernieuwing’. 
Veel mensen denken bij innovatie nog 
steeds aan nieuwe uitvindingen, maar dat is 
niet terecht. Als je product of proces verbe-
tert, innoveer je al. De subsidie kan worden 
gebruikt voor de inzet van personeel en in-
vesteringen in installaties. Dit is uiteraard 
gekoppeld aan het innovatieproject.

Bijdrage 
Bedrijven kunnen een bijdrage aanvragen 
voor maximaal 60% van de innovatiekosten. 
Zowel bij een individuele aanvraag als een 

project met meerdere aanvragers geldt ove-
rigens wel een limiet van € 200.000, - per 
innovatie. Binnen 6 maanden na toekenning 
dient het innovatieproject gestart te zijn.

Doel
Het innovatiefonds MKB Velsen is bedoeld 
om het MKB in Velsen een duwtje in de rug 
te geven als het gaat om investeringen in de 
maak-en onderhoudsindustrie. Dit is goed 
voor de economie en zorgt voor nieuwe ba-
nen. 

Kijk voor meer informatie na 1 maart  op 
www.innovatiefondsmkbvelsen.nl.

Subsidie voor vernieuwing 
binnen uw bedrijf
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Heeft u ook behoefte aan een praatje 
en ongedwongen gezelligheid? Don-
derdag 1 maart a.s. bent u van har-
te welkom op de ko�  eochtend in de 
Bibliotheek Velsen. De bijeenkomst 
wordt door het Sociaal Wijkteam ge-
organiseerd.

Kom langs! Het eerste kopje ko�  e/thee kost 
€1, het tweede kopje is gratis. De ko�  eoch-
tend is van 10.30 tot 12.00 uur in de Biblio-
theek Velsen, Dudokplein 16 in IJmuiden. 
Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met Elisabeth Hoekstra of Froukje 
Cornet van het Sociaal Wijkteam via 088-
8876970.

Elke eerste donderdag van de maand
U bent overigens elke eerste donderdag van 
de maand van harte welkom op de ko�  eoch-
tend in de Bibliotheek Velsen. Donderdag 

5 april is er een thema aan verbonden. Dan 
staan de bijzondere bijen centraal. (foto: 
aangeleverd)

Ko�  eochtend Sociaal Wijkteam

Het is belangrijk dat iedereen mee 
kan doen in de samenleving van Vel-
sen. Dat geldt zeker voor gehan-
dicapten, chronisch zieken, uitke-
ringsgerechtigden, jongeren die met 
zorgen rondlopen, senioren of men-
sen die moeilijk aan het werk komen. 

Zij worden niet altijd gehoord, terwijl ze ook 
hun ervaringen en ideeën hebben. De parti-
cipatieraad ondersteunt hen daarbij. Wil jij 
ervoor zorgen dat zij goed gehoord worden? 
Meld je dan nu aan voor de participatieraad 
Velsen.

Vanaf 1 april 2018 starten in Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen de participatiera-

den. Groepen van 7 tot 12 vrijwilligers die, 
ondersteund door professionals uit de ge-
meente, zelf aan de slag gaan. Samen ma-
nieren bedenken om in contact te komen 
met de mensen om wie het gaat. 

Aanmelden
Als lid van de participatieraad is jouw ken-
nis en ervaring belangrijk, evenals je be-
trokkenheid bij sociale vraagstukken. Zo 
kunnen we met elkaar het samenleven in 
onze gemeente verbeteren. Heb je belang-
stelling om deel te nemen aan de participa-
tieraad? Meld je dan voor 1 maart 2018 aan 
via: vacatures@velsen.nl. Meer informatie 
over de participatieraad kun je lezen op vel-
sen.nl.

Leden gezocht voor 
participatieraad Velsen

De gemeenten Beverwijk, Heems-
kerk en Velsen hebben in 2017 een 
Regionaal Burgeronderzoek (Bur-
gerpeiling) uitgevoerd. Daarin 
werden vragen gesteld hoe de in-
woners hun leefomgeving, welzijn 
en zorg in de gemeente ervaren. 
Ook konden zij een waardering 
geven op dienstverlening, com-
municatie en de betrokkenheid bij 
buurtinitiatieven. 

Resultaten
De resultaten van het burgeronderzoek 
zijn bekend. In vergelijking met de lande-
lijke cijfers zijn er uitschieters naar bo-
ven en naar beneden. Heemskerk scoor-
de echter op alle fronten van gemiddeld 
tot goed. In Beverwijk werd vooral de be-
reikbaarheid boven gemiddeld gewaar-
deerd. Inwoners van Beverwijk geven wel 
aan dat er onvoldoende aandacht is voor 
groen in de buurt. Bovendien wordt er 

overlast van buurtbewoners ervaren. Vel-
sen scoort gemiddeld lager op het gebied 
van burgerparticipatie, maar wel goed op 
de kwaliteit van wegen en straten. Opval-
lend is dat alle IJmondgemeenten relatief 
laag scoren als het gaat om vrijwilligers-
werk. 

Samen aan de slag
Met behulp van de resultaten gaan de ge-
meenten, samen met iedereen die daarbij 
een rol wil spelen, aan de slag om het wo-
nen en leven nog prettiger te maken.

Meer informatie
In totaal hebben 5110 mensen verdeeld 
over 28 wijken in de IJmondgemeenten 
de enquête beantwoord. Dit gebeurde zo-
wel online als schriftelijk. De uitkomsten 
van het burgeronderzoek zijn terug te 
vinden op waarstaatjegemeente.nl en op 
de websites van de drie IJmondgemeen-
ten. Voor Velsen is dit: www.velsen.nl.

Resultaten Burgeronderzoek

Heeft u een vraag over bijvoor-
beeld het stemmen, uw stempas of 
de stembureas? Op de verkiezings-
website www.velsen.nl/verkiezingen 
vindt u alle informatie over de ver-
kiezingen. Ook kunt u hier de stem-
hulp www.velsen.mijnstem.nl terug-
vinden.

Wanneer mag u stemmen?
U mag stemmen voor de gemeenteraadsver-
kiezingen als u:

•  De Nederlandse nationaliteit of de nati-
onaliteit van een ander land van de EU 
heeft. Of u heeft een geldige verblijfsver-
gunning en verblijft minimaal 5 jaar le-

gaal in Nederland.
•  U 18 jaar of ouder bent.
•  U in een Nederlandse gemeente woont.

Referendum 
Naast de verkiezingen voor de gemeente-
raad is er op 21 maart 2018 ook een raadge-
vend referendum over de Wet op de inlich-

tingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 
2017) waar over gestemd kan worden. Let 
op: u mag hiervoor alleen stemmen als u de 
Nederlandse nationaliteit heeft. Meer in-
formatie over het referendum vindt u op  
www.referendum-commissie.nl.

Verkiezingswebsite en stemhulp
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Informatie en vragen
Vragen over de aanslag/beschikking    0255 - 567 322
Vragen over de betaling/aanmaning     0255 - 567 345
Vragen over automatische incasso     0255 - 567 345
Vragen over kwijtschelding      140255

Postadres:Gemeente Velsen, Postbus 465,  1970 AL IJmuiden
Bezoekadres: Gemeente Velsen, Dudokplein 1,  1971 EN IJmuiden
Openingstijden: maandag  t/m vrijdag van 08.30 uur -17.00 uur

Meer informatie op de gemeentelijke website www.velsen.nl

Uitleg gemeentelijke 
belastingen
Op het verzamelbiljet vindt u naast de WOZ-
waarde ook verschillende belastingen. Hierna 
leest u een korte uitleg per belastingsoort. 

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
De onroerende-zaakbelastingen bestaan uit 
twee gedeelten:
1. OZB voor de eigenaar van een onroerende 
zaak (zowel woning als niet-woning), de zoge-
naamde eigenarenbelasting.
2. OZB voor de gebruiker van een niet-woning, 
de zogenaamde gebruikersbelasting.

Verhuizing en de OZB 
Als u verhuist of uw woning verkoopt na 1 ja-
nuari 2018 heeft u geen recht op vermindering 
van de aanslag. De onroerende-zaakbelastingen 
zijn tijdstipbelastingen. Dit betekent dat voor 
de oplegging van de aanslag de situatie op 1 ja-
nuari 2017 bepalend is. Met wijzigingen in de 
loop van het jaar mag de gemeente geen reke-
ning houden. 

Afvalsto� enhe�  ng
Afvalsto� enhe�  ng wordt geheven van degene 
die in de gemeente gebruik maakt van een per-
ceel, waarvoor de gemeente een verplichting tot 
het inzamelen van huishoudelijke afvalsto� en 
heeft. 

Rioolhe�  ng
Rioolhe�  ng wordt geheven over een perceel, 

dat direct of indirect is aangesloten op de ge-
meentelijke riolering. 
De rioolhe�  ng bestaat uit twee gedeelten:
1. rioolhe�  ng voor de eigenaar.
2. rioolhe�  ng voor de gebruiker.

Voor een perceel van waaruit slechts hemelwa-
ter direct of indirect op de gemeentelijke riole-
ring wordt afgevoerd, wordt een lager tarief ri-
oolhe�  ng in rekening gebracht. 

Hondenbelasting
Houdt u één of meer honden, dan bent u ver-
plicht hiervan aangifte te doen voor de honden-
belasting door middel van een aangiftebiljet 
hondenbelasting. 

Honden moeten in Velsen worden aangelijnd 
en hondenpoep dient te worden opgeruimd. In 
de gemeente is een aantal losloopplaatsen inge-
richt. Op deze plaatsen mogen de honden loslo-
pen. Meer hierover kunt u lezen in de brochu-
re “Hondenbeleid Velsen. Iedereen blij met uw 
hond”. Het aangiftebiljet, het afmeldingsbiljet 
hondenbelasting en de brochure kunt u opvra-
gen of downloaden via de site www.velsen.nl of 
a� alen bij het Klant Contact Centrum (KCC) 
van de gemeente Velsen, Dudokplein 1, IJmui-
den. 

Als u geen hond meer heeft, dan kunt u uw hond 
afmelden door middel van een afmeldingsbiljet.

Gemeentelijke belastingen
Waarom gemeentelijke belastingen?
De gemeente zorgt voor een goed leef-, 
woon- en werkklimaat in Velsen. U kunt 
denken aan zaken als het ophalen van huis-
vuil, aanleg en onderhoud van riolering, on-
derhoud van groen en straatverlichting. De-
ze taken worden o.a. uit de gemeentelijke 
belastingen betaald.

Aanslagbiljet bewaren
De gemeente combineert de belangrijkste 
gemeentelijke belastingen én de WOZ-be-
schikking op één aanslagbiljet. 
De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de 
onroerende-zaakbelastingen, maar ook 
voor de inkomstenbelasting 2018 en de wa-
terschaphe�  ngen 2018. U doet er zeer ver-
standig aan het aanslagbiljet goed te bewa-

ren, omdat u de WOZ-waarde moet opge-
ven bij uw verzoek tot aangifte of teruggaaf 
Inkomstenbelastingen 2018. 

De belastingen die u op het gemeentelijk 
aanslagbiljet kunt aantre� en zijn:
•  de WOZ beschikking;
•  de aanslag onroerende zaakbelastingen 
 voor het eigendom;
•  de aanslag onroerende zaakbelastingen 
 voor het gebruik;
•  de aanslag rioolheffi  ng voor het 
 eigendom;
•  de aanslag rioolheffi  ng voor het gebruik;
•  de aanslag afvalstoff enheffi  ng;
•  de aanslag hondenbelasting;
•  de automatisch verleende 
 kwijtschelding. 

Onroerende zaakbelastingen
voor de eigenaar van een woning   0,1090% van de WOZ-waarde
voor de eigenaar van een niet-woning   0,2673% van de WOZ-waarde
voor de gebruiker van een niet-woning    0,2147% van de WOZ-waarde

Rioolhe�  ng
Rioolhe�  ng voor de eigenaar    €    113,54
Rioolhe�  ng voor de gebruiker    €      61,40
Rioolhe�  ng voor de eigenaar, uitsluitend hemelwaterafvoer €      56,77
Rioolhe�  ng voor de gebruiker, uitsluitend hemelwaterafvoer €      30,70

Afvalsto� enhe�  ng 
Afvalsto� enhe�  ng éénpersoonshuishouden  €    291,17
Afvalsto� enhe�  ng meerpersoonshuishouden €   323,54

Hondenbelasting
Eerste hond    €      80,94
Tweede hond    €   102,49
Elke volgende hond    €    115,13

Belastingtarieven 2018

Het totaalbedrag van de aanslag dient u 
binnen de betaaltermijnen te voldoen. 
Deze termijnen staan vermeld op de aan-
slag. Voor betalingen kunt u gebruik ma-
ken van de acceptgirokaarten,  automa-
tische incasso of internetbankieren. Let 
u er, in het laatste geval, a.u.b. goed op 
dat u de gegevens juist overneemt.

Automatische incasso 
Voor de aanslag onroerende zaakbelastingen, 
afvalsto� enhe�  ng, rioolhe�  ng en honden-
belasting (verzamelbiljet) kunt u een machti-
ging tot automatische incasso afgeven. Voor 
andere belastingsoorten is automatische 
incasso niet mogelijk. Het aanslagbedrag 
wordt, als de aanslag meer dan € 75,- maar 
minder dan € 5.000,- bedraagt, in tien termij-
nen van uw rekeningnummer afgeschreven, 
rond de laatste werkdag van de maand. Voor 
de overige bedragen gelden twee termijnen. 
U moet er voor zorgen, dat er voldoende sal-
do op uw rekening staat, zodat het termijnbe-

drag van uw rekening afgeschreven kan wor-
den. Indien het termijnbedrag twee keer niet 
van uw rekening kan worden afgeschreven, 
dan vervalt de automatische incasso en moet 
u het bedrag binnen de wettelijke termijn (ui-
terlijk twee maanden na dagtekening van het 
aanslagbiljet) voldoen.

Als de machtiging wordt ingetrokken geldt, 
ook voor deze aanslag (ook al is op de aanslag 
anders vermeld) de wettelijke vervaldag, t.w. 
de aanslag moet worden betaald uiterlijk 2 
maanden na de dagtekening van het aanslag-
biljet.

De machtigingskaart/wijzigingskaart zit bij 
uw aanslag. 

Te late betaling
Bij te late betalingen neemt de gemeen-
te maatregelen om het geld te innen en daar 
worden extra kosten voor in rekening ge-
bracht.

Betaling  belastingen
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Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ)

In de wet WOZ staat dat de waarde van 
alle onroerende zaken bepaald moet 
worden op dezelfde wijze en naar de-
zelfde  peildatum. Voor het WOZ-tijdvak 
2018 is de waardepeildatum 1 januari 
2017. Dit betekent dat de waarde van de 
onroerende zaak op 1 januari 2017 bepa-
lend is voor de WOZ-waarde. Die waar-
de gebruikt de gemeente als basis voor 
de aanslag onroerende zaakbelastingen 
2018.

De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor het 
eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting 
(belastingdienst) en de watersysteemhe�  ng 
gebouwd (waterschap) . 

WOZ-beschikking voor gebruikers 
(veelal huurders) van woningen
Met ingang van 2016  stuurt de gemeente ook 
aan gebruikers van woningen een WOZ-be-
schikking. Aanleiding hiervoor is de wijziging 
van het woningwaarderingsstelsel (WWS). 
Deze wijziging houdt in dat de WOZ-waarde 
mede van invloed kan zijn op de maximaal re-
delijke huurprijs van de huurwoningen  in de 
sociale- en gereguleerde sector. Voor gebrui-
kers van woningen in de vrije sector geldt dit 
niet. Meer informatie over het WWS treft u 
aan op www.velsen.nl, www.rijksoverheid.nl 
en op de site van uw verhuurder.

Jaarlijkse herwaardering
Elke Nederlandse gemeente dient jaarlijks 
alle onroerende zaken in haar gemeente te 
herwaarderen. De WOZ-waarde staat elk 
jaar op uw verzamelbiljet.

Waardebepaling wet WOZ
De wet schrijft voor dat bij de bepaling van 
een waarde in het economische verkeer er-
van uitgegaan dient te worden dat het volle 
en onbezwaarde eigendom van de onroeren-
de zaak kan worden overgedragen en dat de-
ze onmiddellijk en in volle omvang in gebruik 
kan worden genomen. Dit zijn de zogenaam-
de waarderingsfi cties of waarderingsvoor-
schriften. Er mag dus bij de waardebepaling 
geen rekening worden gehouden met onder 
meer het waardedrukkende e� ect van ver-
huur, erfpacht of vruchtgebruik. 

De waarde van woningen wordt bepaald met 
de zogenaamde vergelijkingsmethode. De 
woning die wordt getaxeerd wordt vergele-
ken met andere woningen, die rond de waar-
depeildatum 1 januari 2017, zijn verkocht en 
waarvan een verkoopprijs beschikbaar is. Dit 
wordt ook wel de modelmatige vergelijking 
met woningen genoemd.  

Voor de waardebepaling beschikt de gemeen-
te over verkoopprijzen uit het Kadaster, pa-

noramafoto’s, luchtfoto’s en al eerder door 
de gemeente vastgelegde gegevens uit bouw-
plannen en bouwtekeningen. Omdat spra-
ke is van een modelmatige waardebepaling, 
wordt niet iedere onroerende zaak meer be-
keken. Vaak is het bezoeken van één of een 
beperkt aantal onroerende zaken in een 
straat of buurt voldoende om tot een waarde-
bepaling te komen. 

De waarde van niet-woningen wordt op ver-
schillende manieren bepaald. Kantoren en 
winkels worden courante niet-woningen ge-
noemd, omdat deze objecten worden ver-
kocht en verhuurd. Er is een markt voor aan-
wezig. Om de waarde te bepalen wordt de 
huurwaarde kapitalisatiemethode gebruikt. 
Bij deze methode wordt de waarde bepaald 
door de huurwaarde met een zogenaamde ka-
pitalisatiefactor te vermenigvuldigen.

De kapitalisatiefactor wordt afgeleid uit be-
schikbare marktinformatie. Hiervoor wordt 
van een verkochte, courante niet-woning de 
huurwaarde getaxeerd. Vervolgens wordt de 
verkoopprijs door de totale huurwaarde ge-
deeld; dit levert de kapitalisatiefactor op. De-
ze factor wordt, na eventuele correcties, ook 
gebruikt voor vergelijkbare courante niet-
woningen. Indien de kapitalisatiefactor niet 
uit beschikbare marktinformatie kan worden 
afgeleid, wordt de factor berekend op basis 
van de rentestand, leegstandsrisico, verzeke-
ringen, belastingen en beheerskosten.

Niet voor alle soorten niet-woningen zijn 
verkoop- en/of verhuurgegevens voor han-
den. Dit zijn de zogenaamde incourante niet-
woningen zoals kerken, ziekenhuizen, scho-
len en sportgebouwen. Het bepalen van de 
waarde in het economische verkeer is voor 
deze categorie niet-woningen moeilijk of on-
mogelijk en daarom wordt de gecorrigeerde 
vervangingswaarde berekend. 

De gecorrigeerde vervangingswaarde is de 
herbouw- of vervangingswaarde van de op-
stal, inclusief de vervangingswaarde van de 
grond. Op de opstal wordt een correctie voor 
technische- en functionele veroudering toe-
gepast. 

Inlichtingenformulier 
marktanalyse
Op grond van de ‘Uitvoeringsregeling in-
structie waardebepaling wet WOZ’ moet 
de gemeente een permanente marktanaly-
se uitvoeren van de verkooptransacties van 
woningen en niet-woningen. De gemeente 
stuurt de nieuwe eigenaar een inlichtingen-
formulier voor de marktanalyse. Eigenaren 
zijn verplicht die informatie op grond van ar-
tikel 47 van de Algemene wet inzake rijks-

belastingen te verstrekken. In de wet WOZ 
wordt daarnaar verwezen in artikel 30, lid 1.

Wijzigingen aan de onroerende zaak
Als er in de loop van een jaar iets aan een on-
roerende zaak verandert, wordt de waarde 
van de zaak bepaald op grond van de staat 
waarin deze  verkeerde aan het begin van het 
kalenderjaar (WOZ-tijdvak) waarvoor de 
waarde wordt vastgesteld; in dit geval dus op 
1 januari 2018. Dat geldt in de situatie dat een 
onroerende zaak: 
a) opgaat in één of meer andere 
 onroerende zaken;
b) verandert als gevolg van bouw,
  verbouwing, verbetering, a� raak 
 of vernietiging, dan wel van ge-
 wijzigde bestemming;
c) van waarde verandert als gevolg 
 van een andere, specifi ek voor de 
 onroerende zaak geldende bij-
 zondere omstandigheid. 

In aanbouw
De wet WOZ schrijft voor dat ook onroeren-
de zaken in aanbouw worden gewaardeerd. 
Voor in aanbouw zijnde onroerende zaken 
moet een waarde vastgesteld worden voor 
het gedeelte dat gereed is op 1 januari  2018. 
De waarde dient in alle gevallen (dus ook 
voor woningen) te worden bepaald op de ge-
corrigeerde vervangingswaarde.

Taxatieverslag
Als u een nadere onderbouwing van de waar-
de wilt, kunt u een taxatieverslag opvragen 
via de site www.velsen.nl. U kunt het taxatie-
verslag ook schriftelijk opvragen bij de wer-
keenheid Belastingen en Invordering van de 
afdeling Publiekszaken.

Meer informatie over de waardebepaling en 
de wet WOZ kunt u vinden op de site 
www.wozinformatie.nl. 

Waarderingskamer
De Waarderingskamer (een zelfstandig on-
derdeel van het ministerie van Financiën) is 
een ona¡ ankelijk orgaan dat erop toeziet dat 
gemeenten alle onroerende zaken zorgvul-
dig waarderen met in achtneming van de wet 
WOZ. Meer informatie op de site 
www.waarderingskamer.nl. 

LV-WOZ
De gemeente Velsen is aangesloten op de 
Landelijke voorziening WOZ, 
www.wozwaardeloket.nl. 
Dit WOZ-waardeloket biedt u de mogelijk-
heid de WOZ-waarden van woningen te 
raadplegen. Het WOZ-waardeloket is be-
doeld voor het individueel raadplegen van af-
zonderlijke woningen. 

In een aantal gevallen kan een belasting 
worden kwijtgescholden. Soms gaat dat 
automatisch, in andere gevallen moet u 
dat aanvragen met het verzoekformulier 
kwijtschelding. 

Wanneer kwijtschelding?
Als u een inkomen op of iets boven het mini-
mum heeft, is de kans groot dat u in aanmerking 
komt voor kwijtschelding. Bijvoorbeeld omdat 
u een (lage) uitkering ontvangt vanuit de bij-
stand,  AOW, voor werkloosheid of arbeidson-
geschiktheid, of omdat u het minimumloon ver-
dient. 

Welke belastingen?
U kunt kwijtschelding aanvragen voor: 
• rioolheffi  ng
• afvalstoff enheffi  ng
• hondenbelasting (1e hond) 
• onroerende zaakbelasting 
   (eigenaarsdeel)

Automatische kwijtschelding in 2018
Het kan zijn dat u een aanslagbiljet ontvangt, 
waarop al gedeeltelijke of volledige kwijtschel-
ding is verleend, omdat uw fi nanciële situatie 
van te voren is getoetst. 
Op uw aanslagbiljet is per belastingsoort aan-
gegeven door de tekst “automatisch verleende 
kwijtschelding”. 

Tijdig aanvragen
Als u geen automatische kwijtschelding krijgt, 
kunt u kwijtschelding aanvragen met het ver-
zoekformulier kwijtschelding. 

Het verzoekformulier kwijtschelding
Nadat u de aanslag(en) hebt ontvangen, kunt 
u het verzoekformulier kwijtschelding telefo-
nisch opvragen bij de gemeente Velsen via het 
algemene nummer 140255, of a¡ alen bij het 
KCC van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. U kunt het formulier ook downloa-
den via internet. Ga naar www.velsen.nl, 

Kwijtschelding aanvragen
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Bent u het niet eens met de WOZ-waar-
de of met één of meerdere op het verza-
melbiljet vermelde aanslagen, dan kunt 
u bezwaar maken. Dat moet schriftelijk 
binnen zes weken na dagtekening van 
het verzamelbiljet.

In uw bezwaarschrift vermeldt u het verza-
melbiljetummer, uw naam, adres, telefoon-
nummer waarop u overdag bent te bereiken 
en uw eventuele e-mailadres. Vergeet niet 
uw bezwaarschrift van een datum te voor-
zien, te ondertekenen en bewijsstukken 
(kopie opzeggingsbrief overlijdensverkla-
ring hond etc) mee te sturen. 

U stuurt het bezwaarschrift naar de he�  ngs-
ambtenaar, werkeenheid Belastingen en In-
vordering, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den. Binnen twee weken na ontvangst krijgt 
u daarvan een schriftelijke bevestiging. Per 
elektronische post ingediende bezwaar-
schriften worden niet in behandeling geno-
men. 

Het indienen van een bezwaarschrift schort 
de betalingsverplichting niet op. Er kan wel 
een verzoek om uitstel van betaling worden 
gedaan bij de Invorderingsambtenaar, wer-
keenheid Belastingen en Invordering, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden.

De gemeente neemt elk binnengekomen be-
zwaar serieus. Als uw bezwaarschrift ge-
grond blijkt, krijgt u het eventueel te veel be-
taalde bedrag terug. U kunt geen bezwaar 
maken tegen de hoogte van de tarieven; die 
heeft de gemeenteraad vastgesteld. U kunt 
zelf bezwaar maken of een derde dat voor u 
laten doen. Als u een derde machtigt om na-
mens u bezwaar te maken, dient u bij het be-
zwaarschrift wel een ondertekende machti-
ging te doen.

No-cure-No-pay
Bedrijven die hun brood verdienen met het 
maken van bezwaar namens belastingplich-
tigen proberen via publicaties in de media de 
indruk te wekken dat bij de vaststelling van 
de WOZ-waarde door gemeenten veel mis 
zou zijn. Deze bureaus werken veelal op basis 
van No-cure-No-pay. Zij halen hun inkom-
sten uit proceskostenvergoedingen die ge-
meenten dienen te betalen. 

De uitvoering van de wet WOZ in Velsen 
wordt getoetst door de Waarderingskamer, 
een ona� ankelijk orgaan dat toeziet op zorg-
vuldige waardering door gemeenten. 

De Waarderingskamer beoordeelt de wij-
ze waarop de WOZ-waarde in Velsen wordt 
vastgesteld als goed. Kijk voor meer infor-
matie op www.waarderingskamer.nl.

Bezwaarmogelijkheden

Berichtenbox Mijn Overheid
De berichtenbox van Mijn Overheid is een di-
gitale brievenbus, waarnaar allerlei overheids-
instanties digitale post verzenden. Het is het 
elektronische alternatief voor papieren post. 

De gemeente Velsen heeft zich hier bij aange-
sloten. Wilt u in het vervolg ook uw aanslag di-
gitaal ontvangen, meld u zich dan aan voor de 
Berichtenbox via www.mijnoverheid.nl

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, bur-
gerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemerslo-
ket, openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook ge-
woon langskomen bij het Klant Contact Cen-

trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-
opend 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, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

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

lijk 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 mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag deze ver-
volgens versturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer in-
formatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester 
en wethouders van Velsen besloten om van-
af 1 januari 2014 alle vergunningen, beleid 
en verordeningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast wordt er 
ook gepubliceerd op de Infopagina van de ge-
meente in de huis-aan-huisbladen De Jutter 
en De Hofgeest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl. Informa-
tie over de gemeenteraad van Velsen en de 
vergaderingen van het Raadsplein is te vin-
den op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken bekend 
dat zij in de periode van 10 februari 
2018 tot en met 16 februari 2018 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ontvan-
gen op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haak-
jes vermeld.

IJmuiden
De Ruyterstraat 48, verbouwen atelier tot 
eengezinswoning en plaatsen zonwering 
(22/02/2018) 2039-2018;
Kanaalstraat 48, renoveren gemeentelijk 
monument (13/02/2018) 2079-2018;
Kennemerstrand  ong. afvlakken duintop-
pen (13/02/2018) 2105-2018;
Pegasusstraat 40, plaatsen dakkapel, wijzi-
gen gevel (13/02/2018) 2106-2018;
Velserduinweg 338 9000, plaatsen viski-
osk (13/02/2018) 2107-2018;  
Radarstraat ong., oprichten 54 apparte-
menten met fi etsenberging en parkeer-
plaatsen (14/02/2018) 2173-2018;
Kennemerstrand ong., uitbreiden periode 
overnachten in strandhuisjes (van 1april 
t/m 30 september)(14/02/2018) 2166-
2018;
Eenhoornstraat 8, wijzigen gevel en con-
structie (16/02/2018) 2307-2018;
Wijk aan Zeeërweg 56, kappen boom 
(16/02/2018) 2320-2018. 

Velsen- Zuid
Rijksweg 116, kappen 11 bomen 
(13/02/2018) 2095-2018(rijksmonu-
ment).

Velsen-Noord
Stratingplantsoen 15, realiseren loggia en 
gevelwijziging (13/02/2018) 2080-2018;  
Reyndersweg 3C, plaatsen 3 doucheruim-
tes (15/02/2018) 2229-2018; 
Geelvinckstraat:  70 t/m 112; 95 t/m 117; 
127 t/m 135, 
Ladderbeekstraat:  87 t/m 129,
Schoonoortstraat:  2 t/m 43, 
Wijkeroogstraat : 176-218,
Heirweg:  9 t/m 27,het vervangen van ko-
zijnen en het plaatsen van zonnepanelen 
(15/02/2018) 2234-2018;   
Reyndersweg 1, plaatsen buitenbar (ge-
wijzigd uitvoeren verleende vergunning) 
(15/02/2018) 2255-2018.
Santpoort-Zuid
Rusburglaan 3, kappen boom (13/02/2018) 
2115-2018.

Santpoort-Noord
Hagelingerweg ong. (ter hoogte van nrs 3 
en 5), plaatsen muziektent (10/02/2018) 
2070-2018;
Kieftendellaan 25, vervangen en vergroten 
dakkapel (12/02/2018) 2020-2018;  
Curaçaosstraat 7, plaatsen dakopbouw 
(13/02/2018) 2073-2018;  
Duin- en Kruidbergerweg 74, kappen boom 

(15/02/2018) 2213-2018.

Velserbroek
Westlaan 41, handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening t.b.v. evenement 10 
t/m 13 mei 2018 (12/02/2018)
2037-2018;
Ossenland 32, plaatsen dakkapel 
(14/02/2018) 2177-2018.  

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

IJmuiden
Radarstraat ong., oprichten  54 apparte-
menten, kappen 2 bomen, aanleggen uitrit 
(15/02/2018) 27121-2017

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
Kermis, op  21 t/m 27 april, locatie Kenne-
merplein (01/022018) 1811-2018.

Velsen-Zuid
Koningsdag, op 27 april 2018 van 09.00 uur 
tot 21.00 uur, locatie:  landje van Tuyllweg ( 
13/02/2018) 2163-2018.

Santpoort-Noord
Koningsdag,  op 27 april 2018 van 10.00 t/m 
20.00 uur, locatie: landje van Scholz (13-02-
2018) 2069-2018

Driehuis
Koningsdag, op 27 april 2018 van 10.00 
t/m 21.30 uur, locatie:  veld Aagtevonklaan 
(16/02/2018) 2265-2018

Velserbroek
Villa’s culinair wijntheater, op 10 t/m 12 mei 
2018 van 14.00 tot 23.00 uur, locatie: strand 
Villa Westend, (13/02/2018) 2116-2018;
Circusvoorstellingen circus Sijm, op 6 
t/m 10 juni 2018, locatie: Vestingplein 
(13/02/2018) 2103-2018;
Kermis, in oktober 2018, locatie  Vesting-
plein (07/022018) 1812-2018.
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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) on-
derstaande besluit(en) gedurende 
zes weken na de dag van verzending 
van het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (zoals college van Burge-
meester en wethouders van Velsen 
of Burgemeester van Velsen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden), dan 
wel langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisende 
gevallen kan een voorlopige voor-
ziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlo-
pige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tussen 
haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure

Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Iepenstraat 33, plaatsen dakkapel 
(16/02/2018) 549-2018;
Celsiusstraat 47, plaatsen 2 dakkapellen 
(16/02/2018) 29744-2017.

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 63, legaliseren wijziging gevel, 
kunstrieten dak  garage, kunstrieten dak 
woning (12/02/2018) 27093-2017;
Anna van Burenlaan 17, kappen 17 bomen 
(13/02/2018) 545-2018.  

Santpoort-Noord
Paramaribostraat 13, verbouwen sport-
school tot appartement (13/02/2018) 
28334-2017;
Duin- en Kruidbergerweg 66, verbouwen 
woning naar vakantiewoning (13/02/2018) 
32822-2017;   
Hoofdstraat 145, uitbreiden van de 1e en 
2e verdieping  achterzijde, verplaatsen 
balkon/terras en plaatsen stalen portaal 
(15/02/2018) 33325-2017.

Velsen-Zuid
Driehuizerkerkweg ong. (Velserbeek), kap-
pen 2 bomen (13/02/2018) 552-2018.  

Velsen-Noord
Platformweg 3, oprichten fundering voor 
plaatsing silo’s (16/02/2018) 31817-2017;
Basisweg 50, verhogen dak (aanpassing 
op verleende vergunning 21496-2017) 
(14/02/2018) 31490-2017.

Driehuis
Tesselschadeplantsoen 3, plaatsen erfaf-
scheiding (16/02/2018) 31317-2017.  

Verleende omgevingsvergunningen – in 
heroverweging

Op grond van artikel 8:1 en 6:7 van de Al-
gemene wet bestuursrecht kan een belang-
hebbende tegen dit besluit binnen 6 weken 
na verzending een gemotiveerd beroep-
schrift indienen bij de Rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector Bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij 
verzending van het beroepschrift per post 
moet u het beroepschrift voor het einde van 
deze termijn ter post bezorgen. Het is dan 
bovendien noodzakelijk dat het niet later 
dan een week na afl oop van de termijn bij de 
rechtbank is ontvangen. Het beroepschrift 
schorst de werking van het besluit niet.
Het beroepschrift moet worden onderte-
kend en moet tenminste bevatten:
a. de naam en adres van de indiener;

b.  de dagtekening;
c.  de omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep is gericht (zo mogelijk dient 
u een afschrift van dit besluit bij uw beroep-
schrift te voegen);
d. de gronden van het beroep.
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene 
wet bestuursrecht kunt u de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-Holland, 
locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, ver-
zoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen indien onverwijlde spoed, gelet op de be-
trokken belangen, dat vereist. Voorwaarde 
is wel dat u ook beroep heeft ingesteld.

Santpoort-Zuid
Schoterkerkpad ong., het dempen en graven 
van een watergang op de percelen Velsen F 
868 en Velsen F 7433, (15/02/2018) 10056-
2016.  

Verleende evenementenvergunningen 
APV artikel 2:17 

IJmuiden
De 30 van Zandvoort, op 24 maart 2018 van 
9.00 tot 15.00 uur, locatie:  over het strand 
en door het duingebied van IJmuiden 
(13/02/2018) 30225-2017 ;
Decathlon Cycle Tour, doorsteek door 
IJmuiden op 10 juni 2018 tussen 10.30 en 
15.00 uur (13/02/2018) 30241-2017.

Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Hillegondswegje
Burgemeester en Wethouders van 
Velsen hebben ten behoeve van de 
bestemmingsplan Hillegondswegje 
een verzoek om vaststelling van een 
hogere waarde in het kader van de 
Wet geluidhinder ingediend bij Om-
gevingsdienst IJmond.

Het hogere waardenbesluit heeft betrekking 
op wegverkeerslawaai. De bevoegdheid van 

het college tot vaststelling van hogere waar-
den is gedelegeerd aan het algemeen be-
stuur van Omgevingsdienst IJmond.
De directeur van Omgevingsdienst IJmond, 
gemandateerd bevoegd namens genoemd 
algemeen bestuur, maakt bekend dat er een 
besluit tot vaststelling van de hogere waar-
de voor de geluidbelasting is genomen. 

De beroepstermijn tegen het besluit vangt 

aan met ingang van de dag waarop beroep 
kan worden ingesteld tegen het besluit ho-
gere waarde Wet geluidhinder “Hillegonds-
wegje 14 te Velserbroek”.  Het besluit, met 
de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
met ingang van
23 februari 2018 ter inzage bij de balie van 
het gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 
1 1971 EN te IJmuiden en bij Omgevings-
dienst IJmond, Stationsplein 48b te Bever-

wijk op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 
uur.

Binnen de bovenstaande termijn kunnen 
belanghebbenden beroep indienen bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den 
Haag, onder vermelding van besluit hogere 
waarde Wet geluidhinder “Hillegondswegje 
14”.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Hillegondswegje
Burgemeester en wethouders maken bekend dat 
de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering 
van 25 janurai 2018 het bestemmingsplan “Hille-
gondswegje” (idn: NL.IMRO.0453.BP1303HILLE-
GONDSW1-R001) gewijzigd heeft vastgesteld. In 
het gewijzigde bestemmingsplan is de dubbelbe-
stemming “Waarde- Archeologie” opgenomen. 
Het ontwerpbestemmingsplan “Hillegondswegje” 
heeft hieraan voorafgaand vanaf vrijdag 28 okto-
ber 2016, gedurende zes weken voor een ieder ter 
inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn zienswij-
zen ingediend.

Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in een bestemmingswijzi-
ging van een agrarische bedrijfswoning naar een nieuw te 
bouwen reguliere woning. Het is dan mogelijk een kwalita-
tief hoogwaardige herinrichting van het perceel te realise-
ren.  

Ligging plangebied
Het plangebied ligt in de Velserbroek ter hoogte van het Hil-
legondswegje 14. 

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt 
het vastgestelde bestemmingsplan “Hillegondswegje” (idn: 

NL.IMRO.0453.BP1303HILLEGONDSW1-R001) voor een 
ieder met ingang van  23 februari 2018 gedurende zes weken 
ter inzage in het Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden en 
in de Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden. Digi-
taal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeente-
raad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die kun-
nen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 
tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, 
kunnen beroep indienen. Met ingang van de dag nadat het 
besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken 
beroep worden ingediend bij de Raad van State. 

Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeente-
raad aangebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden 
daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de 
hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is een gri£  erecht 
verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te wor-
den gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt 
in werking daags na afl oop van de genoemde beroepster-
mijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het 
besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld 
kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien 
binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt 
het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.
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