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Iedere week
in deze krant:

Echt winters weekend

Informatie
van de gemeente
Velsen

OP WINTERSPORT?
SNEEUWKETTINGEN
VERHUUR EN VERKOOP

Velsen - Wat was het genieten afgelopen weekeinde van de witte wonderwereld. Alles wat jong
was, en iets minder jong
maar nog steeds sportief,
ging op pad.

om van af te roetsjen. Velsen had ineens veel meer inwoners met al die sneeuwmannen in de tuinen. En dan
werden er natuurlijk ook nog
sneeuwballen gegooid. Dikke winterpret dus, zelfs als
je een sneeuwbal tegen je
In de duinen, bossen en hoofd krijgt, zoals Lisa Pronk.
Spaarnwoude werden de Dolle pret ook op het IJmuihoogste hellingen gezocht derstrand waar de strandtaxi

veel meer passagiers had
dan gebruikelijk.
De volwassenen hadden hun
eigen winterpret met lange
wandelingen door de duinen,
waar op sommige plaatsen
de herten in het volle daglicht
op zoek gingen naar voedsel.
(foto’s met de klok mee: Erik
Baalbergen, Frits Houtgraaf
en Fotografie Pronk)

Positiviteit na Burgertop
Velsen - Afgaande op de
reacties van de deelnemers en toeschouwers is
de eerste Burgertop Velsen een groot succes geworden. Uit alle ingebrachte ideeën is een top
10 samengesteld waarbij het aantrekkelijker maken van IJmuiden en Velsen voor toeristen en eigen inwoners op de eerste
plaats eindigde.
Zo’n 150 inwoners, afkomstig
uit alle zeven kernen van de
gemeente Velsen, waren afgekomen op de Burgertop
in de Felison Cruise Terminal.
Deze burgers waren door loting uitgenodigd of hadden
zichzelf geïnviteerd door gebruik te maken van een zogenaamde ‘wild card’.
Onder begeleiding van vrijwilligers als gespreksleiders, die hiervoor een trai-

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN
www.albatrosbanden.nl

Deze week:
Trouwspecial

ZONDAG 19 FEBRUARI
AANVANG 14.00 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

Stormvogels

tegen

Foresters

Deze advertentie is aangeboden door:

Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

VERBOUWINGSSPECIAL
Deze week in de krant

ning hadden gevolgd, gingen
de deelnemers in vier rondes
aan de slag. Aan de tafels,
die straten werden genoemd,
ging het over uiteenlopende
zaken als groen en afvalinzameling tot gemeenschapsgevoel en saamhorigheid. De
positiviteit overheerste, hoewel sommigen ook wat meer

kritisch waren. Organisator
en ‘burgerbeest’ Remco Glas
benadrukte dat hij tevreden
was over de opkomst en uitkomsten. ,,Het gaat mij vooral om de kwaliteit van de inbreng’’, aldus Glas. (foto: Machiel Kraaij)
Lees verder op pagina 2 >

Waarden & traditie
Vertrouwd
Familie & gezin!
en15dichtbij
Stem
maart CDA!
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COLOFON Burgertop levert input

voor Visie op Velsen

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

> Vervolg van voorpagina
Het evenement is in zeer
korte tijd gerealiseerd. Glas:
,,Het is gaaf om te zien hoeveel ideeën en reacties er al
zijn verzameld. Niet alleen op
deze Burgertop, maar ook via
ons online platform Velsenopkoers.nl en ons forum op
Facebook.’’
Een kritische noot was dat
de jongeren en mensen met
een andere culturele achtergrond zaterdag vrijwel ontbraken. Mogelijk volgt er ook
nog een jongerentop. ,,Dat
was een goede suggestie van
de enige jongere die wel op
de uitnodiging was ingegaan.
En de Turkse en Marokkaanse gemeenschap moeten we
wellicht nog op een andere
wijze benaderen.’’
De top 10 en alle andere
ideeën en reacties worden

besproken door de gemeenteraad. De raadsleden, wethouders en burgemeester
waren ’s middags wel aanwezig, maar slechts als toeschouwers. Zij willen de uitkomsten van de Burgertop
onder andere gebruiken voor
de strategische agenda 2020
en de bijstelling van de Visie
op Velsen 2025.
De Burgertop werd live uitgezonden via Facebook, YouTube en RTV Seaport. Via
Twitter (#BTV2017) en Facebook konden inwoners ook
meedoen en reageren. Samen met Esther van der Veur
verzorgde Gertjan Huijbens
de presentatie en interviews.
De integrale uitzending kan
via YouTube worden teruggezien en de top 10 en alle andere ingebrachte ideeën zijn
terug te vinden op www.velsenopkoers.nl.

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

Santpoort-Noord - Aanstaande zaterdag is het weer
Super Saturday Sale bij de
Freules in Santpoort-Noord.
Alle aanwezige kleding en
accessoires worden die dag
verkocht met 70% korting.
Met kleding in alle maten en
voor jong en oud, meer dan
een bezoek waard dus.
De gezellige winkel, gelegen
op de hoek van de Hoofdstraat en de Terrasweg, is inmiddels niet meer weg te
denken uit het Santpoortse
straatbeeld. Het altijd eerlijke kledingadvies gegeven
door de beide eigenaressen
Saskia en Margot, de mooie

collectie met trendy, zakelijke
en vintage tweedehands kleding, de tassen en schoenen
en de benodigde accessoires zorgen voor een complete outfit voor een zeer aantrekkelijke prijs.
Uw eigen kleding kunt u er
ook een tweede kans geven. Vanaf 22 februari kunt
u tijdens de openingstijden
(woensdag tot en met vrijdag
van 10.00 tot 18.00 en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur)
weer dagelijks uw voorjaarskleding inbrengen.
Voor meer informatie kunt u
terecht op www.defreules.nl
of volgen op Facebook.

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

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. Achter elke
foto schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden.
Deze week aandacht voor
de Petrakerk.
Wie vanaf het Marktplein een
blik naar het zuiden werpt, ziet
aan het einde van de zandvlakte, waarop ooit de grijze kolos van het postkantoor stond, de Petrakerk als
een ‘rots’ oprijzen. (‘Petra’ is
Grieks voor ‘steen’.) Deze kerk,
met z’n losstaande klokkentoren, staat ingeklemd tussen de
Spaarnestraat en de Merwedestraat, en is in de jaren vijftig gebouwd in opdracht van
de Gereformeerde Kerk van
IJmuiden.
De Petrakerk was de vervanger van de in 1903 gebouwde en tijdens de oorlog verwoeste gereformeerde kerk
aan de Koningin Wilhelminakade in Oud-IJmuiden. Die
kerk werd tijdens het geallieerde bombardement van 26
maart 1944 op het havengebied door afzwaaiers getroffen en moest als verloren worden beschouwd. Na de oorlog
hadden de IJmuider gereformeerden weer behoefte aan
ruimte. Hun Ichthuskerk had
de oorlog als paardenstal voor
de Duitsers overleefd, maar
was te klein om alle kerkleden
te herbergen. Door het verlies
van de kerk in Oud-IJmuiden

was er recht op een oorlogsschadevergoeding van het Ministerie van Wederopbouw. De
vergoeding kon alleen worden
aangewend voor de bouw van
een nieuwe kerk.
De Gemeente Velsen stelde het stuk grond aan de
Rijnstraat tussen de Merwedestraat en de Spaarnestraat
ter beschikking. In 1954 kreeg
architect Roodenburgh uit
Amsterdam, die ervaring had
met kerken, de opdracht voor
een ontwerp. In 1955 werd de
aangeboden locatie geaccepteerd, het bouwplan akkoord
bevonden en de financiering
geregeld. In 1957 begon firma
D. Versloot N.V uit Nieuwerbrug aan de Rijn met de bouw.
De kerk werd begin 1959 officieel in gebruik genomen en
bood 750 zitplaatsen.
Wegens een teruglopend ledental heeft de Gereformeerde Kerk van IJmuiden
in 1993 twee kerken moeten
sluiten: de Bethelkerk op de
hoek
Zeeweg-Heerenduinweg en de Petrakerk. De Ichthuskerk bleef in gebruik, terwijl een deel van de kerkelijke gemeente ‘samen op weg’
ging met de hervormde kerk.
Begin 1995 werd de Petrakerk
verkocht aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV),
die er op 4 maart 1995 de eerste dienst hield. Sinds 2004
is de Petrakerk in gezamenlijk gebruik door de GKV en
de Christelijke Gereformeerde
Kerk (CGK), tegenwoordig de
CGK/GKV-Samenwerkingsgemeente. Inmiddels aast de
gemeente Velsen aast op het
kerkgebouw. De locatie acht
zij geschikt voor woningbouw;
de woningen rond de kerk zijn
al grotendeels opgekocht.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Voorjaarsvakantie
op boerderij Zorgvrij

Velsen-Zuid - In de voorjaarsvakantie is er volop reuring op boerderij Zorgvrij.
Dagelijks kunnen kinderen
zich vermaken, bijvoorbeeld

met een speurtocht langs
de boerderijdieren. Met een
boekje met vragen gaan de
kinderen op pad. Deze activiteit is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar en kost
1,50 euro. Ook is er een fotospeurtocht voor buiten. Aan
de hand van een boekje met
foto’s van herkenningspunten die je onderweg tegenkomt loop je de route. Deze
speurtocht is geschikt voor
alle leeftijden en kost 2,50
euro per boekje en duurt ongeveer een half uur (borg 10
euro). Jonge kinderen kunnen de Toverboerderij bezoeken. Met een toverstafje vertellen de dieren in deze tentoonstelling hun eigen verhaal.
Kosten 1 euro (borg 5 euro).
Je kunt ook een potje met
narcisjes versieren met lammetjes of kuikentjes. Leeftijd
vanaf 4 jaar, deelname kost
5 euro. Zie ook www.spaarnwoude.nl.

DCIJ nog
niet veilig

Santpoort-Noord - Samen
met miljoenen Nederlanders
kijkt Amerika-specialist Vanessa elke zaterdagavond naar een
nieuwe aflevering van ‘Wie is de
Mol’. Maar ze kijkt niet alleen
om te raden of Jochem nou de
Mol is, of toch Sanne. Haar interesse gaat vooral uit naar de
plaatsen die De Mol bezoekt.
Zelf bracht ze twee jaar geleden nog een bezoek aan deze staat en ze herkent dan ook
plaatsen als Portland en cowboy-stad Pendleton.
Inmiddels heeft de eerste groep
klanten bij haar voor deze zomer een vakantie naar Oregon
geboekt. Ze combineren dat
met het even groene Washing-

ton. Vanessa denkt dat De Mol
nog veel meer mensen gaat inspireren.
,,Oregon is niet zo bekend, maar
ik denk dat dit programma voor
meer bekendheid zorgt. Ik kan
in ieder geval veel vertellen over
deze prachtige staat die ideaal
is voor vakantie. Het is namelijk heel divers, je hebt er grote
steden, vulkanen, open vlaktes,
watervallen, opgravingen, bergen, de Columbia rivier, cowboy-cultuur en veel groene natuur in het oosten”.
Wil je weten of Oregon iets voor
jou is, bezoek dan Vanessa’s
Reisbureau aan de Hoofdstraat
224 in Santpoort-Noord en haal
er de Amerika-brochure op.

Plannen Binnenhaven
zo goed als compleet

Succesvol zaalhockeyseizoen Strawberries
Velsen - In de wintermaanden verruilen de hockeyers van Strawberries de velden in Driehuis voor de zaal
en spelen de teams zaalcompetitie. Diverse jeugdteams
en seniorenteams zijn afgelopen weekend tot zaalkampioen gekroond. De meest
in het oog springende prestatie werd geleverd door het
gelegenheidsteam
Dames
2/3, dat als tweede eindigde
in de Subtopklasse en daardoor afgelopen zondag met
het sterke Amsterdam Dames 2 mocht strijden om een
plek in de Topklasse. Door
een mooie 2-6 overwinning
werd de promotie werkelijkheid (foto). Een geweldige
prestatie! Ook de seniorenteams Dames 5 en Dames 6

mochten zich zaalkampioen
noemen.
De jeugdteams wisten in de
zaal meerdere successen te
boeken. Meisjes D2 en Meisjes A2 werden zelfs ongeslagen zaalkampioen. Ook
Meisjes C1 sloot het zaalseizoen af als winnaar van de
poule. Bij de jongens wisten
B1 en B2 het zaalkampioenschap te veroveren.
Al met al kan Strawberries
tevreden terugkijken op een
succesvol
zaalhockeyseizoen. Nu de sneeuw is verdwenen van de velden, kunnen de trainingen buiten
weer van start. Na de krokusvakantie starten de teams
met de voorjaarscompetitie.
Hopelijk levert dat opnieuw
meerdere kampioenen op.

IJmuiden - Voor het bouwplan Binnenhaven, grenzend
aan de Zeeweg, Velserduinweg en Appelboomstraat, zijn
vijf zienswijzen binnen gekomen. Die hadden te maken
met de ontsluiting van het binnenterrein en met parkeerruimte. Het college heeft de
zienswijzen beoordeeld, maar
die hebben niet geleid tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan Binnenhaven.
Er zullen 50 eengezinswoningen worden gebouwd die een
carré vormen. Op het binnenterrein komen de achtertuinen
en parkeergelegenheid. Maar
ook aan de buitenzijde komen
parkeerplaatsen.
In 2012 werd voor het laatst

gebouwd aan de Binnenhaven. De oorspronkelijke plannen voor hoogbouw zijn nu
omgezet naar woningen met
tuinen, omdat het eerdere plan
financieel niet haalbaar was.
De destijds geplande ondergrondse parkeergarage vervalt ook.
Eerdere
inspraakreacties
over de laatste plannen hebben al geleid tot aanpassing,
ook over de ontsluiting van
het binnenterrein. De ontsluiting komt op een andere locatie zodat het voor schoolgaande kinderen veiliger wordt. Het
binnenterrein wordt openbaar
toegankelijk en er is gekozen
voor een betere plek voor de
afvalcontainers.

Hersenstichting
bedankt gulle gevers
Velsen - Van 30 januari tot
en met 4 februari vond in Velsen de Hersenstichtingcollecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor al
die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen.
De opbrengst bedraagt 9030,82
euro. Dit geld wordt besteed
aan wetenschappelijk onder-

zoek en aan voorlichting, om
zo een bijdrage te leveren aan
een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom
op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting in Den Haag. Zie ook
www.hersenstichting.nl.

IJmuiden - Vorige week zaterdag speelde Damclub
IJmuiden (DCIJ) zijn laatste
thuiswedstrijd van het seizoen. Tegen Den Haag, dat
een punt minder had, zou
DCIJ 1 aan een punt genoeg
hebben om de nacompetitie
in de hoofdklasse B te ontlopen. Uiteindelijk kwam DCIJ
geen moment in de buurt van
een punt en droop het met
13-7 af. De nederlaag van
voorzitter Jesse Bos was een
voorbode. Bos had tegen de
topscorer van Den Haag al
in de opening een schijf veroverd, maar miste in zijn lange berekening om de partij uit
te maken een simpele 1-om3 voor zijn tegenstander. Kees
Pippel trok de stand nog gelijk na een kleine combinatie
in het late middenspel, maar
daarna sloeg opnieuw het
noodlot toe. De tegenstander
van Maurice Koopmanschap
nam een dubieuze damcombinatie, die objectief gezien
hooguit remise op zou leveren. Toen Koopmanschap in
tijdnood echter mistastte, kon
zijn tegenstander het bord
leegslaan. Hierna volgden nog
meer tegenvallers. Topscorer
Martin van Dijk speelde een
moeizame partij en moest in
remise berusten. Daarna liet
Cees van der Vlis zich in een
klassieke stand verrassen
door de Nederlands aspirantenkampioen en kon Jacqueline Schouten ondanks een geweldige stand en tijdnood bij
haar opponent niet de trekker
overhalen. Zowel Stijn Tuytel
als captain Wim Winter lieten
zich opsluiten om spanningen
te creëren. Deze opsluitingen
werkten averechts, waarbij
met name Winter blij mocht
zijn met een punt. Tot slot liet
Harry van der Vossen zich in
het late middenspel omsingelen, waarna hij slechts door
veel schijven te offeren nog
op dam kon komen, wat niet
genoeg was voor een punt.
Veel beter verging het DCIJ
2/Zaanstreek
Combinatie,
dat tegen de sterke Reeuwijk/Zegveld boven zichzelf uitsteeg en met de krapst mogelijke marge won. Na vroege overwinningen van Vince van der Wiele en Bram van
Bakel en een nederlaag van
Nicole Schouten stuntte Max
Doornbosch door zijn sterker
geachte tegenstander op te
knopen. Klaas de Krijger werd
nog overspeeld, maar dankzij knappe remises van Albert
Roelofs, Zaankanters Van der
Haar en Van der Merwe, captain Jan-Maarten Koorn en
topscorer Marcel Doornbosch
was er nog reden tot feest.
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‘t Mosterdzaadje

Meesterwerk van
Schubert en
Frederic Voorn
Santpoort-Noord - Het concert van vrijdag 17 februari om
20.00 uur in ‘t Mosterdzaadje
is zeer geschikt voor alle mensen die denken dat ze niet van
zang houden. Met de sopraan
Marijke Groenendaal en de pianist Jacob Engel is een concert van begin tot eind genieten en weten ze het publiek
mee te nemen naar de verrukkelijke weemoed in vroeg-romantische liederen van Schubert, Spohr en Beethoven. Op
zondag 19 februari om 15.00
uur presenteert deze pianist
zijn nieuwe cd helemaal ge-

Toch Avondvierdaagse
in Velserbroek
Velserbroek - Even leek
het erop dat de Avondvierdaagse Velserbroek van
2016 de laatste was. Maar
toen kwam het bestuur
van Dorpsvereniging Velserbroek in contact met
Avondvierdaagse Haarlem.
Zij bleken op zoek te zijn
naar een nieuwe startlocatie in Haarlem-Noord. Zij
willen hun lopers meer door
het groen laten lopen in
plaats van alleen maar tussen beton.
En Dorpsvereniging Velserbroek was op zoek naar
versterking of vervanging
van het bestuur om zo te
zorgen dat er ook in 2017
weer een Avondvierdaagse
kon komen.
Daarom hebben de twee organisaties de koppen bij elkaar gestoken en de krachten gebundeld. Ze kunnen u nu laten weten, dat
er ook in 2017 voor de inwoners van Velserbroek een
Avondvierdaagse gehouden
wordt. Natuurlijk vraagt elke nieuwe aanpak ook wat
aanpassingen.
Het startpunt zal niet meer
vanaf het Vestingplein/Pol-

derhuis zijn. maar vanaf PUK (Petanque Union Kennemerland) Van der
Aartweg 31 in Haarlem
(grens Velserbroek).
De intocht op de laatste
avond zal zoals de voorgaande jaren wel op het
Vestingplein te Velserbroek
zijn. Sommige routes zullen
aangepast worden, zodat
er ook onbekende stukken
zijn, maar zeker niet minder
gezellig. Misschien wel wat
drukker door de aansluiting
van de Haarlemse lopers.
Dorpsvereniging
Velserbroek hoopt dat ze met deze
samenwerking de Avondvierdaagse voor de inwoners van Velserbroek voor
jaren hebben veilig gesteld.
Het bestuur heeft zo wat
ondersteuning en de Haarlemse organisatie maakt
gebruik van de kennis in
deze regio. Een win/win situatie voor beide partijen.
Loopt u dit jaar ook weer
samen met uw kinderen
mee? In 2017 wordt het
weer een leuke en gezellige Vierdaagse want dan bestaat Dorpsvereniging Velserbroek 20 jaar.

wijd aan zijn eigen composities. Frederic Voorn speelt
Frederic Voorn. Op zijn 18e
jaar, hij zat toen in het eerste
jaar van het conservatorium,
schreef hij al muziek. Dat hij
geen compositie als hoofdvak
koos was omdat er in die tijd
weinig ruimte werd gegeven
aan studenten die zich niet bezig wilden houden met atonale
en seriële componeertechniek.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
telefoon 023-5378625. Vanaf een half uur voor aanvang
is de zaal open. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.

Meezingen in
de Dorpskerk

Louis schaakkampioen
van Noord-Holland
Santpoort-Zuid - Afgelopen
weekend is Louis ten Hacken
uit Santpoort-Zuid kampioen
schaken van Noord-Holland
geworden in de categorie tot
en met 12 jaar.
Verdeeld over twee dagen
werden er negen partijen gespeeld waarbij Louis ongeslagen bleef. Hij wist er zeven te
winnen en speelde twee keer
remise. Met deze overwinning heeft hij een ticket ver-

diend voor het Nederlands
Kampioenschap dat van 25
tot en met 27 mei in Rijswijk
wordt gehouden. Daar zal hij
de sterkste schakers van Nederland tegenkomen en kan
hij laten zien wat hij nog meer
in zijn mars heeft. Louis is op
zijn zesde begonnen met een
potje schaken op school en
zit inmiddels al een aantal jaren bij de schaakclub in Santpoort.

Santpoort-Noord - Zaterdag 18 februari om 20.15
uur is er een heel mooi programma met liedjes, diepe
woorden en meezingen in
de bijna 100-jarige Dorpskerk te Santpoort aan Burgemeester Enschedelaan 67.
Twee gerenommeerde musici, celliste Maaike Roelofs en violiste Elisabeth Ingen Housz, treden samen
op met verrassende muzikale en tekstuele vergezichten en nemen u er allemaal
in mee. Helemaal bijzonder
is dat u op deze avond misschien ook nog wel eens
wat Gronings kunt horen.
Gelukkig met een vertaling erbij. Dan blijkt het te
gaan om goede woorden.
Die u ook nog eens een
keer kunt meezingen. En
dat kost u niets, maar als
u genoten heeft vragen we
om een vrijwillige bijdrage.
Dit programma maakt deel
uit van de serie ‘Met Ziel en
Zaligheid’, een serie tweemaandelijks evenementen
met muziek en verdiepende
woorden. Een samenwerkingsverband tussen Dorpskerk Dichtbij en Baldur van
Dongen.

16 februari 2017
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▲
16 FEBRUARI

Sociaal Wijkteam organiseert
een koffieochtend in Bibliotheek
Velserbroek. Van 10.30 tot 12.00
uur.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling
‘Poppenhuis’.
Voor volwassenen en oudere
kinderen. Geopend donderdag
tot en met zondag van 11.00 tot
16.00 uur. Toegang 4 euro.

17 FEBRUARI

Pieter Vermeulen Museum:
Tentoonstelling ‘Bos vol Geheimen. Vanaf 3 jaar.
Liedrecital in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Stadsschouwburg
Velsen:
Hans Liberg. Aanvang 20.15 uur.

18 FEBRUARI

Spirituele beurs bij Nicky’s
Place in trefpunt ‘t Trionk, Van
Oosten de Bruynstraat 60 Haarlem. Van 11.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland
op z’n smalst’. ‘Geen Zee te
Hoog’ met schilderijen van Chris
van Drunen. Tentoonstelling ‘95
Jaar Wijsmuller Durf en Innovatie’. 3 Speurtochten. Geopend
vanaf 13.00 uur.
Extra concert Bløf in het Patronaat in Haarlem. Aanvang 20.00
uur, zaal open 19.30 uur.
Dansavond in wijkcentrum De
Stek in Velsen-Noord. Aanvagn
20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Meezingen, luisterliedjes en
diepe woorden in de Dorpskerk,
Burg. Enschedelaan 67 Santpoort-Noord. Aanvang 20.15
uur.

19 FEBRUARI

Pieter Vermeulen Museum:
Tentoonstelling ‘Bos vol Geheimen. Vanaf 3 jaar.
Lezing in over de Griekse Tragedie in De Kapel, Potgieterweg
4 Bloemendaal. Aanvang 10.30
uur.
Spirituele beurs bij Nicky’s
Place in trefpunt ‘t Trionk, Van
Oosten de Bruynstraat 60 Haarlem. Van 11.00 tot 17.00 uur.
Kerk op Schootviering in de
Dorpskerk, Burg. Enschedelaan

in Santpoort-Noord. Aanvang
12.30 uur.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland
op z’n smalst’. ‘Geen Zee te
Hoog’ met schilderijen van Chris
van Drunen. 3 Speurtochten.
Geopend vanaf 13.00 uur. Om
15.30 uur film ‘Zicht op Water’.
ZoMiPo met de Volendammer
Dansgroep in Verzorgingshuis
Velserduin in IJmuiden. Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30
uur.
Pianorecital en presentatie
nieuw cd van Frederic Voorn
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29 Santpoort-Noord. Aanvang
15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Vesperviering in de Engelmunduskerk in Driehuis. Aanvang
19.30 uur.

20 FEBRUARI

Muntenclub houdt weer een
gezellige avond in Het Terras,
Dinkgrevelaan 17 in SantpoortNoord. Vanaf 19.00 uur is de zaal
open.

21 FEBRUARI

Voetspecialist bij Leemans
Schoenen,
Lange
Nieuwstraat 469 IJmuiden. Gedurende de hele dag zal deze specialist mensen met voetklachten
te woord staan. Wel is het zaak
vantevoren een afspraak te maken via 0255-511117.
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 Santpoort-Noord.
Van 11.00 tot 12.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum:
Tentoonstelling Bos vol Geheimen vanaf 3 jaar. Workshop
knutselen van 13.30 tot 15.30
kosten 1,50.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden extra geopend: exposities ‘Holland op z’n smalst’.
‘Geen Zee te Hoog’ met schilderijen van Chris van Drunen. Tentoonstelling ‘95 Jaar Wijsmuller
Durf en Innovatie’. 3 Speurtochten. Geopend vanaf 13.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: ‘O
die Zee’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Jan van Maanen.
Aanvang 20.30 uur.

OIG
tweedehandswinkel
open aan Industriestraat, IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Pieter Vermeulen Museum:
Tentoonstelling ‘Bos vol Geheimen. Vanaf 3 jaar. Workshop
knutselen van 13.30 tot 15.30
uur. Kosten 1,50.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland
op z’n smalst’. ‘Geen Zee te
Hoog’ met schilderijen van Chris
van Drunen. Tentoonstelling ‘95
Jaar Wijsmuller Durf en Innovatie’. 3 Speurtochten. Geopend
vanaf 13.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Efteling-sprookjesmusical ‘Pinokkio’. Aanvang 14.00 en 16.15 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Kindervertelmiddag voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Van 14.00 tot
16.00 uur. Ook mogelijk als verjaardagspartijtje. Kosten 6,- per
kind. Opgeven via carla_schut@
hotmail.com of 06-26038252, dit
kan tot uiterlijk de dinsdag ervoor tot 18.00 uur.
Ben jij ook zo nieuwsgierig naar dé trends van dit voorjaar?
Dan is de unieke trend-update van Jacky Hart mode en Bij
Bo echt iets voor jou. Op donderdag 2 maart vertellen zij alle
ins & outs en ondertussen serveren zij vier verrukkelijke gerechtjes, gemaakt door Korf Catering, en kun je genieten van
23 FEBRUARI
Sportinstuif in sporthal Het een heerlijk glas wijn. Reserveer á 20 euro per persoon vóór
Polderhuis in Velserbroek. Van 28 februari. Bel 0255-517494 of mail naar info@jackyhart.nl
of info@bijbo.nl. Wacht niet te lang, want vol is vol!
09.30 tot 15.00 uur.
Sociaal Wijkteam organiseert
een koffieochtend in Bibliotheek
Velserbroek. Van 10.30 tot 12.00
uur.
Pieter Vermeulen Museum:
Tentoonstelling Bos vol Geheimen vanaf 3 jaar. Workshop
knutselen van 13.30 tot 15.30
kosten 1,50. (gratis) Poppen- IJmuiden - Iedereen ver- ari een debat georganiseerd
kastvoorstelling: ‘Wie zorgt er dient gelijke kansen om iets over het (V)MBO onderwijs
voor ons bos?’ 15.30 uur.
van zijn of haar leven te ma- en groep 8 van het basisonBuitenplaats
Beeckestijn: ken. Het mag niet uitmaken derwijs. Deelnemers aan het
Tentoonstelling
‘Poppenhuis’. waar je vandaag komt, waar debat zijn Loes Ypma (TweeVoor volwassenen en oudere je woont, of je ouders rijk of de Kamerlid PvdA, woordkinderen. Geopend donderdag arm zijn. Die gelijke start be- voerder onderwijs, foto), Netot en met zondag van 11.00 tot gint met goed onderwijs. Sa- lie Groen (directeur technisch
16.00 uur. Toegang 4 euro.
men met sociale partners en college Velsen), Marleen
Zee- en Havenmuseum medewerkers in het onder- Lemstra (directeur Kennemer
IJmuiden extra geopend: ex- wijs wil de PvdA investeren in college) en Jan Boudesteijn
posities ‘Holland op z’n smalst’. leraren en scholen, zodat alle (programmamanager Tech‘Geen Zee te Hoog’ met schilde- kinderen betere kansen krij- niek Campus Techport). Zij
rijen van Chris van Drunen. Ten- gen. Geldgebrek mag nooit in zullen in gesprek gaan over
toonstelling ‘95 Jaar Wijsmuller de weg staan van je talent.
de kracht en de problemen
Durf en Innovatie’. 3 Speurtoch- PvdA wil af van de harde waar het MBO mee te maken
ten. Geopend vanaf 13.00 uur.
schoolkeuze zodra een leer- heeft. Het debat vindt plaats
Witte Theater, Kanaalstraat ling twaalf jaar is en de ba- in het Witte Theater en begint
257 IJmuiden: Huiskamercon- sisschool verlaat, en stelt drie om 15.30 uur.
cert Tim Akkerman. Aanvang schooladviezen voor: voorbe20.30 uur.
reidend vakonderwijs, voorbereidend beroepsonderwijs
en voorbereidend hoger onderwijs. Ieder kind komt zo in
een brede brugklas en krijgt
langer de tijd zich te ontwikkelen. Het voorkomt een
hoop keuzestress op jonge
RTV Seaport ook
leeftijd en het doet recht aan
laatbloeiers die in een ander
in het weekend
tempo leren dan gemiddeld.
Het vakmanschap van de lertvseaport.nl/agenda
raar staat bij de PvdA sowieso voorop.
Omdat PvdA Velsen veel belang hecht aan het onderwijs
wordt op zaterdag 25 febru-

Fashion & Food bij
Jacky Hart en Bij Bo

Onderwijsdebat
in het Witte Theater
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Veilige evenementen

Stoelgym
Santpoort-Noord – Voor de
50-plussers van Velsen is er
vanaf 16 februari stoelgym. Stagiaires Renée en Felice van
Dorpshuis het Terras begeleiden deze lessen elke donderdag (tot 13 april) van 11.00 tot
11.45 uur. Stoelgym is gericht
op ouderen die gebruik maken
van bijvoorbeeld een rollator. U
kunt de gehele les volledig op
een stoel blijven zitten en toch
in beweging zijn. Door middel
van muziek en attributen wordt
een gezellige sfeer gecreëerd.
Bent u geïnteresseerd en wilt u
graag deelnemen aan de proefles, meldt u zich dan nu aan via
nummer 023-3031228 of kom
langs bij Dorpshuis het Terras
aan de Dinkgrevelaan 17. Het
deelnemen aan de proefles op
16 februari is gratis. Daarna zijn
de kosten 1 euro per les.

Nieuwe BIZ
voor haven
IJmuiden – Ondernemers in het
havengebied van IJmuiden willen een BIZ (Bedrijveninvesteringszone) instellen. Dit is een
aaneengesloten gebied waarin ondernemers gezamenlijk investeren in allerlei zaken, zoals
veiligheid, infrastructuur enzovoorts. Bij een draagvlaktemeting in 2016 was er niet voldoende wettelijke meerderheid. Vervolgens is een evaluatie gehouden voor een gewijzigde BIZ.
De gemeenteraad van Velsen
moest hiervoor een verordening
wijzigen. En ook is een nieuw reglement draagvlaktemeting nodig, die het college moet vaststellen. Als dat allemaal is gelukt
kunnen de ondernemers zelf
een nieuwe draagvlaktemeting
houden. Op 14 maart verwacht
met de uitslag hiervan.

FNV Belastingservice
IJmond - Dit jaar kunnen leden van FNV regio IJmond
weer profiteren van gratis hulp
met de belastingaangifte 2016.
Men wordt verzocht zich tijdig
aan te melden daar anders uw
aangifte niet op de gestelde
termijn verzorgd kan worden.
De termijn voor dit jaar is door
de belastingdienst vastgesteld
van 1 maart tot en met 30 april.
FNV leden in de regio IJmond
kunnen zich tussen 22 februari en 29 maart aanmelden voor
een afspraak in april, daarvoor
kunt u op woensdag van 9.00
tot 13.00 uur bellen met 0642619649. Wilt u een afspraak
in maart dan kunt u zich via
e-mail opgeven via www.afspraakmakenfnv.nl.

Unidos swingt de
pan uit met Hairspray
Velsen – Wat een swingend
feest was Unidos met de musical Hairspray, afgelopen
weekeinde te zien in Stadsschouwburg Velsen. De musical over de jaren zestig was
het perfecte podium voor al
het zang-, dans- en acteertalent van Unidos. Na de geweldige musical Aïda van vorig
jaar leek het moeilijk het niveau te evenaren, maar toch
is Unidos er opnieuw in geslaagd de lat hoger te leggen.
Hairspray is een vrolijke musical met een serieuze toets
over de heersende rassenscheiding in de jaren ‘60 in
Baltimore. Hoofdrolspeelster
Annika van Tongeren speelt
Tracy Turnblad die graag wil
dansen in de Corny Collins
show. Met haar gevulde figuurtje lijkt dat echter niet
zo gemakkelijk. Annika danst
door de musical en draagt de
show met haar zang- en danstalent. Natuurlijk speelt het
ook om liefde. Tracy valt voor
Link Larkin (Wouter Wensink)
die verkering heeft met een
andere ster in de show Amber von Tussle (Christa Moerdijk). Tracy leert beter dan-

sen van Seaweed (Jeroen de
Brouwer) die met zijn enorme danstalent en elastieken
figuur een genoegen om te
zien was. Zijn moeder Motormouth Maybelle speelde ook
een prachtige rol met haar
krachtige stem.
Patrick Koelman schitterde
als Edna Turnblad, de moeder van Tracy. Met zijn opgevulde gestalte en zware stem
speelde hij de huisvrouw die
zich ontpopt als sterke vrouw.
Maar ook Baris Kirik als echtgenoot van Edna speelde een
glansrol als de slimme en
charmante Wilbur Turnblad.
En Rick van Zijtveld was goed
gecast als de showfiguur Corny Collins.
Timing, aankleding, choreografie en samenspel waren allemaal perfect. Alleen
jammer dat het deskundige
Unidos orkest een tikkeltje te
luid klonk, waardoor in ieder
geval op het balkon niet alles
was te verstaan. Maar verder
‘chapeau’ voor de geweldige
voorstelling, die dankzij veel
vrijwilligers en sponsors tot
stand is gekomen. (foto: Iris
Rozeboom)

Bloemenkiosk
Westerveld overvallen
Driehuis - De recherche
heeft een onderzoek ingesteld naar een overval die
zondagmiddag plaatsvond
op de bloemenkiosk van
Westerveld.
Tussen 15.30 en 15.45 uur
werd een medewerker van
de bloemenkiosk overvallen
door vermoedelijk één dader. Hij bedreigde de medewerker om geld af te geven
en ging er hierna met een
klein geldbedrag vandoor in
de richting van de uitgang
van de begraafplaats. Daarna
is hij uit het zicht verdwenen.

Rechercheurs van het overvallenteam zijn op zoek naar
mensen die mogelijk iets gezien hebben of die de man
kort na de overval (rond
15.45 uur) in de omgeving
van de begraafplaats hebben
zien rennen. Van de dader is
een beknopt signalement bekend: man, getint uiterlijk,
leeftijd tussen 15 en 25 jaar.
Bent u zondagmiddag in
Driehuis geweest en heeft
u iets gezien dat met deze
overval te maken kan hebben? Bel dan met 0900-8844
of 0800-7000 (anoniem).

Velsen – De gemeente Velsen komt met een nieuw
evenementenbeleid, waarbij
veiligheid voorop staat. Evenementen zorgen voor samenhang in de buurten en
kunnen toeristen aantrekken, iets waar Velsen graag
aan meewerkt. Ook kunnen
ze geld opleveren en zorgen
voor extra werkgelegenheid.
Eigenlijk wil het college van
Velsen dat er het hele jaar
door evenementen zijn en
liefst wil men er IJmuiden
mee op de kaart zetten.
Om het gemakkelijker te
maken is de regelgeving ver-

minderd. Bij kleinere evenementen volstaat een melding
in plaats van een vergunning. Verder zijn de termijnen voor het aanvragen van
een vergunning verruimd
en is er informatie te vinden
op de website, bijvoorbeeld
over het aanvragen van subsidie voor een evenement.
Per evenement is er sprake
van maatwerk rondom veiligheid.
Het nieuwe evenementenbeleid moet het aantrekkelijker
maken om evenementen te
organiseren. Zie ook www.
velsen.nl.

Bijeenkomst ‘Goed
voorbereid op afscheid’
Velsen - Monuta Uitvaartzorg en Vitis Advies organiseren een avond met als
thema ‘Goed voorbereid op
afscheid’. Op woensdag 1
maart geeft de relatiebeheerder de presentatie ‘Gaan zoals je bent’ en bespreken uitvaartverzorgers Johan Jonker en Astrid Rengers de
mogelijkheden rondom uitvaarten. De avond begint om
19.00 uur met een kopje koffie met wat lekkers. De presentatie begint om 19.30 uur
in Zalencentrum Velserduin
aan het Velserduinplein 3 in
IJmuiden.
Uitvaartverzorger Johan Jonker vertelt: ,,Ook ik weet hoe
belangrijk het is om uitvaartwensen bij leven al te bespreken. Dit kan rust ge-

ven. Voor degene die komt te
overlijden, maar ook voor de
toekomstige n abestaanden.”
Yacob Erbilir van Vitis advies
beantwoordt op deze avond
alle verzekeringsvragen. Als
er een polis van uw (Monuta)
uitvaartverzekering(en) aanwezig is, dan kan hij vertellen wat de waarde hiervan is
en of dit aansluit bij de uitvaartwensen. Is er nog geen
uitvaartverzekering?
Dan
geeft Yacob ook daarover
graag advies.
Voor belangstellenden die
niet in de gelegenheid zijn de
bijeenkomst te bezoeken: Johan Jonkers en Astrid Rengers zijn te bereiken via telefoonnummer 0172-472077.
Zie ook www.monuta.nl/jonkerenrengers.

Voetspecialist bij
Leemans Schoenen
IJmuiden - Dinsdag 21 februari bezoekt een voetspecialist Leemans Schoenen aan
de Lange Nieuwstraat 469.
De hele dag zal deze specialist mensen met voetklachten
te woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk
gemaakt en uitleg gegeven
over de werking van de Vibrionveer, een nieuwe Zweedse
uitvoering. Deze vervangt de
klassieke steunzool, die vaak
hard en statisch is. De Vibrionveer heeft een verende
werking en activeert de spieren en de bloedsomloop.
Gebruikers lopen elastisch verend en op natuurlijke wijze,
dit voorkomt vermoeidheid en
pijnlijke voeten. Mensen met
voetklachten en daaruit voortvloeiende rugklachten zijn

enthousiast over de Vibrionveer. De stand van de voet en
de holling van de voet wordt
verbeterd, de gevoelige voorvoet wordt ondersteund en de
voet kan weer op natuurlijke
wijze afrollen. De pijn neemt
af, spieren en banden worden krachtiger en een goede doorbloeding wordt bevorderd. De Fusegold Vibrionveer heeft een handzaam formaat en past in bijna alle modeschoenen.
Mensen met voetklachten en
ook andere belangstellenden
kunnen zich laten informeren
over deze Zweedse uitvinding.
Dit is geheel gratis, wel graag
van tevoren een afspraak maken. Leemans is telefonisch
bereikbaar op telefoonnummer 0255-511117.
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Succesvol weekend DKV

Volendammer
Dansgroep
tijdens ZoMiPo
IJmuiden - Het ZondagMiddagPodium organiseert op
zondag 19 februari een vrolijke middag met de Volendammer Dansgroep. Dat gebeurt in Verzorgingshuis Velserduin in IJmuiden. Bezoekers maken een eeuwenoude traditie mee. Meedansen
wordt op prijs gesteld! Kaarten à 4 euro zijn verkrijgbaar
aan de zaal. De voorstelling
begint om 14.00 uur. Vanaf
13.30 uur is de zaal open.

Dansavond
in De Stek
Velsen-Noord - Op zaterdagavond 18 februari is er weer een
leuke dansavond in Wijkcentrum De Stek. De zaal gaat om
19.30 uur open, het dansen begint om 20.00 uur. De kosten bedragen 3,50 euro per persoon.

Amusementskoor Velsen
IJmuiden - In januari van dit
jaar hebben een aantal ervaren koorleden besloten tot
de oprichten van het Amusementskoor Velsen. Dit is een
koor met veel variatie in een
breed repertoire. Zo zingen
zij moderne liedjes en jazzy liedjes. Maar ook ballades en smartlappen zijn de
koorleden niet vreemd. Diverse oude liedjes zijn in een
modern jasje gestoken en
meer van deze tijd gemaakt.

Houdt u ook zo van zingen?
Lijkt het u leuk om samen
met anderen te gaan zingen in een koor? Maar wilt u
het wel ontspannen aanpakken? Kom dan eens naar De
Spil, Frans Halsstraat 29. Het
koor repeteert op de maandagavond van 19.30 tot 21.30
uur. Belangrijk is dat gezelligheid hoog in het vaandel
staan.Meer weten? Bel 0614831644 of mail naar info@
amusementskoorvelsen.nl.

Man
opzettelijk
aangereden
IJmuiden - Op donderdagavond hield de politie een
20-jarige man uit IJmuiden
aan omdat hij eerder op de
avond opzettelijk een 15-jarige plaatsgenoot zou hebben aangereden. Omstreeks
21.50 uur fietste het slachtoffer op de Kennemerlaan in zijn
woonplaats. Ter hoogte van de
Vareniusstraat zag hij de auto
van de verdachte rijden. Nadat
de verdachte zijn auto tot stilstand had gebracht, stapte er
een vrouwelijke passagier uit.
Zij zocht de confrontatie naar
aanleiding van een eerdere
aanrijding. Het slachtoffer wilde niet met haar praten, maar
richtte zich tot de chauffeur.
Toen hij hier geen contact mee
kreeg, stapte het slachtoffer
op zijn fiets en reed weg. Kort
daarop werd hij op het fietspad
aangereden. Hij werd een dertigtal meters meegenomen op
de motorkap om vervolgens
op straat te vallen. Het slachtoffer liep lichte verwondingen
op. De verdachte bleef niet ter
plaatse, maar reed in zijn auto
weg. De politie kon hem later
op de avond aanhouden. De
verdachte is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De fiets van het slachtoffer en de auto zijn voor onderzoek in beslag genomen. De
politie onderzoekt de zaak.

IJmuiden zingt Hazes
IJmuiden - Zondag 19 februari om 14.00 uur is in het
Thalia Theater het benefietconcert IJmuiden zingt Hazes.
Dit benefietconcert is bestemd voor filmer Dick van
der Geld die bevriend was
met André Hazes. Hij moet
van de rechter Rachel Hazes duizenden euro’s betalen omdat hij drie van zijn foto’s van het Hazes-huwelijk
plaatste in een lokale krant.

Velsen - DKV B1 speelde
deze week thuis tegen Helios B1. De wedstrijd begon
moeizaam: passes kwamen
niet aan, er was weinig concentratie en Thijs viel tegen
de paal aan. Dit zorgde ervoor dat de twee teams gelijk
op gingen tot een stand van
3-3. Toen kwam DKV echter
los en wist de ene na de andere bal in de korf te gooien.
Na een paar mooie doelpunten was de eindstand dan
ook 11-5 voor DKV.
DKV D1 speelde uit tegen
Phoenix. Phoenix bood weinig tegenstand en na 10 minuten stond DKV al met 5-0
voor. Phoenix probeerde terug te komen door fysiek
hard te spelen, waardoor
DKV wat uit balans raakte.
Toch hield DKV de overwinning in zicht en ging met 0-7

Felle brand in
transformatorhuis
Velsen-Noord - Op het terrein van Tata Steel is zaterdag een felle brand uitgebroken. De brand woedde in een
transformatorhuis en ging gepaard met grote vuurballen en
zwarte rookontwikkeling. Tegen half zes ’s middags kreeg
de bedrijfsbrandweer een melding binnen. Het vuur werd
in korte tijd zo hevig dat ook
assistentie van de regionale brandweer werd gevraagd.
Onder meer een tankautospuit
uit Beverwijk en een autoladder uit Velsen spoedden zich
naar het bedrijf. De autoladder werd ingezet om de vlammen van bovenaf te bestrijden,
waarna de vlammenzee langzaam minder werd. Desondanks was er nog steeds sprake van flinke rookontwikke-

Om Dick te helpen met betalen organiseren Marion en
Arnold van der Horst van AndreHazesFan.nl het benefietconcert met optredens van
onder meer Bob Zorn, Daantje, Johnny Romein, René
Philipo, Frans Zeilmaker, Ferry van ‘t Veld en anderen.
Het restant van de opbrengst
gaat naar KWF.
Kaarten à 15 euro zijn ver- IJmuiden – ChristenUnie
krijgbaar bij Augustus of via Velsen heeft de chaos rond
AndreHazesFan.nl.
Lidl en Action rondom het
Canopusplein en Betelgeuzestraat aangekaart. Daar
schijnt al drie jaar overlast
te zijn van parkerende auto’s en afval van bezoekers
van de winkel.
In de smalle straten kunden of nabestaanden van de nen de vrachtwagens die bij
graven geïnformeerd. De ge- de winkels moeten lossen
meente heeft hen geadviseerd vaak moeilijk terecht. Toch
om aangifte te doen van dief- zouden beide winkels volstal bij de politie. Rechthebbenden of nabestaanden met
vragen kunnen bellen met de
gemeente Velsen, telefoon 14
0255 (geen kengetal nodig).

ling. De Veiligheidsregio Kennemerland adviseerde inwoners van Beverwijk en Wijk
aan Zee om ramen en deuren
te sluiten. (foto: Niels Folkers)

Chaos rond Lidl en Action

Koperen en bronzen
beeldjes gestolen
IJmuiden - Op Begraafplaatsen Duinhof zijn in de afgelopen weken voorwerpen gestolen. Er werden opvallende beeldjes van de graven gehaald. De meeste beeldjes zijn
van koper of brons.
De beheerder heeft zo goed
als mogelijk de rechthebben-

voorsprong de rust in. Phoenix probeerde nog wat terug
te doen en wist in de tweede helft twee keer te scoren, maar DKV liep ook lekker door.
Met een uitslag van 2-14
ging DKV met een klinkende
overwinning naar huis.
DKV 1 speelde zaterdag uit
tegen Amsterdam. Er moesten 2 punten gehaald worden om niet in handen te
raken van het degradatiespook. DKV begon goed
en binnen 2 minuten was
het 0-2. Daarna kwam DKV
geen enkel moment meer in
gevaar via een aantal goed
uitgespeelde aanvallen liep
DKV uit naar een 4-11 ruststand. Na de rust bleef het 1e
doen wat nodig was en won
het team deze wedstrijd dan
ook zeer verdiend met 8-19.

www.

www.

doende parkeergelegenheid
bieden. ChristenUnie heeft
daarom vragen gesteld over
mogelijke acties en maatregelen die al genomen zijn.
ChristenUnie dringt nu aan
op een bijeenkomst met
omwonenden, directie van
Lidl en Action en de bloemist en de kruidenier. Ook
Parkeerbeleid, politie, handhaving en wethouders zouden erbij worden uitgenodigd.

.nl

.nl
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IJmuiden - Maandag 20 februari betreden leerlingen
van de groepen 6, 7 en 8
sporthal IJmuiden-Oost om
te strijden welke school het
beste kan basketballen. Na
weken van training door enthousiaste leerkrachten, ouders of andere sportliefhebbers mogen zij laten zien wat
zij waard zijn.
Dit jaar strijden een kleine 20 teams om de zo felbegeerde wisselbeker in ontvangst te nemen. Er wordt
gespeeld met mixteams, variërend van alleen jongens

tot alleen meisjes. De meeste
teams bestaan uit jongens en
meisjes. Bij de Nederlandse
Basketbal Bond is het al jaren gebruikelijk dat jongens-,
meisjes- en mixteams in dezelfde poule spelen. Techniek
is dan meer doorslaggevender dan de fysieke gesteldheid.
De organisatie is in handen van basketbalvereniging Akrides in samenwerking met de afdeling Sportzaken van de gemeente Velsen
en de schoolsportcommissie.
De jeugdleden van Akrides

zullen de ruim 60 wedstrijden fluiten. De ploegen zijn
verdeeld over 3 poules van
5 ploegen en 1 poule van 4
ploegen. De beste 2 ploegen
gaan over naar de kwartfinalepoules. De sterkste ploegen
van die poules spelen de halve finales. De toernooicommissie heeft besloten om de
halve finales en finale te laten
spelen op zaterdag 4 maart,
ook in sporthal IJmuidenOost. Zo kunnen de finalisten
hun supporters verzamelen,
die met met spandoeken en
toeters kunnen zorgen voor
een echte finalesfeer.
De halve finales beginnen
om 16.00 uur, terwijl om 16.45
uur in de finale wordt uitgemaakt wie zich kampioen
van Velsen mag noemen. Titelverdediger is de Duinroos
uit Velserbroek, tegenwoordig de Pionier geheten. Deze
school zal er alles aan doen
om de wisselbeker weer mee
naar school te nemen.
De prijsuitreiking vindt om
17.15 uur plaats. Direct aansluitend speelt het eerste damesteam van Akrides een
thuiswedstrijd.

Uniek: hardlopen over
de HOV-busbaan
Santpoort-Noord - Op vrijdagavond 31 maart vindt
een uniek en eenmalig
hardloopevenement plaats:
de Busbaanloop. Dit is de
enige kans om hardlopend
over de HOV-busbaan te
gaan. Vanaf 2 april 2017 is
de baan alleen nog toegankelijk voor bussen.

Dreef tot de Zeeweg en weer
terug, met een lus via de Driehuizerkerkweg. De start en finish zijn op de atletiekbaan
van AV Suomi in SantpoortNoord.
De Busbaanloop wordt georganiseerd door atletiekvereniging Suomi in samenwerking met de gemeente Velsen.
Deze hardloopwedstrijd is onDe route is 8 kilometer lang derdeel van een aantal festivien loopt vanaf de Santpoortse teiten die de gemeente rond-

om de opening heeft gepland
op vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april. Inschrijven kan
vanaf vrijdag 17 februari via
www.avsuomi.nl. Er kunnen in
totaal 750 deelnemers meedoen. De minimum leeftijd is
12 jaar.
Wil je op de hoogte blijven?
Like dan de Facebookpagina
Busbaanloop en laat weten
dat je mee wilt doen met dit
hardloopevenement.

‘Incredible paintings’
door Soli in schouwburg
IJmuiden - Zaterdag 11
maart vindt het jaarlijkse
voorjaarsconcert van Muziekvereniging Soli plaats in
de Stadsschouwburg Velsen.
Met nog minder dan vier weken voor de boeg organiseerde het Harmonieorkest van
Muziekvereniging Soli afgelopen zondag een extra repetitiedag om zich optimaal
voor te bereiden.
Dit jaar heeft het concert
geen overkoepelend thema, maar wel met een verrassende cross-over met
de schilderkunst in het deel
na de pauze dat wordt verzorgd door de Harmonie. Onder de titel ‘Incredible paintings’ brengt de Harmonie
het repertoire op een verrassende wijze. De stukken die
op het programma staan zijn
onder andere de Dutch Masters Suite van Johan de Meij. Hierin worden drie oude meesters muzikaal voor
het voetlicht gebracht: De
Nachtwacht van Rembrand,
Liefdesbrief van Vermeer en

Prinsjesdag van Vermeer. Tijdens het derde deel van deze
suite zal de spreekwoordelijke huishouden van Jan Steen
in een chaotisch kroegachtige setting uitgevoerd worden. Tevens staat er onder
andere moderne kunst van
Mondriaan op het programma tijdens de Boogie Express
en ook computerkunst met
muziek van de film Incredibles komt aan bod.
Zoals elk jaar wordt het orkest ondersteund door het
TwirlTeam van Soli en de
dansers van balletstudio Jolein. Maar het Harmonieorkest heeft meer pijlen op
haar boog om er een spetterend optreden van te maken
met onder andere een live
schildersessie op het podium
tijdens de uitvoering. Kortom:
een concert dat veel meer
verrassingen in petto heeft
en u dus niet mag missen!
Kaarten voor dit concert zijn
verkrijgbaar via de website van de Stadsschouwburg
Velsen of aan de kassa.

Beverwijk wil oplossing
voor stofhinder Tata
Beverwijk - Er ging in december enkele malen iets mis
op het terrein van Tata Steel,
waardoor de stofoverlast in
Wijk aan Zee is ontstaan. Dat
valt af te leiden uit de reactie van het Beverwijkse college aan de CDA-raadsfractie.
Raadslid Paul Meiland had
namens zijn fractie bezorgdheid geuit over de stofregen
die op Wijk aan Zee neerdaalde.
Het college bleek goed op
de hoogte te zijn van de situatie en heeft direct de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) ingeschakeld. Dat is het bevoegd
gezag namens Gedeputeerde Staten van de provincie
Noord-Holland. De stofhin-

der in het weekeinde van 17
en 18 december was aanleiding om contact met de OD
NZKG op te nemen. Deze
stofhinder zou mogelijk veroorzaakt zijn doordat bij het
gieten van een pan met converterslak nog een restant
kooks in de slakpan aanwezig zou zijn geweest. De
stoom, die tijdens het gieten ontstaat, zou vervolgens
de relatief grote stofdeeltjes
hebben meegenomen. Op 22
december was er opnieuw
sprake van een stofwolk, die
werd veroorzaakt doordat bij
het uitstorten van zogenoemde Roza-slakken de slakpannen te traag en te afgekoeld
binnen kwamen, waardoor
stof sneller vrij komt.
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SportInstuif

Beekvliet wint
Slot Car Challenge
Velserbroek - Vorige week
vrijdag was een spannende
dag voor een aantal kinderen van scholen van Atlant
basisonderwijs. De afgelopen maanden hadden zij met
hun groepen meegedaan
aan de Slot Car Challenge en nu waren zij als beste rijders overgebleven voor
de finale. De sterkste racers
moesten zich dus aan elkaar
meten. Wie had zijn auto het
beste afgesteld, wie had de
sterkste strategie en wie had
de beste concentratie op de
race?
Na een hele spannende strijd
hebben Romijn Sprong en

Velserbroek - Dinsdag 14 februari, was de eerste ‘We love
de Westbroek’ sponsorloop.
De basisschoolkinderen trokken hun leukste liefdesoutfit
aan en schminkten wat hartjes op de wangen in het teken
van Valentijnsdag.
Het thema was: Alles wat rolt.
Denk dan aan een skatebord,
skippybal, skelter, skeelers,
rolschaatsen, step of zelfs
achter de poppenwagen.
De kinderen hebben vooraf aan opa, oma, buurman

Louise van de Rhee van De
Beekvliet de race gewonnen,
waarbij Romijn ook nog eens
de allersnelste rondetijd op
zijn naam schreef. Romijn en
Louise ontvingen een prachtige trofee en Romijn heeft
maandag ook nog eens een
prachtige mountainbike in
ontvangst genomen.
Alle kinderen die meededen
van andere scholen hebben
natuurlijk ook een fantastische ochtend gehad en kunnen terugkijken op een paar
mooie ochtenden techniekonderwijs. Volgend jaar zal
de Slot Car Challenge weer
een vervolg hebben.

of buurvrouw gevraagd of zij
willen sponsoren voor het opknappen van het schoolplein
van basisschool De Westbroek. Nadat de route ijsvrij
gemaakt was door actieve
hulpouders en het voortreffelijk weer was kon de sponsorloop van start gaan.
Alle kinderen en zelfs één juf
deden mee, ze hebben enorm
hun best gedaan om zoveel
mogelijk rondjes te rijden. De
loop was dan ook een groot
succes.

Velserbroek - Donderdag 23 februari houden de
Buurtsportcoaches van de
gemeente Velsen weer een
SportInstuif. Dit sportieve
feest vindt plaats in sporthal het Polderhuis in Velserbroek, van 09.30 tot 15.00
uur. Op deze dag kunnen
kinderen van de groepen
4 tot en met 8 uit de gemeente Velsen meedoen
aan verschillende sporten.
Inschrijven kan via www.
jeugdsportpasvelsen.nl, kosten 3,50 euro.

Februaristaking
herdacht in
IJmuiden
IJmuiden - Op vrijdag 24 februari organiseert het Bonekamp-comité samen met Lokaal FNV IJmond een bijeenkomst ter herdenking van de
Februaristaking 1941. Meer
dan 300.000 mensen gaven
destijds gehoor aan de oproep van de toen illegale CPN
om het werk neer te leggen,
als protest tegen de Duitse bezetter en de Jodenvervolgingen. De staking breidde zich uit van Amsterdam
naar de Zaanstreek, Hilversum, Utrecht, Weesp, Haarlem en Velsen, waar onder
meer werd gestaakt bij de
Hoogovens en papierfabriek
Van Gelder. Er zijn twee sprekers uitgenodigd om in de bibliotheek van IJmuiden hulde te brengen aan deze daad
van verzet. Nergens werd zoveel tegen de Duitse bezetter en haar maatregelen gestaakt als in Nederland. Na
de oorlog ontstond een beeld
van verzet dat vooral gepleegd werd door ‘soldaten
van Oranje’. De eerste spreker is oud-verzetsman Hugo van Langen (93). Hij was
in de oorlog betrokken bij de
productie en verspreiding in
Haarlem van de illegale krant
De Waarheid en maakte deel
uit van dezelfde verzetsgroep
als Hannie Schaft en Truus
Menger. Van Langen zal in
zijn bijdrage ook stilstaan bij
een andere, grote staking: de
April-meistakingen van 1943.
Als tweede spreekt vakbondsman Roel Berghuis. Hij
komt uit Beverwijk en werkte
van 1975 tot 1992 als smelter
bij Hoogovens. Tegenwoordig is hij sectorhoofd FNV
Vervoer en kandidaat voor
het dagelijks bestuur van de
FNV. De bijeenkomst begint
om 19.30 uur. De toegang is
gratis. Zie ook www.facebook.com/janbonekampherdenking.

Samen in actie
tegen zwerfvuil
Velsen - De leden van de
Velsense Beestenbende zijn
op bezoek geweest in het
Pieter Vermeulen Museum.
De kinderen, allen afkomstig
uit een ander deel van de gemeente, hadden in hun wijk
bijgehouden wat er zoal aan
afval gevonden werd. Nu was
het tijd om erover te praten.
Leerlingen van het Gymnasium Felisenum, Susan en Dominique, inventariseerden de
bevindingen van de gemotiveerde afvalopruimers in het
kader van hun maatschappelijke stage. Het werd al snel
duidelijk dat de aanwezige
kinderen lid waren geworden
van de opruimclub omdat zij
van dieren houden en dieren vaak als eerste de dupe
zijn van het vuilnis dat rondzwerft.
Ook vonden de kinderen dat
het tijd wordt dat meer inwoners van Velsen hun verantwoordelijkheid nemen. Wie

zwerfafval opruimt is stoer
en wie het veroorzaakt, weet
waarschijnlijk niet wat de gevolgen zijn zo redeneerden
natuurliefhebbers.
Na lang brainstormen ontstond het idee om een poster
te ontwikkelen om zo de kennis over zwerfvuil en de gevolgen hiervan te vergroten.
Het unieke hierbij zit hem in
het feit dat de poster straks
helemaal op de Velsense situatie van toepassing is. Momenteel wordt het idee uitgewerkt door de coördinator
van de Beestenbende en het
PVM.
De kinderen hopen dat zij de
rest van Velsen zo snel mogelijk hun poster kunnen
presenteren.
Het initiatief van de gemeente Velsen en het PVM is onderdeel van ‘Velsen Geen
Bende’ waar men de komende tijd nog veel meer van
gaat horen.

‘Een Ongewenste Vriend’

Laatste voorstelling
in het Kraaktheater
Driehuis - Eind maart sluit
het Kraaktheater, gevestigd
in voormalig verzorgingstehuis Velserduin, zijn deuren. Het pand wordt gesloopt, en dat betekent dat
het Kraaktheater (voorlopig)
moet stoppen. Op vrijdag 24
februari zal daar dan ook de
laatste voorstelling gespeeld
worden. De eer is aan de
Haarlemse Toneelvereniging
Alberdingk Thijm met Een
Ongewenste Vriend. Komt u
kijken?
Een Ongewenste Vriend is
een korte voorstelling geïnspireerd op De Uitvreter van
Nescio. We kennen er allemaal wel een: een profiteur,
een bietser, een luie levensgenieter; kortom een uitvre-

ter. Geen echte slechterik,
maar toch een tikje asociaal.
Onder leiding van theatermaker en schrijver Iris Stam
maakten spelers van Alberdingk Thijm een eigen stuk
over een van deze mensen.
De voorstelling is te zien op
vrijdag 24 februari om 20.30
uur. Het Spaarnekwartet
zorgt voor en na de voorstelling voor een feestelijke afsluiting. Kaartjes kosten 5 euro (contant betalen) en kunnen gereserveerd worden via
kraaktheater@gmail.com. Zie
ook www.alberdingk-thijm.nl.
Het Kraaktheater is op zoek
naar een nieuwe plek en opslagruimte. Weet u iets? Mail
dan naar kraaktheater@
gmail.com.
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Motiveren
door contact

Wintertennis bij
LTC Groeneveen
Santpoort-Noord - Ook dit
winterseizoen waren de buitenbanen van LTC Groeneveen geopend voor de leden om een partijtje tennis
te spelen. Zowel overdag als

in de avonduren werd dankbaar van deze gelegenheid
gebruik gemaakt. Afgelopen
week werd er zelfs bij -2 gr
nog hard gestreden om de
punten!

Velsen - Als je overprikkeld
bent, dan kun je niet goed
functioneren. Echter bij onderprikkeling functioneer je
ook niet goed, want dan kom
je niet in beweging. Tijdens
het Autismecafé horen we
hoe je door middel van contact maken iemand op een
ontspannen manier kunt motiveren en stimuleren om tot
actie over te gaan en nieuwe
dingen te leren. Denk hierbij
aan zaken als uit bed komen,
aankleden of aan de slag
gaan met schoolwerk. De
nieuwe gesprekleider HenkJan Wijnholds gaat deze
avond in gesprek met gastspreekster Anneke Groot. Zij
is ervaringsdeskundige, begeleider en coach en heeft
de methode Contactgericht
Spelen en Leren ontwikkeld.
Het Autismecafé wordt gehouden op maandag 27 februari van 19.30 tot 22.00 uur
(inloop vanaf 19.00 uur) in de
Hofstede, Aletta Jacobsstraat
227 in Velserbroek. Zie ook
www.autismecafe.nl.

Kerk op Schoot

Oyama wint zes keer
goud in Leimuiden
Velserbroek - Judoclub Oyama heeft bij de gouden ronde van het toernooi van Sotai
Renshyu in Leimuiden in zes
categorieën goud veroverd.
Ook was er vijf keer zilver
en vier keer brons. Nog eens
drie judoka’s wisten een vierde plaats te bemachtigen en
eenmaal was er vijfde plek.
Het was een drukke dag voor
de trainers Pieter de Groot,
Paul van Heerden en JanMark Janmaat van Oyama. In
drie blokken kwamen in totaal
negentien judoka’s in actie.
In de ochtend kwamen maar
liefst acht judoka’s van Oyama
in actie. Sam de Boer, Nanne
van Keeken en Noah van Rijn
wisten alle drie een gouden
medaille te winnen, Ammar
el Oche veroverde het zilver.
Sam van Rijn en Rein Smale
veroverden beiden een bronzen plak. Bram Visser werd

vierde in zijn gewichtsklasse
en Thomas Roozen werd vijfde. Ook het begin van de middag leverde zeven successen
voor Oyama op. Maxim Geluk, Tideman van Keeken en
Jeroen Schager gingen er in
hun gewichtsklassen met een
gouden plak vandoor. Djayden Hulsman en Erik Wellink
werden allebei tweede. Jeffry
van Heerden en Mira Kruijff
legden beiden beslag op een
vierde plaats.
In het laatste blok van de dag
waren er nog eens vier medailles voor Oyama weggelegd. Dit keer geen goud,
maar Sophie Rowoud en Jordy Wijnja behaalden wel twee
maal een mooie tweede plek.
Voor de familie Du Pon was
er vervolgens nog twee keer
brons, zowel Megan als Ryan
werden in hun gewichtsklassen derde.

Santpoort-Noord - Op zondag 19 februari is er een
Kerk op Schoot-viering in
de Dorpskerk Santpoort. De
dienst begint om 12.30 uur.
Het thema is De ark van Noach. De organisatie is in handen van Dorpskerk Dichtbij.
Met deze vieringen maken
jonge kinderen (én hun ouders) op een speelse manier
kennis met de kerk en kunnen ouders elkaar op een informele manier ontmoeten.
Zie ook www.dorpskerksantpoort.nl.

In de vakantie naar
Bos vol Geheimen
Driehuis - Tijdens de voorjaarsvakantie is de doe- en
ontdek-tentoonstelling ‘Bos
vol Geheimen’ te bezoeken
in het Pieter Vermeulen Museum. De expositie is nog te
bekijken tot en met zondag
26 februari.
Door een grote boom stap
je als bezoeker dit magische bos binnen. De tentoonstelling Bos vol Geheimen is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Wandelend
onder het bladerdek kun je
naar diersporen speuren en
uitzoeken welk dier daarbij
hoort. In het groeibomenspel leer je waardoor een
boom groeit én je kunt de
boom echt laten groeien! Er
zijn allerlei spelletjes te spelen en er zijn leerzame voeldozen. En niet te vergeten:
een boom met allerlei geheimzinnige deurtjes! Wie

goed oplet komt misschien
kabouters of elfjes tegen
maar helaas ook dingen die
niet in een bos thuishoren,
zoals zwerfvuil.
Op dinsdag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.30 kun
je meedoen aan de workshop bosknutsels maken:
maak een collage met boskabouter, een slak van klei
met een echt huisje of een
voorjaars-mobile.
Kosten
1,50 euro en de entreeprijs
voor het museum.
Op donderdagmiddag 23 februari is er om 15.30 uur de
gratis poppenkast-voorstelling ‘Wie zorgt er voor ons
Bos vol Geheimen?’ voor
kinderen vanaf 3 jaar.
Pieter Vermeulen Museum, Driehuizerkerkweg 34d,
Driehuis. Zie ook www.pietervermeulenmuseum.nl.

Vespers in
Driehuis
Driehuis - Zondagavond 19
februari verzorgt de Engelmundus Cantorij om 19.15
uur weer een Vesperviering
in de Engelmunduskerk. De
samenkomst duurt ongeveer
drie kwartier, waarin gebed,
zang en orgelspel een meditatieve weldaad zijn in de
hectische wereld waarin wij
leven. Tijdens de viering worden werken gezongen van
Heinnrich Schutz, Kremer,
Naastepad, Labinski en Tallis. Voorganger is Pastor Wigchert. De Engelmundus Cantorij Driehuis staat onder leiding van dirigent/organist
Joop Heeremans.

Jochem Dobber in
AA drink Talententeam
Santpoort-Noord - Suomi-atleet Jochem Dobber is
doorgedrongen tot het AA
drink Talententeam van de
Atletiekunie.
Het AA Drink Talententeam
ondersteunt veelbelovende
atletiektalenten op weg naar
de top. Het is een belangrijke opstap geweest voor bekende topatleten zoals Dafne

Schippers, Nadine Visser en
Anouk Vetter.
Met onder andere deze atleten heeft Jochem in januari
een eerste trainingsstage in
Zuid-Afrika achter de rug als
voorbereiding op het outdoor
seizoen. Het NK Indoor Atletiek heeft hij aan zich voorbij
laten gaan vanwege een lichte blessure.
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Feest bij Buurtzorg

IJmuiden - Doe maar lekker normaal, dan doe je al
gek genoeg! SVIJ O13-1 is
één van de uithangborden
voor de club uit Zeewijk. Dit
D1-team bleef in de najaarscompetitie ongeslagen op
het hoogste niveau van de 2e
klasse, draait nog volle bak
mee in de KNVB-beker en is
ook in de nieuwe voorjaarscompetitie nog ongeslagen.
Het team straalt de ideale mix
van; vernuft, power, inzet en
plezier uit! Menig vereniging

wil tegen deze mannen spelen en er is zelfs een contract
gesloten met voetbalvereniging Texel’94 om daar het
seizoen af te komen sluiten.
Kortom, SVIJ O13-1 doet het
gewoon goed! En dat is de
reden dat Nancy Kuypers
met haar studio ‘Gewoon
Mooi’ nieuwe trainingspakken wilde sponsoren. Naast
de nieuwe tenues van schildersbedrijf Medost loopt het
team er dus voortreffelijk bij
dit seizoen!

IJmuiden - Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan
van Buurtzorg vierde Team
Buurtzorg Velsen 3 (omgeving Zee- en Duinwijk) feest
in de Ichthusburcht.
Om het informatief te maken deden wijkagenten van
Zee en Duinwijk en brandweer Velsen spontaan mee,
omdat zij zorgen voor de veiligheid in de wijk en Buurtzorg voor de gezondheid en
het welbevinden. De hulpverleners gaven een presentatie over veilig wonen en veilig
naar buiten. Daarna kwamen
ook cliënten aan het woord
om hun ervaringen te delen.
Een cliënt gaf als tip de daglimiet van de bankpas in te laten stellen op 50 euro zodat
bij diefstal nooit meer dan dit
bedrag kan worden gestolen. De brandweer gaf een
presentatie over veiligheid
en gaf tips hoe te handelen
bij brand en voorkomen van

brand. Laat bijvoorbeeld niet
te lang opladers in telefoons
zitten en onderhoud je huishoudelijke apparaten. Daarop volgde geroezemoes in de
zaal want vaak sta je niet stil
bij wat er zou kunnen gebeuren.
Tussen de presentaties door
zorgde de verpleegkundige
van Buurtzorg Velsen 3 dat
het de gasten aan niets ontbrak en werden zij van hapjes en drankjes voorzien. Er
werd gezongen en de voetjes gingen van de vloer er
werd nog een polonaise gedanst. Ruim na 18.00 uur gingen de gasten moe maar voldaan weer huiswaarts. Het
was een zeer geslaagde middag. Het Buurtteam vond het
heerlijk om hun cliënten zo
in het zonnetje te zetten en
was blij met de samenwerking met de politie en brandweer voor een veilig Zee- en
Duinwijk.

Speeltuin Veilige Haven
zaterdag weer open
IJmuiden - De ene week
ligt er sneeuw en de volgende week gaat de speeltuin
alweer open. Zo gaat dat in
Nederland. Zaterdag 18 februari gaat speeltuin De Veilige Haven weer open.
Er is van de winter hard gewerkt om het onderhoud te
verrichten en nieuwe toestellen geplaatst te krijgen. Vanaf zaterdag is er een nieuwe
kabelbaan en een trampoline
(voor jong en oud). Ook zijn
er nieuwe bankjes geplaatst
en is alles weer voorzien van
een fris kleurtje.
Ook nieuw is de vrolijk beschilderde Keet van Mamalou. Mamalou houdt zich enkele middagen per week creatief met de kinderen bezig.
Rondom de keet zijn gezellige zitjes geplaatst.
In het winkeltje staan de vrijwilligers altijd weer klaar
om allerlei bijzondere lekkere snoepjes en ijsjes te ver-

kopen voor een schappelijke
prijs. Ook is er natuurlijk limonade, thee en koffie, soep,
tosti’s en een echte popcornmachine. De opbrengst
van het winkeltje wordt geïnvesteerd in nieuwe toestellen
en onderhoud.
Men is nog op zoek naar een
vrijwilliger voor het winkeltje
en het onderhoud. Een paar
uur per week is heel welkom.
Verder zijn er weer de gezellige bingoavonden op 25 februari, 1 april, 6 mei, 23 september en 28 oktober, aanvang om 20.00 uur, zaal open
19.30 uur.
De entreeprijs blijft 1,00 euro
per persoon. De gezinskaarten/seizoenkaarten zijn te
koop voor 30,00 euro voor 2
volwassenen en 2 kinderen).
Elk extra kind is 5 euro erbij.
Betalen in de speeltuin kan
alleen contant. Zie voor de
openingstijden: www.deveiligehaven.nl.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl

Vierde plek
rolstoeldansers
IJmuiden - Afgelopen zaterdag deed het paar Bonnie Duwel en Marcel Zonjee
van danscentrum ter Horst
mee aan de Fletcher Cup.
Dit is een rolstoeldanswedstrijd voor ballroom en latin in
Steenwijk. In de eerste ronde
moesten ze even wennen aan
het hogere niveau, maar in
de finale ging het al aanmerkelijk beter met als gevolg
dat zij de vierde plaats bereikten. Een prima resultaat
voor hun eerste wedstrijd op
het A-niveau!

Klootschieten

Vrouwen van IJmuiden
in het nieuw gestoken
IJmuiden - Zaterdag werden
alle thuiswedstrijden bij VV
IJmuiden van het programma geschrapt vanwege de
sneeuw. Aankomende zaterdag staan thuis vier wedstrijden op het programma waaronder het tweede elftal van
IJmuiden om 12.00 uur tegen
het tweede van Reiger Boys.
IJmuiden staat op de een na
laatste plaats, maar zou in
staat moeten zijn punten te
pakken.
VV IJmuiden 3 gaat op de
thuisbasis van Odin ’59 om
12.30 uur de strijd aan. Het
zal nog een lastige klus worden. De Heemskerkers staan
op een zeer stabiele tweede
plaats met 30 punten uit 13
wedstrijden. IJmuiden bezet
de tiende plaats met 13 punten uit 12 wedstrijden.
De dames van IJmuiden worden om 11.30 uur verwacht

bij het Amstelveense Sporting Martinus. De vrouwen
van IJmuiden zullen er een
behoorlijke kluif aan krijgen
omdat zij de vierde plek versieren. Ook het aantal geblesseerden onder de dames
is niet echt opbeurend, maar
niets is onmogelijk. De dames
zijn nu geheel voorzien zijn
van gesponsorde kleding. Op
4 februari kreeg iedere voetbalster een mooie en warme
trui. Ook de trainer, assistent
trainer en manager werden
niet overgeslagen. Op de truien pronkt naast het nummer
op de voorzijde, VV IJmuiden
op de achterzijde. De truien
zijn mogelijk gemaakt door
rederij Lowland International
en de dames willen het bedrijf langs deze weg enorm
bedanken voor de warme
momenten langs de zijlijn en
tijdens de trainingen.

Velsen-Zuid - Elf zotte,
gekke leden van de afdeling klootschieten van Full
Speed zijn zaterdag naar
Spaarnwoude gereden voor
het klootschieten. Ondanks
de lichte sneeuwval gingen
zij toch een poging wagen.
De kloot rolde aanvankelijk
aardig ver door de sneeuw.
Maar het ging steeds harder sneeuwen en daarom
werd er besloten om het
koeienparkoers in te korten.
De sneeuwvlokjes dwarrelden steeds meer uit de
lucht waardoor de kloot in
een sneeuwbal veranderde.
Maar er werden toch redelijke verre ballen gegooid.
Niet alleen de bomen maar
ook de klootschieters begonnen er steeds meer als
sneeuwpoppen uit te zien.
Uiteindelijk kwam het team
van Harm met Lia en Nico
als winnaar uit de bus met
42 schoten en 26 meter. Het
team van Rob met Willem
Dries en Bert werd tweede
met 58 schoten en 28 meter.
Wilt u ook een keertje meedoen bel dan voor informatie naar Nico Prins via 0255–
518648 of zie: http fullspeedsport.club.

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

Stichting Welzijn Velsen en Stichting
Welzijn Beverwijk dragen bij aan
preventieve werking sociaal werk
De preventieve werking van sociaal werk versterkt de kwaliteit van leven van inwoners, het
vergroot de onderlinge verbondenheid in de wijk en bespaart
maatschappelijke kosten. Dit
blijkt uit de resultaten van verandertrajecten van 26 sociaalwerkorganisaties, waaronder Stichting Welzijn Velsen en Stichting
Welzijn Beverwijk. Zij zijn hierbij ondersteund vanuit de Thematranche Welzijn van het VWS
programma ‘In voor zorg!’
De waardevolle Verbinding
Kansen&Zo
In Velsen is door samenwerking van welzijn en zorg een methodiek ontwikkeld van inclusie. Deelnemers van Kansen&Zo
met een verstandelijke of psychische beperking of afstand tot arbeid zijn in hun kracht gekomen,
doen mee en worden gewaardeerd. Een ieder mag er zijn hoe
‘bijzonder’ ook. Vrijwilligers zijn
mede de motor van het succes.

Welzijn en zorg hebben ondanks
de verschillen doorgezet. Elke
burger profiteert van het succes
van Kansen&Zo door de kostenbesparing en een toename van
de sociale cohesie en de leefbaarheid in de wijk. Kansen&Zo
is een veilige laagdrempelige
ontmoetingsplek in een regulier buurtcentrum. Bij de inlopen zijn alle buurtbewoners welkom. Naast deze inloopactiviteiten zijn er groepsactiviteiten
met vooraf een kennismakingsgesprek. Samen met de deelnemer wordt onderzocht wat zijn/
haar belangstelling heeft of wat
hij/zij wil leren.
De welzijnswerker onderzoekt
in welke groep een ieder tot zijn
recht komt. Vrijwilligers begeleiden de activiteiten. Op de achtergrond is de welzijnswerker
of een zorgmedewerker. Het is
wennen geweest voor de reguliere bezoekers van het buurtcentrum maar na een gewenningsperiode zijn de verschil-

len weggevallen. De kracht van
Kansen&Zo is de verbinding
zoeken op een respectvolle manier waarbij ieders inbreng van
belang, is zoals de deelnemers,
reguliere bezoekers, (zorg) partners in de wijk, de gemeente e.d.
plus een dosis volharding om elkaar te verstaan en nieuwe kansen te zien.
Stichting Welzijn Velsen en
Stichting Welzijn Beverwijk in
e-zine en op congres
De resultaten van de Thematranche zijn mede door Stichting Welzijn Velsen en Stichting
Welzijn Beverwijk op maandag
13 februari tijdens het congres
‘Sociaal werk beweegt’ aan andere
sociaalwerkorganisaties,
gemeenten en zorgorganisaties
gepresenteerd. De resultaten,
praktijkverhalen en voorbeelden
zijn ook gedeeld in een digitaal
magazine en in de rapportage
‘de preventieve werking van sociaal werk’.

IJmuiden wat vertel je...

Kleding maken

De Brulboei - Op donderdagavond 23 februari presenteert
uw buurthuis weer een avond
met boeiende films.
In de eerste film, die om
20.00 uur begint, ziet u hoe
het machtige kraanschip de
Neptune ingezet wordt bij de
bouw van een windmolen-

De Brulboei - U kunt zich inschrijven voor 10 lessen, voor
de cursus kleding maken. De
prijs is 87,50 euro. In een kleine groep leert u kleding naaien en zo kunt u uw eigen kleding maken of voor uw kinderen of kleinkinderen. Er zijn
naaimachines aanwezig, voor
ander naaigerei moet u zelf
zorgen. De docente, Gré Hofland heeft inmiddels jarenlange ervaring en geeft deze cursus nog steeds met veel plezier.
Meer weten? Bel: 0255-510652

park. Na de pauze is het tijd
voor Salvage Down Under, de
berging door Wijsmuller van
de Hanjin Dampier, die bij Australië is gestrand met een lading ijzererts.
Kaarten à 3,00 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal. Meer
weten? Bel 0255-510652.

Begeleidsters gezocht
De Dwarsligger - Een groep
vrouwen in Buurtcentrum de
Dwarsligger wil graag samen
van alles maken, met de hand en
met de naaimachine. De meeste vrouwen hebben daar nog wel

wat hulp bij nodig. Lijkt het u leuk
om hen wekelijks te helpen? Dan
kunt u contact zoeken met Jos
Bisschop via josbisschop@welzijnvelsen.nl of bel: 0255-512725
op dinsdag of donderdag.

Repaircafé
Het Terras - Donderdagmiddag 16 februari staan de reparateurs in Het Terras tussen
14.00 en 16.00 uur klaar om
kleine reparaties te verrichten
of om u advies te geven.
Er zijn nu ook twee fietsenmakers. Oude fietsbanden moeten
vaak vervangen worden. Als er
iets vervangen moet worden,
moet u zelf het materiaal mee

nemen. U kunt terecht met
kleine elektrische apparaten,
horloges en klokken. Voor uw
computer of laptop is ook iemand aanwezig.
Meer weten? Bel: 023-3031228.
Woont u in IJmuiden dan kunt
u op 7 maart terecht in Buurthuis de Spil, waar van 13.30 tot
16.30 uur ook een Repaircafé
gehouden wordt.

Open tafel
De Brulboei - Bij de Open tafel in Buurthuis de Brulboei
zijn er inmiddels een paar
vrije plekjes. Lijkt het u gezellig om op vrijdagmiddag van
12.00 uur tot 13.30 uur aan te
schuiven en te genieten van
een heerlijk 3-gangen menu
komt u dan eens langs bij De
Brulboei.
De eerst volgende data zijn:
24 maart, 10 april en 24 april.
De kosten zijn 6,50 euro. Als u
mee wilt eten moet u zich de
woensdag ervoor aanmelden
op tel: 0255-510652

Discomedewerkers
gezocht
Het JongerenTerras - Disco Superstars is op zoek naar
nieuwe medewerkers. Disco
Superstars is de maandelijkse
groep-8 disco voor Santpoort
en Driehuis. Elke 3e vrijdag
van de maand gaat een groep
tieners hier uit zijn dak op de
nieuwste hits. We zoeken naar
twee jonge vrijwilligers (16 t/m
25 jaar) om het team te verster-

Bingo
Het Terras – Donderdag 23 februari is er weer een gezellige bingo in Dorpshuis het Terras in Santpoort-Noord. We be-

ken. Toezicht houden en barwerkzaamheden behoren onder
andere tot de werkzaamheden.
Ervaring is niet nodig, enthousiasme wel.
Disco Superstars bevindt zich
in het JongerenTerras in Santpoort-Noord. Meer weten? Bel
Alexander van de Pieterman,
06-22921816 of mail naar: vandepieterman@welzijnvelsen.nl
ginnen om 14.00 uur. De entree
is 2 euro.
Dit is voor de eerste bingo en
een kopje koffie. Er zijn mooie
prijzen te winnen. U bent natuurlijk weer van harte welkom! Meer
weten? Bel: 023-3031228

VACATURE TOP 5 Jebruari
Baliemedewerker Stichting Welzijn Beursgebouw en
Welzijnsplein
vac.nr: 1388,1456
De werkzaamheden bestaan o.a. uit: het bedienen van de telefooncentrale en het ontvangen van bezoekers.
Terreinmedewerker RKVV Velsen vac.nr: 1462
Wij zoeken ter ondersteuning iemand die 2 of 3 dagen kan
helpen met de onderhouds- werkzaamheden.
Helpen bij de filmmiddag in het W.F. Visserhuis
vac.nr: 1455
Heeft u affiniteit met ouderen ,lijkt het u leuk samen met een
aantal bewoners film te kijken. Meldt u aan.
Begeleidster naaiclub in de Dwarsligger
vac.nr: 1453
U begeleidt een groep vrouwen in het buurtcentrum bij allerlei naaiklussen, ook met de naaimachine.
Chatvrijwilligers gezocht voor Humanitas
vac.nr: 1441
Vanuit huis chatten met mensen die zich in een sociaal isolement bevinden. Laagdrempelig en anoniem.
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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Burgertop succesvol
De eerste Burgertop was een succes.

Wat is belangrijk in Velsen? En hoe
kan de leefbaarheid worden vergroot? Deze en nog veel vragen kregen zo’n acht duizend inwoners per
brief voorgeschoteld. Ruim twee
honderd mensen bezochten de Burgertop, die afgelopen zaterdag in de
Felison Cruise Terminal werd ge-

houden. Het college van burgemeester en wethouder was vertegenwoordigd, evenals de gemeenteraad. Bewust is de gemeente en de politiek
op afstand gebleven om zo de inwoners meer ruimte te geven voor zeggenschap. De gemeente is blij met
het initiatief. Tien beste ideeën zijn
gekozen, die door – hoe kan het ook
anders – door burgers verder uitgewerkt gaan worden.

Speciale Infopagina over
gemeentelijke belastingen
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, onderhoud van groen en straatverlichting dan ook serieus op. Deze diensten worden onder meer betaald
uit de opbrengst van de gemeen-

telijke belastingen. In de editie
van de Infopagina van 23 februari 2017 treft u de Belastingspecial
aan. Daarin kunt u alles lezen over
de gemeentelijke belastingen. Tarieven, maar ook informatie over
de wijze van betalen, kwijtschelding en het indienen van bezwaarschriften.

Werken aan veilig
oversteken in Velserbroek
Als de weersomstandigheden het
toelaten, wordt er vanaf 20 februari gewerkt aan de kruisingen
Zwanebloemplantsoen/Floraronde (noord) en Zwanebloemplantsoen/Floraronde (zuid).

Eerste bewoners Jan
Ligthart ontvangen sleutel
De eerste zeven bewoners van de
voormalige Jan Ligthartschool
aan de IJmuidense Eksterlaan
hebben de sleutel gekregen. Ze
staan te popelen om hun kluswoning om te toveren tot droomhuis. Zo ook Bram Teeuwen, bij
wie wethouder Ronald Vennik afgelopen vrijdag een kijkje kwam
nemen.

In het zogeheten Jan Ligthartgebouw worden tien kluswoningen ge-

realiseerd in voormalige klaslokalen, kleedruimtes en gymzaal. Het
bijzondere van deze woningen is
de vormgeving en de vrijheid om de
ruimte, na renovatie, geheel naar eigen inzicht in te delen. De woningen
worden klusrijp opgeleverd, onder
meer voorzien van een vernieuwd en
geïsoleerd rieten dak en dakkapellen. Het gebouw behoudt ondanks de
volledige renovatie, de karakteristieke jaren dertig uitstraling. (foto:
Reinder Weidijk)

Uit het college

De werkzaamheden in Velserbroek
zijn erop gericht om het oversteken
voor de fiets veiliger te maken. Eventuele omleidingsroutes zullen met
behulp van borden duidelijk worden
aangegeven.

Nieuwe rubriek op Infopagina

Berichten uit het college
Het college van burgemeester en
wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van de gemeente Velsen vergadert elke dinsdag.

Vanaf nu treft u op de Infopagina
ook de belangrijkste besluiten van

burgemeester en wethouders en
hun berichten aan de raad aan. Deze staan vermeld onder het kopje
‘uit het college’ , rechts onder op de
voorkant van de Infopagina. Meer
informatie over de betreffende collegeberichten treft u aan op www.
raad.velsen.nl.

Elk jaar eist de KNVB een zogenoemde
‘veiligheidsverklaring’
voor het Telstar Stadion. De veiligheid voor toeschouwers én spelers moet immers tijdens wedstrijden in orde zijn. Daarom wordt het
stadion elk jaar geïnspecteerd door

brandweer, politie, Telstar en de
gemeente. Velsen en Telstar hebben de veiligheidsverklaring ondertekend. Ook voor komend seizoen is het stadion ‘goedgekeurd’
en voldoet Telstar aan de licentievoorwaarden van de KNVB.
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Kruising Zeeweg/
Willemsbeekweg tijdelijk
afgesloten
Op maandag 20 februari 2017
start BAM Wegen - in opdracht
van de gemeente Velsen - met
werkzaamheden aan de kruising
Zeeweg/Willemsbeekweg.
Deze kruising wordt hiervoor tijdelijk afgesloten, terwijl de Willemsbeekweg gedurende deze periode wordt bestemd voor verkeer
uit beide richtingen.

Drie weken
De werkzaamheden duren naar
schatting drie weken. Een en an-

der is afhankelijk van het weer. Met
behulp van borden zullen de tijdelijke verkeersmaatregelen duidelijk worden gemaakt. Het gaat om
het gedeelte vanaf het parkeerterrein Plein 1945 (achterzijde van het
Beursgebouw) tot en met de hoek
Velserduinweg.
Deze werkzaamheden sluiten aan
op die van de kruising Lange Nieuwstraat/Zeeweg. Dit werk is al eerder
gestart en duurt volgens planning tot
eind maart.

In plaats van donderdag 16 maart

Gemeentehuis op
15 maart ‘s avonds open
Op woensdag 15 maart kunt u
naar de stembus om de leden
van de Tweede Kamer te kiezen. Het gemeentehuis is dan
’s avonds open. Op donderdagavond 16 maart is het gemeentehuis dicht.

U kunt woensdag de 15e op afspraak terecht bij afdeling Burgerzaken tussen 18.00 en 20.00 uur.
Die afspraak moet u – bij wijze van
uitzondering – telefonisch maken
via telefoonnummer 0255-567200

of 140255. Normaal gesproken kan
het ook digitaal, maar deze avond
dus niet.
Het stembureau – in de hal van het
gemeentehuis – is ook open. Velsenaren die een stempas en een geldig legitimatiebewijs hebben, kunnen tot 21.00 uur hun stem uitbrengen.
De locaties van alle stembureaus
staan op www.velsen.nl.

Werkzaamheden in duinen
In 2017 vinden er diverse werkzaamheden plaats in Duin en
Kruidberg, Midden-Herenduin en
Heerenduinen. Met als doel: het
duin gevarieerd te houden met
genoeg open zand en duingraslanden met veel kenmerkende planten en dieren. De beoogde maatregelen kunnen gepaard
gaan met hinder door werkverkeer.

Werk in het duin
De afgelopen vijf jaar is al hard gewerkt in het duin. Door het hele gebied is Amerikaanse vogelkers, een
woekerende struik, verwijderd en
op de ergste plekken is de bovenste grondlaag verwijderd. Daarmee
zijn ook veel zaden van de Amerikaanse vogelkers verwijderd. Met
geld van Rijkswaterstaat en provincie Noord-Holland kan er nog meer
worden gedaan voor duinvlinders

en andere bijzondere flora en fauna.
Ook worden grote groeiplaatsen van
bijvoorbeeld duindoorn verkleind,
waardoor er meer open en bloemrijk
duingrasland ontstaat.
Winter- en zomerwerk
In 2017 wordt er in februari en
maart gewerkt in het rustgebied van
Midden-Herenduin en rond de Sparrenberg (Heerenduinen). Het werkverkeer maakt hierbij gebruikt van
het fietspad vanaf ingang Heerenduinen. In het broedseizoen wordt
niet gewerkt. Vanaf juli tot in oktober gaat het verder: machinaal plaggen, stuifkuilen maken en struikgewas verwijderen. De weekenden blijven rustig, dan wordt er niet gewerkt
door de aannemers. Meer info: www.
natuurmonumenten.nl.
Op de foto (Natuurmonumenten)
bloemrijk duingrasland.

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.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 4
februari 2017 tot en met 10 februari 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
Willebrordstraat 82 A, plaatsen dakopbouw (04/02/2017) 2984-2017;
Andromedastraat 4, wijzigen voorgevel (06/02/2017) 3276-2017;
Paulus Potterstraat 21, kappen boom
(06/02/2017) 3195-2017;
Snippenbos ong. Kavel 08, oprichten
woning (07/02/2017) 3293-2017;
Snippenbos ong. Kavel 09, oprichten
woning (07/02/2017) 3297-2017;
Snippenbos ong. Kavel 22, oprichten
woning (07/02/2017) 3424-2017;
Cepheusstraat 21RD, plaatsen dakkapel (voor- en achterzijde), ver-

plaatsen trap (07/02/2017) 33752017;
Velserduinweg 161, plaatsen dakopbouw (07/02/2017) 3394-2017;
Zeeweg
270,
kappen
boom
(07/02/2017) 3378-2017.
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 52, plaatsen dakkapel
(4/02/2017) 2991-2017;
Laurillardlaan 11, plaatsen dakkapel
(06/02/2017) 3246-2017;
Van Dalenlaan 49, vervangen dakkapel (08/02/2017) 3537-2017;
Clarionlaan 9, kappen boom
(09/02/2017) 3572-2017.
Driehuis
Valeriuslaan 84, uitbreiden woning
en kinderdagverblijf (06/02/2017)
3280-2017;
P.C. Hooftlaan 23, uitbreiden woning
(10/02/2017) 3726-2017;
Wolff en Dekenlaan 144, tijdelijk
plaatsen
opslagcontainers
(10/02/2017) 3710-2017.

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 167, kappen boom (08/02/2017) 3480-2017;
Grote Hout- of Koningsweg 58, vergroten woning (08/02/2017) 35482017;
Geelvinckstraat 23, uitoefenen beroep aan huis (Thaise massage)
(08/02/2017) 3511-2017.
Velsen-Zuid
’s Gravenlust 37, plaatsen prijzenzuil
(07/02/2017) 3370-2017;
Krommeland 70, kappen boom
(5/02/2017) 3574-2017.
Velserbroek
Kaasmakerstraat 1, plaatsen gevel
reclame (06/02/2017) 3220-2017.
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
Willemsplein 13, afsluiten trapopgang (13/02/2017) 25896-2016.
Velserbroek
Annie Romeinstraat 8, plaatsen antennemast (13/02/2017) 257992016.
Velsen-Noord
Concordiastraat 84, oprichten bedrijfshal (13/02/2017) 25721-2016.

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 gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de recht-

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

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Eksterlaan 20, verbouwen klaslokaal
tot woning (08/02/2017) 260732016;
Halkade
33,Industriestraat
17H,19A,19B, 19C, 4e Havenstraat
7,9,11, Middenhavenstraat 34A,34B ,

veranderen en vergroten van een bedrijfsgebouw (9/02/2017) 255402016;
Snippenbos ong. kavel 4, oprichten
woning (13/02/2017) 25976-2016.
Santpoort-Noord
Brederoodseweg 6, kappen boom
(08/02/2017) 48-2017;
Santpoortse Dreef 162, plaatsen
dakkapel, groendragers, balkonhek en constructieve doorbraak
(9/02/2017) 24745-2016.
Velserbroek
Vromaadweg 101, legaliseren carport
(08/02/2017) 19762-2016;
Hollandse Aak 15, vergroten 1ste verdieping (13/02/2017) 24109-2016 .
Driehuis
Driehuizerkerkweg 24, plaatsen 2

glazen puien (08/02/2017) 255332016.
Velsen-Noord
Coymansstraat 10, wijzigen gebruik
naar bedrijf (13/02/2017) 263502016.
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, wijzigen brandscheidingen, aanbrengen verlaagd plafond (08/02/2017)
19050-2016.
APV artikel 5:18 Standplaatsen
Velserbroek
Tijdelijke uitbreiding standplaats
voor 14 februari, Vestingplein (15562017) 06/02/2017.

