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IJmuiden - In het Zee- en
Havenmuseum is vorige
week de tentoonstelling
‘95 jaar Wijsmuller’ officieel geopend.
De tentoonstelling schetst
een beeld van de geschiedenis van Wijsmuller. Langs een
tijdlijn van 1906 tot en met
2001 worden de bezoekers
meegenomen in de ontwikkelingen en gedurfde beslissingen die deze maatschappij in de loop der jaren heeft
genomen.
De opening werd verricht
door de kleinzoon van de
oorspronkelijke oprichter, mr.
J.F. Wijsmuller, die na het laten zakken van een grote vlag
de toegang tot de tentoonstelling vrijmaakte voor de
vele genodigden en belangstellenden. Middels veel foto’s, scheepsmodellen, tekstborden en filmpjes krijgt de
bezoeker zodoende een helder beeld van de werkzaamheden van Wijsmuller en van
het belang van de maatschappij voor IJmuiden.
Johannes Franciscus Wijsmuller, geboren in 1877 in
Amsterdam, was de grondlegger van het concern dat
uiteindelijk een wereldwijd

begrip werd in de sleepvaart,
berging en zwaar transport.
Wijsmuller ontwierp in eigen
regie door de loop van de jaren vele soorten schepen,
waaronder als eerste zeesleepboten zonder schoorsteen. Maar naast (zee)
sleepvaart werden ook half
afzinkbare schepen ontwikkeld voor zware transporten.
Ook de ontwerpen voor zelf
varende
zwaar-transportschepen kwamen van de tekentafels van Wijsmuller.
Een voorbeeld hiervan is de
Ocean Servant, een verticaal afzinkbaar ponton met
hulpvoortstuwing. Vanaf de
sleepboot kon het ponton

worden bestuurd om op die
manier de juiste koers en de
sleepsnelheid te kunnen volgen. Wijsmuller was dus niet
alleen een gerenommeerd
sleepbedrijf maar heeft ook
bijgedragen aan belangrijke
innovaties op maritiem gebied.
De tentoonstelling is tot en
met 20 augustus te bezichtigen. Het museum is geopend
op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 13.00 tot
17.00 uur. Tijdens de Voorjaarsvakantie is het museum ook geopend op donderdag- en vrijdagmiddag. Zie
ook www.zeehavenmuseum.
nl. (foto: Joop Waijenberg)

Vermiste man dood
aangetroffen in sloot
Velsen-Zuid - In een sloot
tussen de Amsterdamseweg
(N202) en het Krommeland
is zondagmiddag een stoffelijk overschot van een man
aangetroffen. Het slachtoffer,
een 42-jarige man uit VelsenNoord, werd als vermist opgegeven nadat hij ‘s nachts
niet thuis was gekomen.
Rond half vier zag zijn vrouw
hem in het water liggen. De
politie laat weten dat de man
niet door een misdrijf om het
leven is gekomen. (foto: Michel van Bergen)

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

Deze week in De krant!

Politiehelikopter met
laserpennen beschenen
IJmuiden - De politie heeft
maandagavond twee jongens van 11 jaar vermanend
toegesproken vanwege het
beschijnen van de politiehelikopter met een laserpen.
De politiehelikopter vloog
rond 21.30 uur over IJmuiden toen de bemanning
vanaf twee verschillende
locaties met een laserpen
werd beschenen. Op basis van aanwijzingen van de
bemanning wist de politie
in IJmuiden twee woonhuizen te lokaliseren. Op beide adressen werd duidelijk
dat de verdachten kinderen
waren. De politie heeft op
beide adressen goede gesprekken gevoerd met de
jongens en met hun ouders.
De laserpennen zijn in beslag genomen.

Piloten van de politie ondervinden hinder van sterke laserpennen waarvan de verkoop in Nederland verboden is. Het kan leiden tot
schade aan de ogen en het
zicht van de piloot belemmeren, waardoor de vliegveiligheid in gevaar wordt
gebracht. Het beschijnen
van vliegtuigen en helikopters is strafbaar.
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Typisch IJ muiden

COLOFON

Door Erik Baalbergen

Verschijnt donderdag

EDITIE 8: VElsErbroEk, DrIEhuIs,
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sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag

EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.
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Zeeweg 189-191
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Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
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Sanne Crapts
Mobiel 06-11388940
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Mobiel 06-45708874
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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

Rabobank langer
hoofdsponsor van
IJmond Onderneemt
IJmond - Rabobank IJmond is
ook de komende jaren hoofdsponsor van IJmond Onderneemt, de regionale ondernemersprijs van OV IJmond,
Omgevingsdienst IJmond en
IJmond Werkt! De samenwerking past in het beleid van de
Rabobank om de IJmond economisch krachtiger te maken.
,,Wij willen graag de financiele motor zijn voor ondernemers”, aldus Ron Eman, directeur Bedrijven van Rabobank
IJmond. ,,Dankzij IJmond Onderneemt krijgt een zeer diverse groep ondernemers de
kans om zich te presenteren
aan een groot publiek. Dat
draagt bij aan de economische kracht van de regio. Mede daarom hebben wij ervoor
gekozen om de ondernemersverkiezing nog minstens twee
jaar te ondersteunen.”
IJmond Onderneemt wordt
op 14 november 2017 voor
de achtste keer gehouden.
Tijdens een wervelende ver-

kiezingsavond worden drie
verschillende prijzen uitgereikt: de IJmond Onderneemt
Award, de IJmond Duurzaam
Award en de IJmond Werkt!
Award. De winnaars kunnen
rekenen op veel media-aandacht, onder meer in businessmagazine De IJmondiaan.
,,De samenwerking met onze partners Omgevingsdienst
IJmond en IJmond Werkt! verloopt heel prettig”, zegt OV
IJmond-voorzitter Ton van der
Scheer. ,,Dat geldt ook voor
de bedrijven die de ondernemersverkiezing financieel mogelijk maken, waarvan Rabobank IJmond de belangrijkste is. Als het gaat om IJmond
Onderneemt hebben wij in de
afgelopen jaren een duurzame relatie opgebouwd. Wij
zijn dan ook erg blij dat onze samenwerking voorlopig is
geborgd.”
Zie ook www.ijmondonderneemt.nl.

Vereniging Velserbroek
viert 20-jarig bestaan
Velserbroek - Dit jaar bestaat Dorpsvereniging Velserbroek 20 jaar. Op 15 februari
hebben de leden op de jaarlijkse ledenvergadering kennis
gemaakt met het nieuwe bestuur, dat nu uit vijf personen
bestaat.
Het bestuur wil het feestjaar
niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom krijgen alle leden een cadeau als dank
voor hun steun: een vlag die
buiten gehangen kan worden
als er activiteiten zijn. De eerste activiteit is Koningsdag.
Het bestuur hoopt dat van 13
tot en met 16 juni veel kinderen
meedoen aan de Avondvierdaagse die dit keer wordt ge-

lopen vanaf een nieuw startpunt namelijk de jeu de boules vereniging PUK (schuin tegenover McDonald’s).
Voor het eerst wordt samengewerkt met de Haarlemse Avondvierdaagse, maar de
kinderen lopen wel in Velserbroek of in Haarlem. Mede
door deze samenwerking is
het voor de organisatie makkelijker vrijwilligers te werven en in te zetten als verkeersregelaars. Daarom vast
een oproep: wilt u meehelpen, meldt u zich dan aan via
www.dorpsverenigingvelserbroek.nl of stuur een mail naar
info@dorpsverenigingvelserbroek.nl.

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 een verdwenen
maar toch typisch IJmuidens
gebouw: het Cultureel Centrum.
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog gaan diverse sociale organisaties samenwerken in de overkoepelende
stichting ‘Nederlands Volksherstel’. Doelstelling is de ‘bevordering van de geestelijke en lichamelijke wederopheffing’ van
Nederlanders die als gevolg
van de Tweede Wereldoorlog in
nood verkeren. Zij doet dit door
de deelnemende organisaties
te ondersteunen en de samenwerking te bevorderen. Volksherstel kent lokale en provinciale afdelingen. In 1947 wordt de
stichting opgeheven.
Vanuit de Afdeeling Velsen van
Nederlands Volksherstel wordt
de ‘Stichting voor Sociaal-Cultureel Werk Velsen’ opgericht.
De doelstelling is ‘de op sociaal-cultureel terrein werkzame
verenigingen en organisaties
in hun arbeidzaamheid te ondersteunen en dit werk te stimuleren’. Deze steun bestaat
vooral uit het beschikbaar stellen van zaalruimten voor vergaderingen, bijeenkomsten en repetities van verenigingen op sociaal en cultureel gebied. De
stichting wil hiertoe een speciaal cultureel centrum bouwen.

De gelden daarvoor komen uit
het bezit van het geliquideerde
Volksherstel en diverse fondsen.
De gemeente stelt in 1950 een
stuk grond bij het ‘knooppunt
Lange Nieuwstraat – Groengordel’, het latere Moerbergplantsoen, in erfpacht beschikbaar voor 1 gulden per jaar. Gemeentearchitect Koopen ontwerpt een functioneel gebouw.
In 1951 blijken de geraamde
bouwkosten flink te zijn gestegen. De gemeente Velsen komt
met een aanvullend krediet over
de brug, zodat de bouw van het
‘gebouw voor sociaal-cultureel
werk’ kan starten. Vóór de opening zijn er al zestig geïnteresseerde verenigingen. Op 9 september 1952 wordt het ‘culturele gebouw aan het einde van de
Lange Nieuwstraat’ officieel geopend. Het gebouw biedt tien
zalen met een totale capaciteit voor 640 personen. In 1954
wordt voor de ingang een vijver
met fontein aangelegd. Na de
verdrinking van een jongetje in
1960 wordt de vijver gedempt.
Het Cultureel Centrum heeft
tientallen jaren haar diensten
bewezen. In 1993 is het gebouw
gerenoveerd. Zo wordt de entree voorzien van een opvallende luifel, naar ontwerp van gemeentearchitect
Schaafsma.
In 2006 wordt het gebouw gesloopt om plaats te maken voor
het Stadspark. Nu staan er op
dezelfde plek in de schaduw
van het appartementencomplex
De Komeet twee huizenblokken. Een gedenksteen uit het
Cultureel Centrum is eerder dit
jaar geplaatst in de centrale hal
van De Komeet. Het anker dat
tussen de rotonde en het Cultureel Centrum lag heeft een rustplaats gevonden in de struiken
achter het Zee- en Havenmuseum.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Voetballen, Full Count en Gaaf zaterdag in Polderhuis

Muzikanten spelen
tegen én met elkaar

IJmuiden - Verwend worden met lekkere gerechtjes
en tegelijkertijd de nieuwste trends aan je voorbij zien
gaan. Dat is wat je kunt verwachten op donderdagavond
2 maart bij Jacky Hart en Bij
Bo aan de Kennemerlaan.
Een nieuw begin van een
nieuw modeseizoen. Wat
zijn de trends? Wordt het de
skinny seamless jeans, de leren biker of toch de tuniekblouse? De nieuwste modellen van onder andere Helena Hart, Saint Tropez, Rosner
en SuperTrash worden tussen de vier gerechtjes door
geshowd. Op deze avond
staat het Nederlandse merk
SRNDPTY extra in de aandacht. Dit label met aandacht
voor draagbaarheid, fines-

se en kwaliteit heeft een ruime keus aan jurkjes voor veel
verschillende gelegenheden.
Marco vertegenwoordigt het
merk en is aanwezig om over
de laatste trends voor het
nieuwe seizoen te vertellen.
De twee modezaken aan de
Kennemerlaan zoeken regelmatig de samenwerking op
met andere bedrijven. Een
logische stap dat buurman
Korf Catering op deze avond
het culinaire gedeelte verzorgt. De andere buurman,
Abelia Fleuristen, zorgt voor
een ‘touch of spring’.
Reserveren kan tot 28 februari in de winkel, telefonisch
of per mail: info@bijbo.nl. De
kosten bedragen 20 euro per
persoon inclusief drankjes.
Graag van te voren betalen.

‘Een IJmuidenaar leeft’
wint IJmuiden Quiz
IJmuiden - Vorige week
woensdag vond de tweede editie plaats van de Grote IJmuiden Quiz. In de Bibliotheek Velsen streden veertien teams met doorgewinterde IJmuiden-kenners om
de felbegeerde wisselbeker.
In zeven rondes van elk tien
vragen en enkele bonusvragen werd hun kennis over
IJmuiden getoetst door quizleidster en ras-IJmuidenaar
Nel Luiken. Het waren pittige vragen uit de categorieën nieuws uit de kranten
van 2016, bedrijven, bekende IJmuidenaren, sport, herkenning van straten en gebouwen vanaf foto’s, kunst
en cultuur en lokale muziek.

Het werd een lange maar
vooral gezellige avond, waarop rond de tafeltjes pittig
denkwerk werd verricht en
soms felle discussies plaatsvonden. Het team ‘Een IJmuidenaar leeft’ van de gelijknamige Facebookpagina eindigde op de eerste plaats en
mag een jaar lang met de eer
strijken.
Dankzij de vele deelnemers
en het toegestroomde publiek kan IJmuiden terugkijken op een mooie activiteit.
Grote dank gaat uit naar de
organisatie, in het bijzonder
Nel Luiken, de strenge maar
rechtvaardige juryleden en
de medewerkers van de Bibliotheek Velsen.

Velserbroek - Tegen elkaar
zaalvoetballen en met elkaar
muziek maken. Dat doen de
bands Gaaf En Full Count samen met een aantal andere
teams aanstaande zaterdag 25
februari in het Polderhuis Velserbroek. Vanaf 20.30 uur is
het publiek welkom voor het
muziekgedeelte, de toegang is
gratis.
Swing into Spring, zo noemt Rinus Otte van het Polderhuiscafé zijn initiatief om eerst de
sporthal en daarna een podium
te bieden aan lokale muzikanten en sporters. Spring & Swing
had hij het ook kunnen noemen, want na het sporten zullen Gaaf en Full Count bekende Nederpop, rockklassiekers,
soul, funk en ska spelen waarop gedanst mag worden. Met
hun aanstekelijke muziek willen
zij zorgen voor een vroeg voorjaar in het multifunctionele gebouw.
Gaaf! is in 2015 gestart door
vijf enthousiaste oudere jongeren uit de IJmond. Ze spelen

veel Nederpop, maar ook klassiekers van bands als U2, Pink
Floyd, David Bowie en Simple
Minds. Met dit repertoire heeft
Gaaf! in zijn korte bestaan al
veel succes geoogd.
Het tienkoppige Full Count uit
Velsen/Haarlem bestaat bijna tien jaar en heeft met optredens op uiteenlopende feesten
en festivals in de omgeving een
zekere reputatie opgebouwd.
De band brengt op dynami-

sche wijze soul, rock en ska.
Full Count speelt zowel klassiekers van bijvoorbeeld Otis Redding, Madness en Chaka Kan
als moderner werk van Bruno
Mars, Adele en Jason Mraz.
Op de websites www.gaaf-coverband.nl en www.fullcount.
nl is meer informatie over de
bands te vinden. Het Polderhuis bevindt zich aan het Vestingplein 58 in het centrum van
Velserbroek.

Cursus ademhaling en ontspanning
Driehuis - Neem jij voldoende
tijd voor ontspanning? De cursus Ontspanning & Ademhaling bij Zelf!Driehuis leert hoe je
een teveel aan spanning in je lichaam herkent en nog belangijker: hoe je dit los kunt laten. Het
bewust omgaan met je ademhaling zorgt ervoor dat je letter-

lijk lekkerder in je vel gaat zitten.
De cursus begint op donderdag
9 maart en bestaat uit zes bijeenkomsten. De volgende thema’s komen aan bod: gezonde
dagelijkse spanning, aandacht
als ontspanning, aandacht voor
de ademhaling, draagkracht,
ontspanning en pijn. De cursus,

die geschikt is voor alle leeftijden, vindt op donderdagavond
van 19.30 tot 20.30 uur plaats
in vitaliteitswinkel Zelf!Driehuis
aan de Driehuizerkerkweg 48.
De kosten bedragen 75 euro (inclusief werkmap). Aanmelden kan via 0255-756789 of
zelf@dezorgspecialist.nl.

Muzikale opstap

Velsen - In de foyer van de
Stadsschouwburg Velsen zullen op zaterdag 11 maart een
aantal opleidingsgroepen hun
allereerste optreden hebben
voorafgaand aan het jaarlijkse
voorjaarsconcert van Muziekvereniging Soli.
De jonge muzikanten van de
Opstapklas zijn na de zomervakantie begonnen met leren
bespelen van een blaasinstrument bij Soli. Na de herfstvakantie zijn zij gestart in de Opstapklas om te leren hoe leuk
het is samen te spelen in een
orkest. Elke donderdagavond
oefenen zij nu onder leiding
van Elwin Smit voor hun allereerste optreden.
De Opstapklas bestaat uit

twee saxofonisten en drie
hoorns. De jonge spelers hebben echt zin om op 11 maart
eindelijk op te mogen treden.
Spanning kennen zij eigenlijk
niet. Dit in tegenstelling tot de
zes personen uit de Startklas
volwassenen. Deze muzikanten spelen nog niet lang op
een blaasinstrument en zullen zich ook in de foyer van
hun beste kant laten zien. Alle bezoekers aan het voorjaarsconcert worden dus direct muzikaal onthaald als zij
de schouwburg binnenkomen. Om 20.15 uur begint de
show op het grote podium met
eerst het Opleidingsorkest en
daarna het Klein Orkest. Na
de pauze neemt de Slagwerk-

groep letterlijk het stokje over
waarna de Harmonie het concert afsluit. Kaarten voor dit
concert zijn verkrijgbaar via de
website van de Stadsschouwburg Velsen of aan de kassa.
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en Velsen-Zuid in Het Terras,
Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord. Van 11.00 tot
12.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Abafazi. Aanvang 20.15 uur.

▲
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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.
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.

24 FEBRUARI

Pieter Vermeulen Museum:
Tentoonstelling Bos vol Geheimen vanaf 3 jaar. Workshop
knutselen van 13.30 tot 15.30
kosten 1,50, bovenop de entreeprijs.
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.
Herdenking
Februaristaking in bibliotheek Velsen.
Aanvang 19.30 uur. Toegang
is gratis.
Laatste voorstelling ‘Een
Ongewenste Vriend’ in het
Kraaktheater, in voormalig
verzorgingstehuis Velserduin
in Driehuis. Aanvang 20.30
uur.
Paraguayaanse harp en
gipsy gitaar Claudia y Manito
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkkweg
29 Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:
Jeroen van der Boom. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Ladies Night en
de film ‘Soof 2’. Aanvang 20.30
uur.

25 FEBRUARI

IVN organiseert een strand-

1 MAART
excusie. Vertrek 11.00 uur
bij eindpunt 82 (achterin de
jachthaven Seaport Marina).
Deelname gratis, aanmelden
via www.np-zuidkennemerland.nl of 023-5411123.
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. Motordraaimiddag vanaf 13.00 uur.
Bingo- en loterijavond bij
speeltuin De Veilige Haven,
Heerenduinweg
IJmuiden.
Aanvang 20.00 uur, zaal open
19.30 uur.

26 FEBRUARI

Religieuze
bijeenkomst
door ds. I Leng Tan in De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang 10.30 uur.
Klaverjasmarathon bij Café
Kamperduin, Bik en Arnoldkade 12 IJmuiden. Aanvang
12.00 uur, café open 11.00
uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Bos vol
Geheimen vanaf 3 jaar. Workshop knutselen van 13.30 tot
15.30 kosten 1,50, bovenop de
entreeprijs.
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’.
Duo Nouvelle Philharmonie in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 15.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

OIG
tweedehandswinkel open aan Industriestraat,
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Pieter Vermeulen Museum: Gesloten in verband met
opbouw nieuwe tentoonstelling.
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.
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.
Longpuntbijeenkomst in het
Rode Kruis Ziekenhuis, Vondellaan 13 Beverwijk. Ban
14.30 tot 16.00 uur, inloop
vanaf 14.15 uur. I.v.m. allergieen geen geurtjes gebruiken.
Aanmelden of info via 0251654060/072-5336395 of beverwijk@longpunt.longfonds.
nl.

Valentijnstaart voor
tuinvrijwilligers
Velsen - Al vele jaren reikt D66
op 14 februari de Valentijnstaart uit aan een vrijwilligersorganisatie of een persoon die
van grote maatschappelijk betekenis is. Dit jaar ging de taart
naar de groep vrijwilligers die
de tuinen van Landgoed Beeckestijn onderhoudt.
Sinds het landgoed vijf jaar
geleden is overgenomen door
Natuurmonumenten, is er een
behoorlijke groei van het aantal vrijwilligers gekomen die
niet alleen de kruiden- en
moestuin, maar ook het park
piekfijn in orde houden. Met
een grote taart, want er zouden 20 tot 30 vrijwilligers aanwezig zijn, toog een deel van
de fractie naar het landgoed.
Mike van Leeuwen van Natuurmonumenten had de vrijwilligers en ‘vrijwilligersbaas’

Kees de Man getipt dat de
fractie van D66 langs zou komen om de taart te overhandigen. Er wachtte de fractie een
gezellige koffiebijeenkomst in
het zonnetje. Fractievoorzitter
Henk Wijkhuisen had de eer
om de taart aan Kees de Man
te overhandigen en sprak zijn
waardering uit voor het werk
dat de vele vrijwilligers iedere
week weer verzetten.
Kees de Man gaf aan dat er
ruimte is voor meer vrijwilligers, je hoeft geen ‘groene vingers’ te hebben, want op het
landgoed is allerhande werk te
doen, van tuinieren tot opruimen. Hij voegde toe: ,,Je wordt
opgenomen door een fantastische groep mensen.’’ Ga gerust eens langs op dinsdagmiddag tussen 13.00 en 16.00
uur!

2 MAART

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.
Stadsschouwburg Velsen:
Gandini Juggling. Aanvang
20.15 uur.

27 FEBRUARI

Autismecafé in De Hofstede, Aletta Jacobsstraat in Velserbroek. Van 19.30 tot 22.00
uur, inloop vanaf 19.00 uur.

28 FEBRUARI

Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Inloopspreekuur
Sociaal
Wijkteam Santpoort, Driehuis

RTVSeaport ook
voor sportactiviteiten
rtvseaport.nl/agenda

Driehuis - De jongens van O15-1 hebben sinds kort de beschikking over nieuwe presentatiepakken en wedstrijdkleding, geschonken door Iskes Towage & Salvage uit IJmuiden.
Ook aan voetbaltassen is gedacht. De sponsorkleding heeft
een positief effect, de jongens spelen namelijk in de kampioenspoule dit voorjaar. Het beloven spannende wedstrijden
te worden.

14 23 februari 2017

Wachtlijst
Ik was onlangs bij een bijeenkomst van een service
club in Haarlem waar ik een
cheque in ontvangst mocht
nemen voor een bijdrage
voor de verbouwing van het
bijgebouw. Uiteraard mocht
ik ook wat over het hospice
vertellen en werden er vragen
gesteld. Een van de vragen
die ik kreeg was waarom we
er niet voor hadden gekozen
om het bijgebouw te gebruiken voor uitbreiding van het
aantal kamers. De vier kamers die we momenteel hebben leek de vragenstelster
wel wat weinig. Ik heb daarop geantwoord dat we er duidelijk voor hebben gekozen
om het hospice klein te houden, want alleen dan zijn we
in staat om het huidige karakter van het huis te behouden en de situatie voor onze
gasten het meest op “net als
thuis” te laten lijken. Uitbreiding van het hospice van vier
naar zes kamers zou inhouden dat we 50% meer vrijwilligers zouden moeten aantrekken en dat de belasting
voor onze coördinatoren dusdanig zou toenemen dat we
een extra coördinator moeten
aantrekken en met een beetje pech ook nog iemand die
de coördinatoren weer gaat
coördineren, enz enz.
Onlangs waren alle vier kamers bezet en was er een
wachtlijst van zes personen.
Op zo’n moment bloedt je
hart, want we willen er zijn
als mensen ons nodig hebben, maar je weet ook dat er,
zelfs al hadden we twee extra kamers, nog altijd vier
mensen op de wachtlijst zouden staan. Enkele dagen later waren er slechts twee kamers bezet. De mensen op de
wachtlijst hadden echter inmiddels hun weg elders in
de palliatieve zorg gevonden.
Waaruit maar blijkt dat we
met twee kamers extra het
probleem van de wachtlijst
niet kunnen oplossen. Inmiddels verloopt de verbouwing
van ons bijgebouw voorspoedig. Ik nodig u van harte uit
om op ons Open Huis, op zaterdag 18 maart, de vorderingen te komen bekijken.
Robert van Westerhoven,
voorzitter Hospice De Heideberg

Last minute-lezersaanbieding

Met korting naar
Jeroen van der Boom!

Schoolbasketbaltoernooi
nu al zeer geslaagd
Velsen - Hoewel zowel de
kruisfinales als de finale om
het kampioenschap van Velsen nog gespeeld moeten
worden kan de toernooicommissie terugkijken op een geslaagd toernooi.
Het publiek op de volle tribunes genoot volop van het enthousiasme, waarmee de spelers en speelsters de bal door
de ring probeerden te krijgen.
Hoewel de meeste teams bestonden uit leerlingen van
groep 7 en 8 durfde de Toermalijn een team op de been te
brengen van uitsluitend kinderen uit groep 6. En dat leeftijd niet alles zegt bewezen zij
door een wedstrijd met 4-2 te
winnen. Uiteindelijk haalden
8 teams van de 19 de kwartfinales. In de ene poule werd
Jan Campert 2 ongeslagen
eerste, mede door een 4-2
overwinning op Bosbeek 1. In
de andere poule was het ongemeen spannend. Toermalijn 2, de Pionier 1 en Franciscus 1 eindigden alle drie met

4 punten op de eerste plaats.
Maar omdat elk team onderling 1 wedstrijd verloor moest
het doelsaldo uitkomst brengen. Daardoor viel titelverdediger de Pionier met een
doelsaldo van +8 af. En omdat Toermalijn 2 en Franciscus allebei een doelsaldo van
+12 hadden gaf het aantal
gescoorde punten de doorslag en werd Franciscus 1 de
poulewinnaar.
Zaterdag 4 maart vinden de
kruisfinales plaats om 16.00
uur in sporthal IJmuiden-0ost.
Dan speelt Jan Campert 2 tegen de Toermalijn 2 en is Bosbeek 1 de tegenstander van
de Franciscus 1. Om 16.15
uur strijden de verliezers om
de derde en vierde plaats. De
grote finale vindt plaats om
16.45 uur op het middenveld.
Bij de laatste 2 wedstrijden
wordt het centrale scorebord
gebruikt. Alle vier de scholen
zullen waarschijnlijk hun achterban mobiliseren zodat een
volle tribune wordt verwacht.

Reünie Ossendorpschool/
De Vliegende Hollander
IJmuiden - Wat in december niet gelukt is, gaat nu
alsnog gebeuren. Er komt
een reünie voor oud-leerlingen van de Ossendorpschool en De Vliegende
Hollander.
Alleen leerlingen die tussen
1973 en 2003 de school verlaten hebben zijn hiervoor
uitgenodigd door de drie
directeuren die de school
in deze periode hebben geleid: Bob Groos, Piet Eriks
en Martin Leewens.
De reünie wordt gehouden
op 1 april (geen grap) van
14.00 uur tot 16.00 uur in
het Rabobank IJmond Stadion, de thuishaven van Telstar. In de zaal wordt een

groot aantal foto’s ophangen van de klassen door
de jaren heen. Aangezien
de reünie buiten de school
plaatsvindt bedragen de
kosten 10 euro per persoon
(inclusief twee consumpties). Dit bedrag betaalt u
contant bij de ingang van
het stadion.
De oud-directeuren stellen het op prijs als de bezoekers een kaartje opspelden met daarop uw naam
(eventueel meisjesnaam) en
de periode dat u de school
hebt bezocht. Aanmelden
kan tot 15 maart via de Facebookpagina Ossendorpschool of via vliegendehollander1985@hotmail.com.

Velsen - Jeroen van der
Boom verruilt de tv-studio’s, de grote festivals en
De Toppers-stadions voor
de intimiteit van het theater. In de theatershow ‘Dit
ben ik’, vrijdag 24 februari (20.15 uur) in de Stadsschouwburg Velsen, komt
zijn veelzijdigheid als artiest
pas echt goed tot zijn recht
en wordt duidelijk dat Jeroen over nog vele andere
talenten beschikt. Naast de
energieke liedjes die wij gewend zijn van Jeroen zal hij
ook prachtige ballads zingen. Begeleid door zijn vaste band.
,,Het is een heel persoonlijke show waarin hoogte- en
dieptepunten uit mijn carrière de revue passeren.
Van bruiloften tot en met
de ArenA”, aldus Jeroen van
der Boom. ,,Voor mijn theatershow imiteer ik ook collega-artiesten. Een gastoptreden van De Toppers kan
dus niet uitblijven. Mijn theatershow staat garant voor
een energieke positieve
avond.” (foto: Nick van Ormondt)

20% korting
Als lezer van de Jutter/Hofgeest mag u voor slechts
27,50 euro (incl. pauzedrankje) vrijdag naar het
concert van Jeroen van der
Boom in IJmuiden. Bestel
o.v.v. Jutter/Hofgeest via
www.stadsschouwburgvelsen.nl of 0255 -515789. Deze actie is niet geldig voor
reeds gekochte kaarten of
i.c.m. andere kortingen.

Er is wat ruis in de Velser gelederen. De Vereniging IJmuiderstraatweg zou
op geen enkele manier willen bijdragen aan een gezonder leefmilieu in haar
woonomgeving, zo wordt
ons verweten. Via dit ingezonden stuk willen wij die
gedachte rechtzetten.
Regelmatig heeft de vereniging bij de gemeente Velsen voorstellen en
suggesties gedaan om de
IJmuiderstraatweg schoner, veiliger en groener te
maken, conform de drie
speerpunten waar wij voor
staan. Onze inbreng is
steeds naar de prullenbak
verwezen.
Ook ons standpunt dat
wij geen windmolens in
het Spuisluisgebied willen heeft met gezondheid
en veiligheid te maken. We
hebben de provincie in onze zienswijze milieuvriendelijke en duurzame alternatieven aangeboden.
Wat de snelheid op de Kanaaldijk betreft: de vereniging IJmuiderstraatweg is

best wel voorstander van
het terugbrengen van de
maximumsnelheid van 70
naar 50 kilometer per uur
op de Kanaaldijk, maar we
maken ons zorgen over de
handhaving hiervan.
Wel blijven wij resoluut tegen de plannen van de gemeente Velsen om over het
Van Poptaplantsoen en de
IJmuiderstraatweg een zogenaamde ‘kleine verkeersring’ aan te leggen. De
suggestie van de voorzitter
van het wijkplatform IJmuiden Noord om het een tegen het ander uit te wisselen delen wij absoluut niet.
Via dit ‘wisselgeld’ komen
onze bewoners immers
twee keer met de gebakken peren te zitten: een
kleine ring met meer verkeer en bijna onoversteekbaar én evengoed snel rijdend verkeer over de Kanaaldijk. U zult begrijpen:
dat willen we niet!
Angelien Hensen en Luuk
Kiers, vereniging IJmuiderstraatweg
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Stormvogels stuurt Foresters bos in
IJmuiden - De resultaten voor de winterstop waren absoluut niet om naar
huis te schrijven, maar na
de winterstop haalde Stormvogels een 100-procentscore. Na veertien dagen geleden van Zaanlandia gewonnen te hebben, werd nu de
Foresters met 3-0 het bos ingestuurd.
Opnieuw trok trainer Lettinga een (jeugd)blik open. Joey
Wolthuis mocht na een eerdere invalbeurt nu officieel
zijn debuut maken en deed
dit uitstekend. Hij nam zelfs
heel bekwaam en brutaal de
openingstreffer voor zijn rekening.
Het eerste kwartier had de
Foresters het beste van het
spel en creëerde een drietal
kansen, maar was in de afwerking te nonchalant. Na
een kwartier moest middenvelder Glenn Bruinsma het
strijdtoneel verlaten en kreeg
Stormvogels meer vat op de
wedstrijd. Na 21 minuten
werd een voorzet van A-junior Stijn van der Voort half
weggewerkt, waardoor de
andere A-junior Joey Wolthuis aan de bal kon komen,
zich mooi vrijspeelde om vervolgens doelman Biskanter
het nakijken te geven: 1-0.
Negen minuten later onderschepte Wijffels een hoge voorzet van Bas Scholten
om vervolgens te zacht op
zijn doelman terug te spelen
waardoor Giano Bonam (foto) meester van de bal kon
worden en de 2-0 aantekende. Op slag van rust verscheen Bonam opnieuw al-

leen voor doelman Biskanter,
die nu met zijn voet redding
kon brengen.
De tweede helft was amper
drie minuten oud of de stand
werd opgevoerd naar 3-0. Na
een voorzet van Joel Stange omzeilde Bas Scholten de
buitenspelval en alleen gekomen voor Biskanter wist hij
subtiel te scoren.
Daarna controleerden de
IJmuidenaren het spel en
hadden halverwege de tweede helft geluk toen scheidsrechter Koene de voordeelregel niet toepaste op het moment dat de Foresters scoorde. In de slotfase zag Joey
Wolthuis zijn kopbal van de
doellijn gehaald worden.
Even daarna zag hij doelman
Biskanter met zijn voet een
redding verrichten nadat hij
twee spelers op het verkeerde been had gezet.
Zes punten na de winterstop
voor Stormvogels; dit geeft
het team van Lettinga wat
meer lucht in de strijd om de-

gradatie. Zondag wordt er ingehaald en over 14 dagen is
West Frisia in Enkhuizen de
tegenstander.
Stormvogels-zaterdag had
als eerste tegenstander het
laaggeklasseerde Bloemendaal en begon sterk aan de
wedstrijd. Na ruim een kwartier nam het team van Marco
Adema door zijn zoon Dion
de leiding, maar tien minuten
voor rust kwamen de Bloemendalers op gelijke hoogte: 1-1.
Stormvogels nam opnieuw
door Dion Adema de leiding,
maar tegen de verhouding in
kwam Bloemendaal halverwege de tweede helft weer
op gelijke hoogte. Stormvogels toonde veerkracht en
door doelpunten van Fatih
Aksu en Robin Ulehake werd
een verdiende 4-2-overwinning geboekt.
Over veertien dagen is koploper FC Velsenoord in een
uitwedstrijd de tegenstander.
(foto: Hans Willemse)

Anthony Correia blijft volgend
seizoen hoofdtrainer VV IJmuiden
Velsen - VV IJmuiden heeft
de samenwerking met Anthony Correia met in ieder geval één jaar verlengd.
Het bestuur van de voetbalvereniging is erg blij dat de
IJmuidenaar heeft bijgetekend als hoofdtrainer.
Anthony wordt door het bestuur en de spelers zeer gewaardeerd omdat hij zowel
het technische, tactische én
het menselijke aspect goed
in het oog heeft en houdt.
Hierdoor kan hij gebeurtenissen op het veld en daarbuiten
op waarde schatten en meenemen in zijn beleid en beslissingen. Ook de prestaties
die Anthony dit seizoen met

zijn elftal neerzet, zijn boven
verwachting goed. Kortom,
iedereen bij VV IJmuiden is in
zijn nopjes dat de oud-Telstar
speler volgend seizoen de
zwart-witte kant van Sportpark Schoonenberg blijft versterken.
Aankomende zaterdag hoeven Correia en zijn mannen
nog even niet aan de bak in
de competitie. Zij kunnen
zich gaan opmaken voor de
belangrijke wedstrijd op 4
maart tegen Kagia, de nummer drie van de ranglijst.
Er staan echter wel wedstrijden op de planning bij
Schoonenberg. In totaal worden er vier thuiswedstrij-

den gespeeld: het 3e, 5e, 7e,
8e, 9e en de vrouwen mogen zaterdag het gras betreden. Hekkensluiter IJmuiden
8 gaat in een heuse derby de
strijd aan met het tweede elftal van SVIJ dat op een negende plaats staat. Het verschil tussen de IJmuidense
club betreft vier punten. De
elf van IJmuiden moeten dus
in staat zijn punten te pakken
van hun rood-witte concurrenten.
Ook staat er een VV IJmuidens-clash op het programma. Laatste in de rij IJmuiden
9 neemt het op tegen hun
clubgenoten IJmuiden 7 die
op de achtste plaatst staat.

Velsen geeft punten weg
Driehuis - Het was een drukke bedoening op het zonnige
sportpark de Zanderij. De gasten namen meteen het initiatief en dat resulteerde in kansen
voor RKVV Velsen.
Een voorzet van Jesse van de
Meer scheerde voorlangs het
doel van Hillegom. Even later voorkwam doelman Daan
Ruigrok een doelpunt van dezelfde van de Meer. Vervolgens
een pegel van Mischa Plug waar
Ruigrok de nodige moeite mee
had. Ook Tim Groenewoud nam
plaats in het rijtje gemiste kansen. Zijn schot miste de juiste
richting. Na een kwartier de eerste aanval van Hillegom en die
was direct raak. Een schot werd
in eerste instantie met de voeten gestopt door Sander van der
Lugt. De terugspringende bal
werd een paar keer opnieuw
ingeschoten waarbij Peter van
Leeuwen trefzeker was, 1-0, geheel tegen de verhouding in.
Velsen kreeg na een vrije trap
van Sander Loogman opnieuw
een kans. Doelman Ruigrok
stompte de bal weg voor de
voeten van Tim Groenewoud,
maar ook deze inzet ging over
het doel. De weinige keren dat
de Hillegommers voor het doel
van Velsen kwamen waren niet

ongevaarlijk. Zo kon Aidan Ryan
vrij inschieten, maar zijn schot
ging hoog over.
Na de thee bleef Velsen aandringen en Hillegom kwam nauwelijks aan aanvallen toe. Rens
Greveling miste alleen voor
doelman Ruigrok. Toen sloeg het
noodlot toe voor de mannen van
Ton Pronk. Sander van der Lugt
had met de bal aan de voet niet
in de gaten dat Nick van Staveren nog achter hem stond. Die
pikte hem de bal af en tekende voor 2-0. Twee minuten later was het weer raak. Opnieuw
was het van Staveren die de bal
ontfutselde aan de Velsen-doelman en binnenschoot: 3-0.
Het duurde even voor Velsen
zich herpakte: een vrije trap
van Mischa Plug werd met een
prachtige omhaal door Tim
Groenewoud in de bovenhoek
geschoten: 3-1. Het werd weer
een open wedstrijd maar Hillegom had het eerst succes. Aidan Ryan profiteerde van een
foutje van Remco van Dam: 4-1
waarna Jesse van de Meer met
een kopbal de eindstand op de
borden zette: 4-2. Kansen voor
Velsen waren er nog wel maar
werden ternauwernood gemist.
Als Velsen ooit had moeten winnen dan was het zondag wel!
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RvC voor BK Ingenieurs

Klootschieten
Velsen-Zuid - Helaas waren
er deze zaterdag maar zeven
leden aanwezig van de afdeling klootschieten. Het was
PK gooien, wat inhoudt dat
ieder voor zich gooit. Deze
zeven leden deden hun uiterste best om in zo min mogelijk worpen het PK parkoers
af te leggen, wat inhoudt hoe
verder je de kloot gooit des
te minder worpen men haalt.
Zo kom je aan een laag aantal worpen. Dat dit niet altijd
lukt was deze keer te zien bij
Dries en Ina Pover. Beide deden hun uiterste best maar
de kloot wilde gewoon niet
doen wat zij wilden. Maar
ook waren erbij die de kloot
wel een eind weg wisten
te gooien. Neem nou Nico
Prins. Als die een bal gooide
dan moesten de rolschaatsen
aangetrokken worden anders
konden zij het niet bijbenen.
De uitslag van het PK gooien van deze maand is 1. Nico Prins met 20 schoten en
5 meter. Tweede Bert Mossinkoff met 26 schoten en 10
meter. Derde Harm Jongman
met 26 schoten en 8 meter,
Vierde Jan Stiemer met 28
schoten en 27 meter, vierde
Lia Boot met 28 schoten en
6 meter en zevende Ina Pover
met 35 schoten en 27 meter.

Gratis luisteren
voor je lijst
Velsen - Bibliotheek Velsen
biedt jongeren een handige
app voor luisterboeken. Deze
app helpt eindexamenkandidaten met hun literatuurlijst.
De gratis LuisterBieb app van
de Bibliotheek is een alternatieve en laagdrempelige manier om jongeren enthousiast te maken voor boeken
en literatuur. Of ze nu sporten, met de bus reizen, hun
krantenwijk lopen of in bed
liggen: oortjes in en luisteren maar. Door ‘luisterend lezen’ kunnen ook niet-lezers
het volledige boek leren kennen en beperken zij zich niet
uitsluitend tot uittreksels of
films. De gratis LuisterBieb
app is eenvoudig te downloaden naar tablet of smartphone. Iedereen die lid is van
de Bibliotheek heeft toegang
tot alle luisterboeken. Wie
geen lid is, heeft toegang tot
een selectie luisterboeken. In
de ‘Luisteren voor je lijst-selectie’ staan titels voor zowel
het VMBO als HAVO/VWO.
De luisterboeken zijn via wifi te downloaden. Hierna kan
er altijd en overal geluisterd
worden naar boeken van de
literatuurlijst.

IJmuiden - In het kader van
een voortgaande professionalisering heeft BK ingenieurs de Raad van Advies omgezet in een Raad van Commissarissen. De RvC bestaat
uit Gerrit Waardenburg en
Jaap Eringa en richt zich primair op zaken als personeelsbeleid, mogelijke bedrijfsovernames, risicomanagement en financiën. BK Ingenieurs telt ruim 200 werknemers, verdeeld over acht vestigingen in Nederland, één
in België en één op Curaçao. Het is een van de grotere zelfstandige allround ingenieursbureaus. Het hoofdkantoor staat in IJmuiden.
Mede door de aanhoudende groei van BK Ingenieurs
werd een aanpassing van het
aan de Sportmix, een prach- bestuursmodel
noodzaketig beweegplein, de Daily Mile, deelname aan sporttoernooien en door het jaar heen
een aanbod van diverse clinics van sportverenigingen
uit de regio. Er wordt ingezet
op een laagdrempelig aanbod dat ervoor zorgt dat alle
leerlingen breed kennis maken met diverse sporten en
bewegingsvormen.
Op school wordt tevens aandacht besteed aan gezonde voeding, dus het volgende
speerpunt wordt het behalen
van dit themacertificaat.
Directeur Manja Dobbe
en sportdocent Jordy Huider van basisschool De Zefier zijn trots om een Gezonde School te zijn. ,,Vanaf nu
hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde IJmuiden - De publieksdaSchool. Zo kan iedereen al gen op het Forteiland gaan
vanaf het beweegplein zien weer van start. De eerdat onze school een gezonde ste staat gepland op zonschool is!’’
dag 5 maart. ToegangskaarZie ook www.gezondeschool. ten voor overtocht en rondnl.
leiding kosten 12,50 euro
per persoon en kunnen besteld worden via www.ijmuidenserondvaart.nl of 0255511676. Kaarten zijn ook te
koop aan boord van de Koningin Emma. Fort IJmuiden
is gebouwd tussen 1881 en
1888. Met drie verdiepingen,
MijnToeslagen en MijnOver- 72 lokalen en een grotenheid. Na deze cursus kun je deels ondergronds gangenzelfstandig
gebruikmaken stelsel van 585 meter is het
van de online dienstverlening fort het grootste van de zovan bijvoorbeeld de gemeen- geheten Stelling van Amsterte, het UWV en de Belasting- dam. Aan de zeezijde had
dienst (deze zin weghalen?)
het fort een pantsergalerij
Wil je meedoen aan Klik & met vijf zware kanonnen en
Tik, loop dan eens binnen in een pantserkoepel aan de
op (elke) maandag van 11.00 landzijde stonden twee lichtot 12.00 uur. De cursus Di- tere kanonnen opgesteld.
gisterker start bij voldoen- Tijdens de Duitse bezetting
de aanmeldingen, je kunt je in de Tweede Wereldoorlog
opgeven bij de serviceba- werd het Forteiland een belies van Bibliotheek Velsen of langrijk steunpunt in de Atstuur een mail naar pvanra- lantikwall binnen de Festung
vesteijn@bibliotheekvelsen. IJmuiden. Sinds 1996 valt het
nl. Zie ook www.bibliotheek- fort onder het UNESCO Wevelsen.nl/educatie.
relderfgoed. Op het eiland

Zefier is Gezonde School
IJmuiden - De Zefier heeft
het vignet Gezonde School
behaald. Met dit vignet laat
de basisschool zien dat het
voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door
deskundigen. De Zefier is
trots op dit behaalde resultaat!
Werken aan gezondheid op
school loont. Het draagt bij
aan betere schoolprestaties,
minder schooluitval en een
gezondere leefstijl. Zo zorgt
De Zefier voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige
schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en
sociale ontwikkeling van haar
leerlingen.
Bovendien heeft de school
speciale aandacht voor het
themacertificaat
Bewegen
en Sport. Hiervoor worden
de volgende activiteiten ingezet: alle gymlessen worden
gegeven door de vakleerkracht, na schooltijd de mogelijkheid om deel te nemen

Klik & Tik en Digisterker
in Bibliotheek Velsen
IJmuiden - Voor wie extra
hulp wil bij het leren werken
met de digitale wereld en die
van de overheid, verzorgt de
Bibliotheek het gratis inloopspreekuur Klik & Tik en de
gratis cursus Digisterker.
Het Klik & Tik inloopspreekuur is voor mensen die willen
leren omgaan met een computer. Dit inloopspreekuur is
een prima basis om daarna
verder te gaan met de cursus
Digisterker. Onderwerpen die
hier aan bod komen zijn onder meer: een DigiD aanvragen en gebruiken en informatie zoeken op overheidswebsites zoals bijvoorbeeld

lijk geacht. Commissaris Gerrit Waardenburg is voormalig
directeur van Slokker Bouwgroep. In het verleden werkte hij samen met BK Ingenieurs dat hij nu als commissaris met zijn ervaring en contacten van dienst is. Jaap Eringa is directeur van Boval
(brancheconsultant op het
gebied van advisering en financiële dienstverlening) en
brengt als commissaris vooral kennis van de financiële en
bancaire wereld in.
De Raad van Commissarissen is benoemd voor een periode van vier jaar met een
optie op nog eens vier jaar
en komt jaarlijks minimaal
vijf keer bijeen. De directie
wordt gevormd door Bert Zijl
en Ronald Kaasenbrood. Zie
ook www.bkingenieurs.nl.

Publieksdagen Forteiland
op 5 maart weer van start
bevinden zich diverse bunkers, waarvan een deel bezocht kan worden. Op de begane grond in het fort is een
museum gevestigd met gebruikte wapens, projectielen en kleding. De overtocht
naar het Forteiland duurt ongeveer 5 minuten en wordt
verzorgd met de Koningin
Emma, een zeewaardig passagiersschip met een vaste
ligplaats aan de Kop van de
Haven in IJmuiden. De vertrektijden zijn 10.45, 12.45
en 15.10 uur. Retourvaart
naar keuze om 13.00, 15.15
of 17.15 uur. Na de overtocht
wordt u aan de steiger op
het eiland ontvangen door
deskundige gidsen van de
Vereniging Forteiland IJmuiden. De rondleiding door
een gids is bij de prijs inbegrepen. Men kan in de verwarmde Koepelzaal van het
fort of op het aangrenzende buitenterras genieten van
een hapje en een drankje. Er
kan helaas niet worden gepind. Mindervaliden moeten
er rekening mee houden dat
het fort niet overal makkelijk
begaanbaar is.
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Bingo- en
loterijavond

Brand in leegstaand
pand Tussenbeeksweg
IJmuiden - In een leegstaand pand in IJmuiden is
zondag aan het begin van de
middag brand uitgebroken.
Vermoedelijk is er sprake van
brandstichting.
De brand aan de Tussenbeeksweg werd rond kwart
voor één ontdekt waarop direct de brandweer werd gealarmeerd. De brand is vrij

snel opgeschaald naar middelbrand. Aan de achterkant
van de woning was de brand
ontstaan. Omdat de trap van
het slooppand onbetrouwbaar was is de brandweer
met een ladderwagen naar
boven gegaan om het vuur te
blussen. De politie heeft de
zaak in onderzoek. (foto: Michel van Bergen)

Danswedstrijd in
Noord Scharwoude
IJmuiden - Afgelopen zaterdag deden twee paren van
danscentrum ter Horst mee
aan een Krivada ballroomdanswedstrijd. Deze wedstrijd is altijd heel gezellig en
wordt goed bezocht. Pascal
de Vries met Lisa Smit deden
mee bij de vierde jaars leerlingen en werden uiteindelijk
tweede. Robert van Megen

met Sanne de Vries dansten
hun allereerste wedstrijd en
wel gelijk in de open klasse
(voor leerlingen die 5 jaar of
langer dansen). In hun voorronde was dit ook wel te zien.
Ze stonden bijna stijf van de
zenuwen. In de volgende ronde ging het al beter waardoor
zij een keurige vierde plaats
wisten te bereiken.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl

IJmuiden - De bingo en loterij in speeltuin De Veilige
haven is zaterdag 25 februari om 20.00 uur, zaal open
19.30 uur. Er zijn weer leuke
prijzen te winnen. Wie woonachtig is in IJmuiden en geen
vervoer heeft kan contact opnemen met telefoonnummer
06-28900999 of 0255-518077,
dan wordt men opgehaald
en na afloop weer thuisgebracht. De opbrengst van deze avond is voor de speeltuin
om weer leuke speeltoestellen te kopen voor de jeugdige bezoekers.

Klaverjassen
IJmuiden - Zondag 26 februari wordt in Café Kamperduin aan de Bik en Arnoldade 12 een klaverjasmarathon
gehouden. Het klaverjassen
begint om 12.00 uur. Het café is om 11.00 uur geopend.

Nieuwe sponsor voor
G-teams Waterloo
Driehuis - Afgelopen zaterdag heeft VV Waterloo de
nieuwe sponsor van de twee
G-teams gepresenteerd. Rob
Bruinsma van FMTC laat
hiermee zien dat hij de gehandicaptensport een warm
hart toedraagt. Het Fire and
Medical Training Centre

waar Bruinsma directeur-eigenaar van is richt zich onder andere op de maritieme
sector, maar is ook actief in
de windindustrie.
Diverse IJmuidense bedrijven hebben de weg naar het
trainingscentrum al gevonden.

IJmuiden - Na een goede
start is het Damclub IJmuiden (DCIJ) uiteindelijk met
het kleinst mogelijke verschil
gelukt om boven de nacompetitiestreep in de hoofdklasse B te blijven. Twee rondes voor het einde was duidelijk dat één punt zou volstaan. Na een eerdere zeperd tegen Den Haag werd
echter op de slotdag in Bunschoten met 11-9 verloren
van laagvlieger Gooi & Eemland. Daarna werd het voor
DCIJ nagelbijten. Dammend
Tilburg 2, dat eerder met 146 van DCIJ verloor, won verrassend met dezelfde cijfers
van de nummer drie en passeerde daarmee DCIJ. Gelukkig won nummer twee Rijnsburg met het kleinst mogelijke verschil van Samen Sterk,
waardoor DCIJ één bordpunt
meer had dan Samen Sterk
en daarmee aan de goede
kant van de streep bleef.
In Bunschoten (zie foto) begon DCIJ voortvarend met
een eenvoudige overwinning

van topscorer Kees Pippel
en schijfwinst van Jacqueline Schouten. Daarna miste Maurice Koopmanschap
echter een winnende dam
en trapte hij zelf in een eenvoudige combinatie. Cees
van der Vlis verloor vervolgens in een hekstelling, terwijl voorzitter Jesse Bos succesvol eenzelfde hekstelling
nam. Toen Jacqueline Schouten tot winst kwam en captain Wim Winter een nadelige
stand overleefde, leek weinig
meer fout te kunnen gaan.
Het ging echter nog fout,
doordat Martin van Dijk zijn
slechtste partij van het seizoen speelde en Conall Sleutel in een geniepige dam
trapte. Het lot van DCIJ lag
daarna in handen van Harry van der Vossen en Stijn
Tuytel. Van der Vossen verprutste een gewonnen stand
en lpakte zelfs geen remise,
wat met de overwinning van
Tuytel genoeg voor lijfsbehoud was geweest. Nu moest
Rijnsburg redding brengen.

Strandexcursie:
altijd boeiend!
IJmuiden - Ga zaterdag 25
februari naar het strand van
IJmuiden en doe mee met de
boeiende IVN-excursie voor
jong en oud. Op het strand is
altijd wel iets te zien of te vinden, zeker na een flinke storm.
Dan wordt de zeebodem omgewoeld en een paar dagen later vindt u op het strand nog levende dieren zoals het heremietkreeftje. De grote strandschelp, kokkel en scheermes
zijn in grote aantallen aanwezig
en wiersoorten bewegen op het
ritme van de golven. Wie eens
lekker wil uitwaaien en interessante dingen wil horen over het
strand is van harte welkom. De
Noordzee is het grootste en tevens minst bekende natuurgebied van ons land. Weinig mensen zijn vertrouwd met de wereld die schuilgaat onder het
wateroppervlak. Het strand, dat
kennen we goed als plek om te
wandelen, uit te waaien en te
zonnen in de zomer. Maar wat
weten we over de schelpdieren
en andere organismen die leven
op de grens van zee en land.
Voor de echte strandliefhebber,
jong of oud, een leuke en boeiende excursie. Dit is een excursie in het Nationaal Park ZuidKennemerland. Vertrek om
11.00 uur bij het eindpunt van
bus 82, achterin de jachthaven;
binnen één minuut sta je op het
strand. Deelname gratis. Aanmelden via www.np-zuidkennemerland.nl of 023-5411123.
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Kandidaat-Kamerlid
Koopmans in IJmond
Santpoort-Noord - Op
maandag 27 februari komt
Sven Koopmans naar Santpoort om met inwoners in
gesprek te gaan. Koopmans
is kandidaat-Kamerlid voor
de VVD en staat op plek 33.
Hij is betrokken bij vredesonderhandelingen over de hele
wereld. Momenteel is Koopmans werkzaam voor de Verenigde Naties. Daarnaast
geeft hij les aan de Universiteit van Leiden.
De onderwerpen voor de
avond zullen de gevolgen
van het presidentschap van
Donald Trump voor de positie van Nederland, daarnaast
zullen Poetin en Syrië ook ter
sprake komen. Er zal ruimschoots mogelijkheid zijn om
vragen te stellen. Ook over
andere actuele onderwerpen
kunnen vragen gesteld worden en zal Koopmans aan-

riode tijdens de kerkdiensten
geld ingezameld. Dat leverde een cheque op van maar
liefst 1.066,55 euro. Een formidabel bedrag! De klanten van Voedselbank Velsen
bedanken de bewoners van
Huis ter Hagen hartelijk voor
deze schenking.

WVIJ verkleint achterstand
IJmuiden - Eind januari is de
wedstrijdploeg van WVIJ afgereisd naar Sittard voor de
tweede LZK competitiewedstrijd met als doel om de achterstand na de eerste wedstrijd in te halen. Hoewel WVIJ
nog steeds laatste staat in het
klassement is het verschil teruggedrongen. De derde wedstrijd op 9 april moet uitsluitsel
geven of WVIJ in de eerste divisie kan blijven zwemmen.
Door ziekte en afzeggingen konden de IJmuidenaren wederom niet in de sterkste opstelling naar Sittard afreizen. Op de heenweg in de
bus improviseerden trainers
en teamleider om de opengevallen gaten in te vullen. Uiteindelijk is het toch nog gelukt een representatieve ploeg
neer te zetten, waarbij zowel
individueel als op de estafettes goede prestaties zijn neergezet.
Bij de jongens waren er eerste plaatsen bij de estafettes

Velsen-Zuid – Zaterdag 4
maart organiseert de IJmuider Harmonie van 09.30 tot
16.00 uur een welvaartsmarkt. Dat gebeurt in het
clubgebouw aan de Tolsduinerlaan 12 (tegenover het
tankstation). De opbrengst
van de markt komt ten goede aan de muziekvereniging.

geven hoe de VVD daar over
denkt. De avond wordt geleid door VVD-fractievoorzitter Jeroen Verwoort.
Het evenement vindt plaats
in Bartje Boven en is voor iedereen vrij toegankelijk. De
deuren openen om 19.30 uur.
Het programma begint om
20.00 uur.

Mooi resultaat kerstproject Huis ter Hagen
Driehuis - Ieder jaar heeft
Woonzorgcentrum Huis ter
Hagen in Driehuis een kerstproject, waarvoor telkens een
goed doel wordt gekozen. In
2016 kozen de bewoners van
Huis ter Hagen voor de Voedselbank Velsen. Daarvoor
werd gedurende de kerstpe-

Welvaartsmarkt

4 x 50 m school en wissel en
een derde plaats op de 4 x 50
m vrij. Sander Mol was eerste
op de 100m vrije slag en gedeeld eerste op de 100m wisselslag. Naomi Schotvanger
was twee keer tweede (op de
100m vlinderslag en de 200m
vrije slag) en een keer eerste
op de 100m school.
De trainers waren tevreden
over de behaalde resultaten
en hebben voor de aankomende wedstrijd al weer een
aantal aandachtspunten. Zo
waren een aantal diskwalificaties niet nodig waren geweest. Hier zal in de trainingen naar de LZK toe aandacht
aan besteed worden.
Naast verbeteringen in de trainingen zijn de Watervrienden
ook op zoek naar nieuwe jonge zwemmers zodat de ploeg
in alle leeftijdscategorieën bij
zowel de jongens als de meisjes met een volle bezetting
kan aantreden. Zie ook www.
watervriendenijmuiden.nl.

IJmuiden - U herkent het vast
wel. Zere voeten, steunzolen,
hielspoor, een brede of juist
een smalle voet, geen enkele
schoen die eigenlijk lekker zit.
Als dat zo is en u heeft hier
vragen over, komt u dan op
dinsdag 28 februari of op
woensdag 1 maart vrijblijvend
langs bij Sterk Schoenen. Het
enthousiaste team van Sterk
Schoenen staat dan klaar om
al uw vragen te beantwoorden. Door de jarenlange erva-

ring kunnen zij u adviseren de
juiste schoen te vinden. Sterk
Schoenen is zich steeds meer
gaan specialiseren in moderne schoenen, waarbij comfort
voorop staat.
Loopt u gerust binnen voor
deskundig advies. De koffie
staat voor u klaar en neem uw
schoenen en eventuele steunzolen gerust mee naar Lange
Nieuwstraat 797 in IJmuiden.
Bel voor informatie naar 0255511177.

Chronische stress en
burn-outklachten
Driehuis - ,,Het zijn uitgerekend gedreven en gemotiveerde mensen die het vaakst
door chronische stress en
burn-outklachten
worden
getroffen. Dit zie ik dagelijks
in mijn werk als HR Manager
en in mijn praktijk als Coach.”
Volgens Floor Vreeswijk is het
een misvatting om te denken
dat mensen die tegenwoordig gebukt gaan onder stress
of burn-out ‘niet sterk genoeg’ zouden zijn.
,,Tegenwoordig worden we
continu (over)geprikkeld. We
hebben het erg druk, een 24
uurs-carrière en veel sociale
verplichtingen. Dan de zorg
voor onze kinderen, onze relatie en onszelf. Wat je ziet is
dat juist gedreven mensen
alles perfect willen doen, al
deze ballen in de lucht willen
houden, voor een hele lange
tijd. Dat is niet te doen, uiteindelijk is het op.”
In de media is er steeds meer
aandacht voor stress en
burn-outklachten. Wat vind
je van deze ontwikkeling?
Een hype of zijn we op de
juiste weg? ,,Ik denk dat het
een erg goede ontwikkeling
is. Er is meer aandacht voor,
omdat het steeds meer voor-

komt. Erg veel mensen herkennen zichzelf in dit plaatje, maar voelen zich gegeneerd om ermee aan de slag
te gaan. Meer aandacht in de
media verlaagt de drempel
om er wat mee te doen en dat
is een mooie ontwikkeling.”
Floor heeft haar eigen praktijk als coach in Driehuis.
Meer informatie kun je vinden op www.vreeswijk-hrm.
nl of via info@vreeswijk-hrm.
nl.

Volle aula voor
Ronald Giphart
Velsen-Zuid - De jaarlijkse schrijversavond van het
Gymnasium Felisenum, dit
jaar met Ronald Giphart als
gast, was een groot succes. In een volle aula werd
Giphart door drie leerlingen
geïnterviewd over zijn werk.
Giphart bleek een enthousiaste verteller die met vaart en
humor de ene na de andere
anekdote met de zaal deelde.

Mooi bedrag
voor kenniscafé
De Baan
Haarlem - Zaterdag 11 februari vond de jaarlijkse
bridgedrive van Rotary Club
Santpoort plaats bij Stichting De Baan. De opbrengst
van de avond komt ten goede van De Baan en deze keer
in het bijzonder het Kenniscafé. Dit is een maandelijkse avond voor en door mensen met een verstandelijke beperking, waar elke keer
een ander thema aan bod
komt, zoals vriendschap, wonen, vrije tijd, muziek of pesten. De Baan organiseert het
Kenniscafé in samenwerking
met de LFB. De uiteindelijke opbrengst van de bridgedrive is maar liefst 6854 euro.
Dit mooie bedrag werd mede mogelijk gemaakt door de
NSGK die het oorspronkelijke bedrag verhoogde. Zie
ook www.stichtingdebaan.nl.

Plus-Wijzer
www.50pluswijzer.nl

Lees de in deze krant
opgenomen 50 pLus-Wijzer
op WWW.50pLusWijzer.nL

februari 2017

facebook.com/50PlusWijzer

Andy Warhol
in de Beurs
van Berlage

Karin Bloemen

komt tot
bloei!

Muzikaal feest
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Jim de Groot

Tom Poes en
Ollie B. Bommel
in Strips!
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TELSTAR ✩ NIEUWS

Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 24 februari 20.00 uur Telstar - FC Den Bosch

Voorsprong uit handen
gegeven in Doetinchem
Telstar heeft de ongeslagen reeks, uit drie duels
werden zeven punten behaald, in Doetinchem niet
kunnen voortzetten. Na
een 0-1 ruststand moesten de in het zwart gestoken Velsenaren in de slotfase het onderspit delven.
Namens De Graafschap
werd Piotr Parzyszek de
matchwinnaar. De lange
spits scoorde tweemaal
en bepaalde de eindstand
op 2-1.

Kick-off Walking Football
De Witte Leeuwen zijn er
voor iedereen. Dus ook
voor de 55-plussers uit de
IJmond. Het nieuwste initiatief van Telstar, OldStars
Walking Football, sluit hier
naadloos op aan. De kickoff is op woensdag 1 maart
om 19.00 uur.

de bal mag niet boven heuphoogte komen.
Via OldStars Walking Football kun je een leven lang van
voetbal blijven genieten. Bovendien kun je bewijzen dat
je je voetbalkwaliteiten nog
niet bent verleerd. Daarnaast
is het een uitgelezen mogelijkheid om de sociale contacTelstar heeft in samenwer- ten uit te breiden met mensen
king met buurman CareworX en het Nationaal Ouderenfonds gewerkt aan een
totaalconcept om OldStars
Walking Football in de regio
IJmond een plek te geven.
Hoe dit allemaal is uitgewerkt
wordt op 1 maart uitgelegd.
Het is vooral belangrijk dat
het op een goede en verantwoorde manier gebeurt. OldStars Walking Football vindt
plaats binnen de hekken van
het Rabobank IJmond Stadion.
Voetbal hoeft niet snel te gaan
om mooi te zijn. Dat bewijst
deze voetbalvorm waarbij in
wandeltempo op een kwart
veld gespeeld wordt. OldStars Walking Football houdt in
dat er tijdens een partijtje niet
wordt gerend. Er mogen geen
slidings gemaakt worden en

met dezelfde passie: voetbal!
Ben jij 55-plusser en geïnteresseerd in OldStars Walking
Football? Kom dan 1 maart
naar de kick-off. Je hoeft die
avond nog geen sportkleding
mee te nemen. Het is introductie en daarna inschrijven
voor deelname. Aanmelden
kan via administratie@sctelstar.nl. (foto’: KNVB)

Trainer/coach Michel Vonk
had net als vorige week in
het thuisduel tegen Achilles’29 niet de beschikking
over de geblesseerden Tom
Beissel, Benjamin van den
Broek, Thomas van den Houten, Norair Mamedov, Bryan
Ottenhoff en Wesley Zonneveld. De oefenmeester startte met dezelfde elf spelers
die ook tegen Achilles’29
speelden. Bij tegenstander
De Graafschap had trainer/
coach Henk de Jong één wijziging in zijn basisformatie
aangebracht. Bryan Smeets
had weer een basisplaats.
Zijn terugkeer ging ten koste van Elvio van Overbeek.
De oud-Telstarspelers Tim
Keurntjes en Daryl van Mieghem werden tegen hun oude werkgever geen minuut
speeltijd gegund.
De eerste helft was het aanzien nauwelijks waard. De
thuisclub creëerde weinig
tot geen kansen. Telstar was
voor het doel van Filip Bednarek een aantal keren gevaarlijk, maar Liban Abdulahi
en Mohammed Ajnane hadden geen geluk in de afwerking. Dat had Crescendo van
Berkel in de 40e minuut wel.
Uit een corner van Mohammed Ajnane kopte bij de eerste paal Floris van der Linden de leren knikker in. Met

Samen sporten is nog leuker!
Met wie kom jij samen sporten?
Kom sporten in de meest complete sportschool van de regio!
Kanaalstraat 10 | IJmuiden
tel. 0255 54 04 70
www.workoutvelsen.nl

een reflex voorkwam keeper Bednarek een Velsens
doelpunt. In de rebound van
Crescendo van Berkel moest
de Poolse goalie wel het antwoord schuldig blijven, 0-1.
In de tweede helft speelden de Superboeren richting hun eigen fanatieke
aanhang. Dit gaf de Zebra’s
vleugels. Al had Telstar met
een aantal gerichte counters ook zomaar de 0-2 kunnen scoren. Aan de andere
kant van het speelveld hadden Piotr Parzyszek en Bryan Smeets de gelijkmaker
op hun schoen maar zij hadden het vizier niet op scherp
staan. Heel dicht bij de gelijkmaker was Mark Diemers.
Zijn schot spatte buiten het
bereik van Boy de Jong op de
paal uiteen. In de 72e minuut
kwam de thuisclub op gelijke
hoogte. Mark Diemers ging
in het strafschopgebied wel
heel gewillig naar het gras in
het duel om de bal met Toine van Huizen. Piotr Parzyszek bracht vanaf de stip zijn
ploeg op gelijke hoogte, 1-1.
Drie minuten later had De
Graafschap alle geluk van
de wereld toen uit een hoekschop van Mohammed Ajnane de bal richting het vijandelijke doel caramboleerde. Mark Diemers hielp zijn
doelman een handje door de
bal net voor de doellijn weg
te trappen. In de 81e minuut
was het weer Piotr Parzyszek die scoorde. Doelman
De Jong kreeg het schot
van Bryan Smeets niet onder controle. In de rebound
tikte Piotr Parzyszek de bal
voorbij Toine van Huizen en
Boy de Jong, 2-1. De tijd was
voor Telstar te kort om de gelijkmaker achter Filip Bednarek te schieten of te koppen.
Telstar had meer verdiend
dan alleen de complimenten,
klonk het na afloop..

Infopagina
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gemeentevelsen |

gemvelsen

Speciale Infopagina over
gemeentelijke belastingen
De gemeente zorgt voor een
goed leef-, woon- en werkklimaat
in Velsen.

Stempassen verzonden

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 gemeentelijke belastingen. In
deze editie van de Infopagina 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.

Bent u 18 jaar of ouder en stemgerechtigd? Dan mag u op 15 maart a.s. stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. De gemeente Velsen heeft vanaf
woensdag 22 februari de stempassen verstuurd.

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.

Februaristaking herdacht
Duurzaamheidswinkel
ook op zaterdag geopend
Wist u dat de pop-up store DuDock aan Plein 1945 in IJmuiden
nu ook op zaterdagmiddag open
is?

Winkelen op zaterdag
De voordelen van het isoleren en
tochtdicht maken van uw woning,
net als efficiënt verwarmen zijn
in de wintermaanden duidelijk te
voelen Ook in de lente en zomer is
het verstandig om maatregelen te
treffen voor energiebesparing en
meer wooncomfort. De komende

maanden kunt u nu ook op zaterdagmiddag binnenlopen voor persoonlijk advies over energiezuinig
wonen en werken, het opwekken
en verstandig gebruiken van energie en subsidies. De openingstijden
zijn, net als op woensdag- en vrijdagmiddag, van 13:00 tot 17:00 uur.
Voor meer informatie over informatieavonden en acties kunt u terecht op www.facebook.com/
DuurzaamDock. (foto: Omgevingsdienst IJmond)

Op zaterdag 25 februari 2017
wordt in Amsterdam opnieuw
de Februaristaking van 1941 herdacht.

De Februaristaking is de geschiedenis ingegaan als een moedige daad
van vele tienduizenden burgers, die
het werk neerlegden en opkwamen
voor hun vervolgde Joodse stadgenoten. Na Amsterdam breidde de
staking zich snel uit naar de Zaanstreek, Kennemerland, Utrecht,
Hilversum en Weesp.
De Februaristaking van 1941 heeft
nationaal en internationaal grote
indruk gemaakt. Het was de enige
politieke staking in Europa tegen
de anti-Joodse maatregelen van de
nazi’s in bezet gebied. De staking
was destijds voor velen in ons land

een bron van inspiratie. Nog altijd
geeft de Februaristaking een signaal naar deze tijd, waarin opkomen voor een ander en waakzaamheid voor antisemitisme en racisme geboden is.
De herdenking begint om 16.45
uur. Acteur/kunstschilder Jeroen
Krabbé zal een toespraak houden.
‘Woord-kunstenaar’ Gershwin Bonevacia geeft daarna een voordracht. Het defilé langs De Dokwerker start om 17.00 uur, wanneer
de klokken van de Zuiderkerk luiden.
De wethouders Verkaik en Vennik
leggen namens de gemeente Velsen
een bloemstuk bij het monument
De Dokwerker op het Jonas Daniël
Meijerplein in Amsterdam.
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Gemeentelijke belastingen
Waarom gemeentelijke belastingen?
De gemeente zorgt voor een goed
leef-, woon- en werkklimaat in Velsen. U kunt denken aan zaken als
het ophalen van huisvuil, aanleg
en onderhoud van riolering, onderhoud van groen en straatverlichting. Deze taken worden o.a. uit de
gemeentelijke belastingen betaald.
Aanslagbiljet bewaren
De gemeente combineert de belangrijkste gemeentelijke belastingen én de WOZ-beschikking op één
aanslagbiljet.
De WOZ-waarde wordt gebruikt
voor de onroerende-zaakbelastingen, maar ook voor de inkomstenbelasting 2017 en de waterschapsheffingen 2017. U doet er zeer verstandig aan het aanslagbiljet goed

te bewaren, omdat u de WOZwaarde moet opgeven bij uw verzoek tot aangifte/ teruggaaf Inkomstenbelastingen 2017.
De belastingen die u op het gemeentelijk aanslagbiljet kunt aantreffen zijn:
• de WOZ beschikking;
• de aanslag onroerende zaakbelastingen voor het eigendom;
• de aanslag onroerende zaakbelastingen voor het gebruik;
• de aanslag rioolheffing voor het
eigendom;
• de aanslag rioolheffing voor het
gebruik;
• de aanslag afvalstoffenheffing;
• de aanslag hondenbelasting;
• de automatisch verleende kwijtschelding.

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

Belastingtarieven 2017
Onroerende zaakbelastingen
• voor de eigenaar van een woning
• voor de eigenaar van een niet-woning
• voor de gebruiker van een niet-woning

0,1139% van de WOZ-waarde
0,2662% van de WOZ-waarde
0,2139% van de WOZ-waarde

Rioolheffing
• Rioolheffing voor de eigenaar
• Rioolheffing voor de gebruiker
• Rioolheffing voor de eigenaar, uitsluitend hemelwaterafvoer
• Rioolheffing voor de gebruiker, uitsluitend hemelwaterafvoer

€
€
€
€

Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing éénpersoonshuishouden
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden

€ 301,45
€ 333,62

Hondenbelasting
Eerste hond
Tweede hond
Elke volgende hond

€ 83,33
€ 105,52
€ 118,53

109,85
55,49
54,92
27,74

Informatie en vragen
Internet:
Vragen over de aanslag/beschikking
Vragen over de betaling/aanmaning
Vragen over automatische incasso
Vragen over kwijtschelding

www.velsen.nl
0255 - 567 322
0255 - 567 345
0255 - 567 345
140255

Postadres: Gemeente Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Bezoekadres: Gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 uur -17.00 uur
Meer informatie op de gemeentelijke website www.velsen.nl

Uitleg gemeentelijke
belastingen
Onroerende-zaakbelastingen
(OZB)
De onroerende-zaakbelastingen bestaan uit twee gedeelten:
OZB voor de eigenaar van een onroerende zaak (zowel woning als nietwoning), de zogenaamde eigenarenbelasting.
OZB voor de gebruiker van een nietwoning, de zogenaamde gebruikersbelasting.
Verhuizing en de OZB
Als u verhuist of uw woning verkoopt na 1 januari 2017 heeft u geen
recht op vermindering van de aanslag. De onroerend zaakbelastingen
zijn tijdstipbelastingen. Dit betekent
dat voor de oplegging van de aanslag
de situatie op 1 januari 2017 bepalend is. Met wijzigingen in de loop
van het jaar mag de gemeente geen
rekening houden.
Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing wordt geheven
van degene die in de gemeente gebruik maakt van een perceel, waarvoor de gemeente een verplichting
tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen heeft.
Rioolheffing
Rioolheffing wordt geheven over een
perceel, dat direct of indirect is aan-

gesloten op de gemeentelijke riolering.
De rioolheffing bestaat uit twee gedeelten:
rioolheffing voor de eigenaar.
rioolheffing voor de gebruiker.
Voor een perceel van waaruit slechts
hemelwater direct of indirect op de
gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, wordt een lager tarief rioolheffing in rekening gebracht.
Hondenbelasting
Houdt u één of meer honden, dan
bent u verplicht hiervan aangifte te
doen voor de hondenbelasting door
middel van een aangiftebiljet hondenbelasting.
Honden moeten in Velsen worden
aangelijnd en hondenpoep dient te
worden opgeruimd. In de gemeente is een aantal losloopplaatsen ingericht. Op deze plaatsen mogen
de honden loslopen. Meer hierover
kunt u lezen in de brochure “Hondenbeleid Velsen. Iedereen blij met
uw hond”. Het aangiftebiljet, het afmeldingsbiljet
hondenbelasting
en de brochure kunt u opvragen of
downloaden via de site www.velsen.
nl of afhalen bij het Klant Contact
Centrum (KCC) van de gemeente
Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden.
Als u geen hond meer heeft, dan kunt
u uw hond afmelden door middel van
een afmeldingsbiljet
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Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ)

In de wet WOZ staat dat de waarde van alle onroerende zaken bepaald moet worden op dezelfde wijze en naar dezelfde peildatum. Voor het WOZ-tijdvak
2017 is de waardepeildatum 1 januari 2016. Dit betekent dat de
waarde van de onroerende zaak
op 1 januari 2016 bepalend is
voor de WOZ-waarde. Die waarde gebruikt de gemeente als basis voor de aanslag onroerende
zaakbelastingen 2017.
De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor het eigenwoningforfait
in de inkomstenbelasting (belastingdienst) en de watersysteemheffing gebouwd (waterschap) .
WOZ-beschikking voor gebruikers (veelal huurders) van woningen
Met ingang van 2016 stuurt de gemeente ook aan gebruikers van woningen een WOZ-beschikking. Aanleiding hiervoor is de wijziging
van het woningwaarderingsstelsel
(WWS). Deze wijziging houdt in dat
de WOZ-waarde mede van invloed
kan zijn op de maximaal redelijke
huurprijs van de huurwoningen in
de sociale- en gereguleerde sector.
Voor gebruikers van woningen in de
vrije sector geldt dit niet. Meer informatie over het WWS treft u aan
op www.velsen.nl, www.rijksoverheid.nl en op de site van uw verhuurder.
Jaarlijkse herwaardering
Elke Nederlandse gemeente dient
jaarlijks alle onroerende zaken in
haar gemeente te herwaarderen. De
WOZ-waarde staat elk jaar op uw
verzamelbiljet.

Waardebepaling wet WOZ
De wet schrijft voor dat bij de bepaling van een waarde in het economische verkeer ervan uitgegaan
dient te worden dat het volle en onbezwaarde eigendom van de onroerende zaak kan worden overgedragen en dat deze onmiddellijk en in
volle omvang in gebruik kan worden
genomen. Dit zijn de zogenaamde
waarderingsficties of waarderingsvoorschriften. Er mag dus bij de
waardebepaling geen rekening worden gehouden met onder meer het
waardedrukkende effect van verhuur, erfpacht of vruchtgebruik.
De waarde van woningen wordt bepaald met de zogenaamde vergelijkingsmethode. De woning die wordt
getaxeerd wordt vergeleken met andere woningen die rond de waardepeildatum 1 januari 2016, zijn verkocht en waarvan een verkoopprijs
beschikbaar is. Dit wordt ook wel de
modelmatige vergelijking met woningen genoemd.
Voor de waardebepaling beschikt
de gemeente over verkoopprijzen
uit het Kadaster, panoramafoto’s,
luchtfoto’s en al eerder door de gemeente vastgelegde gegevens uit
bouwplannen en bouwtekeningen.
Omdat sprake is van een modelmatige waardebepaling, wordt niet iedere onroerende zaak meer bekeken. Vaak is het bezoeken van één of
een beperkt aantal onroerende zaken in een straat of buurt voldoende om tot een waardebepaling te komen.
De waarde van niet-woningen
wordt op verschillende manieren
bepaald. Kantoren en winkels wor-

den courante niet-woningen genoemd, omdat deze objecten worden verkocht en verhuurd. Er is een
markt voor aanwezig. Om de waarde te bepalen wordt de huurwaarde
kapitalisatiemethode gebruikt. Bij
deze methode wordt de waarde bepaald door de huurwaarde met een
zogenaamde kapitalisatiefactor te
vermenigvuldigen.
De kapitalisatiefactor wordt afgeleid uit beschikbare marktinformatie. Hiervoor wordt van een verkochte, courante niet-woning de
huurwaarde getaxeerd. Vervolgens
wordt de verkoopprijs door de totale huurwaarde gedeeld; dit levert de
kapitalisatiefactor op. Deze factor
wordt na eventuele correcties, ook
gebruikt voor vergelijkbare courante niet-woningen. Indien de kapitalisatiefactor niet uit beschikbare marktinformatie kan worden afgeleid, wordt de factor berekend op
basis van de rentestand, leegstandrisico, verzekeringen, belastingen
en beheerskosten.
Niet voor alle soorten niet-woningen zijn verkoop- en/of verhuurgegevens voor handen. Dit zijn de zogenaamde incourante niet-woningen zoals kerken, ziekenhuizen,
scholen en sportgebouwen. Het bepalen van de waarde in het economische verkeer is voor deze categorie niet-woningen moeilijk of onmogelijk en daarom wordt de gecorrigeerde vervangingswaarde berekend.
De gecorrigeerde vervangingswaarde is de herbouw- of vervangingswaarde van de opstal, inclusief de
vervangingswaarde van de grond.
Op de opstal wordt een correctie
voor technische- en functionele
veroudering toegepast.
Inlichtingenformulier
marktanalyse
Op grond van de ‘Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling wet
WOZ’ moet de gemeente een permanente marktanalyse uitvoeren
van de verkooptransacties van woningen en niet-woningen. De gemeente stuurt de nieuwe eigenaar
een inlichtingenformulier voor de
marktanalyse. Eigenaren zijn verplicht die informatie op grond van
artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen te verstrekken. In de wet WOZ wordt daarnaar
verwezen in artikel 30, lid 1.
Wijzigingen aan de onroerende
zaak
Als er in de loop van een jaar iets
aan een onroerende zaak verandert,

wordt de waarde van de zaak bepaald op grond van de staat waarin
deze verkeerde aan het begin van
het kalenderjaar (WOZ-tijdvak)
waarvoor de waarde wordt vastgesteld; in dit geval dus op 1 januari
2017. Dat geldt in de situatie dat een
onroerende zaak:
a) opgaat in één of meer andere
onroerende zaken;
b) verandert als gevolg van bouw,
verbouwing, verbetering, afbraak
of vernietiging, dan wel van gewijzigde bestemming;
c) van waarde verandert als gevolg
van een andere, specifiek voor de
onroerende zaak geldende bijzondere, omstandigheid.
In aanbouw
De wet WOZ schrijft voor dat ook
onroerende zaken in aanbouw worden gewaardeerd. Voor in aanbouw
zijnde onroerende zaken moet een
waarde vastgesteld worden voor
het gedeelte dat gereed is op 1 januari 2017 . De waarde dient in alle gevallen (dus ook voor woningen) te
worden bepaald op de gecorrigeerde vervangingswaarde.
Taxatieverslag
Als u een nadere onderbouwing van
de waarde wilt, kunt u een taxatieverslag opvragen via de site www.
velsen.nl. U kunt het taxatieverslag ook schriftelijk opvragen bij de
werkeenheid Belastingen en Invordering van de afdeling Publiekszaken.
Meer informatie over de waardebepaling en de wet WOZ kunt u vinden op de site www.wozinformatie.nl.
Waarderingskamer
De Waarderingskamer (een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Financiën) is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat
gemeenten alle onroerende zaken
zorgvuldig waarderen met in achtneming van de wet WOZ. Meer informatie op de site www.waarderingskamer.nl.
LV-WOZ
De gemeente Velsen is aangesloten
op de Landelijke voorziening WOZ,
www.wozwaardeloket.nl.
Dit WOZ-waardeloket biedt u de
mogelijkheid de WOZ-waarden van
woningen te raadplegen. Het WOZwaardeloket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen.
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Betaling belastingen
Het totaalbedrag van de aanslag
dient u binnen de betaaltermijnen te voldoen. Deze termijnen
staan vermeld op de aanslag. Voor
betalingen kunt u gebruik maken
van de acceptgirokaarten, automatische incasso of internetbankieren. Let u er, in het laatste geval, a.u.b. goed op dat u de gegevens
juist overneemt.
Automatische incasso
Voor de aanslag onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting (verzamelbiljet) kunt u een machtiging tot automatische incasso afgeven. Voor andere
belastingsoorten is automatische incasso niet mogelijk. Het aanslagbedrag
wordt, als de aanslag meer dan € 75,doch minder dan € 5.000,- bedraagt,
in tien termijnen van uw rekening afgeschreven rond de laatste werkdag
van de maand. Voor de overige bedragen gelden twee termijnen. U moet er

voor zorgen, dat er voldoende saldo op
uw rekening staat, zodat het termijnbedrag van uw rekening afgeschreven kan worden. Indien het termijnbedrag twee keer niet van uw rekening
kan worden afgeschreven, dan vervalt
de automatische incasso en moet u het
bedrag binnen de wettelijke termijn
(uiterlijk twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet) voldoen.
Als de machtiging wordt ingetrokken
geldt, ook voor deze aanslag (ook al is
op de aanslag anders vermeld) de wettelijke vervaldag, t.w. de aanslag moet
worden betaald uiterlijk 2 maanden na
de dagtekening van het aanslagbiljet.
De machtigingkaart/ wijzigingskaart
zit bij uw aanslag.
Te late betaling
Bij te late betalingen neemt de gemeente maatregelen om het geld te innen en daar worden extra kosten voor
in rekening gebracht.

Kwijtschelding aanvragen
In een aantal gevallen kan een belasting worden kwijtgescholden.
Soms gaat dat automatisch, in andere gevallen moet u dat aanvragen met het verzoekformulier
kwijtschelding.
Wanneer kwijtschelding?
Als u een inkomen op of iets boven het
minimum heeft, is de kans groot dat u
in aanmerking komt voor kwijtschelding. Bijvoorbeeld omdat u een (lage)
uitkering ontvangt vanuit de bijstand,
AOW, voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, of omdat u het minimumloon verdient.
Welke belastingen?
U kunt kwijtschelding aanvragen voor:
• rioolheffing
• afvalstoffenheffing
• hondenbelasting (1e hond)
• onroerende zaakbelasting
(eigenaarsdeel)

Berichtenbox
Mijn Overheid
De berichtenbox van Mijn Overheid is een digitale brievenbus,
waarnaar allerlei overheidsinstanties digitale post verzenden. Het is
het elektronische alternatief voor
papieren post. De gemeente Velsen

heeft zich hier bij aangesloten. Wilt
u in het vervolg ook uw aanslag digitaal ontvangen, meld u zich dan
aan voor de Berichtenbox via www.
mijnoverheid.nl

Automatische kwijtschelding 2017
Het kan zijn dat u een aanslagbiljet
ontvangt, waarop al gedeeltelijke of
volledige kwijtschelding is verleend
omdat uw financiële situatie van te voren is getoetst. Op uw aanslagbiljet is
aangegeven of er gehele of gedeeltelijke kwijtschelding is verleend.
Tijdig aanvragen
Als u geen automatische kwijtschelding krijgt, kunt u kwijtschelding aanvragen met het verzoekformulier
kwijtschelding.
Verzoekformulier kwijtschelding
Nadat u de aanslag(en) hebt ontvangen, kunt u het verzoekformulier
kwijtschelding telefonisch opvragen
bij de gemeente Velsen via het algemene nummer 140255, of afhalen bij het
KCC van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. U kunt het formulier ook downloaden via internet. Ga
naar www.velsen.nl.
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Mogelijkheid tot het maken van bezwaar
Bent u het niet eens met de WOZwaarde of met één of meerdere op het verzamelbiljet vermelde aanslagen, dan kunt u bezwaar
maken. Dat moet schriftelijk binnen zes weken na dagtekening
van het verzamelbiljet.

In uw bezwaarschrift vermeldt u
het verzamelbiljetummer, uw naam,
adres, telefoonnummer waarop u
overdag bent te bereiken en eventueel uw e-mailadres. Vergeet niet
uw bezwaarschrift van een datum
te voorzien, te ondertekenen en bewijsstukken (kopie opzeggingsbrief
overlijdensverklaring hond etc) mee
te sturen.

U stuurt het bezwaarschrift naar de
heffingsambtenaar,
werkeenheid
Belastingen en Invordering, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. Binnen twee weken na ontvangst krijgt
u daarvan een schriftelijke bevestiging. Per elektronische post ingediende bezwaarschriften worden
niet in behandeling genomen.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op. Er kan wel een verzoek
om uitstel van betaling worden gedaan bij de Invorderingsambtenaar,
werkeenheid Belastingen en Invordering, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

De gemeente neemt elk binnengekomen bezwaar serieus. Als uw bezwaarschrift gegrond blijkt, krijgt
u het eventueel te veel betaalde bedrag terug. U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de tarieven;
die heeft de gemeenteraad vastgesteld. U kunt zelf bezwaar maken of
een derde dat voor u laten doen. Als
u een derde machtigt om namens u
bezwaar te maken, dient u bij het bezwaarschrift wel een ondertekende
machtiging te doen.

wekken dat bij de vaststelling van de
WOZ-waarde door gemeenten veel
mis zou zijn. Deze bureaus werken
veelal op basis van No-cure-No-pay.
Zij halen hun inkomsten uit proceskostenvergoedingen die gemeenten
dienen te betalen.

No-cure-No-pay
Bedrijven die hun brood verdienen
met het maken van bezwaar namens
belastingplichtigen proberen via publicaties in de media de indruk te

De Waarderingskamer beoordeelt
de wijze waarop de WOZ-waarde in
Velsen wordt vastgesteld als goed.
Kijk voor meer informatie op www.
waarderingskamer.nl.

De uitvoering van de wet WOZ in
Velsen wordt getoetst door de Waarderingskamer, een onafhankelijk
orgaan dat toeziet op zorgvuldige
waardering door gemeenten.

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 11
februari 2017 tot en met 17 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
Zeeweg
268,
kappen
boom
(13/02/2017) 3856-2017;
Meidoornstraat 11, plaatsen op-

bouw en vernieuwen dakkapel
(13/02/2017) 3915-2017;
Boerhaavestraat 6, plaatsen erker en
dakkapel (13/02/2017) 3855-2017;
Plein 1945 nr. 105, plaatsen bouwbord (15/02/2017) 4082-2017;
Visseringstraat 1, wijzigen gevelindeling (16/02/2017) 4165-2017.
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 63, aanleggen zwembad
(13/02/2017) 3854-2017;
Sportlaan 3, starten sport BSO
(17/02/2017) 4285-2017.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 20, kappen 2 bomen
(12/02/2017) 3853-2017;
Roos en Beeklaan 32, vergroten woning (13/02/2017) 3883-2017.
Velsen-Zuid
De Ven / Zuiderscheg, wijzigen gebruik t.b.v. evenementen
(13/02/2017) 3910-2017;
s’ Gravenlust 37, plaatsen prijzenpaal (17/02/2017) 4250-2017;
Heuvelweg 6, Strong Viking Sportevenement (17/02/2017) 42982017.

Velserbroek
Boeier
15,
plaatsen
(13/02/2017) 3977-2017.

erker

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

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

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Moerbergplantsoen
1,
realisatie van onzelfstandige woonruimte

(15/02/2017) 11359-2015;
Industriestraat 16, vergroten bedrijfsgebouw (15/02/2017) 258132016;
Leeuweriklaan ong., aanbrengen tijdelijke
waterreinigingsinstallatie
(15/02/2017) 25758-2016.
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 21, kappen boom
(16/02/2017) 2338-2017;
Bloemendaalsestraatweg 88, uitbreiden woning en wijzigen voorgevel
(16/02/2017) 23867-2016.
Velserbroek
Annie Romeinstraat 8, plaatsen antennemast (20/02/2017) 257992016.

Geweigerde
ningen

omgevingsvergun-

Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 20, plaatsen uitbouw en
kelder (16/02/2017) 20867-2016.
APV artikel 2:17 Evenementen
IJmuiden
Circus Sijm, parkeerterrein Zwembad de Heerenduinen, Heerenduinweg 6 IJmuiden, 6, 8, 9 en 10 september 2017 (1097-2017) 14/02/2017.
Santpoort-Noord
Circus Sijm, grasveld Hagelingerweg tegenover nr. 210, op 13, 15, 16
en 17 september 2017 (1101-2017)
14/02/2017.

Beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders
maken bekend dat na uitvoerig
onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer
woonachtig zijn, op het adres
waar zij in de basisregistratie personen van de gemeente Velsen
staan ingeschreven.

Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent
dat zij daardoor formeel niet meer in
Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Bruggen van,C.
geb.14-10-1991
Kula,A.K.
geb.14-02-1977
Dalmau Gonzalez,J.
geb.19-05-1981
Langelaan,G.J.
geb.03-11-1972
Djojomoenawi,D.X.L.
geb.06-03-1995
Lindenberg,D.J. geb.13-03-1962
Gerritsen,A.G.
geb.11-03-1970
Mohammadi,A.
geb.00-00-1994
Gros,A.
geb.07-02-1995
Osman Hassan Mahammed
geb.01-11-1983

Hoppenbrouwer,J.
Overman,C.E.
Jończyk,M.
Pongó,K.
Jonge de,A.G.
Rybiałek,M.K.
Kiziok,P.
Şimşek,I.
Kricha,I.E.
Powałka,S.

geb.15-05-1967
geb.16-07-1985
geb.04-04-1988
geb.20-09-1992
geb.29-11-1977
geb.14-06-1991
geb.12-02-1991
geb.25-10-1976
geb.15-10-1979
geb.20-11-1977

Voor informatie kunt u terecht bij de
Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken, tel. (0255) 567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders.

Vergadering IJmondcommissie op 28 februari 2017
Plaats: Het gemeentehuis Heemskerk,
Maerten van Heemskerckplein 1 1964 EZ te Heemskerk
Tijd: 19.30 uur
Voorzitter: dhr. C.J.M. Stam

4
5
6
7

1
2
3

De vergadering van de IJmondcommissie is openbaar. Indien u gebruik wilt
maken van het spreekrecht, kunt u zich tot aanvang van de vergadering melden bij de regiogriffier Els Boers: griffie@regioijmond.nl

Opening en mededelingen
Vaststelling agenda
Beknopt overzicht IJmondcommissie 6 december 2016

IJmondiaal beleidsplan Schuldhulpverlening
Visie luchtkwaliteit 2017 – 2021
IJmond samenwerking
Sluiting

Wijziging Legesverordening 2017
Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Velsen maakt bekend dat de (derde)
wijziging van de Legesverordening is vastgesteld.

Inwerkingtreding
Dit besluit is met ingang van 1 januari 2017 ( met terugwerkende kracht)
in werking getreden.

Ter inzage
De tekst van de wijziging van de verordening is in het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch gemeen-

teblad ligt ter inzage bij de balie van
het stadhuis. De verordening wordt
ook gepubliceerd op de website van
de gemeente Velsen.

www.castricummer.nl

Kijk voor het actuele nieuws op

Kijk voor het actuele nieuws op
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Kapmelding
doorn gaat domineren. Jonge beuken
en andere soorten bomen krijgen dan
de kans om verder te groeien. Dode

Koffieconcerten
VG starten weer

voorbeeld tijdens het Havenfestival in juni dit jaar.
Aan het repertoire van de jubileumoptredens wordt dit jaar
door het hele koor hard gewerkt. Elke woensdagavond
(behalve in de schoolvakanties) wordt van 20.00 tot 22.00
uur gerepeteerd in De HofsteKijkinvoor
het actueleWil
nieuws
op
de
Velserbroek.
je weten
of Sparkle Velsen voor jou
www.beverwijker.nl
een
leuk koor is? Kom dan
www.heemskerksecourant.nl
een keer langs om een avondje mee te zingen. Meer weten?
Mail dan naar zanggroepsparklevelsen@gmail.com.
Velserbroek - Op zondag 5
maart bijten accordeonband
RATS en het Velser Amusements Orkest het spits af
met het eerste concert uit de
koffieconcertenserie van de
Velser Gemeenschap in 2017.
Zij treden om 12.00 uur voor
u op in Het Kruispunt in Velserbroek. Accordeonorkest
RATS is een zeer enthousiaste 4-mans band, bestaande uit drie accordeonisten
en één zangeres. Zij brengen muziek van toen en nu,
populaire muziek, luisterliedjes en muziek met een lach
en een traan. U kunt genieten van De Beatles, Guus
Meeuwis, Sugar Lee Hopper en vele anderen. Het Velser Amusements Orkest is
een kleine groep muzikanten bestaande uit een violiste, een fluitiste, een sologitarist, een slaggitarist en een
bassist. Het repertoire bestaat uit evergreens, oldies,
ballads en popmuziek. Zij
spelen ook zangnummers,
echter alleen instrumentaal.
U kunt gerust meezingen als
u een bekend nummer hoort.
De toegang is gratis!

bomen, die geen gevaar kunnen opleveren, blijven staan voor vogels zoals
de specht en andere insecteneters.

dirigent en arrangeur van het
koor is. De mooie arrangementen, het driestemmig zingen,
de fantastische dirigent en last
but not least de gezellige repetitie-avonden zijn voor de leden belangrijke redenen om bij
Sparkle te zingen, zo blijkt uit
een onlangs gehouden enquête. Frank zegt daarover dat hij
ervan geniet om anderen iets
te leren en om met elkaar wat
moois op te bouwen. Of dat
lukt, kun je zelf gaan beoordelen bij diverse optredens voorafgaand aan het jubileum, bij-

( jonge bomen van woekeraars zoals
esdoorn en iep) gekapt / weg gezaagd.
Hiermee wordt voorkomen dat de es-

Velsen - Vrouwenkoor Sparkle
bestaat 20 jaar. Dit jubileum
wordt gevierd met twee avondvullende optredens op 6 en 7
oktober in het Witte Theater.
Vrouwen die van zingen houden en die met de optredens
mee willen doen, kunnen zich
nog tot de zomer aanmelden.
In het repertoire van Sparkle
vind je onder meer popsongs,
musicalliedjes en filmmuziek.
Sparkle is een vrouwenkoor
met 55 leden. Het is bijna 20
jaar geleden opgericht door
Frank Anepool, die nog steeds

In het stuk bos/duin tussen de Heerenduinweg en LTC Heerenduinen
worden enkele esdoorns en opschot

Dressuurwedstrijd

www.heemskerksecourant.nl

www.beverwijker.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
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Kijk voor het actuele nieuws op
Velserbroek - Op zondag 5
maart bijten accordeonband
RATS en het Velser Amusements Orkest het spits af
met het eerste concert uit de
koffieconcertenserie van de
Velser Gemeenschap in 2017.
Zij treden om 12.00 uur voor
u op in Het Kruispunt in Velserbroek. Accordeonorkest
RATS is een zeer enthousiaste 4-mans band, bestaande uit drie accordeonisten
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populaire muziek, luisterliedjes en muziek met een lach
en een traan. U kunt genieten van De Beatles, Guus
Meeuwis, Sugar Lee Hopper en vele anderen. Het Velser Amusements Orkest is
een kleine groep muzikanten bestaande uit een violiste, een fluitiste, een sologitarist, een slaggitarist en een
bassist. Het repertoire bestaat uit evergreens, oldies,
ballads en popmuziek. Zij
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echter alleen instrumentaal.
U kunt gerust meezingen als
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www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Santpoort-Noord - Afgelopen zondag werd er door de
junioren ruitertjes van manege Kennemergaarde weer
een dressuurwedstrijd gereden. Deze keer ging het om
de F1, F2 en F3 proeven.
De ruitertjes rijden hun proef
met hun favoriete pony, mits
dat mogelijk is. Een pony die
in een groepsles heel braaf
is, een paard is een kuddedier, kan als hij alleen in de
rijbaan is, nog weleens druk
zijn. De proef wordt voorgelezen en beoordeelt door een
jury. De schrijver, die naast
de jury zit, noteert alle punten en schrijft die op een protocol. Als alle ruitertjes gereden hebben en de pony’s
verzorgd op stal staan, volgt
de prijsuitreiking. Dit is na-

zet, kan er ook een winstpunt
behaald worden. Deze winstpunten worden genoteerd
in het ruiterpaspoort en bij
3 winstpunten volgt promotie naar de volgende rubriek.
Best belangrijk dus! De ruitertjes van afgelopen zondag
hebben allen zeer goed gereden en een winstpunt behaald.
In de F 3 ging de eerste prijs
naar Kiki Kordelaar met de
pony Primeur. De twee prijs
was voor Leonie Adema op
Navarra en de derde prijs
was voor Mendes Busby op
Primeur. In de F2 werd de
eerste prijs gewonnen door
Billy Babeliosky, zij reed op
Simba en de tweede prijs was
hier voor Flore Kors op Make
my Day. In de F1 werd de eer-

Kijk voor het actuele nieuws op

Vrouwenkoor zoekt leden

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
‘t Mosterdzaadje

www.jutter.nl

Kijk voor het actuele nieuws op

zet, kan er ook een winstpunt
behaald worden. Deze winstpunten worden genoteerd
in het ruiterpaspoort en bij
3 winstpunten volgt promotie naar de volgende rubriek.
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Primeur. In de F2 werd de
eerste prijs gewonnen door
Billy Babeliosky, zij reed op
Simba en de tweede prijs was
hier voor Flore Kors op Make
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Meijboom op Make my Day.

Paraguayaanse harp en
ode aan Philip Glass

www.jutter.nl

behalve een beker en een ro- Meijboom op Make my Day.

www.hofgeest.nl tuurlijk heel spannend, want ste prijs behaald door Olivia
terdzaadje op de pianist
Sergey Smirnov en de cellist
Dima Tsypkin. Met componisten als Arvo Pärt en Philip
Glass zijn ze zeker veel mesne een bijzonder plezier te
doen. Ook uitgevoerd worden Pavel Karmanov en Johann Sebastiaan Bach. ‘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

terdzaadje op de pianist
Sergey Smirnov en de cellist
Dima Tsypkin. Met componisten als Arvo Pärt en Philip
Glass zijn ze zeker veel mesne een bijzonder plezier te
doen. Ook uitgevoerd worden Pavel Karmanov en Johann Sebastiaan Bach. ‘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

Santpoort-Noord - ‘Arpamor’ of te wel ‘liefde voor
de harp’ is de naam van het
programma dat Claudia y
Manito op vrijdag 24 februari om 20.00 uur in ‘t Mosterdzaadje voor het voetlicht
brengen. De combinatie van
de door Claudia gepassioneerd bespeelde Paraguayaanse harp en de virtuoze
gitarist Manito is een hartverwarmende muziekbelevenis.
Op zondag 26 februari om
15.00 uur treden in ‘t Mos-
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