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Genieten van de winter

FC
VOLENDAM
VRIJDAG
27 JANUARI
20.00 UUR

Velsen - Er was weer veel
te beleven buiten, afgelopen week. Hagel, ijzel, natte
sneeuw en tenslotte toch ook
nog een beetje ijs.
Of je nu houdt van sneeuw
en kou of niet, het lever-

de prachtige plaatjes op, die
zijn gemaakt door onze lezers. Linksboven speelden
de Schotse Hooglanders in
de Heerenduinen even voor
mannequin voor Wil Hoogeland. Rechtsboven een fo-

to van de enige ijsbaan in
Velsen, achter café Mideloo, waaraan hard is gewerkt
door vrijwilligers van Dorpsfeest Driehuis. Linksonder
een actiefoto van Ria Knol die
de kinderen en hond Charlie

fotografeerde op het ijs bij
Duin & Kruidberg.
Dat het alledaagse leven ook
met sneeuw doorgaat toont
Wil Hoogeland met haar foto van de trimster in de Heerenduinen.

RENÉ PETERS

IJmuiden - Tata Steel gaat
een moderne, duurzame
overslaghaven
aanleggen
voor staalschroot dat in de
Staalfabriek wordt gerecycled. De locatie daarvan is de
Staalhaven, de haven op het
terrein van Tata Steel (gelegen ten noorden van het Dudok Huis), die in open verbinding met het Noordzeekanaal staat. Nu wordt alle
schroot nog per boot gelost
bij Velserkom, vlakbij de veerpont aan de noordoever van
het Noordzeekanaal. Vandaar
wordt het in vrachtauto’s geladen om naar het fabrieksterrein te worden vervoerd.
In de nieuwe situatie vaart
een deel van de schepen met
schroot, namelijk de binnenvaartschepen, rechtstreeks

NR. 3 CDA KANDIDATENLIJST

‘Huiskamer gesprek’
Zaterdag 4 februari
10.30-12.00 uur

De Jansheeren, Heemskerk
(Zie ook persbericht
elders in deze krant)

de Staalhaven in. Dit levert
in de toekomst winst op voor
het milieu (minder uitstoot
vrachtwagens) en voor omwonenden, aangezien er minder vaak geluid van schroot-

overslag bij Velserkom te horen zal zijn. De planning is dat
de overslaghaven, die samen
met de firma Theo Pouw bv
wordt ontwikkeld, begin 2018
gereed is. (foto: Tata Steel)

Deze week in De krant!
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Typisch IJ muiden

COLOFON

Door Erik Baalbergen

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:
Sanne Crapts
Mobiel 06-11388940
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 reageren 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 emailadres. 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 toestemming van de uitgever!
www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

IJmuiden - The Bedroom is
sinds 1990 een begrip in de
regio IJmuiden, begonnen
als waterbed-speciaalzaak
en later uitgebreid met andere slaapsystemen. In de afgelopen 25 jaar heeft het team
van The Bedroom veel vakkennis en ervaring opgedaan
en staan zij garant voor op
eerlijke wijze adviseren van
haar klanten. Deze jarenlange ervaringen hebben geleid
tot het ontwikkelen van een
vernieuwend winkelconcept,
namelijk ‘een andere kijk op
slapen’, waarin niet meer het
merk van het matras of bed
centraal staat, maar de klant.
Een deel van de nieuwe formule bestaat uit een serie
handgemaakte matrassen,
ambachtelijk gemaakt van
100% natuurlijke materialen
zoals paardenhaar, katoen,
wol, cashmere en latex, welke dienen als afdekking op
de unieke Calico pocketveer.
Alleen topmerken zoals VISpring en Savoy kunnen deze
pocketveer verwerken in hun
matras voor de beste ondersteuning. Natuurlijke materialen garanderen het perfecte slaapklimaat zodat u altijd
uitgerust wakker wordt.
Deze
‘gepersonaliseerde’
matrassen worden met de
hand gemaakt in Engeland
en voldoen aan de strengste Europese richtlijnen. Een

handgemaakte matras is al
te koop vanaf 499,- euro. The
Bedroom is er trots op dat zij
al meer dan 20 jaar exclusief
mogen werken met deze fabrikant. Graag vertellen de
medewerkers meer over deze
fantastische matrassen in de
showroom aan de Westonstraat 26, in IJmuiden aan
zee. Bezoekers kunnen op
de ruime parkeerplaats gratis parkeren. Ook kan men
gratis gebruik maken van de
(vrijblijvende) unieke haalen brengservice. De vernieuwde openingstijden zijn
van maandag t/m zaterdag
van 12.00 uur tot 17.00 uur. Of
maak een afspraak voor een
bezoek aan de showroom
buiten deze openingstijden.
Kijk op www.bedroom.nl voor
meer informatie of bel met
0255-519197.

Bestuur schouwburg in
beroep tegen uitspraak
Velsen- Op 23 december
2016 oordeelde de Kantonrechter in Haarlem negatief
over het verzoek van het bestuur van de Stadsschouwburg en het Kunstencentrum
te Velsen om de arbeidsovereenkomst met haar directeur
Jacob Bron te ontbinden. De
kantonrechter oordeelde dat
het verzoek tot ontslag onvoldoende was onderbouwd.
Het bestuur legt zich niet
neer bij deze uitspraak en
gaat in hoger beroep. Tevens
heeft het bestuur besloten
gebruik te maken van de in
de statuten van de stichting
vastgelegde mogelijkheid om
directeur Bron met onmiddellijke ingang uit zijn functie van directeur te ontslaan
en hem al zijn bevoegdheden te ontnemen. Deze beslissing is gedeeld met de directeur en zijn advocaat. De

medewerkers van Schouwburg en Kunstencentrum zijn
geïnformeerd over deze ontwikkeling.
Het bestuur is de overtuiging
toegedaan dat deze beslissingen noodzakelijk zijn om
de continuïteit van de Stadsschouwburg en het Kunstencentrum te kunnen garanderen. In de afgelopen periode
is het noodzakelijke vertrouwen dat er hoort te zijn tussen directeur en bestuur volledig verdwenen. Bovendien
hebben de stafmedewerkers
al enige tijd geleden het vertrouwen in de directeur opgezegd.
Het bestuur acht het in het
belang van alle partijen dat
er over deze zaak geen nadere mededelingen worden gedaan en roept alle betrokkenen op zich aan te sluiten bij
deze beslissing.

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een
typisch IJmuidens beeld
vast. Soms naar aanleiding van de actualiteit of
een evenement, soms gewoon vanwege de mooie
taferelen die IJmuiden
doorgaans te bieden heeft
of bijzondere gebeurtenissen die plaatsvinden.
In het duingebied bij IJmuiden zijn nog veel restanten
van de Atlantikwall en de
grens van de Festung IJmuiden te vinden. Daarvan zijn
bunkers voor velen de meest
intrigerende bouwsels. Wie is
er in zijn jongere jaren niet
stiekem over het hek geklommen en het verboden
duingebied ingetrokken om
bunkertje te kijken of oorlogje te spelen in en rond de
bunkers? Natuurlijk wel uitkijken voor ‘Kale Japie’, want
voor je het weet heb je een
schot hagel in je achterste…
Dat laatste viel gelukkig mee,
maar alleen al de angst om
betrapt te worden maakte de
expedities spannend!
In de jaren na de bevrijding
was zo’n bunkertochtje nog
echt spannend. Veel bunkers
waren nog onontdekt of onaangetast en konden verrassingen opleveren. Voor de
geïnteresseerden is tegenwoordig een bezoek aan het
Bunkermuseum en de publiekelijk toegankelijke bunkers bij de zeereep en op het
Forteiland veel interessanter!
De bunkers in het niet-toegankelijke duingebied zijn
voor de mens niet meer
spannend, maar kennen wel
andere gebruikers. De bunkers bieden vleermuizen en

zelfs vlinders ideale overwinteringsplaatsen. Vanwege de ligging onder het duinzand heersen er een constante temperatuur van rond
10 graden en een geschikte
vochtigheid. Enkele tientallen
bunkers in ons duingebied
zijn bestempeld als vleermuizenbunker. De zichtbare openingen zijn voor de mens afgesloten met roosters en stalen deuren maar de vleermuizen kunnen ongestoord inen uitvliegen. ’s Zomers zijn
er voldoende insecten om te
eten, maar in de winter gaat
de vleermuis in winterslaap.
Ze hangen dan ondersteboven met de vleugels om zich
heen en met vertraagde hartslag aan muren en plafonds
in deze bunkers. De vochtige lucht voorkomt dat ze uitdrogen. Jaarlijkse vleermuistellingen tonen aan dat ze er
zich thuis voelen.
Helaas vergeten vandalen
en ongenode bunkerbezoekers dat de aanwezigheid van
mensen voldoende warmte
levert op om de overwinteraars te storen. Als een vleermuis onnodig wakker wordt,
kost dat energie en vetreserves, zaken die de vleermuis hard nodig heeft om te
overwinteren. Los van het feit
dat de vleermuizenbunkers
in niet-toegankelijk gebied
staan is een bezoek ook vanwege eerbied voor de vleermuizen sterk af te raden. En
je kunt echt nog steeds een
boswachter met verbale munitie en een bonnenboekje
tegenkomen...
(De foto is met toestemming
en medewerking van de beheerder Natuurmonumenten
gemaakt.)

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Klootschieten

Telstar Thuis in de Wijk

School’s cool IJmond
zoekt thuismentoren
IJmond - School’s cool
IJmond is voor komend
schooljaar op zoek naar
enthousiaste
vrijwilligers zoals Lex, die zich
als thuismentor inzet voor
brugklasser Djace.
School’s cool, een van de belangrijke programma’s van
stichting Telstar Thuis in de
Wijk, koppelt thuismentoren
aan brugklasleerlingen die
door persoonlijke omstandigheden een groter risico
lopen op schooluitval. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan een
moeilijke thuissituatie of een
taalachterstand. Met een tot
twee uur begeleiding per
week maken de vrijwilligers
voor deze leerling een wereld
van verschil.
De stap van de basisschool
naar de brugklas is groot.
Voor de leerlingen die worden aangemeld bij School’s
cool is deze stap nog groter. De thuismentoren van
School’s cool helpen hun pupillen vanaf het einde van
groep acht voor ongeveer
anderhalf jaar om deze stap
en daarmee het risico op
schooluitval te verkleinen.
De vrijwilligers gaan eens per
week op huisbezoek. Zij zien
erop toe dat de leerling lekker in zijn vel zit en voldoende tijd aan zijn huiswerk besteedt. Zij geven hem of haar
en de ouders tips en adviezen en ze oefenen met zelfstandig leren. Het is regel
dat altijd een van de ouders
thuis is. School’s cool is acht
jaar geleden gestart in Velsen en sinds vier jaar ook actief in Beverwijk en Heemskerk. Voor komend schooljaar worden in Velsen, Beverwijk en Heemskerk nog vrijwilligers gezocht. School’s

Velsen-Zuid - Op 1 februari 2017 is het precies 90 jaar
geleden dat voetbalvereniging IJmuiden werd opgericht. Volgens de overlevering
is dit gedaan door de heren
Doevendans en Vos.
Als voetbalafdeling van de
Christelijke Jonge Mannen
Vereniging (CJMV) werd
de club bij de toenmalige Haarlemse Voetbal Bond
met een elftal ingeschreven voor deelname aan de
zaterdag(middag) competitie. Dat gebeurde onder de
naam IJmuiden.

Cool is ook op zoek naar bedrijven en ondernemers, die
hun werknemers willen stimuleren om dit vrijwilligerswerk te verrichtten. Bijvoorbeeld door de mentoren de
gelegenheid te bieden om
de begeleiding van de leerlingen (deels) in hun werktijd
te doen. Dit kan voor bedrijven een mooie vorm van lokaal betrokken, maatschappelijk ondernemen zijn.
Alle vrijwilligers krijgen voorafgaand aan het mentorschap een training en gedurende het mentoraat ondersteuning van de coördinator,
die ook regelmatig bijeenkomsten organiseert waar
ervaringen kunnen worden
uitgewisseld. Het is belangrijk dat je als mentor affiniteit
hebt met de schoolgaande
jeugd, maar je hoeft niet zelf
onderwijservaring of kinderen te hebben. Vrijwilliger Lex
begeleidt Djace: “Het geeft
veel voldoening om hem te
begeleiden, zeker omdat het
gewaardeerd wordt. We praten over school en zijn interesses. Dat geeft Djace rust
en zekerheid.”
Wilt u net als Lex thuismentor worden? Of wilt u meer
informatie? Zie dan www.
schoolscoolijmond.nl of bel
met Sophie Bekker 023-539
26 64. (foto: Ron Pichel)

Hoewel de vereniging vanuit
een Christelijk milieu werd
opgericht heeft de club altijd
als een neutrale zaterdagvereniging te boek gestaan. Leden van alle gezindte waren
en zijn bij de VV IJmuiden
van harte welkom
Ter gelegenheid van deze
feestelijke gebeurtenis nodigt de club sponsoren, oudleden en donateurs uit voor
een receptie op vrijdag 3 februari van 20.00 tot 22.00 uur.
Op zaterdagavond 4 februari
is er een feest voor de leden
in de kantine.

Nieuwe maître voor
De Vrienden van Jacob
Santpoort-Noord - Per 1 januari is Vincent van Riet gestart als nieuwe maître bij
restaurant De Vrienden van
Jacob. Van Riet neemt het
stokje over van Marjolein Tilstra, die een nieuw carrièrepad inslaat.
Vincent van Riet heeft bij verschillende bedrijven ervaring
opgedaan in het gastheerschap. Zijn carrière is gestart
bij restaurant Latour, vervolgens is hij werkzaam geweest bij onder andere La
Rive, de Hoefslag, Vermeer,
Het Arsenaal van Paul Fagel en Ron Blaauw. Van Riet

IJmuiden - Artrose is een
aandoening van het gewrichtskraakbeen. In de
volksmond wordt artrose gewrichtsslijtage genoemd. Bij
artrose neemt de kwaliteit en
de hoeveelheid kraakbeen
langzaam af. Kraakbeen bekleedt de botten en werkt als
een stootkussen. Hierdoor
kunnen krachten in een gewricht opgevangen worden.
Als het kraakbeen in dikte of
functie afneemt moeten de
botten de schokken zelf opvangen. Dit leidt tot een verdikking of vervorming van
botuiteinden.
Beginnende artrose kan onopgemerkt aanwezig zijn.
Artrose veroorzaakt pijn,
stijfheid en bewegingsbeperkingen. Afname van coordinatie, spierkracht en uithoudingsvermogen zijn het
gevolg. U reageert minder
goed op een misstap of onverwachte beweging.
Regelmatig bewegen heeft
een positieve invloed op de
gezondheid en is bovendien
nog leuk ook. Artrose hoeft
geen belemmering te zijn om
(meer) te bewegen. Samen
verstandig bewegen is goed

is sinds mei 2015 werkzaam
binnen Landgoed Duin &
Kruidberg.
De Vrienden van Jacob is gevestigd op Landgoed Duin &
Kruidberg. Op het landgoed
zijn eveneens een viersterrenhotel, congrescentrum, en
Brasserie & Loungebar DenK
gevestigd. Restaurant De
Vrienden van Jacob is sinds
2005 in het trotse bezit van
een Michelinster. Onder Executive Chef en SVH-meesterkok Alain Alders inspirerende leiding bereidt de keukenbrigade moderne gerechten
met een mediterrane touch.

voor uw sociale contacten
en uw gewrichten varen er
wel bij. Artrose lijkt zelfs te
vragen om meer beweging,
zoals het oude spreekwoord
luidt: rust roest en dat geldt
zeker voor uw botten en gewrichten! Heeft u behoefte
aan tips en adviezen? Is het
lastig om zelfstandig in beweging te komen?
Na de grote belangstelling
van vorig jaar, organiseert
Fysiotherapie Maas in 2017
nogmaals twee voorlichtingsbijeenkomsten speciaal over artrose. De bijeenkomsten worden verzorgd
door onze fysiotherapeut op
donderdag 2 februari en op
dinsdag 7 februari van 10.30
tot 11.30 uur.
Bent u bekend met pijnklachten als gevolg van artrose of heeft u er in uw directe omgeving mee te maken? De fysiotherapeut zal
uitgebreid informatie en advies geven over gewrichtsklachten en uw vragen beantwoorden.
Deelname is vrijblijvend en
gratis! Meld u aan via 0255532211 of info@fysiomaas.
nl.

Velsen-Zuid - Na twee weken rust vanwege niet al te
best weer waren er zaterdag tien leden aanwezig bij
het klootschieten van Full
Speed om hun krachten te
tonen tijdens het PK gooien.
De temperatuur buiten was
zodanig dat diverse leden de
handwarmertjes aangestoken hadden. in Spaarnwoude
gingen de teams van start.
Wie van de leden zou het
parcours in zo weinig mogelijk worpen deze keer afleggen? Daar de meeste sloten
bedekt waren met een laagje
ijs dacht men ‘over het ijs rolt
de kloot ook wel’. Maar het
tegendeel was waar. Diverse
kloten verdwenen onder het
ijs zodat er geharkt moest
worden om hem weer boven
water te krijgen. Uiteindelijk kwam een ieder met een
droog pak over de eindstreep
en terug in het clubhuis werd
er bekend gemaakt wie de
beste was. Eerste werd Nico
met 20–17, tweede Bert met
23–1, derde Peter met 25–
130, vierde Harm met 27–21,
vijfde Dries met 28–30, zesde Jan Granneman 28–7. Zevende Mascha 31–18, achtste Rob 31–18, negende Lia
32–8 en tiende Ina 32–5.

Spaans op reis
Santpoort-Noord - In maart
start een cursus Spaans op
reis voor beginners, deel 1 in
Het Terras. De cursus is op
dinsdagavond van van 19.00
tot 20.00 uur en bestaat uit
tien lessen. De start is op 7
maart en gaat alleen door bij
voldoende deelnemers. De
kosten bedragen 50,00 euro.
Ook komt er een Opfris cursus Spaans, die is bedoeld
voor mensen die eerder een
cursus Spaans gevolgd hebben en hun kennis van de
taal weer op willen frissen
of verrijken. In deze cursus
wordt grammatica, het gebruik van tegenwoordige
tijd en pretérito perfecto, behandeld. De cursus bestaat
uit tien lessen van 20.10 tot
21.10 uur op dinsdagavond.
Het begin van de cursus (alleen bij voldoende deelname)
is op dinsdag 7 maart. Kosten bedragen 50 euro. Aanmelden via een inschrijfformulier kan bij Dorpshuis Het
Terras Dinkgrevelaan 17 in
Santpoort-Noord of digitaal
via www.welzijnvelsen.nl.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
www.hofgeest.nl
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CDA-kandidaat René
Peters naar Heemskerk

Heemskerk - René Peters,
nummer drie op de CDAkandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, komt
op 4 februari naar de Jansheeren voor een ‘huiskamergesprek’. De CDA-afdelingen in de IJmond nodi-

gen de inwoners van Heemskerk uit om, onder het genot
van een kopje koffie, met René van gedachten te wisselen. Uiteraard zullen ook diverse lokale bestuurders, die
betrekking hebben op gemeenten in de IJmond, daarbij aanwezig zijn. René Peters
was tot voor kort wethouder
in Oss, daarvoor heeft hij gewerkt in de directie van het
Farel College in Amersfoort
en als docent bij het Titus
Brandsma college in Oss. Na
zijn geschiedenisstudie aan
de Radboud Universiteit in
Nijmegen was hij teamleider
bij de middelbare school het
Hooghuis. René is getrouwd
en woont in Oss. Het gesprek
zal plaatsvinden van 10.30 tot
12.00 uur. Cultureelcentrum
Jansheeren is gevestigd aan
het Maltezerplein 1.

Koor St Joseph 50 jaar
Velsen-Noord - Het Gemengd koor Sint Joseph bestaat 4 februari 50 jaar. Dit
wordt op zondag 5 februari feestelijk gevierd met een
pontificale hoogmis om 9.00
uur in de Sint Josephkerk,

‘Vrouwen van Velsen’
schenkt wandkleed

IJmuiden - De groep Vrouwen van Velsen heeft een
zelfgemaakt wandkleed geschonken aan de organisaties die gezamenlijk gehuisvest zijn in het pand aan
Plein 1945 nr. 10. Tijdens een
feestelijke bijeenkomst op
woensdag 18 januari is het
wandkleed onthuld door vertegenwoordigers van Vluchtelingenwerk Velsen, Socius, Stichting Welzijn Velsen
en Winkelstichting Plein 1945
samen met één van de vrouwen van de groep.
Vrouwen van Velsen is een
participatieactiviteit van Taalactief Velsen, onderdeel van
Stichting Welzijn Velsen. De
groep bestaat uit 15 vrouwen
van minimaal vijf verschillende nationaliteiten. Wekelijks
komen zij bij elkaar in buurtcentrum de Dwarsligger waar
zij samen handwerken en ondertussen onder begeleiding
van enkele vrijwilligers bezig
zijn met het verbeteren van
wortel en de andere helft met hun taalvaardigheid.
pastinaak, geraspte mierikswortel, roomboter, en een flinke
hand vol met cranberries, vergezeld van een grove braadworst met venkel en sukade zoals oma ze maakt. Apart daarvan was er een jus van uien afgemaakt met balsamico. Ook
de presentatie was belangrijk, IJmuiden – GroenLinks
vijf pannetjes op een plank ver- raadslid Iskander Sitompul
sierd met hulst en dennenap- heeft vragen gesteld over
pels, een echte wintertrakta- de financiële problemen
tie. Het mooiste was dat de prijs van het Witte Theater. Omeen wisselbeker is, dus volgend dat de stichting de exploitajaar mag Jan Korf zijn prijs weer tie (nog) niet kostendekkend
verdedigen.
krijgt heeft de gemeente op
verzoek van de stichting de
huur- en servicekosten van
het theater voor de eerste zes
maanden van 2017 kwijtgescholden. Deze 15.000 euWijkerstraatweg 55 te Vel- ro worden gedekt uit het besen-Noord. Deze eucharis- staande budget voor Cultieviering zal worden voor- tuur en culturele voorzieningegaan door hoofdcelebrant gen 2017.
Monseigneur Hendriks, pas- In de tussentijd zullen zotoor Niesten en pastoor Do- wel stichting het Witte Theamen.
ter als de gemeente zich be-

Jan Korf maakt de
lekkerste stamppot
Regio - Afgelopen zaterdag
was in Beverwijk bij Brasserie de Smaeckkamer de kookwedstrijd Lekkerste-stampotvan-de-Wijck. De jury bestond
onder meer uit Michel Rekers,
meervoudig wereldkampioen
Stamppotkoning en Paul Zwart
chef-kok van de brasserie.
Jan Korf, de bekende cateraar
die 3 jaar geleden het stokje heeft overgedragen aan Cor
van Zonderen, was een van de
27 deelnemers. Jan behaalde
de eerste prijs met zijn stamppot bestaande uit (natuurlijk)
aardappel en de helft winter-

Betaalbare
huurwoningen

Het wandkleed waar zij de
afgelopen 12 maanden aan
gewerkt hebben is gemaakt
volgens de patchwork techniek en er staan 12 bekende
Velsense gebouwen op afgebeeld. Zo is het stadhuis er
op terug te vinden, maar ook
de vuurtoren en Buitenplaats
Beeckestijn.
De keuze voor de locatie waar het nu hangt is gemaakt door de vrouwen zelf.
Diverse leden van de groep
komen hier af en toe over de
vloer. Ze hadden de grote lege wand in de ontvangstruimte al snel in het vizier.
De ‘bewoners’ van het pand
zijn blij dat de ruimte wordt
opgevrolijkt met zo’n kleurrijk Velsens kunstwerk. Ook
voor bezoekers van het pand
is het wandkleed een feest
van herkenning.
Nieuwsgierig geworden? U
bent van harte welkom eens
binnen te lopen op Plein 1945
nr. 10. Er staat altijd een kopje koffie klaar.

GroenLinks stelt vragen
over Witte Theater
raden op verdere mogelijkheden, mocht de stichting de
exploitatie dan nog niet rond
krijgen.
Het Witte Theater ontvangt
geen subsidie van de gemeente meer en betaalt een
heel lage huur, volgens een
huurovereenkomst die dateert uit 1992. Pas als een
nieuwe partij een nieuw
huurcontract afsluit kan de
huur marktconform worden
gemaakt. Het Witte Theater heeft afspraken en een
samenwerking met Stadsschouwburg Velsen over de
programmering van de kleine
zaal in het Witte Theater en
over de marketing.

Velsen – In 2015 is een motie ingediend door SP, PvdA
en LGV om andere partijen te betrekken bij de ontwikkeling van betaalbare sociale huurwoningen, zoals
in Almere bij de Goedhuurwoningen. Het college heeft
de mogelijkheden bekeken,
maar antwoordt niet in staat
te zijn tot dezelfde bouwmogelijkheden als in Almere, vanwege gebrek aan gemeentelijke grond. Bovendien heeft de gemeente Velsen in haar Prestatieafspraken met de woningcorporaties al veel bereikt, vooral op het gebied van verduurzamen van huurwoningen. Om de woonlasten betaalbaar te houden wil men
vooral de energielasten verlagen. Op 7 december 2016
hebben de drie huurdersraden, corporaties en gemeente Velsen hun handtekeningen gezet onder de Prestatieafspraken 2017-2020. Betaalbaarheid en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s.
De corporaties investeren in
de betaalbaarheid van het
huren door een scherp huurbeleid, het aftoppen van huren en te verduurzamen. Een
voorbeeld is het groot onderhoud aan 122 woningen in
de Melklaan in Velsen-Noord
door Velison Wonen, waarbij door isolatiemaatregelen
en zonnepanelen het wooncomfort sterk is verhoogd. De
energielasten voor de huurder worden lager en de investeringen van de corporatie worden niet doorberekend aan de huurders. Woningbedrijf Velsen investeert
in 2017 in energie en duurzaamheid van 300 woningen.
Brederode Wonen investeert
in zonnepanelen bij twee van
haar complexen. Er zijn voor
de komende tien jaar vergelijkbare plannen voor een
kleine 2.000 bestaande sociale huurwoningen.

IJmondiaal
digitaal
Regio – Als logisch vervolg
op de IJmondiale samenwerking is nu een gezamenlijke Informatievisie 2016 tot
2020 vastgesteld met de gemeenten Velsen, Beverwijk
en Heemskerk. Dat betekent
dat ook op informaticagebied
wordt samengewerkt. Het
gaat dan over veiligheid, privacy, bereikbaarheid en digitale bedrijfsvoering waarbij de vraag voorop staat, niet
het systeem.
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Concert in de
Dorpskerk

SVIJ MO13 weer beste
IJmuiden - Ondanks de barre
weersomstandigheden
werden de meiden van SVIJ
MO13 afgelopen zaterdag
opnieuw kampioen. Het was
even spannend of de kampioenswedstrijd doorgang zou
vinden want het sneeuwde,
hagelde en omweerde zelfs
hevig voor de aanvang van
de wedstrijd. Gelukkig voor

de meiden klaarde het wat
op. De kou en sneeuw tijdens
de wedstrijd mochten de pret
niet drukken. Met 2 – 0 werden de meiden Julia, Kiki,
Laura, Anouk, Quinty, Lotte,
Mandy, Larissa, Mindel, Mariëlle, Feyza, Rosanna en Pien
onder leiding van Marco en
Ron kampioen in de 2e klasse. Op naar de 1e klasse.

Santpoort-Noord - Zaterdagavond 28 januari treedt
in de Dorpskerk de jonge accordeonist Vincent van Amsterdam (1989) op als solist
en begeleider van het Kennemer Vrouwenkoor. Vincent,
winnaar van de Dutch Classical Talent Award 2016, is een
groot promotor van het klassiek accordeon en heeft vele concerten gegeven op diverse podia in het binnenland. Het Kennemer Vrouwenkoor zingt een speciaal
concert, genaamd: ‘Sublieme
Schoonheid’. Het concert is
opgebouwd rond Nederlandse componisten. Bijzondere
uitvoering tijdens dit concert
is een cyclus van gedichten
‘Les Trobairitz’, die speciaal
voor het vrouwenkoor is gecomponeerd door Bernard
van Beurden. Kaarten (15,00
euro) zijn te verkrijgen aan
de zaal en het concert begint
om 20.00 uur. Het adres van
de Dorpskerk is: Burgemeester Enschedelaan 67 in Santpoort-Noord.

Ontwikkelingen
Biezenweg

Spelletjesmiddag
bij de Zonnebloem
IJmuiden - Op woensdag
18 januari werden de gasten en vrijwilligers van afdeling IJmuiden-Oost van Nationale Vereniging de Zonnebloem rond 13.30 uur in ontmoetingscentrum De Abeel
verwacht voor een gezellige
spelletjesmiddag. De gasten
werden ontvangen met koffie
of thee met een lekkere versnapering.
Er waren diverse spellen aanwezig zoals Mens erger je
niet, Triomino, Rummikub en
sjoelen. Zo konden de gasten zelf kiezen wat ze wilden
gaan doen. Ondanks dat er
fanatiek gespeeld werd, werd
er ook veel gelachen.
Na de pauze, waarin een lekker drankje werd geschon-

ken, begonnen de gasten
aan een aardrijkskundige
quiz. Men moest uit zinnen
plaatsnamen samenstellen,
wat best moeilijk was. Hiervoor was ongeveer 45 minuten beschikbaar. Tijdens
het nakijken van de resultaten werden ze verrast met
een optreden van entertainer Hank Valley. Hij zong vele bekende liedjes en er werd
uit volle borst meegezongen.
Ook gingen de voetjes van
de vloer. Kortom het was opnieuw een zeer geslaagd Zonebloemuitje.
Mocht u er voor voelen om
gast of vrijwilliger te worden, stuur dan een mailtje
naar zonnebloem.ijmo.secr@
gmail.com.

Santpoort-Noord – Er zijn
weer bouwplannen voor het
voormalige tuincentrum van
GroenRijk (aan Biezenweg
70). Na de verhuizing van
GroenRijk naar de Rijksweg
zou aanvankelijk een groter
project worden ontwikkeld.
Na het failliet van GroenRijk
is er echter een nieuwe eigenaar in beeld gekomen die
nu met een kleiner bouwplan
komt. Er wordt aangegeven
rekening te houden met de
verbetering van landschappelijke en natuurwaarden.
Er is vanuit de provincie een
regeling Ruimte voor Ruimte
die de eigenaar de mogelijkheid geeft storende (bedrijfs)
bebouwing te slopen en te
saneren in ruil voor woningbouw. Uitgangspunt is zeer
beperkte bebouwing, passend bij het groene karakter
van het gebied. Er is nu afgeweken van het oorspronkelijke plan voor een landhuis (twee onder een kap)
en drie vrijstaande woningen.
Het doel is nu om een landhuis (van maximaal 2000 m3)
te bouwen op de kavel van
6000 m2 en een gastenverblijf van maximaal 800 m3 op
een kavel van 2000 m2. Het
plan wordt nu in de participatie gebracht. Omwonenden worden nog uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

IJmuiden - Met een foto
van haar zoon Luca, keeper
in JO11-2 van IJVV Stormvogels, heeft Wendy Pronk
uit IJmuiden de tweede editie gewonnen van de fotowedstrijd van Libero Magazine. Afgelopen zaterdag ontving zij in Cruquius uit handen van eigenaar Ralph de
Zwart van The Vintage Store en The Outlet Factory een
waardebon van 100 euro.
De foto van Luca in volle actie oogstte op Facebook de
meeste likes. De derde editie
van de fotowedstrijd is inmiddels in volle gang. De mooiste inzendingen worden in
het magazine geplaatst en de
winnaar krijgt een waardebon, die kan worden besteed
bij The Vintage Store of The
Outlet Factory.
Libero Magazine is een magazine over amateurvoet-

bal, dat vier keer per jaar verschijnt en gratis wordt verspreid via alle voetbalkantines in de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Velsen en Zandvoort.

EHBZ wordt RTZ Velsen
Velsen - Na ruim 9 jaar als
EHBZ Team Velsen de zeehonden langs de kust te hebben verzorgd, is de naam per
januari 2017 Stichting RTZ
Velsen geworden, deze valt
onder Stichting RTZ, ReddingsTeam Zeedieren.
Deze stichting biedt hulp aan
alle zeedieren, onder andere
zeehonden, bruinvissen, zeevogels, zeeschildpadden enzovoorts. Het werkgebied is
van Zandvoort tot aan Bergen aan Zee en indien nodig
verder langs de gehele kust.
Verder blijft alles bij het oude, 24 uur per dag 7 dagen
in de week zijn zij als vrijwilligers inzetbaar voor hulp aan
alle zeedieren.
Dankzij de sponsors kunnen
zij de auto’s op de weg houden, de nieuwe kleding dragen en de loods op peil houden. RTZ Velsen is hier héél
dankbaar voor.
Mocht u RTZ Velsen finan-

cieel willen steunen dan kan
dat door een bijdrage te storten op rekening: NL 14 RABO 01484.43.559 onder vermelding van gift RTZ Velsen.
Alvast bedankt voor u bijdrage namens de zeedieren
en Stichting RTZ Velsen. De
website zal binnenkort beschikbaar zijn.

12 26 januari 2017

▲
26 JANUARI

Sociaal Wijkteam organiseert
een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van 10.30 tot
12.00 uur.
Gratis intake bij Tao Dao Acupunctuur, Wulverderlaan 65A in
Santpoort-Noord. Van 15.00 tot
17.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Anamorfose’.
Geopend donderdag tot en met
zondag van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.
Aanvang 20.30 uur.

27 JANUARI

Pieter Vermeulen Museum:
Tentoonstelling ‘Bos vol Geheimen. Vanaf 3 jaar.
Saxofoon en piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00
uur. Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:
Lenette van dongen met ‘Tegenwind’. Aanvang 20.15 uur.

28 JANUARI

Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland
op z’n smalst’. ‘100 jaar gebouw
De Visserijschool. ‘Geen Zee
te Hoog’ met schilderijen van
Chris van Drunen. Geopend
vanaf 13.00. Motorendraaimiddag.
Hofstede biljarttoernooi in
wijksteunpunt De Hofstede,
Aletta Jacobsstraat 227 Velserbroek. Aanvang 13.00 uur.
Bingo- en loterijavond, speeltuin De Veilige Haven, Heerenduinweg IJmuiden. Aanvang
20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
‘Op een mooie Pinksterdag’.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: film ‘LalaLand’
aanvang 20.30 uur.

29 JANUARI

Gezondheidsbeurs Velsen
in Sporthal Zeewijk, Planetenweg 301 IJmuiden. Van 09.30
tot 13.30 uur.
Beeckestijncross. Startbewijzen kunnen in de kantine van
VVIJ op de Tolsduinerweg 8
worden afgehaald. Tevens kan
men zich na-inschrijven.

Religieuze bijeenkomst door
ds. Anna Hoekstra in De Kapel,
Potgieterweg 4 Bloemendaal.
Aanvang 10.30 uur.
Pieter Vermeulen Museum:
Tentoonstelling ‘Bos vol Geheimen. Vanaf 3 jaar.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland
op z’n smalst’. ‘100 jaar gebouw
De Visserijschool. ‘Geen Zee
te Hoog’ met schilderijen van
Chris van Drunen. Geopend
vanaf 13.00. Om 15.30 uur start
de film ‘Zicht op Water’.
Pianorecital door Nikita Beltiukov in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis,
bijdrage in de onkosten wenselijk.

30 JANUARI

Collecte Hersenstichting tot en
met 4 februari.
Hofstede biljarttoernooi in
wijksteunpunt De Hofstede,
Aletta Jacobsstraat 227 Velserbroek. Aanvang 09.00 uur.
Gratis intake bij Tao Dao Acupunctuur, Wulverderlaan 65A in
Santpoort-Noord. Van 15.00 tot
17.00 uur.
Informatieavond voor ouders
op het Vellesan College, hoofdgebouw Briniostraat 16. Aanvang 19.30 uur.

31 JANUARI

Kledingbeurs Het Kruispunt
van 10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Inloopspreekuur Sociaal Wijkteam Santpoort, Driehuis en
Velsen-Zuid in Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in SantpoortNoord. Van 11.00 tot 12.00 uur.
Informatieavond voor ouders
op het Vellesan College, hoofdgebouw Briniostraat 16. Aanvang 19.30 uur.
Inspiratieavond over zelf bouwen in pop-up store Du-Dock,
Plein 1945 nr. 3 IJmuiden. Aanvang programma 19.30 uur.
Lezing over Surrealisme door
drs. Aldwin Kroeze in ‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 Santpoort-Zuid.
Van 20.00 tot 22.00 uur.

1 FEBRUARI

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

Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland
op z’n smalst’. ‘100 jaar gebouw
De Visserijschool. ‘Geen Zee
te Hoog’ met schilderijen van
Chris van Drunen. Geopend
vanaf 13.00.
Pieter Vermeulen Museum:
Tentoonstelling ‘Bos vol Geheimen. Vanaf 3 jaar. Workshop
knutselen van 13.30 tot 15.30
uur. Kosten 1,50 bovenop de
entreeprijs.
Stadsschouwburg Velsen:
Mini & Maxi. Aanvang 20.15
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: film ‘A Street Cat
named Bob’. Aanvang 20.30 uur.

2 FEBRUARI

Sociaal Wijkteam organiseert
een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van 10.30 tot
12.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Anamorfose’.
Geopend donderdag tot en met
zondag van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.
Gratis introductieles Taoïstische Tai Chi in de gymzaal de
Waterloozaal in Driehuis. Zie
ook www.taoist.org/nl.

Extra concert Bløf
in Patronaat Haarlem
Haarlem - Het concert van
zaterdag 18 februari was
binnen no-time uitverkocht,
maar gelukkig geeft de bekende Zeeuwse formatie Bløf
op zondag 19 februari een
extra concert in het Haarlemse Patronaat.
Bløf is niet meer weg te denken uit de vaderlandse popgeschiedenis.
De band groeide de afgelopen jaren uit tot een van de
succesvolste
popgroepen
van Nederland dankzij een
serie hits als ‘Aan de kust’,
‘Alles is liefde’ en ‘Mannenharten’. De Zeeuwen ontvin-

gen talloze awards en gaven
vele memorabele optredens,
van stadion tot huiskamer en
van zalen als Ahoy en Ziggo
Dome tot op hun eigen festival ‘Concert at SEA’. Maar
achteroverleunen is geen optie voor de band.
Het concert start om 20.00
uur, de zaal is open vanaf
19.30 uur. Toegang: 32 euro.
Op vertoon van de Bløf-ticket
van 19 februari krijgen bezoekers ook toegang tot de
aftershow die gegeven wordt
door de indie pop band Dandelion. Zie ook www.patronaat.nl.

Skrei Special
bij de Meerplaats

IJmuiden – Van januari tot
april is de kabeljauw in de
Noorse wateren op zijn best.
Deze wintervis wordt skrei
genoemd en staat tot en met
eind februari in de spotlights
bij Visrestaurant De Meerplaats.
Vooraf wordt bij het aperitief
een amuse met brood met
room- en kruidenboter aangeboden. Het hoofdgerecht,
Wij steunen
de gebakken skrei, wordt
geserveerd met geka#ditismijnkrant daarna
rameliseerde witlof en grove
mosterd en is likkebaardend
rtvseaport.nl/agenda
lekker. Zoals men mag verwachten van dit kwaliteitsrestaurant gaat deze vis-special vergezeld van salade, gebakken aardappelen, huisgemaakte frites en verse compote. De Skrei-special als
lunchgerecht is inclusief een
gratis kopje koffie. Ook dan
kost het gerecht 19,75 euro.
Wegens groot succes wordt
de actie Lobster Monday verlengd. Voor slechts 25 euro kan men iedere maanVelsen-Noord - Het bestuur dag genieten van een hevan FC Velsenoord heeft het
contract met hoofdtrainer
Danny Brands met een seizoen verlengd. Ook verzorger
Robin Vonk zal komend seizoen aan de club verbonden Santpoort-Zuid - Op dinsblijven. Een rondgang langs dag 31 januari geeft drs. Aldde selectie, begeleiding en win Kroeze een boeiende lezing
bestuur leerde het bestuur in ’t Brederode Huys als voordat de positie van de trainer bereiding op de ongeëvenaarde
onomstreden is. Zowel spe- overzichtstentoonstelling ‘Surlers als trainer zijn van me- realisme’ in Museum Boijmans
ning dat er nog voldoende van Beuningen in samenwerrek in de groep zit voor een king met de Hamburger Kunstsuccesvol nieuw seizoen en halle en de Scottish Gallery of
willen deze uitdaging graag Modern Art. Deze tentoonstelmet elkaar aangaan. Het be- ling belicht de droomwereld,
stuur is dan ook zeer tevre- fantasiegekte en onbeteugelde
den met het verlegen van het passie van niet alleen kunstecontract met de trainer.
naars zoals Salvador Dali, Re-

le kreeft van circa 500 gram,
met vooraf een amuse en
brood met room- en kruidenboter, inclusief garnituur. Alle
kwaliteitsvis is afkomstig van
Volendammer Vishandel Jan
Molenaar uit IJmuiden.
De Meerplaats, Trawlerkade
80, IJmuiden, 0255-510806.
Reserveren wordt gewenst.
Zie ook www.meerplaats.nl.

FC Velsenoord
door met
Danny Brands

Lezing over surrealisme
né Magritte en Max Ernst, maar
ook de verzamelaars van deze
beroemde kunstbeweging. Aldwin Kroeze, kunst-en cultuurwetenschapper, is een meesterlijke verteller. Drie opleidingen,
talloze specialisaties en activiteiten in binnen- en buitenland
maken hem, in combinatie met
zijn aanstekelijke bevlogenheid,
tot een geliefd spreker. De lezing duurt van 20.00 tot 22.00
uur. Kaarten à 6 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal. Zie ook
www.santpoortsbelang.nl.
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TELSTAR ✩ NIEUWS

Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 27 januari 20.00 uur Telstar - FC Volendam

Stafano Lilipaly per
direct naar Cambuur
Telstar en SC Cambuur hebben overeenstemming bereikt over de directe overgang van Stefano Lilipaly.
Eerder bereikten SC Cambuur en Lilipaly al een akkoord over een tweejarig
contract ingaande seizoen
2017/2018. De Witte Leeuwen ontvangen een vergoeding op basis waarvan een
directe overgang gerechtvaardigd is.
Stefano Lilipaly maakt sinds
het seizoen 2015/2016 deel
uit van de selectie van de
Witte Leeuwen. In zijn eerste seizoen kwam de Indonesisch international tot 30

Nieuwe functie in app
levert Telstar ‘gratis’ geld op
Telstar lancert vrijdag een
nieuwe functie in de Stadion
Connect Telstar-app: SPONSOR2D. Deze functie biedt
supporters en sponsors de
mogelijkheid hun club te
steunen, zonder daarbij extra kosten te maken.
De app is ontwikkeld door
shirtsponsor Bluetrace. Het
Velsense bedrijf is gespecialiseerd in het leveren, installeren en onderhouden van wifinetwerken op locaties met veel
publiek, zoals voetbalstadions.
Daarnaast ontwikkelt Bluetrace

applicaties voor sportclubs.
Dankzij Bluetrace heeft het gehele Rabobank IJmond Stadion
een sterk wifi-netwerk. Ook in
het stadion willen de fans van
Telstar continu verbonden zijn
met wifi, zodat ze optimaal gebruik kunnen maken van de internetdiensten op hun smartphones. Zo wil Bluetrace eraan
bijdragen dat het stadionbezoek een belevenis op én naast
het veld wordt.
Naast het wifi-netwerk heeft
Bluetrace ook een app ontwikkeld. De Stadion Connect
Telstar stimuleert de interac-

tie tussen de club en haar achterban. Supporters kunnen tijdens de wedstrijd de Man of
the Match kiezen. De app fungeert ook buiten de wedstrijden als digitale schakel naar
andere diensten, zoals de website van Telstar.
Kort geleden is de functie
SPONSOR2D aan de Telstarapp toegevoegd. Supporters en
sponsors van de club kunnen
via de app bestellingen doen
bij onder meer Bol.com, Coolblue.nl en Wehkamp.nl. Van iedere order gaat een percentage naar Telstar.

Hyundai Velserbeek deelt uit!
Tijdens Telstar-FC Volendam is Hyundai Velserbeek de wedstrijdsponsor van de Witte Leeuwen. Daar zult u ook op de tribunes en rond het stadion alles van meekrijgen! Zo worden
er meer dan 500 shawls uitgedeeld op de tribunes. Een fantastische geste van een trouwe
sponsor!

wedstrijden in het Telstar
shirt. In het huidige seizoen
was Stefano Lilipaly een
vaste basisklant in de elf van
Michel Vonk. In de maanden november en december
maakte Lilipaly meer dan furore op de AFF Suzuki Cup
namens Indonesië.
,,Wij feliciteren de SCC met
deze aanwinst. Stefano is
een topper, op en buiten
het veld. Wij zijn trots dat
SC Cambuur andermaal een
vrucht van Telstar gaat dragen. Wij wensen hem veel
succes, en graag tot 14 april
2017’’, aldus algemeen directeur Pieter de Waard.

De Nooijer vertrokken
Assistent-trainer Dennis de
Nooijer heeft zijn contract
ingeleverd bij Telstar. De
voormalig profvoetballer laat
weten dat het het assistentschap hem op dit moment
niet past.
Algemeen directeur Pieter
de Waard: ,,De afgelopen
negen maanden hebben wij
met Dennis samengewerkt.
We hebben hem leren kennen als een vrijdenker. Een
man die mede daardoor als
een voet in een maatschoen
bij onze club past. Een perfecte match. Dennis was
een voetballer waar ik graag
naar mocht kijken en over
wilde lezen. In zijn voetbalcarrière maakte hij bewuste
keuzes, een zeldzaamheid in
onze wereld. Hij is een creatieve en spontane gozer.
Een oprechte vent. Eerlijk en
recht door zee. Ik was meer
dan verheugd toen Michel
Vonk midden april vertelde
dat we in Dennis een nieuwe
assistent hadden gevonden.”
,,Vanmorgen werd mijn beeld

van hem bevestigd”, vervolgt
De Waard. ,,Voorzitter, zei hij,
ik kan niet langer doorgaan.
Zijn motivatie was weldoordacht en klonk als een klok.
Ik ben er doodziek van. De
keuze die hij maakt vind ik
echter stoer en dapper. Daar
heb ik respect voor en maak
een diepe buiging.”
Dennis de Nooijer: ,,De afgelopen tijd heb ik nagedacht
over dit besluit. De conclusie is dat het assistentschap
mij op dit moment niet past.
Ik heb met alle plezier bij de
club gewerkt. Het beeld wat
ik van Telstar heb gekregen
is dat er een profsessionele organisatie staat. Spelers
en technische staf kunnen
in alle rust werken. Daarbij
worden de mens en het plezier niet vergeten. Ik wil Telstar, Michel Vonk, de technische staf en medewerkers bedanken dat zij mij
deze kans en het vertrouwen hebben gegeven om bij
de Witte Leeuwen te mogen
werken.”
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Vellesan College
in finale Artcadia

Beestenbende
bootcamp
Velserbroek - De Velsense
BeestenBenders, die in 2016
samen nog de duurzame
aanmoedigingsprijs wonnen,
bundelen op woensdagmiddag 1 februari hun sportieve krachten tijdens het eerste
BeestenBende-bootcamp.
De perfecte gelegenheid om
meteen aan die goede voornemens van 2017 te beginnen. Zo’n 100 bootcampers
verzamelen om 15.00 uur bij
Het Polderhuis aan het Vestingplein. Samen met Velsense buurtsport-coaches beginnen zij daar aan de warming-up. Want zo’n bootcamp, dat vraagt heel wat
van de spieren: eerst een
conditie-circuit in duo’s, meteen gevolgd door een heuse
stormbaan met hindernissen.
Die hindernissen zullen de
getrainde BeestenBenders
nog het meest meevallen,
want het gaat erom wie het
snelst afrekent met allerlei
zwerfafval-obstakels onderweg… Vervolgens is een ouderwets potje trefbal het laatste onderdeel van een wel
heel sportieve middag. Genoeg ingrediënten voor een
gezonde nachtrust vol avontuurlijke helden-dromen! De
BeestenBende is een gratis ‘club’, voor kinderen van 6
tot 12 jaar uit gemeenten in
heel Nederland. Als BeestenBende-lid help je mee om je
buurt schoon te houden voor
mens én dier. In ieder geval
één keer per maand ruimen
de kinderen in teams hun eigen wijk op. Elk team heeft
minstens één volwassen begeleider. Als blijk van waardering maken de bendeleden
in de loop van het schooljaar allerlei spannende (dieren)avonturen mee, binnen
en buiten de gemeente. De
BeestenBende is een (wetenschappelijk onderbouwd)
concept waarbij kinderen
actief invloed hebben op de
leefbaarheid van hun buurt.
Het initiatief is enige jaren
geleden door ‘SBS Het Beste Idee van Nederland’ gekozen bij de beste zwerfafvaloplossingen van Nederland.
Kijk voor meer informatie op
www.mijnbeestenbende.nl.

Repair Café
IJmuiden - Voor wie niet
heel handig of helemaal niet
handig is, maar wel met een
kapot artikel zit kan op dinsdag 7 februari van 13.30 tot
16.00 uur naar het Repair Café in Buurtcentrum de Spil,
Frans Halsstraat 29.

Oyama presteert goed
in druk judoweekend
Velsen - Judoka’s van Oyama
hebben
afgelopen
weekend goed gepresteerd
tijdens twee verschillende
toernooien. Op zaterdag 21
januari 2017 werd een knappe vijfde plek veroverd tijdens het sterk bezette Judo
CIOS Team Toernooi in Haarlem. Op zondag 22 januari
2017 wist de judoschool uit
Velserbroek diverse prijzen
in de wacht te slepen tijdens
het Fuyiama-judotoernooi in
Almere, waarbij Nanne van
Keeken (6) kampioen werd.
Het teamtoernooi van het
CIOS wordt ieder jaar georganiseerd en er doen doorgaans de sterkste judoscholen uit Noord-Holland en
omstreken aan mee. Oyama
deed voor het eerst in de
tweede klasse mee en vormde een gemixt team met judoschool Ramirez uit Leiden. In de poulefase werd
eerst verloren van Ben Rietdijk Sport, eveneens uit Vel-

serbroek, maar de tweede
wedstrijd tegen sportschool
Nijhof uit Haarlem werd dik
gewonnen. Doordat de laatste poulewedstrijd nipt verloren werd van Salomons uit
Zaandam, mocht Oyama de
wedstrijd om de vijfde plaats
judoën. Deze werd in een
spannend gevecht met Bos
Sport uit Grootebroek in het
voordeel van Oyama beslist.
Op zondag deden verschillende judoka’s van Oyama
mee aan het Fuyiama-judotoernooi in Almere. Nanne
van Keeken wist drie wedstrijden overtuigend te winnen en de vierde wedstrijd
viel op scheidsrechtersbeslissing in haar voordeel uit.
Maxim Geluk (8) en Sam de
Boer (7) wisten beiden een
tweede plaats te veroveren,
met allebei maar één verliespot. Sophie Rowoud (10)
en Jeroen Schager (9) werden allebei derde in hun
klassen.

Crosscompetitie
Santpoort-Noord - Op zaterdag 4 februari organiseert
atletiekvereniging Suomi de
derde wedstrijd in de regionale crosscompetitie. Meer
dan 800 atleten in de leeftijd van 6 tot 19 jaar gaan
de strijd aan wie de snelste
hardloper is over gras- en
bollenland.
De start van de 1e afstand is
om 11.00 uur en de laatste fi-

nisht om 16.00 uur. De cross
begint en eindigt op de atletiekbaan in Santpoort en gaat
deels over het naastgelegen
veld en bollenland aan het
Kerkpad.
In het clubhuis van AV Suomi
kunnen de deelnemers zich
omkleden en douchen. Hier
zijn ook heerlijke warme hapjes en drankjes te verkrijgen.
Zie ook www.avsuomi.nl.

IJmuiden - Het Vellesan
College heeft samen met
tien andere scholen de finale van Artcadia (de landelijke techniek- en kunstwedstrijd ‘Artcadia, Imagine your future’ www.artcadia.nl) bereikt met het project ‘Flower Bees Condens
pomp’. De school staat inmiddels al voor de vierde
keer in de finale en het afgelopen jaar wonnen ze de
wedstrijd! Daarnaast mochten de groep de effectenbeurs openen.
In de fictieve toekomststad
Artcadia doen zich vraagstukken voor op het gebied van mobiliteit, water,
milieu, ruimte en gebouwen. De wedstrijd is georganiseerd door ontwerp- en
consultancyorganisatie Arcadis en de ideële organisatie Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij in
samenwerking met de leverancier van digitale printsystemen Canon Nederland
om jongeren van middelbare scholen te laten zien en
ervaren hoe boeiend de wereld van techniek is.
Artcadia wordt voor de negende keer gehouden. Het
is een landelijk techniek- en

kunstproject voor leerlingen
van havo/vwo 2. De leerlingen bedenken samen creatieve oplossingen voor deze
fictieve toekomststad. Het
recordaantal van 117 scholen heeft zich dit jaar aangemeld. Naast Nederlandse scholen zitten er nu ook
twee Belgische scholen in de
finale. De winnende school
bezoekt met tien leerlingen
en twee docenten bijzondere locaties en mooie, technisch interessante projecten
in Parijs, Frankrijk. Daar nemen we ook een kijkje ‘achter de schermen’.
De 2e prijs is een Ultimaker
3D printer.
Er kwamen ongeveer 370
projecten binnen, schilderijen, multimedia en andere creatieve uitingen. Die
werkstukken zijn door een
deskundige jury beoordeeld
en daaruit zijn de finalisten
geselecteerd. Deze groepen
werken hun projecten vervolgens verder uit en geven
tijdens de feestelijke finale
een presentatie. Dat gebeurt
op woensdag 12 april 2017
in het Evoluon in Eindhoven.
Acteur, DJ en presentator
Ruud Feltkamp is gastheer
van deze spannende finale.

Engelmundus en meer...
Velsen-Zuid - Engelmundus
en meer. Onder deze noemer
gaat de Engelmunduskerk
Oud Velsen van start met een
nieuw initiatief: een eigen
cultureel winterprogramma.
Beleef bijzondere momenten
in een eeuwenoude kerk!
Het programma behelst onder meer concerten in diverse genres, toneelvoorstellingen, lezingen en zo meer op
een aantal zondagmiddagen
van 15.00 tot 16.00 uur.
Na afloop van een voorstelling is er gelegenheid om
nog wat na te praten met een
drankje.
Zondagmiddag 5 februari 2017 gaat het programma
van start met Bob en Luus.
Bob Wiebes en Lucia Hoenselaars kwamen bij toeval tot
elkaar, na langs elkaar heen
de Haarlemse muziekscene
onveilig te hebben gemaakt.
Ze spelen mooie klassiekers
met een jazz-ondertoon, of
meezingers met een vleug
hoempapa, maar altijd met
een theatrale inslag en veel
plezier. Lucia is bekend als
Haarlemse singer/songwriter, die met haar gitaar hele zalen stil krijgt, zowel met

covers als met haar eigen
werk. Bob steelt al jaren harten van middelbare leeftijd
als leadzanger van De Cassetteband, waarmee hij covers uit alle jaren (maar vooral de jaren tachtig) ten gehore brengt.
Het optreden is op zondag 5
februari aan Kerkplein 1 in
Velsen-Zuid, aanvang: 15.00
uur, kerk open 14.45 uur.
Kosten 10,00 euro per persoon, inclusief drankje. Kaarten zijn te bestellen via de
website: engelmunduskerkoudvelsen.nl, telefonisch kan
ook via 06-38241983.
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Bingo- en
loterijavond
Santpoort-Noord - Twee
kopstukken uit de Nederlandse muziekwereld, de
saxofoniste Eva van Grinsven
en de pianiste Helena Basilova zijn op vrijdag 27 januari om 20.00 uur te gast in
‘t Mosterdzaadje. Het programma ‘Rendez-Vous Russe’ omvat werk van Skriabin,
Prokofiev, Smirnov en Rachmaninov.
Op zondag 29 januari om
15.00 uur treedt de Wit-Russische pianist en componist
Nikita Beltiukov op. Zijn programma ‘De Wit-Russische
ziel’ omvat werken van zijn
vader Sergey Beltiukov en
het door hem voor piano gearrangeerde koorwerk ‘The
Legend’ van Tsjaikovski en

liederen van Rachmaninov.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29, telefoon 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang is de zaal open.
Toegang vrij, een bijdrage in
de onkosten wenselijk. Zie
ook www.mosterdzaadje.nl.

DCIJ-nieuws

DCIJ lijdt ingecalculeerde nederlaag
IJmuiden - Een week na
de klinkende 14-6 overwinning tegen Dammend Tilburg
2 moest Damclub IJmuiden
(DCIJ) ditmaal uit spelen bij
Dammend Tilburg 1. Aangezien deze ploeg alles gewonnen had en op papier veel
sterker was dan DCIJ, gingen
de IJmuidenaren onbevreesd
de wedstrijd in.
Al snel werd duidelijk dat
er niets te halen viel. Invaller Bram van Bakel trof een
tegenstander met bijna 400
ratingpunten meer, maar
schroomde niet om een flankaanval op het bord te brengen. Hij werd echter verrast
door een verborgen combinatie. Topscorer Kees Pippel, die
al menig topspeler versloeg,
liep ditmaal nota bene tegen
de zwakste speler van Tilburg
een nederlaag op na een eenvoudige combinatie. Daarmee
was het IJmuidens verzet gebroken. Harry van der Vossen
nam een verkeerd dubbeloffer tegen de Tilburgse kopman en Wim Winter werd
overklast door de oud-wereldkampioen junioren.
Na deze 8-0 achterstand werden de ruggen gerecht. Zo
hield good old Cees van Duijvenbode zijn sterke jonge tegenstander op remise en
bleef Cees van der Vlis koelbloedig. Stijn Tuytel zorgde
daarna voor een grote stunt
door het grootste talent van
Frankrijk af te stoppen. In een

explosieve stand liet Tuytel
zijn tegenstander dam halen
om zelf vier schijven te winnen, wat genoeg was voor
remise. Jesse Bos gooide de
bus die zijn tegenstander geparkeerd had bijna omver en
miste nog de winst. Tot slot
kwamen Martin van Dijk en
Maurice Koopmanschap niet
in de problemen en bereikten
ook zij de remisehaven, waardoor de schade beperkt bleef
tot 14-6.
DCIJ 2/Zaanstreek Combinatie speelde uit tegen de reserves van Den Haag. In de hofstad kwamen de IJmuidenaren en Zaankanters al snel
op een onoverbrugbare achterstand. Vince van der Wiele
en Zaankanter Knobbe verloren al snel, terwijl Albert Roelofs en Klaas de Krijger remise
speelden. Zaankanter Van der
Merwe moest daarna voor het
eerst dit seizoen de handdoek
werpen. Ook Max Doornbosch ging onderuit, toen hij
een meerslag over het hoofd
zag tegen de pupillenkampioen van Nederland. Daarna
sloegen de IJmuidenaren pas
terug door overwinningen van
Piet Kok en Zaankanter Van
der Haar. Tot slot behaalden
captain Jan-Maarten Koorn
en Marcel Doornbosch nog
knappe remises tegen sterkere tegenstanders. Na de nederlaag moeten de IJmuidenaren berusten in een klassering in de middenmoot.

Ladies Night in
het Witte Theater
IJmuiden - Na twee uitverkochte edities in 2016 is het
tijd voor een derde Ladies
Night in het Witte Theater.
Deze keer zal op vrijdag 24
februari Soof 2 worden vertoond. De dames maken ook
weer kans op een leuke prijs
van lokale ondernemers tijdens de Ladies Loting.
Op vrijdag 24 februari zal de
derde Ladies Night in het
Witte Theater plaatsvinden.
Tijdens deze editie wordt
de film Soof 2 vertoond. Na
een flinke dosis relatietherapie lijkt de koek voor Soof
en Kasper echt op. Het hoge
woord komt eruit: ze gaan uit
elkaar. Althans, dat wil Kasper. Soof probeert het van
de zonnige kant te bekijken,
maar is de controle over haar
toch al chaotische leven volledig kwijt. De Kooksoof inspireert niet meer, de kinderen lijken vooral bezig met
hun tienersores en Kasper
slaat te snel een veel te jong
en slank ding aan de haak.
Soof herpakt zich na een ontmoeting met Jim Cole, maar
hun timing blijkt zoals altijd net verkeerd. Dan ont-

moet ze de knappe chef-kok
en ‘foodie’ Bauke. Hij blijkt
een ware goochelaar in de
keuken en belangrijker; hij
ziet Soof zoals ze is. Als de
sexy, grappige en mooie Soof
en niet als een chaotische,
werkende moeder. Maar of
hij uiteindelijk de oplossing
voor Soofs huwelijksproblemen is? Naast de film worden de dames getrakteerd
op een lekker glaasje prosecco bij binnenkomst en maken zij tijdens de Ladies Loting kans op mooie prijzen.
Lokale Ondernemers hebben
hier cadeaus ter beschikking voor gesteld. De dames maken kans op prijzen
van o.a. Brand Living, Miss
Wax, Het Haerhuys Velserbroek, Amanda’s Spray Tan,
Schoonmaakbedrijf Hamans
en Koster Brillen. Ook kunnen de ladies shoppen bij het
kraampje van Brand Living in
de foyer van het theater.
De Ladies Night is op vrijdag
24 februari en de film Soof 2
zal om 20.30 uur beginnen.
Kaarten zijn 10 euro per stuk
en zijn te bestellen via www.
wittetheater.nl.

Geef aan de collectant
van de Hersenstichting
Velsen - Van 30 tot en met 4
februari 2017 vraagt de Hersenstichting uw steun. Vele enthousiaste collectanten gaan in Velsen op pad
om geld in te zamelen voor
al die mensen met een hersenaandoening. Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken
met een hersenaandoening.
Hieronder vallen onder meer
beroerte, dementie, autisme,
hersentumor, de ziekte van
Parkinson en ADHD. Er komen per jaar 160.000 mensen met een hersenziekte bij.
Bijna een half miljoen mensen kampen met blijvende

ernstige gevolgen. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te
houden en hersenaandoeningen te genezen. Om dit te
bereiken laten ze onderzoek
doen, geven ze voorlichting, voeren ze vernieuwende projecten uit en werken
ze aan goede patiëntenzorg.
Voor dit werk is veel geld nodig. Geef daarom aan de collectant.
Hartelijk dank voor uw steun.
Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl. Hier kunt u zich ook
aanmelden als collectant.

IJmuiden - Zaterdag 28 januari wordt weer de bingoen loterijavond gehouden in
speeltuin De Veilige Haven.
Aanvang 20.00 uur, zaal open
19.30 uur. Er zijn weer leuke
prijzen te winnen. Wie woont
in IJmuiden en geen vervoer
heeft kan contact opnemen
met telefoonnummer 0628900999 of 0255-518077,
dan wordt men opgehaald
en na afloop weer thuis gebracht. De opbrengst van deze avond is voor de speeltuin
om weer leuke speeltoestellen te kopen voor de jeugdige bezoekers. Dus kom met
zijn allen voor een gezellige
avond.

Grote
IJmuiden Quiz
Velsen - Voor een bruisend
avondje uit ga je op 15 februari naar Bibliotheek Velsen. Tijdens deze editie van
de Bieb Bruist organiseert
de bieb de Grote IJmuiden
Quiz en een workshop met
opvoedtips voor ouders.
Woon je in IJmuiden en volg
je het lokale nieuws? Geef
je dan met een team op voor
de Grote IJmuiden Quiz en
maak kans op de prachtige wisselbeker. Teams worden getest op hun kennis
over de geografie, geschiedenis, muziek en actualiteit
van IJmuiden. Ook publiek
is van harte welkom om
te komen kijken en aan te
moedigen. Je team opgeven
kan telefonisch via 0255525353 of per mail pvanravesteijn@bibliotheekvelsen.
nl. Vermeld je naam, telefoonnummer, aantal teamleden en teamnaam. Er is
plek voor 12 teams, en een
team bestaat uit maximaal
vijf deelnemers. In de workshop ‘Leren Luisteren’ zijn
ouders welkom voor tips.
Alle ouders merken op een
bepaald moment dat hun
kinderen niet luisteren. Dat
kinderen grenzen uitproberen is normaal, maar ze
moeten ook leren te gehoorzamen. Vragen die aan
bod komen zijn: Hoe ga ik
om met lastig gedrag van
mijn kind zoals niet luisteren, hoe stel ik grenzen, en
hoe leer ik kinderen mee te
werken. De workshop wordt
gegeven door een JGZ-verpleegkundige en is gratis toegankelijk. Schrijf je in
via bibliotheekvelsen.nl. Zie
ook www.bibliotheekvelsen.
nl.
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Informatieavonden voor
ouders op Vellesan

IJmuiden - Op maandag 30 januari en dinsdag 31 januari is er op het Vellesan College
een informatieavond voor ouders van achtstegroepers die voor de keuze van een middelbare
school staan. Beide avonden starten om 19.30
uur en worden gehouden in het hoofdgebouw
aan de Briniostraat 16.

Informatieavonden 2017
30 jan. | 19.30 uur
mavo havo vwo
31 jan. | 19.30 uur
vmbo
Open Huis 2017
10 feb. | 19.00 - 21.00 uur
11 feb. | 10.00 - 13.00 uur

INFORMATIE

AVONDEN

OPEN

HUIS

De informatieavond op maandag 30 januari is
voor ouders die geïnteresseerd zijn in de mavo,
havo of vwo. In een algemeen deel komt het
onderwijs van het Vellesan aan bod en kunt u
kennis maken met de school, de rector en de
afdelingsleiders. Ook mentoren en leerlingen
vertellen over hun ervaringen op het Vellesan
College. Daarna kunt u zich verdiepen in het
onderwijs of in de speciale klassen zoals de opstroomklas, de sportklas, de dansklas of het
iPad-onderwijs. De informatieavond op dinsdag
31 januari is voor ouders die meer willen weten
over vmbo-basis en -kader. Ook dan wordt er
gestart met een algemeen deel over de school,
met de rector en afdelingsleiders. Ook deze
avond laat een mentor en leerlingen u delen
in hun ervaringen. In het tweede deel van de
avond staat de opstroomklas en de sportklas in
het voetlicht en de reguliere klassen, maar kunt
u ook meer te weten komen over bv LWOO-onderwijs.
Beide informatieavonden zijn boeiend en zeer
de moeite waard. Zo kunt u zich als ouder goed
verdiepen in wat het Vellesan College te bieden
heeft. Ontdek hoeveel keuze er is op het Vellesan College. We zien u graag verschijnen op 30
of 31 januari.

Ontdek hoeveel keuze je hebt op vellesancollege.nl

Study Consultancy biedt
studiebegeleiding op maat
Velsen - Study Consultancy biedt studiebegeleiding op
maat. Daarmee heeft het instituut met vestigingen in
Santpoort-Noord en Velsen-Zuid de afgelopen vijftien
jaar talloze leerlingen en studenten geholpen met het halen van hun diploma of de overgang naar de volgende
klas of school.
Maatwerk en individuele aandacht staan bij Study Consultancy voorop. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek wordt met de leerling én ouders gekeken naar de
beste aanpak. Volstaat een enkele bijles of is er tijdelijk meer ondersteuning nodig? Dan sluit huiswerkbegeleiding of meer structurele individuele begeleiding wellicht beter aan. Study Consultancy biedt deze begeleiding
zowel in het centrum van Santpoort-Noord als in het stadion van Telstar in Velsen-Zuid.

De huiswerkbegeleiding van Study
Consultancy richt zich niet alleen op
studievaardigheden, zoals leren leren en leren plannen, maar biedt ook
inhoudelijke ondersteuning bij alle
vakken. Bijles kan een uitkomst zijn
als een leerling met één of twee vakken inhoudelijk moeite heeft.
Naast bijles en huiswerkbegeleiding,
kunnen leerlingen ook bij Study Consultancy terecht voor eindexamenbegeleiding, brugklastraining of hulp
bij de zoektocht naar een geschikte
vervolgopleiding. Het team van Study
Consultancy, bestaande uit studenten, pedagogen en docenten is allround en op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen binnen het onderwijs.
Daarnaast werkt Study Consultancy
ook in opdracht van scholen, samen-

werkingsverbanden en overheden. Zo biedt
het instituut in het kader van passend onderwijs individuele onderwijsarrangementen aan
en is het betrokken bij de uitvoering van diverse maatschappelijke projecten van stichting Telstar Thuis in de Wijk, zoals het mentorprogramma School’s Cool IJmond.
Bent u geïnteresseerd in één van de diensten
of wenst u meer informatie? Zie www.studyconsultancy.nl en neem vrijblijvend contact op
via info@studyconsultancy.nl of 023- 5392664.
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Gek op varen en schepen?

Het Maritiem College IJmuiden biedt
maritiem vmbo-onderwijs. Jongens
en meiden met een passie voor water komen vanuit heel Nederland naar
IJmuiden, waar ze in de meeste gevallen intrekken in het Maritiem Hotel.
De school heeft faciliteiten om bij te
watertanden. Zo zijn er vier zeer moderne opleidingsschepen waarop alle mogelijke situaties kunnen worden
nagebootst. Tijdens vaardagen en
vaarreizen leren de jongeren hier alle vaardigheden die ze nodig hebben
om matroos te worden. Op school en
in het hotel is veel aandacht voor ge-

drag en structuur.
Bovendien is het onderwijs zeer praktijkgericht. Leerlingen groeien snel in
hun vakkennis en zelfvertrouwen.
Na de tweejarige onderbouw kiezen de kinderen één van de drie uitstroomrichtingen:
Rijn-, binnen- en kustvaart; Scheepsen jachtbouw of Haven en vervoer.
Welke uitstroom ze ook kiezen, één
ding is zeker. Wie vervolgens een maritieme opleiding op het mbo kiest, is
verzekerd van een goede baan.
Kijk voor meer informatie op
www.maritiemcollegeijmuiden.nl.

BEN JIJ GEK OP VAREN EN SCHEPEN?

BEZOEK ONZE OPEN DAGEN
Woensdag 1 februari 19.30 uur (voorlichtingsavond ouders)
Vrijdag 3 februari 19.00 - 21.00 uur
Zaterdag 4 februari 10.00 - 13.00 uur
VMBO BASIS | VMBO KADER | MARITIEME MAVO

MARITIEM COLLEGE IJMUIDEN

Slimme kids
kiezen voor techniek

IJmuiden - Kijk eens om u heen.
Bijna alles is techniek. Elke telefoon, de verlichting, de stoel waarop
u zit, de auto, maar ook het eten en
drinken is met techniek gemaakt en
verpakt. Daarom zeggen wij: ‘Slimme kids kiezen voor techniek’.
Want naast dat techniek leuk is, is
er later veel (goed betaald) werk in
te vinden.
Op Technisch College Velsen duurt
de onderbouw twee jaar. De leerlingen leren met het hoofd door te
doen met hun handen. Er is veel afwisseling, want naast de theorielessen krijgen ze techniek-opdrachten,
workshops en sport. In de onderbouw kunnen de kinderen goed kijken wat het beste bij ze past. Leerlingen hebben twee jaar lang dezelfde mentor die veel tijd heeft om
de kinderen te begeleiden.
In de bovenbouw zijn drie richtin-

gen waaruit gekozen kan worden:
Bouwen, Wonen en Interieur; Produceren, Installeren en Energie en
tenslotte Mobiliteit en Transport.
Daarna kunnen de leerlingen zich
verder specialiseren in bepaalde
vakgebieden zoals motorvoertuigentechniek, bouwkunde, installatietechniek, elektrotechniek of metaaltechniek. Ze gaan ook stage lopen in een bedrijf. Naast het gekozen beroepsgerichte vak wordt
er eindexamen gedaan in vier theorievakken: Nederlands, Engels,
wiskunde en natuur- en scheikunde. Voor de Technische Mavo komt
daar ook nog economie bij. Dit is
een belangrijk vak voor wie later als
zelfstandig ondernemer wil werken.
Er zijn goede doorstroom mogelijkheden naar het MBO en HBO.
Kijk voor meer informatie op
www.technischcollegevelsen.nl.

SLIMME KIDS KIEZEN VOOR TECHNIEK!

BEZOEK ONZE OPEN DAGEN
Woensdag 1 februari 19.30 uur (voorlichtingsavond ouders)
Vrijdag 3 februari 19.00 - 21.00 uur
Zaterdag 4 februari 10.00 - 13.00 uur
VMBO BASIS | VMBO KADER | TECHNISCHE MAVO

TECHNISCH COLLEGE VELSEN
Wil jij ook scoren op school? Laat ons dan de voorzet geven!

Huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining op alle niveaus en in alle vakken
in het centrum van Santpoort-Noord en in het stadion van Telstar in Velsen-Zuid
Dit voorjaar ook weer brugklastraining!
Broekbergenlaan 48A, 2071 EW Santpoort-Noord
Bel 023 - 539 26 64 of kijk op www.studyconsultancy.nl

Plus-Wijzer
www.50pluswijzer.nl

januari 2017

facebook.com/50PlusWijzer

BODY ART

terug in
Tropenmuseum

Fiets- en wandelbeurs
in aantocht

ONGEZOUTEN
WAARHEID

Huub Stapel
tapel

in hoofdrol PINKPOP

Foto: Gregor Servais, De Beeldunie

Proef de

Lees de in deze krant
opgenomen 50 Plus-Wijzer
OP www.50pluswijzer.nl

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

Wie durft de uitdaging aan?

Zondag 29 januari 2017 van 9.30
tot 13.30 uur is de Gezondheidsbeurs Velsen in de Sporthal Zeewijk op de Planetenweg 301 in
IJmuiden. Voor alle 40+ers uit
de gemeente Velsen organiseert
Stichting Welzijn Velsen en partners deze beurs. Op deze beurs
kunt u gratis onderzocht worden,
advies krijgen of informatie vragen over een gezonde leefstijl. Er
zullen ruim 30 organisaties aanwezig zijn, waaronder medisch
specialisten, voedingsdeskundigen, fysiotherapeuten en sportverenigingen.
Olga Commandeur van het tvprogramma ‘Nederland in beweging’ zal een praatje en een
sportieve workshop verzorgen
met tips over bij voorbeeld een
goede houding. Na de workshop

kunt u met haar in gesprek en/
of op de foto. De eerste 200 bezoekers ontvangen een gratis
goodie-bag om mee naar huis
te nemen. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Nicole Sheridan van Stichting Welzijn Velsen via 0255-510186 of
buurtsport@welzijnvelsen.nl
.
Tot zondag!

Lasergamen

Speelinloop op vrijdag
De Dwarsligger - Elke vrijdagmorgen vanaf 9.00 uur komen
moeders en/of andere verzorgers met jonge kinderen bij elkaar in één van de ruimtes van
peuterspeelzaal De Drie Turven. Ontmoeting en samen praten over de opvoeding terwijl de
kinderen met elkaar spelen. Als
er behoefte is kan een deskundige medewerkster van de Jeugdgezondheidszorg of een peuter-

leidster aanschuiven om met de
moeders in gesprek te gaan. Zo
doe je als moeder nieuwe contacten op, kan je kindje lekker
spelen met andere kinderen en
leer je soms weer iets goeds over
opvoeden. We verzamelen tot
9.00 uur in de ontmoetingsruimte en lopen dan naar de peuterspeelzaal. Kosten 1 euro per
kind, per keer. Meer weten? Bel
Jos Bisschop, 0255-512725.

Bewegen voor peuters
De Dwarsligger - Onder begeleiding van een deskundig docente kunnen moeders met hun
kleintjes elke vrijdag vanaf 10.30
uur in de grote zaal van Buurtcentrum de Dwarsligger komen
rennen, klimmen, spelletjes doen
en nog veel meer. Beweging is
belangrijk voor de ontwikkeling
van kinderen, bovendien kunnen

zij zo beter hun energie kwijt.
Dat is thuis meestal niet goed
te doen. Ook het samen bewegen en spelen zorgt voor een extra fijn gevoel. Voor 10 keer meedoen betaalt u 30 euro. Indien
gewenst de eerste keer op proef
voor 3 euro. Inschrijven kan ter
plekke of digitaal via www.welzijnvelsen.nl.

Vrijwilligers gezocht
De Hofstede - Wijkcentrum de
Hofstede is op zoek naar vrijwilligers voor de Felicitatiedienst. U
gaat bij mensen langs die 80 jaar
zijn geworden om een kadootje te
brengen. Enkele keer per maand.
Ook zoeken wij vrijwilligers voor
het restaurant in de Hofstede.

De werkzaamheden bestaan uit
maaltijden opwarmen en uitserveren. Het Restaurant is op de
volgende dagen open: maandag
en woensdag van 11.30 tot 14.00
uur. Meer weten? Bel Thea Verbrugh, 06-23755202 (aanwezig
op di/wo/do).

Klaverjassen
De Hofstede - Komt u gezellig klaverjassen In de Hofstede.
Het klaverjassen is in een klein
gezelschap. Iedere woensdag-

middag om 13.30 uur.
Meer weten? Bel Thea Verbrugh, 06-23755202 (aanwezig
op di/wo/do)

De Koe - Op zaterdag 28 januari is er weer Lasergamen in Jongerencentrum de Koe In Velserbroek. Voor groep 7 en 8 van
18.00 tot 20.00 uur en van 20.00
uur tot 22.00 uur voor de middelbare scholieren. Sinds de geslaagde try-out van vorig jaar
zijn er veel verbeteringen aangebracht. Alle ruimtes in de Koe
zijn nu toegankelijk en verduisterd en overal is er genoeg rook
aanwezig om de lasers goed te
zien. Een tiental barricades worden opgericht zodat het geheel
op een echte battle-ground lijkt.
Alleen een afgeschermd deel
van de discoruimte is niet toegankelijk voor de warriors, want
hier wordt aan Boogschieten gedaan door de teams die op dat
moment niet aan de beurt zijn.
Wees op tijd aanwezig. Opgave
kan als individu, maar per team
(max. 6 personen) is leuker. Toelating is op volgorde van aanmelding. Geef je dan van te voren op. Meer weten? Bel Ad Otten, 06-11883720.

Creatief in
De 2de Kans
De Stek - Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur is
de Creatieve ochtend in tweedehands kledingwinkeltje De 2de
Kans in Velsen-Noord. Het winkeltje is te vinden aan de achterzijde van De Schulpen, via de
parkeerplaats aan de Van Diepenstraat. Tijdens de Creatieve ochtend wordt van alles gemaakt: brei- en haakwerk en bijvoorbeeld tassen van de tweedehandskleding. Diverse vrijwilligers helpen de deelnemers op
weg, maar men leert ook technieken aan elkaar.
Deelnemen aan de creatieve
ochtend is gratis, niet meedoen
maar aanschuiven voor een kopje koffie is ook prima. Meer weten over de activiteiten van De
2de Kans? Bel Wijkcentrum de
Stek 0251-226445

Het Terras – “Een kopje koffie, geen melk graag en heeft
ook thee met smaakjes?” “Weet
u misschien hoe laat die cursus
begint?“ “Mag ik 2 flesjes fris van
u?” “Waar is de cursus schilderen?” “Ik ben op zoek naar informatie over...” Allemaal vragen
die gesteld kunnen worden aan
onze gastvrouwen en gastheren
in Dorpshuis het Terras in Santpoort-Noord. Er is ondertussen
een zeer actieve groep mensen
die er voor zorgen dat Dorpshuis
het Terras een goed en soepel lo-

pend centrum is. Zo nu en dan
haakt er helaas iemand af.
Daarom zijn we nu weer, met
spoed, op zoek naar nieuwe
gastvrouwen en gastheren. Met
name voor de drukke dinsdagmiddag, dan is er een extra gastvrouw of gastheer nodig (er is er
wel al één aanwezig). Maar ook
voor de wat rustiger maandagmiddag zoeken we iemand. De
tijden zijn voor beide middagen
van 13.00 tot 17.00 uur. Durft u de
uitdaging aan? Meld u dan in Het
Terras, telefoon 023-3031228.

Computercursus
De Brulboei – De Brulboei begint weer met een computercursus voor beginners, gericht
op Windows 10.
De cursus bestaat uit 5 les-

sen en vindt plaats op donderdag van 13.30 tot 15.30 uur.
De kosten bedragen 25 euro
voor 5 lessen. Meer weten? Bel
0255-510652.

VACATURE TOP 5 Januari
Leden voor de Cliëntenraad Velsen vac.nr: 1428
Overleg met de beleidsambtenaren van de gemeente. Je leeft
op bijstandsniveau en woont in de gemeente Velsen.
Fietsenmaker Repaircafé in
het Terras Santpoort Noord
vac.nr: 1395
1x Per maand. Je hoeft geen gediplomeerd fietsenmaker te
zijn, 2 rechterhanden is ook prima.
Vogelverzorger bij Vogelhospitaal vac.nr: 1406
Hou jij van vogels, wil je helpen met voeren, vogelverzorging
en hokken schoonmaken kijk op onze site.
Bezoek- en Wandelvrijwilligers
Hooge Berg
vac.nr:1419
Bewoners met Alzheimer, in leeftijd variërend van 70-94 jaar,
bezoeken of met hen wandelen.
Vrijwilligers voor het interieur onderhoud
van het zee- en havenmuseum
vac.nr: 1430
Er voor zorgen dat het recent vernieuwde sanitair en de zalen
gezamenlijk onderhouden wordt.
Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden
Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs

Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
Telefoonnummer: 0255 548548
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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Voorkeursontwerpen vastgesteld

Keuzes verbinding A8-A9
De Verbinding A8-A9 is de ontbrekende schakel tussen het huidige einde van de A8 bij de Nauernasche Vaart en de A9 bij
Heemskerk en Uitgeest. Er wordt
al lang over gepraat, maar nu liggen er drie keuzes voor. U kunt
komen kijken op 9 februari!

De Verbinding A8-A9 kent een lange historie. Over betere bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid
in het gebied tussen Zaanstad en
de A0 (Beverwijk-Uitgeest) wordt
al gesproken sinds 1977. Nu hebben
provincie Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten
Zaanstad, Beverwijk, Heemskerk,
Uitgeest en Velsen een aantal alternatieven gekozen.
Afgelopen week stelde Gedeputeerde Staten drie voorkeursontwerpen
vast, die heten het Nul-plusalternatief, het Heemskerkalternatief en
het Golfbaanalternatief. De alternatieven zijn drie verschillende oplossingen om de route tussen de A8 en
de A9 te verbeteren. De voorkeursontwerpen zijn nu openbaar en

staan op www.noord-holland.nl en
zoek op A8/A9 (op die pagina zoeken
naar ‘A8 – A9 Verbinding’).
De IJmondgemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Velsen hebben wel
een eigen idee over een onderdeel van één van de alternatieven.
Zij hebben de voorkeur voor een
‘knoop’ in het Golfbaanalternatief,
terwijl GS daar voorkeur heeft voor
een ‘aansluiting’ op de A9. Kijk naar
de ontwerpen, dan wordt duidelijker
wat hiermee wordt bedoeld.
Inloopbijeenkomst
Heeft u vragen over de vastgestelde voorkeursontwerpen? Kom dan
naar de inloopbijeenkomst op donderdag 9 februari in Partycentrum
De Admiraal, Dorpsstraat 1056 te
Assendelft. Van 19.00 – 21.00 uur
zijn er verschillende deskundigen
aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Zij presenteren geen nieuwe informatie. De verwachting dat
er voor de zomer van 2017 wordt gekozen voor één voorkeursalternatief. Houd de berichtgeving in de gaten!

Gezondheidsbeurs voor 40+
Gezond en fit ouder worden?
Bent u op zoek naar leuke beweegactiviteiten, die goed bij
u passen? Wilt u weten hoe fit
u bent? Voor alle 40+ers uit de
gemeente Velsen organiseert
Stichting Welzijn Velsen met
partners de Gezondheidsbeurs
Velsen. Deze wordt gehouden
in Sporthal Zeewijk op zondag
29 januari van 9.30 uur tot 13.30
uur.

Dertig deelnemende organisaties
zullen aanwezig zijn om u gratis te

voorzien van onderzoek, advies, informatie en/ of korting op het gebied van medisch en zorg, sport en
fitness, beauty en verzorging, eten
en drinken.
Niemand minder dan Olga Commandeur van het tv programma
‘Nederland in beweging’ zal een
sportieve workshop verzorgen.
Ook dragen een aantal sportverenigingen uit de gemeente Velsen
een sportieve activiteit bij, dus trek
comfortabele kleding aan en kom
langs! (foto: gemeente Velsen)

Geen netnummer nodig
Boodschappen thuisbezorgd om gemeentehuis te bellen
Woont u in Oud IJmuiden en
wilt u graag dat uw boodschappen gratis bij u thuis worden gebracht? Geef u dan op bij het Sociaal Wijkteam!

Het Sociaal Wijkteam had iemand
bereid gevonden om elke woensdag
met zijn kleine rijdende supermarkt
door Oud IJmuiden te rijden. Maar…
nu loopt het aantal klanten terug!

Kan er een doorstart komen? Dat wil
het Sociaal Wijkteam graag weten!
Wilt u artikelen kopen? Meldt u zich
dan aan via zdwijk-ijmuidenwest@
swtvelsen.nl of telefonisch bij Annie
Huisman 06-33958121. U kunt ook
(uiterlijk de dag van te voren) boodschappen bestellen die hij bij u bezorgt, bijvoorbeeld versproducten
als vlees, brood en groente. (foto: Sociaal Wijkteam)

Voor alle duidelijkheid wijzen wij u
erop, dat het algemeen telefoonnummer van het gemeentehuis
140255 is. U hoeft dus geen netnummer te draaien! Het gemeentehuis is geopend van: maandag tot
en met vrijdag van 08:00 tot 17:00
uur. Op donderdag: van 8:00 tot
20:00 uur.

Afspraak voor bezoek
De afdeling Burgerzaken werkt uit-

sluitend op afspraak. Via www.velsen.
nl kunt u 24 uur per dag een afspraak
maken om uw paspoort aan te vragen,
rijbewijs te verlengen etc. Uiteraard
kunt u ook bellen voor een afspraak.
Bellen voor informatie
Kunt u iets niet vinden of heeft u een
vraag? U kunt elke werkdag van 08.30
uur tot 17.00 uur bellen met het Klant
Contact Centrum, telefoon 140255
(let op: geen netnummer).
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Maak uw droom waar met de J.C. Ruigrok Stichting!
Dit jaar bestaat de J.C. Ruigrok
Stichting 40 jaar. De jarige stichting doet grote donaties in 2017.
Organisaties kunnen vóór 15 februari een plan indienen en kans
maken op 50.000 of 25.000 euro!

De Stichting – die bijdragen geeft
aan allerlei initiatieven – doet in
2017 zes donaties van ieder € 50.000
en één extra donatie van €25.000.
Er is een donatie beschikbaar voor
de domeinen: cultuur, sociaal-maatschappelijk, sport, natuur & milieu,
religie en ontwikkelingssamenwerking.
Op de website www.jcruigrokstichting.nl/jubileum staat hoe organisaties een aanvraag kunnen indienen. Dit moet al snel: de JC Ruig-

rok Stichting verwacht van aanvragers dat zij vóór 15 februari een verzoek indienen op één velletje papier,
met een korte beschrijving van het
project en de aanvrager. Zo kunnen
zij beoordelen of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Pas daarna moet er een onderbouwd projectplan komen en vindt de selectie van
de zes ‘winnende’ projecten plaats.
Doe mee! De gemeente Velsen zou
het fantastisch vinden als een organisatie in Velsen in aanmerking
komt voor een donatie en hiermee
haar droom kan waarmaken! In het
verleden hebben organisaties in Velsen ook wel geld van de JC Ruigrok
Stichting gekregen, onder andere de
stichting Beeckestijn en de Stichting
Dudok.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét
startpunt voor al uw vragen over
de gemeente Velsen. Hier vindt
u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket,
openbare ruimte, sociale zaken
en nog veel meer.

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

Het KCC is geopend op maandag
tot en met vrijdag van 08.00 tot
17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of
vragen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken
met één van de vakspecialisten via
14 0255.
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 melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 14
januari 2017 tot en met 20 januari 2017 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning
hebben ontvangen op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Meeuwenlaan 49, kappen boom
(14/01/2017) 1173-2017;
Kennemerlaan 32, oprichten dakopbouw (17/01/2017) 1361-2017;
Briniostraat 12, plaatsen van hekwerk (18/01/2017) 1515-2017;
Velserduinweg 338, plaatsen viski-

osk (19/01/2017) 1582-2017.
Santpoort-Noord
Frans Netscherlaan 21, plaatsen
3 dakkapellen (17/01/2017) 14422017;
Hagelingerweg 279, kappen 2 bomen
(18/01/2017) 1489-2017.
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 32, plaatsen
dakkapel (16/01/2017) 1341-2017;
Louise de Colignylaan 7, kappen
boom (18/01/2017) 1543-2017.
Velserbroek
W. Kentstraat ong., plaatsen 2 ketenparken (17/01/2017) 1367-2017.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:

IJmuiden
Zeeweg 311, vergroten woning
(20/01/2017) 23237-2016;
Snippenbos ong. kavel 25, oprichten
woning (24/01/2017) 24688-2016;
Snippenbos ong. kavel 23, oprichten
woning (24/01/2017) 24689-2016.
Velserbroek
Hollandse Aak 15, veranderen
en vergroten 1e en 2e verdieping
(20/01/2017) 24109-2016.
ontwerpbesluit- uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor de on-
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Aanvragen (vervolg)
derstaande aanvraag. De aanvraag,
de ontwerpomgevingsvergunning en
de bijbehorende stukken liggen met
ingang van 27 januari 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de

website velsen.nl via het menu meer
nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswij-

zen moeten worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders van Velsen, werkeenheid
Vergunningen, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van mondelinge ziens-

wijzen kunt u contact opnemen met
de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.
IJmuiden
Casembroodstraat 58 te IJmuiden –
het brandveilig gebruik van het gebouw

len kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kennemerstrand
172,
verbouwen strandpaviljoen (18/01/2017)
23778-2016.
Middenhavenstraat 26, vervangen
bestaande bedrijfshal (18/01/2017)
23239-2016
Torenstraat 5, onderhoud rijksmonument (18/01/2017) 22669-2016
Eksterlaan 14 en 16, samenvoegen
woningen (19/01/2017) 20866-2016
Maasstraat 47 t/m 133 (alleen oneven nummers), vervangen kozijnen
(20/01/2017) 24163-2016,
Merwedestraat 98 t/m 112 (alleen
even nummers), vervangen kozijnen
(20/01/2017) 24163-2016,
Spaarnestraat 109 t/m 123 (alleen
oneven nummers), vervangen kozij-

nen (20/01/2017) 24163-2016,
Ostadestraat 1 t/m 79 (alleen oneven nummers), vervangen kozijnen
(20/01/2017) 24163-2016,
Zeeweg 262, plaatsen groendrager
(20/01/2017) 25916-2016
Kennemerlaan 167, verhuur loopfietsen (23/01/2017) 26062-2016

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende
besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende bij het
(de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van
verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en
wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden), dan wel langs
elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen
via DigiD). In spoedeisende geval-

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:

Velsen-Zuid
Rijksweg 96, kappen 6 bomen
(23/01/2017) 824-2017
APV artikel 2:17 Evenementen
Santpoort-Noord
Jeugd crosscompetitie, 4-02- 2017
op sportpark Groeneveen, Kerkpad
59 (23883-2016) 23/01/2017

Raadsvergadering do. 2 februari 2017
Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 in IJmuiden

aanvang 19.30 uur
1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 15 december 2016
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
7 Europese aanbesteding accountant
8 Wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie
9 Subsidieaanvraag gemaakte kosten onderzoeken niet gesprongen explosieven
10 Motie 43 van 2016 “Evenementenbeleid 2016”
11 Sluiting

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld bij de griffie kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit
is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan,
maar om andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeenteraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op
onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de gemeenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan kunt u zich
tot woensdag 1 februari 2017, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie: 0255567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl. Bij aanmelding graag het onderwerp,
naam, telefoonnummer en e-mailadres vermelden, zodat de griffie contact kan
opnemen als er wijzigingen of andere zaken besproken moeten worden. U ontvangt per e-mail een bevestiging met een uitgebreide uitleg.
De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad: raad.velsen.nl. Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks te
volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl) en hun TV kanaal.

Kapmeldingen
Velsen-Noord: Pontweg/Concordiaweg: 48 populieren. Deze bomen zijn
in slechte staat en kunnen bij storm
een gevaar zijn voor de omgeving. Ook

moeten er een aantal bomen verwijderd worden i.v.m. nieuwbouw van
een bedrijfspand op het naastgelegen
perceel. Vanwege vervangen laanbo-

men en renovatie plantsoenen worden
in de volgende straten bomen gekapt:
IJmuiden: Burg. Rambonnetlaan, Koningin Wilhelminakade, Reigersbos-

senlaan, Van Broekhuijsenstraat; Velserbroek: Fregat, Hannie Schaftstraat,
Zwanenbloemplantsoen, Kamerkamp,
Santpoort-Noord: Kwekerslaan.

